vydává obecní úřad Zámrsk pro informace o dění v obci 4 x ročně
Možná se stále opakuji, ale hlavní díl viny na tom nesou různé
novely, změny zákonů, vyhlášek a dalších předpisů, které popírají
zdravý rozum i sebe navzájem, nahrávají právníkům a doslova brání
realizovat nové stavby. Je až neuvěřitelné, že za tyto zmetky z dílny
jmenovitých a zjistitelných institucí, poslanecké sněmovny a
navazujících organizací, nebyl ani zpětně nikdo dosud potrestán.
Asi nikomu zatím nevadí, že nemůže například stavět, protože se
stále nedaří vyřídit stavební povolení kvůli zbytečným desítkám
vyjádření, souhlasů a smluv. Dalším doprovodným, negativním
důsledkem zpackané legislativy je výrazný úbytek pracujících, kteří
vyrábějí jakékoliv hodnoty a posunují naši zemi dál. Na druhou
stranu narůstá počet lidí, kteří jen něco kontrolují, nic nevyrábějí,
vymýšlejí nesmyslné dokumenty, aby záměrně nic nefungovalo.
Pro společnost nejsou žádným přínosem. Takže u nás budou ještě
chvíli prosperovat pouze „montovny“, které odvádějí desátky
zahraničním nenasytům do doby, než se ve společnosti něco
opravdu zásadního stane. Všechno začíná naší laxností, leností,
materiální pohodou … Ale to je jiné téma.
Pro další, stále odkládané akce nás bohužel omezuje nedostatek
finančních prostředků a není možno je v nejbližší době provést.
Proto je přímo nezbytné stále sledovat dotační tituly, které jsou pro
nás většinou jedinou šancí, jak dosáhnout na větší investiční akce,
jež budou pro naši obec přínosem. Samozřejmě vše musí být
důsledně vyhodnoceno tak, abychom vynaložili prostředky účelně
a nenechali do budoucna dalším generacím obec zatíženou úvěry a
nákladným provozem objektů a staveb. Bohužel i využívání
dotačních titulů s sebou nese mnoho časožroutského papírování a
náročné administrace, a to jak v době získávání dotace, tak i v
období tzv. „udržitelnosti projektů“.
Na závěr musím také zmínit novelu stavebního zákona, která vejde
v platnost od příštího roku a která bude obsahovat několik
zásadních změn. V první řadě budou ze stavebního řízení vyloučeny
některé spolky typu Děti Země, Hnutí Duha apod, které dosud
účelově brzdily přípravu staveb. Na akci s více speciálními objekty
bude stavební řízení vést a povolení udělovat jen jeden určený, pro
všechny společný stavební úřad. Od majitele sousední nemovitosti
už stavební úřad nebude muset vyžadovat souhlas s provedením
stavby. Další novinka umožní, že
v případě neopodstatněného nesouhlasu vlastníka pozemku
dotčeného veřejně prospěšnou stavbou by mělo být následné
vyvlastnění rychlejší a bez dlouhých průtahů. Teprve další roky
prověří, jak se povedlo urychlit příští územní i stavební řízení a
hlavně jestli se konečně podařilo nekompromisně odstavit
chronické zdržovatele od rozumného rozhodování při přípravě i
realizaci staveb. Mám ale obavy, aby z toho nakonec nevznikla další
právní válka s novými žalobami.
Úplně na závěr Vám chci popřát do dalšího roku mnoho zdraví,
štěstí, pohodu i více legrace hlavně doma mezi blízkými, a aby
každodenní život v naší obci odolal všem přibývajícím rozmarům,
nesmyslům a nařízením úředníků.

rok 2017 už nám pomalu dýchá na záda a myslím, že je vhodný čas
se trochu zastavit, ohlédnout se zpět a zároveň alespoň zčásti
informovat, co nás čeká v dalším období. Letos proběhly volby do
poslanecké sněmovny. Teprve čas ukáže, jak byla naše volba
správná a jak se to dotkne našeho každodenního života.
Každopádně je naše společnost ještě více názorově rozdělená a
nijak se to nelepší. Přesto věřím, že se v naší obci nenecháme
rozhodit a zvládneme společně všechny nástrahy, které nás v
dalších letech čekají – od vyplňování různých povinných formulářů
přes nesmyslné příkazy „shora“, které zaberou tolik času a energie,
že nezbývá prostor na důležité věci, které jsou pro obec užitečné a
prospěšné. Radši Vás tedy dále budu ve stručnosti informovat o
plánovaných stavebních akcích, které nebudou ve všech případech
realizované naší obcí, přesto se ale dotknou našeho každodenního
života. V letošním roce jsme chtěli dokončit výstavbu havarijního
mostu u škrobárny. Bohužel se nám akce protáhla o územní řízení, a
vyřizování nezbytných stavebních povolení nás od zimy, kdy jsme
začínali, posunulo až do září. Před zahájením stavby však byly
zjištěny výrazné změny v řečišti stávajícího stavu oproti stavu v
době, kdy byl most projektován - nejzávažnější je skutečnost, že
došlo k vymletí dna řeky v místě opěry cca o 160 cm. Na toto bylo
nutno reagovat novým zaměřením a následným přepracováním
projektové dokumentace. Tím se stavba dostala do zimního
období, ve kterém není dle technických předpisů možno most
zrealizovat a začátek stavby se tedy posouvá na jaro 2018.
V příštím roce budeme připravovat pro výstavbu i další most - na
hřiště. Určitě pamatujeme i na lávku v Janovičkách, kterou bohužel
stále odsouváme. Pokud se najdou finanční možnosti, pustíme se
do přípravy lávky. ŘSD nadále pokračuje v přípravách stavby
okružní křižovatky na silnici I/35 a I/17. Nedávno vydané územní
rozhodnutí jsme s námitkou vrátili k došetření. Důvodem bylo
původně navržené a dotčenými orgány požadované zrušení
propojky u bývalého areálu družstva, které by nám přineslo velké
potíže, zejména s autobusovou dopravou. V současné době je
podána žádost o udělení výjimky na zachování této propojky.
Dále se dokončují projekční práce na plánované opravě krajské
silnice na průtahu obce, včetně mostu přes Loučnou u penzionu
pro seniory. Stavba by měla začít úplnou rekonstrukcí mostu. Pak
bude následovat oprava silnice od křižovatky s I/35 celým
průtahem obce až k železničnímu přejezdu směr Dobříkov.
V současné době je také podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem
na dostavbu kanalizace Staré sídliště v ulici od čp. 139 (Kopeckých)
k čp.136 (Šmejdovi) a kanalizaci v Nové Vsi od čp. 24 po čp. 21 pro
oddělení stávající splaškové kanalizace od dešťové v souladu s
platnými předpisy. Stavba proběhne ve 2. a 3. čtvrtletí roku 2018.
Pravděpodobně jste si všimli, že v prosinci bylo provedeno osazení
nového dopravního informačního značení v celé obci, které citelně
chybělo hlavně návštěvníkům naší obce. Celkově byl letošní rok na
stavební činnost výrazně slabší, než na jakou jsme byli
zvyklí v minulých dvou letech.

Ing. Pavel Matys,
místostarosta a předseda komise pro výstavbu
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Informace o termínu a místu voleb prezidenta České republiky
Informujeme voliče, že volba prezidenta České republiky proběhne
ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné II. kolo ve dnech 26. a 27.
ledna 2018) v obci Zámrsk v v zasedací místnosti obecní budovy v
parku č.p. 180.

bez starostí, z pohodlí domova
Daň z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.
Podání daňového přiznání
- Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci
daně do 31. ledna zdaňovacího období, dojde-li během roku ke
změně okolností rozhodných pro stanovení daně nebo ke změně
poplatníka.
- Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů a příloh lze
získat na všech finančních úřadech.
- Na Daňovém portálu www.daneelektronicky.cz je k dispozici
aplikace pro elektronické podání (EPO). Po zadání základních údajů
o přiznávaných nemovitých věcech aplikace EPO automaticky
doplní hodnoty potřebné pro výpočet daně, daň vypočte a
zkontroluje. Formulář je možné vytisknout a podepsaný doručit na
finanční úřad.
Placení daně prostřednictvím SIPO
- Žádné složenky, žádné fronty u pokladen, žádné příkazy bance –
plaťte daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a budete mít
záruku, že daň vždy zaplatíte včas.
- Tiskopis „Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí
prostřednictvím SIPO“ je dostupný na každém územním pracovišti
finančního úřadu nebo na webových stránkách Finanční správy ČR
(www.financnisprava.cz).
- Vyplněný tiskopis spolu s dokladem o přidělení spojovacího čísla
SIPO (nebo aktuální rozpis bezhotovostních plateb SIPO) doručte
na finanční úřad (nejpozději do 31. ledna).
- Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO, vyřiďte si ho na
pobočce České pošty (nelze využít spojovací číslo jiné osoby,
např. v případě manželů).
Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
- Služba je určená pro poplatníky, kteří nemají zřízenu službu
placení daně prostřednictvím SIPO a pro právnické osoby, které
nemají datovou schránku.
- Údaje potřebné pro placení daně budete mít ve své e-mailové
schránce, nemusíte čekat na složenku.
- Zapomenete-li daň zaplatit, správce daně Vám zašle upozornění
e-mailem.
- Tiskopis „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z
nemovitých věcí e-mailem“ je dostupný na každém územním
pracovišti finančního úřadu nebo na webových stránkách Finanční
správy ČR (www.financnisprava.cz).
- Vyplněnou žádost, ve které poplatník jednoznačně určí jednu emailovou adresu, na kterou chce dostávat informaci o placení daně
z nemovitých věcí je potřeba doručit na finanční úřad (nejpozději
do 15. března).
- Kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu pdf
obdrží poplatník před splatností daně do určené e-mailové
schránky.

POZOR NA ZMĚNU SVOZOVÝCH DNŮ KOMUNÁLNÍHO ODPADU,
PLASTŮ A TETRAPAKŮ!!!
Svoz komunálního odpadu pro rok 2018 (1 x za dva týdny - vždy
v pondělí):
8. a 22. ledna, 5. a 19. února, 5. a 19. března, 2., 16. a 30. dubna,
14. a 28. května, 11. a 25. června, 9. a 23. července, 6. a 20. srpna,
3. a 17. září, 1., 15. a 29. října, 12. a 26. listopadu, 10. a 24. prosince
Svoz plastů a tetrapaků (1x za 4 týdny - vždy v pátek):
26. ledna, 23. února, 23. března, 20. dubna, 18. května, 15.
června, 13. července, 10. srpna, 7. září, 5. října, 2. a 30. listopadu,
28. prosince Svoz nebezpečného odpadu a objemného
elektroodpadu:
26. května a 27. října 2018
Informace - známky na popelnice pro rok 2018 Známky na
popelnice pro rok 2018 obdržíte od ledna na obecním úřadě.
Známku obdrží na obecním úřadě každý, kdo má zaplacené odpady
za rok 2017. Při převzetí známky na úřadě zároveň zaktualizujete
údaje o počtu a druhu popelnic, které vlastníte. Upozorňujeme, že
známkou roku 2018 musí být každá popelnice označena
nejpozději do 31. března 2018. Po tomto datu nebude
neoznačené popelnice svozová firma vyvážet! Zároveň svozová
firma Ekola žádá všechny majitele popelnic, aby všechny známky
z předchozích let z popelnic odstranili.

tisková zpráva ze dne: 24.10.2017
Dobročinnou Tříkrálovou sbírku pořádá Charita
ČR již poosmnácté a její výtěžek je určen
především na podporu charitních služeb v regionu
příslušné Charity, která sbírku organizuje. Služby
Oblastní charity využívají už 25 let lidé všech generací,
čelící nemocem, zdravotním potížím, chudobě či samotě. Stabilní
rodina je základ životní jistoty každého člověka, a právě podpora
rodiny je jedním z hlavních cílů činnosti Oblastní charity. I tento
ročník Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto charitní služby na
Orlickoústecku:
- Sociálně terapeutické dílny
- Domácí hospicová péče
- Pečovatelská služba
- Rodinná centra
- Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
- Občanská poradna
- Zařízení pro osoby bez přístřeší
- Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
- Přímá pomoc lidem v nouzi
Ve sbírce za rok 2017 se v orlickoústeckém okrese vybralo
2.495.071,- Kč. 65 % výtěžku použila Oblastní charita v souladu se
záměry zejména na zajištění domácí hospicové péče, sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a další charitní služby. Další
podíl z výtěžku je určen na projekty Diecézní charity HK (15 %), na
zahraniční humanitární fond CHČR (10 %), na režii TS (5 %) a
projekty CHČR (5 %). Dávání a braní je principem každého života. Až
budou v lednu u našich dveří koledníci zpívat „štěstí, zdraví
vinšujem vám…“, můžeme se jejich přáním nechat obdarovat.
A zároveň i tentokrát nabídnou možnost přispět prostřednictvím
organizací Charit potřebným.
Bližší regionální informace k TS a k činnosti Oblastní charity
naleznete na www.uo.charita.cz a v časopise Charitní aktuality,
který budou rozdávat koledníci. Obecné informace k Tříkrálové

sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz. Tříkrálová sbírka je
největší celostátní dobrovolnická akce, Charita ČR je pověřena její
organizací. Oficiální veřejná sbírka je řádně povolena Magistrátem
Města Prahy. Pokladničky jsou pečetěny a rozpečeťovány za
přítomnosti zástupce obecních/městských úřadů a zástupců
Charity (asistentů TS). O každé pokladničce a jejím obsahu je veden
úřední záznam (výčetkový list). Veškerá dokumentace je po sbírce
uložena na Diecézní charitě Hradec Králové. Výtěžek TS je rozdělen
dle schválených záměrů použití. Každá skupinka koledníků TS má u
sebe zapečetěnou pokladničku se znakem Charity ČR, průkaz
vedoucího skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem
pokladničky, a občanský průkaz, kterým se v případě potřeby
prokazuje.
Iva Marková, tel. 734 769 713, www.uo.charita.cz

od ledna 2018 bude ve Vysokém Mýtě ve Vile Marii v ulici
Komenského 199 k dispozici lidem od 55 let DENNÍ STACIONÁŘ.
Služby denního stacionáře bude možné využívat v pracovní dny
od 7:00 do 17:00 hodin.
Provozovatelem služby je společnost Ledax, která již ve Vysokém
Mýtě zajišťuje několik sociálních služeb: Domov pro seniory,
Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací službu.
Ptáte se: K čemu denní stacionář slouží? Pro koho je určen? Jak
Vám může stacionář pomoci?
Denní stacionář je jedna ze sociálních služeb, která je poskytována
lidem, kteří se z důvodu věku či dlouhodobého duševního
onemocnění (např. počínající demence, Alzheimerova choroba)
neobejdou bez neustálé pomoci jiné fyzické osoby. Tito lidé bydlí
doma s rodinou a do služby docházejí jen na určitou část dne.
Protože jejich zdravotní stav jim nedovoluje být během dne doma
sami, nedokáží se již o sebe adekvátně postarat, v některých
případech může být pobyt o samotě v domácnosti pro ně
ohrožující. Blízcí, se kterými bydlí, se o ně chtějí starat, ale aby
nemuseli celý svůj soukromý i pracovní život podřídit péči o osobu
blízkou, je zde zřízena služba denní stacionář. Denní stacionář
umožňuje lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhých, žít v jejich
přirozeném prostředí a zároveň pečující rodině vytváří prostor
nadále chodit do práce, či si v klidu vyřídit své vlastní osobní
záležitosti.
Během dne je ve stacionáři zajišťována strava.
Platbu za stravu a poskytovanou péči si zájemce hradí. Žádost do
denního stacionáře si můžete stáhnout na www.ledaxsluzby.cz.
Pokud Vás naše nabídka zaujala a chcete službu denního stacionáře
využít pro své blízké nebo potřebujete bližší informace, neváhejte
nás kontaktovat buď na tel. čísle 724 009 603 nebo na e-mailu
info@ledax.cz .
Monika Dvorská, ředitelka Denního stacionáře

Informujeme, že předpokládaný termín konání Tříkrálové
sbírky v naší obci je v neděli 7. ledna. Těšíme se na setkání
u Vašich dveří!

Víte, že otcové budou moci čerpat 7 dní volna po narození dítěte?
Od 1.2.2018 budou moci muži do šesti týdnů po narození potomka
nastoupit na týdenní volno. Novela zákona o nemocenském
pojištění zavádí v této souvislosti novou dávku nemocenského
pojištění, tzv. otcovskou a upravuje podmínky nároku na
otcovskou, její výši a délku podpůrčí doby. Nárok na otcovskou
bude mít muž, který pečuje o dítě, jehož je otcem nebo který
pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů, pokud
dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku. Pokud
pečuje o více dětí narozených současně nebo o více dětí
převzatých současně do péče, náleží mu otcovská pouze jednou.
Podmínkou pro poskytnutí otcovské bude účast na nemocenském
pojištění. Zaměstnaní otcové proto dostanou otcovskou v každém
případě, protože jejich účast na nemocenském pojištění je
povinná. Osoby samostatně výdělečně činné budou mít na
otcovskou nárok jenom tehdy, pokud si budou platit nemocenské
pojištění minimálně tři měsíce před nástupem na tuto dovolenou.
Otcovská se bude vyplácet ve výši 70 % vyměřovacího základu,
tedy stejně jako u žen na mateřské. Služby občanské poradny jsou
určeny všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální či
životní situace, nebo jim taková situace hrozí, situaci neumí sami
řešit a potřebují pomoc. Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se
Vám budeme věnovat. Ve Vysokém Mýtě nás najdete na adrese
Plk. B. Kohouta 914 vždy ve středu od 9 do 12 hodin.
Tel.: 734 281 415, 465 520 520, e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz

Vánoce jsou především symbolem klidu, míru, lásky, pochopení,
zažehnutí Boží lásky v nás.
Pojďme společně tento skutečný odkaz Vánoc naplnit.

sejdeme se před kostelem sv. Martina v Zámrsku

na Štědrý den 24. 12. 2017 ve 14:30 hod.
kde si společně zazpíváme několik krátkých koled, pozdravíme
se a popřejeme si mnoho klidu před tím, než se rozejdeme do
svých domovů rozdávat lásku svým bližním.
Do svých domovů si budete moci odnést i Betlémské světlo,
proto si nezapomeňte svíčky, lucerny apod.
Bude se podávat horký čaj, pro dospělé punč pro zahřátí
Přijďte dospělí i děti, všem nám prospěje krátká procházka
před štedrovečerní bohatou večeří a dětem ukrátíte
netrpělivé čekání na příchod Ježíška.
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Neděle 24. prosince
4. neděle adventní
Štědrý den
22:00 - „půlnoční“ mše svatá
Sobota 30. prosince
šestý den
v oktávu narození Páně
16:00 - mše svatá Ježíška.

Před pár dny jsem potkala známou paní, prohodily jsme pár slov a
popřála jsem jí klidné a pohodové Vánoce. A ona na to, že její
Vánoce nebudou moc dobré. Postěžovala si mi na špatné vztahy
v rodině, líčila, jak se členové její rodiny mezi sebou neshodnou,
každý prosazuje jen svůj názor a netolerují se navzájem, a na
Vánoce že se kvůli tomu vlastně vůbec netěší.
Většina z nás netrpí závažným nedostatkem a potřebné si můžeme
koupit nebo obstarat. Všichni ale potřebujeme dobré mezilidské
vztahy, a ty se koupit nedají. Při neshodách většinou očekáváme od
druhých, že se nám přiblíží a přijmou náš názor. Jsme málo přístupní
přiklonit se názoru protistrany. Málo se snažíme najít shodu.
Nejsme tolerantní k odlišnostem a vymezujeme se jeden vůči
druhému ve smyslu „kdo není s námi, je proti nám“. Jiné názory na
svět, na chování ostatních lidí nebo odlišné politické názory nás
mnohdy zbytečně rozdělují.
Ten samý den, kdy jsem potkala onu smutnou paní, jsem si na
nástěnce v čekárně u paní doktorky Jungové přečetla krásný citát
básnířky Julie A. F. Carneyové: „I sebemenší projev laskavosti a
každé vlídné slovo přispívá ke štěstí na zemi.“ Přeji nám všem,
abychom dovedli přispívat laskavostí a vlídností ke štěstí na zemi
nejen v nadcházející době vánoční.
Krásné vánoční svátky a mnoho štěstí v novém roce Vám přeje
Zuzana Tvrzníková

Podzim v mateřské škole
Září v mateřské škole bylo jako každoročně věnováno vzájemnému
poznávání, seznamování s prostředím, pravidly soužití a hrám. Děti
také postupně poznávaly znaky podzimu, plody lesa, zahrady, sadu
a polní plodiny. Tvořily z papíru, různých druhů přírodnin, z
brambor i z keramické hlíny.

Nezapomněli jsme ani na tradiční Drakiádu. Pátek třináctého bývá
označován jako smolný den, nám však přál. Počasí bylo jako na
objednávku - teplo, sluníčko a k tomu vítr, co víc si o Drakiádě přát!
Draci vzlétli během chvilky, někteří si v klidu poletovali, jiní se
pěkně rozdováděli, proplétali se a občas to vypadalo, že si chtějí na
obloze vymezit svoje území i násilím. Dvěma drakům se na obloze
tak zalíbilo, že se rozhodli zmizet nám z dohledu. Slzičky jejich
malých majitelů brzy vystřídalo odhodlání výlet drakům překazit.
Pátrací akce se vyplatila - jeden drak byl odchycen mezi domy
sídliště na Skalce, putování druhého skončilo až u archívu. Všichni
jsme se proto mohli v klidu přemístit do školky, kde na nás jako
každoročně čekaly dobroty od maminek a bramboráky od paní
kuchařky. Na připravené dračí soutěže nezbyl čas. Jen co se děti
posilnily, vrhly se s elánem sobě vlastním do terapeutického
bazénu, staveb z molitanových kostek na pódiu a nevynechaly ani
hry na koberci. Rodiče tak měli možnost popovídat si a pozorovat
svoje ratolesti v „akci“. S příchodem večera nastal velký úklid. Klid,
který se poté rozhostil, vydržel až do pondělí, kdy konečně dojde i
na plánované dračí soutěže a úkoly. Dračí téma jsme využili mimo
jiné i k poznávání a vymýšlení homonym.

Nechyběly samozřejmě ani hry se stavebnicemi, stolní a pohybové
hry, cvičení, zpěv s hrou na tělo či dětské rytmické nástroje,
rozhovory nad ilustracemi i o zážitcích dětí, vybarvování
omalovánek a kreslení, grafomotorická cvičení, postupné
vyvozování první hlásky či slabiky ve slově, upevňování početních
představ, řešení logických úloh a tak dále.
Interiér a postupně i zahradu mateřské školy opět ozdobili
nádherní Podzimníčci, které vyrobily děti se svými rodiči.
Dušičkový čas jsme věnovali výrobě dušiček z papíru, vzpomínce na
zemřelé blízké při návštěvě místního hřbitova i veselejšímu
„Halloweenskému“ dlabání a výzdobě dýně. Připravili jsme se i na
příjezd sv. Martina. Děti se seznámily s legendou, která ho provází,
ve svatomartinském duchu probíhalo i výtvarné tvoření a hry.

Mezi tím vším jsme se stihli vyfotit, navštívit dvě divadelní
představení ve Vysokém Mýtě, zážitkový vesmírný stan v základní
škole, zahrát si na bubny bonga při „Pohádkovém bubnování“ v
mateřské škole či přivítat nové občánky Zámrsku. S blížícím se
začátkem prosince se vestibul a část šatny proměnily v čertovsko
andělský svět. Čerti vyrobení různými výtvarnými technikami
nahradili živého. Do školky totiž zavítal Mikuláš s andělem bez
čertovského doprovodu.

Navštívil
nás Mikuláš
s andílkem
S koncem kalendářního roku se blíží i jedno z nejhezčích období
roku - Vánoce. V plném proudu je proto výroba dárečků a přáníček,
vánoční výzdoba školky i příprava besídky. Hlavně se však těšíme na
sváteční atmosféru, stromeček a nezbytné překvapení. Mohu
prozradit, že letos bude vánoční nadílka opravdu bohatá
především díky podpoře obce, věcným darům firmy Brück a
finančnímu daru pana Michala Teplého. Všem za to patří náš velký
dík.
Jménem kolektivu mateřské školy přeji dětem, rodičům i všem
obyvatelům Zámrsku krásné prožití svátků vánočních, radost z
rozzářených dětských očí, klid, pohodu a v roce 2018 pevné zdraví a
spoustu důvodů k dobré náladě.

Naši milí spoluobčané,
„ Zima k nám po roce přináší Vánoce,
mějme se rádi a buďme zdrávi,
nechme znít kouzlo Vánoc.“
Podzim je za námi a s ním i několik projektů : „ Barevný týden, Děti
dětem a Podzimní výlet - Praha“. Další ještě probíhají.

Barevný týden
Podzim hýří barvami, které máme rádi. Proto jsme se do
podzimních barev oblékli (13.-16.11.). Každý den jiná barva:
červené pondělí, žluté úterý, zelená středa a hnědý čtvrtek (pátek
byl státní svátek). Tyto barvy nás provázely v písničkách i tématice
jednotlivých předmětů. Soutěžili jsme, kdo má na sobě nejvíce
barevných věcí na daný den. Velmi jsme si to užili a moc jsme se
zasmáli.

Děti dětem

Úcta ke stáří

Při Dnu otevřených dveří 4. listopadu jsme návštěvníkům mimo
prohlídky školy nabídli naše podzimní dekorace, které jsme pro
tuto akci vyráběli. Výtěžek jsme darovali dětem do Laosu. Získali
jsme pro ně 3000,- Kč (v přepočtu 150 §). Projekt jsme uskutečnili s
manželi Hanslovými, kteří za vybrané peníze v Laosu nakoupili
sešity, tužky, kopací míče a jiné pomůcky a předali je jedné škole,
která vzdělává nejchudší děti. Tuto školu navštěvuje 700 žáků, z
toho je 62 sirotků. Všichni měli z darů velkou radost a vyjadřovali
velké poděkování. Jako dokumentace nám slouží fotky a videa z
předávání. Těší nás, že jsme tamním dětem mohli udělat radost.
Děkujeme nejen rodičům Hanslovým, kteří nám tuto možnost
zprostředkovali a uskutečnili předání darů, ale i dětem a
zaměstnancům naší školy za pomoc a podporu. Chci poděkovat
také rodičům dětí, kteří nám poskytli občerstvení do malé
kavárničky, která při Dnu otevřených dveří nesměla chybět. Jiné
maminky nám pomohly při výrobě podzimních věnců a zdobení
macešek. Vážíme si toho všeho.

Pro občany starší 70 ti let jsme ve škole vyrobili Vánoční přáníčka.
Ta jim doručíme do Vánoc.

Podzimní výlet – Praha
Ve čtvrtek 30. listopadu jsme se vydali do naší stověžaté Prahy.
Čekala nás výstava - 60. narozeniny „ Krtečka“ Zdeňka Milera ve
Chvalském zámku. Odtud jsme se přemístili do historické části
Prahy. Navštívili jsme Karlův most, Staroměstské a Václavské
náměstí… Projeli jsme se metrem a dostali jsme se i na střechu
Lucerny, odkud jsme viděli Prahu jako na dlani.

Vánoční koncert
Zveme vás všechny spolu s Malým pěveckým sborem do kostela sv.
Martina na Vánoční koncert, který se koná ve čtvrtek 21.12. od 17
hodin. Pečlivě se na něj připravujeme. Vám všem přejeme Krásné
Vánoce a mnoho zdraví a spokojenosti v novém roce 2018. Jen
dávání (úsměvu , lásky a vzájemné tolerance) a přijímání nás může
obohatit. Co dáváme, to dostáváme zpět. Takto je.
Proto: „Mějme se rádi a buďme zdrávi“.
Za celý kolektiv ZŠ Mgr. Jarmila Jandová, ředitelka školy
Fotodokumentace - Obecní prodejna v Zámrsku,
web: zszamrsk.cz

Požáry vzniklé rozmrazováním patří mezi časté případy v zimním
období v každém roce. Především v zimních měsících, kdy dochází k
náhlému snížení venkovní teploty, nejsou spoluobčané a
organizace na tento pokles důsledně připraveny. Dochází pak k
zamrzání vodovodních potrubí, dopravních prostředků, přístrojů,
strojů a armatur. Při požadavku rychlého rozmrazení těchto
zařízení se přistupuje především k rozmrazování. Ze statistiky
požárů jsou známé případy, kdy došlo k požáru zemědělských
objektů, případně k otravě dobytka oxidem uhelnatým a následně
k jeho úhynu. Příčinou bylo rozmrazování zamrzlého vodovodního
potrubí zapálením slámy, kterou se potrubí obložilo. Po víkendové
návštěvě u rodičů se rodinka vrátila do svého domku a majitel
zjistil, že je zamrzlé potrubí ústředního topení ve sklepě. Jak na to,
když je v domě velká zima, pomůže nám benzinová letlampa, ale
ouha, nastala zrada, staré noviny a pavučiny v těsné blízkosti
potrubí se snadno a rychle vzňaly a majitel se musel dát na ústup.
Zahřál se on i hasiči, kterým se naštěstí podařilo zachránit obytnou
část domu. Obdobně známe případy požárů dopravních
prostředků, především nákladních automobilů a autobusů, které
jejich řidiči rozmrazovali rozděláním ohně pod vozidly. Obdobný
postup známe v mnoha dalších případech, příčinou však vždy bylo
rozmrazování nepřípustným způsobem a výsledkem pak požár se
značnými škodami. Přitom známe řadu bezpečných způsobů
rozmrazování, které však osoby provádějící rozmrazování
nepoužívají jen proto, že trvají o trochu déle než uvedené
nebezpečné způsoby. Je to především rozmrazování horkou vodou,
kdy zamrzlé potrubí, armaturu, či další předmět poléváme horkou
vodou, nebo nám pomůže horká pára. Nejčastěji dochází k
zamrzání vodovodních potrubí, kde lze doporučit především
elektrické rozmrazování. Je to způsob, při kterém se používají
rozmrazovací transformátory, toto rozmrazování smí provádět
poučená osoba a lze jej použít jen na kovová potrubí, nejsou-li
jednotlivé části izolačně oddělené. Další osoba musí sledovat,
nedochází-li k nadměrnému oteplování potrubí, především tam,
kde nemáme jistotu, že se nedotýká hořlavých částí objektu, či zda
není izolováno hořlavým materiálem. Zde je možnost vzniku i po
provedeném rozmrazení. Při dodržení uvedených způsobů a
podmínek rozmrazování lze vzniku požáru bezpečně předejít.
V každém případě však vyloučíme použití otevřeného plamene.
I když jsou uvedené bezpečné způsoby možná trochu pracnější a
zdlouhavější, tuto nevýhodu mnohokrát vyváží to, že objekty a
zařízení ochráníme před vznikem požárů a následných škod.
Článek zveřejněný obcí dle plánu preventivně výchovné činnosti obce v oblasti
požární ochrany pro rok 2017

Milí spoluobčané,
dovolím si tímto připomenout akce, které jsme my, Hasiči
Janovičky, pro vás v tomto roce připravili.
Tradiční čarodějnice spolu s oslavami příchodu jara sklízí
každoročně velký úspěch nejen u dětí. Dětský den v prostoru
hasičárny Janovičky je pro nás rok od roku velkou neznámou…
Přijdou děti? A kolik? Pokaždé přijdou, a to děti nejen z Janoviček a
Zámrsku, ale i z okolí. Odměnou pro nás za všechnu přípravu jsou
rozzářené dětské oči při vyhlašování výsledků a předávání odměny
za jejich sportovní výkony.
Bramborákové hody již mají svou tradici, stejně jako zabíjačkové
hody. Vždy plná klubovna i garáž vypovídají o tom, že ti, kdo nás
navštívili, se příští rok rádi vrací znovu. Příprava akcí znamená pro
nás členy a členky spoustu práce a času, ale věřte, děláme to rádi.
Velice mě těší, že se nám v Janovičkách podařilo dát dohromady
skvělou partu, která dělá radost i druhým. Od května je v přípravce i
družstvo mladších žáků v počtu 17 dětí. Ke vší radosti přispělo
získání dotací na nákup nového dopravního automobilu Ford.
Tímto chci poděkovat obecnímu úřadu za podporu v naší činnosti a
za zapojení všem aktivním členům. Velké díky patří starostce naší
obce za její pomoc při získávání dotace na auto, díky Zuzko.
Luboš Krejčí, starosta SDH Janovičky

Vážení spoluobčané, dovolte mi seznámit vás s činností výjezdové
jednotky Hasiči Zámrsk za uplynulý rok. V roce 2017 pokračovaly
práce na CAS 32 T 138 - obroušení nádrže a poslední drobné
opravy. Nakonec byla ve firmě Karex a. s. nastříkána do původní
červené barvy. Poté začalo období, kdy se členové sboru museli
vrhnout do práce, aby stihli opravenou cisternu „ustrojit“ do rychle
se blížících oslav. Tato historická cisterna se po představení na
oslavách prezentovala na dni otevřených dveří ve Vysokém Mýtě a
také na akci Retroměstečko 2017 v Pardubicích. Největší událostí
loňského roku pak byly právě oslavy 135 let založení sboru, kde byla
naší jednotce slavnostně předána nová cisterna CAS 30 T 815-7
6x6. Zde bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli
na opravě staré cisterny a přípravách a organizaci oslav. Na první
ukázku naší nové CAS jsme byli v obci Svařeň. Další akcí, na které se
naše CAS představila, bylo Sodomkovo Vysoké Mýto - zde jsme
zajišťovali vodu pro doplňování historického parního vlaku.
Prezentovali jsme se i na dni otevřených dveří na stanici HZS Vysoké
Mýto a naše jednotka byla také pozvána na ukázky do obcí
Oucmanice a Vraclav. Dne 10. 6. 2017 se družstvo mužů zúčastnilo
okrskového kola a oslav na Sedleci. Ve složení Jiří Profous, Lukáš
Bečička, Radek Bečička, Tomáš Lamberský, Jan Merkl, Petr Janík a
Miroslav Viktorin jsme se umístili na 3. místě. Za přispění
Pardubického kraje, od kterého jsme dostali dotaci na věcné
vybavení, byla zakoupena nová motorová pila Husqvarna a
osvětlovací stožár, který výrobce zabudoval již při výrobě do nové
cisterny. Do konce listopadu 2017 bylo naší jednotce vyhlášeno
celkem 16 výjezdů, kdy jsme byli schopni od vyhlášení poplachu
vyjet v průměru během 6 min. V 7 případech se jednalo o výjezd k
požáru, 4x o technickou pomoc (likvidace nebezpečného hmyzu,
zabezpečení střechy a odstraňování popadaných stromů. Ve
zbylých případech se jednalo o asistenci při dopravní nehodě,
pomoc při pátrání po pohřešované osobě a námětové cvičení ve
Vysokém Mýtě. Celkem 2x šlo o planý poplach. Závěrem bych chtěl
jménem celého našeho sboru popřát všem občanům mnoho
zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2018.
Za Hasiče Zámrsk velitel jednotky Jan Merkl

Naše mužstvo letos nastupuje v krajské 1.B třídě, skupině B. Tuto
skupinu hrají týmy z okresů Ústí nad Orlicí a Svitavy. Naši fanoušci
se tak mohou těšit na jiné soupeře, než byli zvyklí. Do týmu se
podařilo přivést dvě výrazné posily (Jiráský ze Srubů a Novák z
Olympie HK), všechny důležité hráče z minulých sezón se nám
podařilo udržet. Do letní přípravy se zapojilo 16 hráčů, poctivě se
trénovalo, vyhýbala se nám zranění. Výsledkem toho byla velmi
povedená podzimní část, kdy jsme ztratili pouze 4 body za remízu s
rezervou Lanškrouna. Jedinou porážku náš kolektiv sportovců
utrpěl v souboji s druhým týmem tabulky, rezervou Ústí nad Orlicí
na jeho půdě. Hrálo se za sychravého a větrného počasí na umělé
trávě a za domácí nastoupilo 5 hráčů 3. ligového áčka. Nám bohužel
chyběli klíčoví plejeři Hovorka s Csernyanszkým a na naší hře to
bylo znát. Přesto se hrálo bojovné utkání ve vysokém tempu, kdy o
výhře rozhodli domácí šťastnou brankou v 60 minutě. My své šance
neproměnili, jednou jsme nastřelili brankovou konstrukci. 5x se
nám podařilo porazit své soupeře o 5 a více branek. Největší
nadílku si od nás odvezl 4. tým pořadí Libchavy, konkrétně 10 : 1.
Nejvyšší výhru na venkovním hřišti jsme zaznamenali v Opatovci a
to 8 : 1. Soutěž vedeme s pěknými 35 body. Rezerva Ústí nad Orlicí
získala 31 bodů a jistě nám v jarní části soutěže nedaruje nic
zadarmo v boji o postup do 1.A třídy. 1. mistrovské utkání jarní části
nás přijede v sobotu 24. března navštívit rezerva Dolního Újezda a
všichni jste srdečně zváni! Budeme rádi, když s námi budete sdílet
naše úspěchy a budete nám fandit a podporovat nás v boji za
postupem do vyšší soutěže. V klubovně na hřišti je pro Vás vždy
připraveno plnohodnotné občerstvení. Samozřejmostí je
vychlazené pivo a čerstvé klobásky, které k fotbalu na vesnici
odjakživa patří. Nedávno jsme dokončili opravu venkovních
sociálních zařízení, na které se nám podařilo získat dotaci. Chtěli
bychom poděkovat všem našim partnerům za výraznou podporu
naší sportovní činnosti. Především děkujeme Pardubickému kraji,
firmě Brück AM a obci Zámrsk. Sledovat nás můžete také na
sociální síti facebook, kde nás naleznete pod názvem SK Zámrsk
official, https://www.facebook.com/skzamrsk/ Informace k naší
soutěži jsou k vidění na těchto webových stránkách:
http://fotbalunas.cz/soutez/200/
http://vysledky.lidovky.cz/soutez.php?id_soutez=11762

výsledky zápasů

