v Malejově a dále příspěvek na projektovou dokumentaci na
cyklostezku Zámrsk - Týnišťko, která by cyklistům i pěším
umožnila cestovat ze Zámrsku směrem na Holice bez nutnosti
použití životu nebezpečné silnice I/35. Cyklostezka by však byla
realizována pouze v případě získání dotace, např. ze SFDI. Další
připravovanou investicí je vzhledem ke zhoršujícímu se
technickému stavu a také s ohledem na blížící se oslavy 100 let
fotbalu v Zámrsku rekonstrukce mostu na hřiště.
Záměrně se zde nezmiňuji o projektech, které jsou pro obec
zásadní pro nadcházející období, tj. uvolnění pozemků a další
nezbytné kroky pro parcelaci nových rodinných domů a také
příprava a realizace kulturního a sportovního zařízení. Více
byste si k těmto tématům měli přečíst v následujícím čísle
Zámršťáčku.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se zapojují do
činnosti pro své spoluobčany a naši obec. Obzvláště velký dík
patří členům obecních spolků, ale i ostatním aktivním
jednotlivcům, pedagogům z obou škol, zastupitelům a
zaměstnancům obecního úřadu. Poděkování patří i Vám všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem zasazujete o příjemnější život v
naší obci.
Vážení spoluobčané, přeji Vám úspěšný rok 2018, prožitý ve
zdraví a spokojenosti.
Zuzana Tvrzníková, starostka

přesto, že se zima stále nechce vzdát vlády, je tady jaro a Vy máte
v rukou první letošní číslo Zámršťáčku. Doufám, že i letos Vám
bude náš občasník přinášet zajímavé informace nejen o dění v
obci, ale i z jiných oblastí a budete se vždy těšit na další číslo.
Chtěla bych Vám v krátkosti přiblížit některé investiční akce,
které letos plánujeme zrealizovat. Obecní rozpočet po velkých
investicích, proběhlých v minulých letech, zatím nedovoluje
plánovat rozsáhlé akce, přesto ale máme letos na programu dvě
zásadní stavby. Rekonstrukce mostu u Škrobárny již začala a
měla by trvat do června. Po nevyhnutelné změně technologie
stavby se její cena vyšplhala na současných 1,9 mil. Kč včetně
DPH. Na opravy a rekonstrukce mostů bohužel neexistuje
vhodný dotační titul, přesto nám ale z Programu obnovy
venkova na most přidá Pardubický kraj „drobný“ příspěvek ve
výši 110 tis. Kč. Tento dotační program je určen spíše na menší
akce, proto z něj nebylo možné získat vyšší částku, ale i tak je to
vítaná pomoc. Další velkou stavbou, která poběží od jara cca do
září, bude realizace dešťové kanalizace u čtyř nemovitostí na
Nové Vsi (od Prváku výše) a oddělení dešťové kanalizace od
splaškové u rodinných domů v ulicích od dětského hřiště a od
pošty směrem k sídlišti na Skalce. Stavba je vysoutěžena za 4,8
mil. Kč (včetně autorského a technického dozoru), přispěje nám
ale Pardubický kraj dotací ve výši 3,2 mil. Kč. Po realizaci této
stavby bude oddílná kanalizace v obci zcela dokončena.
Souběžně s těmito rozsáhlými akcemi už budeme realizovat
pouze „drobnější“ investiční a neinvestiční akce. Začneme s
rekonstrukcí budovy SPOZ v parku s předpokladem dokončení v
příštím roce – letos plánujeme vyměnit okna a zateplit strop,
následně dojde k vnitřnímu zateplení budovy, výměně topení za
plynové a k obnově vnitřních prostor. Zde opět předpokládáme
příspěvek z POV Pardubického kraje.
Oba hasičské spolky se na obec obrátily s návrhem rekonstrukce
střech hasičských zbrojnic v Zámrsku a Janovičkách s tím, že se
členové hasičských sborů budou na opravách osobně podílet.
Musím říci, že jejich pomoc bude velmi vítaná. Částky na
materiálové zajištění střech jsme do rozpočtu začlenili. Obě
hasičárny v průběhu let prochází postupnou rekonstrukcí, v
obou již proběhla výměna oken, letos by mělo u hasičárny v
Zámrsku dojít k výměně velkých vrat a provedení odvodnění
části podmáčené obvodové zdi na severní straně, v příštím roce
plánujeme v rekonstrukcích pokračovat. Členové hasičských
spolků se na pracích aktivně podílejí a patří jim za to velký dík.
Z dalších drobnějších akcí zmíním např. záměr obnovy chodníku
na hřbitově a výměnu stávajícího povrchu na tenisovém kurtu z
antuky za umělý trávník.
Do rozpočtu jsme také zařadili přípravu akcí pro následující roky:
projektovou přípravu a žádost o dotaci na odbahnění rybníka

Dne 7. 1.2018 proběhla v naší obci Tříkrálová
sbírka, v pořadí již v Zámrsku třináctá. Letos bylo
poprvé sestaveno pět skupinek, z toho čtyři v obci Zámrsk a jedna
v Janovičkách. Děti byly opět skvěle naladěné, veselé a snaživé.
Písničku „My tři králové jdeme k vám“ měly výborně naučenou.
Letos nám počasí přálo a jistě jsme nezapomněli zazvonit na žádné
dveře. Sešli jsme se v dopoledních hodinách, nasadili jsme korunky
a navlékli dětem bílé obleky. Asi v 10 hodin jsme vyrazili k vašim
domovům. Letos koledovaly tyto děti: Deniska Zahradníková,
Letošní koledníci
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Markétka Pešková, Kája Říhová, Táňa Chalupníková, Anežka
Martincová, Alžbětka Martincová, Terezka Popilková, Matěj
Bezdíček, Dominiček Bezdíček, Dominička Bečičková, Natálka
Bečičková, Kateřinka Peterková a Kája Tučková. V Janovičkách byla
skupinka sestavena z těchto koledníků: Filip Černý, Míša Matysová
a Jakub Krobot. Jako vedoucí skupinek se zúčastnily již tradičně
Yveta Tomanová, Eva Horáčková, Jana Matysová a Hana Pešková a
letos přibyla ještě Ilona Chalupníková. V tomto roce jsme vybrali
celkem úžasných 18.286,- Kč. Pro porovnání: v roce 2017 17.890,Kč a v roce 2016 16.794,- Kč. Děkujeme všem přispívajícím za
obdarování, dětem za výdrž a skvělou náladu při koledování a všem
zúčastněným rodičům za pomoc při organizaci této sbírky a za
výborný oběd, který nám vždy připraví. Přeji krásný začátek jara a
těším se na sbírku 2019.
MUDr. Hana Pešková

Březen:
3.3. Myslivecký ples (MS Majka)
5.3. Jarní vycházka (Pavel Janík)
24.3. V. Ochotnický ples (PAPETO)
29. - 31.3. Velikonoční hrkání, vodění Jidáše (organizuje P. Tuček)

Duben:
Pohádky dědečka Habaděje – představení pro děti (PAPETO,
termín bude upřesněn)
21.4. Dětský maškarní karneval
30.4. Čarodějnice (Hasiči Janovičky)

Květen:
20.5. Oslavy 135 let Hasičů Zámrsk
Den matek v Základní škole (ZŠ, termín bude upřesněn)

Červen:
2.6. Dětský den (Hasiči Janovičky)
Turnaj v malé kopané (SK Zámrsk)
Den sportu malých škol (SK Zámrsk)
Dětské rybářské závody (Rybáři Zámrsk)
- termíny akcí budou upřesněny

Tříkrálová sbírka 2018 skončila
tisková zpráva ze dne: 26.1.2018
Tradiční dobročinná akce se opět setkala s příznivou odezvou.
V orlickoústeckém okrese se vybralo do 586 pokladniček
2.894.503,- Kč. Převážná část výtěžku je určena na činnost
Oblastní charity Ústí n.Orl.
Téměř jarní počasí vylákalo do ulic orlickoústeckého okresu více
než dva tisíce dobrovolníků, aby přinesli lidem devadesáti obcí a
měst přání štěstí, zdraví a písmeny K+M+B požehnání jejich
příbytků. I letos viděli koledníci radost ve tvářích starých lidí nebo
úžas v očích malých dětí.
Oblastní charita vyjadřuje upřímné poděkování asistentům TS v
jednotlivých obcích za organizační zajištění akce, obecním úřadům
za vstřícnost a ochotu při nakládání s pokladničkami,
dobrovolníkům za důstojný průběh koledování, farnostem za
podporu a doprovodné programy.
V dnešním světě jsme sváděni strachem či pomyšlením, že nás víc
věcí rozděluje, než spojuje. Tříkrálová sbírka je ale názorným
příkladem toho, že dokážeme dobře spolupracovat na společném
díle. Charita, obecní úřady, farnosti, občanské spolky, stovky
dobrovolníků a tisíce lidí přijímají TS jako smysluplnou akci, do
které se každý svým dílem zapojuje už 18 let. Vedle finančního
přínosu má tato akce velký význam společenský, neboť přispívá k
upevňování dobrých mezigeneračních vztahů v obcích.
- Podrobné výsledky, fotografie a použití TS najdete na webu
Oblastní charity www.uo.charita.cz
- Pro koledníky a asistenty TS je na poděkování přichystáno
divadelní představení Větrná pohádka, 27. února 2018 v 18 hodin
v Orlovně Letohrad-Orlice.
Iva Marková, tel. 734 769 713, www.uo.charita.cz

Informujeme občany, že místní poplatky a úhrady faktur
na obecním úřadě přijímá pokladní obce paní Hanušová
v úředních dnech, tj. v pondělí od 8 do 11 hodin a od 14
do 17 hodin a ve středu od 8 do 11 a od 14 do 16 hodin,
výjimečně ve čtvrtek od 8 do 11 hodin. V ostatních dnech
paní Hanušová není na OÚ přítomna a pokladna, za kterou
má osobní odpovědnost, je uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

Srpen, Září:
19.8. Gulášfest (kulturní komise)
Den otevřených dveří (Hasiči Zámrsk)
Rybářské závody (Rybáři Zámrsk)
- termíny akcí budou upřesněny

Říjen:
Bramborákové hody (Hasiči Janovičky, termín bude upřesněn)

Listopad:
Svatomartinská slavnost
Martinská zábava
Zabijačkové hody (Hasiči Janovičky)
- termíny akcí budou upřesněny

Prosinec:
Den otevřených dveří v ZŠ
Vánoční koncert (ZŠ)
- termíny akcí budou upřesněny
24.12. Štědrodenní zpívání

Termíny některých akcí mohou být dodatečně změněny.
O případné změně budeme informovat.

Co nepatří do kanalizace - pro Vaši informaci
opakovaně uvádíme výčet věcí, které do
kanalizace rozhodně nevhazujte ani nevylévejte:
Mechanické látky:
hygienické potřeby, vložky, ubrousky z netkané textilie,
kosmetické ubrousky, dětské netkané pleny, vlhčené
ubrousky pružné materiály - např. hadry, textil, punčochy,
obvazy, střeva, pleny, čističe uší - tyčinky, kondomy hrubé
nečistoty, odpady z domácích drtičů, zbytky zeleniny a
ovoce, odpady - popel, shnilé ovoce, cigaretové nedopalky

Tekuté nebo rozpustné látky:
tuky a oleje, minerální oleje, ropné látky, nafta
pesticidy, ředidla, barvy, žíraviny - louhy, kyseliny
jedovaté, výbušné a hořlavé látky - např. benzín,
pesticidy, domácí a zahradní chemie, zbytky čistících
prostředků, hnojiva, močůvka, kejda, léky

Obecně i při podávání oznámení na obvodní oddělení by si měl
každý oznamovatel (pokud je to možné a tyto informace má)
připravit odpovědi na základní otázky typu CO se stalo, KDO se
protiprávního jednání dopustil, KDY k jednání došlo, KDE k
události došlo, JAK ke skutku došlo, ČÍM bylo protiprávní
jednání spácháno či způsobeno, PROČ se podle oznamovatele
čin stal a jaký je NÁSLEDEK jednání pachatele, tzn. újma na
zdraví nebo škoda na majetku. Čísla tísňových linek zná téměř
každý, nicméně pokud se něco stane a člověk je ve stresu, ze
zkušeností víme, že si v rychlosti nevybaví ani to, jak se jmenuje.
Výše jsme zmínili číslo tísňové linky policie a to číslo 158. Pokud
potřebujete pomoc hasičů, volejte číslo 150. Zdravotnická
záchranná služba má linku tísňového volání 155. Rovněž je
možné si přivolat pomoc voláním na jednotné číslo evropského
volání 112. Nicméně doporučujeme, pokud potřebujete jen
jednu složku z integrovaného záchranného systému (dále jen
IZS), volejte přímo na tísňovou linku potřebné složky. Číslo 112
se využívá především v případech, že potřebujete na místo dvě a
více složek IZS. Tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby
Pardubického kraje Bc. Aleš MALÝ, DiS. naše tvrzení podporuje a
doporučuje: „Při zdravotních komplikacích, kdy akutně
potřebujete pomoc záchranné služby, volejte přímo linku 155 a
eliminujte tak byť sebemenší časové prodlevy při spojování
hovorů z linky 112 na naše vyškolené operátory na lince 155“.
Existuje i linka tísňového volání policie pro neslyšící, kde
operační důstojník komunikuje s osobou, která potřebuje
pomoci formou SMS zpráv. Tato linka má číslo 603 111 158. A
úplným závěrem můžeme uvést malou zajímavost - dětem jako
mnemotechnickou pomůcku zapamatování tísňových linek
uvádíme pomůcky, jak si pamatovat poslední číslo z tísňové
linky a to, u linky 158 – osmička evokuje pouta používaná
policisty, u linky 155 – pětka evokuje nafouknuté bolavé bříško a
u čísla 150 – nula představuje rybník plný vody, kterou hasiči
hasí požáry.

Připomenutí - známky na popelnice
Připomínáme, že každá popelnice musí být označena známkou pro
rok 2018 nejpozději do 31. března 2018, zároveň je třeba z popelnic
odstranit staré známky. Po tomto datu nebude neoznačené
popelnice svozová firma vyvážet! Známku obdrží na obecním úřadě
každý, kdo má zaplacené odpady za rok 2017.

V roce 2017 se narodilo celkem sedm našich nových
občánků, a to:
Helena K., Sofie R., Gabriela N., Samuel N., Ellen R., Lucas S.
Gratulujeme rodičům k narození jejich děťátka a miminkům
přejeme hodně zdraví a radosti ze života!

V roce 2017 jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:
Janem Machačem, Hanou Merklovou, Miloslavou
Csernyanszkou, Ilonou Čáslavkovou, Renatou Jeřábkovou,
Vlastou Šťastnou, Josefem Puldou, Hanou Bezdíčkovou.
Čest jejich památce!

Informace Policie České republiky
Policisté Pardubického kraje by rádi občanům v kraji připomněli
důležité preventivní rady a zásady, kterými je dobré se řídit, aby
se nestali oběťmi různých podvodníků nebo zlodějů.
Preventivní rady budou vydávat formou tematických článků,
poskytovaných obcím. Témata budou jistě zajímavá. Například
podvody páchané na seniorech (tzv. výhodné nabídky zboží či
služeb, legendy podvodného vylákání peněz, obtěžující
telefony), senioři v silniční dopravě (chodci, cyklisté, řidiči –
povinné zdravotní prohlídky), senioři – osobní bezpečnost,
domácí násilí, majetková kriminalita, tísňové linky, léto – pohyb
v lese, skoky do neznámé vody, děti – bezpečná cesta do školy,
kyberkriminalita a podobně. Budeme se snažit, aby naše články
byly zajímavé a tak občas přidáme i pár střípků z policejních
svodek, abyste věděli, co se ve vašem okolí děje. Dnes bychom
rádi v tomto úvodním článku připomněli čísla tísňových linek a
postup při podávání trestního oznámení. Začneme druhým
zmiňovaným tématem a to podáváním „trestního“ oznámení.
Oznámení na Policii České republiky může podat kdokoliv
(nikoli pouze poškozený), oznámení lze podat písemně nebo
ústně a samotné oznámení lze podat na kterékoliv oddělení
policie nebo na státní zastupitelství. Pokud vaše oznámení
nemá charakter neodkladného tísňového hovoru na linku 158,
můžete se obrátit na policisty z nejbližšího obvodního oddělení
policie. V naléhavých případech můžete samozřejmě volat linku
158, kde sedí naši policisté a ti vám jsou připraveni okamžitě
pomoci. Pro urychlení komunikace a následné pomoci je dobré
vědět základní údaje k oznamované události, což jsou
minimálně tyto informace:

Přejeme krásné předjarní dny!
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

- vaše jméno
- adresa, odkud voláte, případně co nejbližší upřesnění
místa události
- co se stalo
- zda je na místě někdo zraněn nebo zda potřebuje někdo
pomoc lékaře či hasičů

Zámrsk z ptačí perspektivy
3

Dámy, páni dejte něco od klapání, Jidášovi
na kalhoty, zítra půjde do roboty.

Dobrý den sousedky a sousedi,

Věřím, že se opět najde dostatek ochotných dospěláků jako
doprovod dětí při obchůzce. V předchozích letech se
potvrdilo, že i mladší děti zvládnou obchůzku vesnice s
klapačkami bez problémů. Také letos bychom rádi přizvali i
mladší děti než jsou předškoláci z MŠ. Pokud budou mít
zájem, ať to přijdou v doprovodu rodiče vyzkoušet. I kdyby šly
jen jednou, na Bílou sobotu je čeká odměna.

přestože je zima v plné síle, Velikonoce jsou za dveřmi.
Velikonoční pondělí tentokrát vychází na 2. dubna. Poprvé se
sejdeme ve středu 28.3. v 18 hodin v Rajčuru. Pokud bude
pršet, tak na hřišti pod střechou. Kdo má klapačku nebo
hrkačku, vezměte ji s sebou. Kdo nemá, ať přijde také, bude
možnost zapůjčení klapaček z obecních zásob.

Truhlář pan František Prokop vám může v případě zájmu
vyrobit originální zámrskou klapačku (tel. 737 661 354).
Zachovejte dětem přízeň a na Bílou sobotu odpoledne na
shledanou!
S pozdravem KLAP! Pavel Tuček

Dlouho jsem přemýšlel o tom, jak nejlépe popsat srdce a duši
fenomenálního koně, kterého jsem před lety potkal v
Zámrsku a pak na drahách v ČR i v anglickém Cheltenhamu.
Až mi do oka padl citát z básně Epitaph na náhrobku ryzáka
Copenhagena, se kterým vévoda Arthur Wellesley z
Wellingtonu vyhrál bitvu u Waterloo: „Mohou být rychlejší
koně a nepochybně krásnější, ale pokud jde o spolehlivost a
vytrvalost, nikdy jsem neviděl lepšího.“
Nevymyslel bych výstižnější charakteristiku koně, který nám
přinesl tolik radostných chvil. Rodáka z jihomoravských
Litobratřic, který ale většinu svého požehnaně dlouhého
života prožil v Zámrsku. Peruána. S přáteli - MUDr. Václavem
Brunou a sochařem Petrem Novákem z Jaroměře - jsme se
rozhodli vzdát Peruánovi hold. Jeho bronzovou sochou v
životní velikosti, kterou chceme odhalit před statkem,
Dostihovým centrem v roce 2019 někdy před Velkou
pardubickou. Na snímku je model sochy. „Koňskou a
jezdeckou tématikou se zabývám v posledních dvaceti letech
s největším zájmem a nadšením,“ napsal ak. sochař Petr
Novák, který už vytvořil studii Peruána. „Koně se stali mojí
nejdůležitější inspirací, hlavním životním námětem. Krása
koně spočívá především v jeho duši a jejím bezprostředním
výrazu - pohybu. Život, o který mně jde v sochařině nejvíce,
projevuje se hlavně pohybem. I pasoucí se kůň je v
neustálém pohybu a když mluví s jiným koněm, také, protože
jeho řeč je řečí těla. Když jsem byl osloven, zda bych chtěl
vytvořit sochu Peruána, ani mě nenapadla jiná možnost, než
vymodelovat ho v dostihovém cvalu, jež mu byl vlastní a
učinil ho legendou. Zabývám se tedy studiemi nejrychlejšího
pohybu koně, jeho účinným fázováním a zapojením svalů s
touhou vytvořit sochu nabitou energií – životem a krásou,
aby se stala nesmrtelnou vzpomínkou na výjimečného koně s
výborným charakterem a srdcem bojovníka.“
Věříme, že se Vám, občanům Zámrsku bude socha líbit a že i
vám bude dlouho připomínat hrdinu dostihů, trojnásobného
vítěze Velké pardubické, na kterého můžete být pyšní. Jako
jsme i my.

Klapání

Plán společných obchůzek
Zelený čtvrtek dne 29. března
45
první sraz v 11 v Rajčuru
45
druhý sraz v 17 v Rajčuru
Velký pátek dne 30. března
45
první sraz v 5 v Rajčuru
45
druhý sraz v 11 v Rajčuru
45
třetí sraz v 17 v Rajčuru
Bílá sobota dne 31. března
45
první sraz v 5 v Rajčuru
30
druhý sraz ve 12 v sídlišti Na Skalce č.p. 166

Pro připomínku popěvky:
Ráno a večer:
Klekání zvoníme, Jidáše honíme
Jidáši nevěrný cos to učinil
Že jsi svého pána židům prozradil
Za to budeš šlapat bláto
S Luciferem, ďáblem
Až na věky věkův ámen
V poledne:
Poledne zvoníme, Jidáše honíme
Jidáši nevěrný cos to učinil
Že jsi svého pána židům prozradil
Za to budeš šlapat bláto
S Luciferem, ďáblem
Až na věky věkův ámen
Popěvek na Bílou sobotu v průvodu s Jidášem:
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Vlastimil Weiner s přáteli, MUDr. Václavem Brunou
a Petrem Novákem

Výpis z usnesení zastupitelstva obce z 25.9.2017, 18.12.2017 a 26.2.2018
Zastupitelstvo obce Zámrsk schválilo:
- uzavření kupní smlouvy dle záměru obce č. 7/2017 na odprodej st.p.č. 304, jejíž součástí je rodinný dům č. 161 a pozemku č. parc. 231/48
panu J.S. a paní M.Z. dle ujednání smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
- uzavření dohody o způsobu splnění závazku mezi panem J. S. a paní M. Z. a obcí Zámrsk.
- odkup ideální 1/8 pozemku č. parc. 231/3 v KÚ Zámrsk od jeho spolumajitelky paní V.R. za cenu 60.000,- Kč.
- přijetí daru od Ředitelství silnic a dálnic, tj. bezúplatné nabytí pozemků č. parc. 858/2 a 858/8 v k. ú. Zámrsk, dle návrhu darovací smlouvy.
- v případě, že bude ŘSD nezbytně potřebovat konkrétní pozemky ve vlastnictví obce pro investiční výstavbu veřejně prospěšné stavby,
bude podle aktuálních a budoucích potřeb a možností obce s ŘSD projednána možnost bezplatného převodu takových pozemků v
obdobné tržní ceně, a to až do výměry 2.982 m2 (tedy do výměry odpovídající součtu výměr pozemků p.č. 858/2 a p.č. 858/8 v KÚ
Zámrsk).
- uzavření smlouvy č. OŽPZ/17/23882 na přijetí dotace od Pardubického kraje na akci „Dostavba kanalizace Staré sídliště, Nová Ves Zámrsk“.
- uzavření smlouvy č. OKŘ/17/23963 na přijetí dotace od Pardubického kraje na osvětlovací stožár k CAS T 815.
- aktualizaci dokumentu Program obnovy venkova obce Zámrsk.
- návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2018 až 2022.
- rozpočtové provizorium obce Zámrsk na rok 2018.
- návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Zámrsk na roky 2018 až 2022.
- návrh rozpočtu Mateřské školy Zámrsk na rok 2018 ve výši nákladů a výnosů 2.269.000,- Kč.
- návrh střednědobého výhledu Základní školy Zámrsk na roky 2018 až 2022.
- návrh rozpočtu Základní školy Zámrsk na rok 2018 ve výši nákladů a výnosů 2.689.189,- Kč.
- uzavření smlouvy o odkupu pozemku č.parc.216/36 v KÚ Zámrsk za cenu 226.000,-Kč dle smlouvy č.j. UZSVM/HUO/8627/2017-HUOM.
- vzalo na vědomí zájem o odkup pozemků č. 201/7, 307/2, 200/5 v Janovičkách.
- uzavření „Dohody o zrušení smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy“ ze dne 2.3.2015, uzavřené mezi Obcí Zámrsk a budoucími
kupujícími Mgr. M. Z. a Ing. J. S. na koupi pozemků č. parc. 231/48 a č.parc.st. 304 s budovou čp. 161. Dle „Dohody o zrušení smlouvy o
uzavření budoucí kupní smlouvy“ dojde ke zrušení „smlouvy budoucí o uzavření kupní smlouvy“ dřívějším uzavřením kupní smlouvy na
předmětné nemovitosti mezi Obcí Zámrsk, Mgr. M. Z. a paní M. S., matkou pana Ing. J. S.
- přípravu koncepce možností nové výstavby pro bydlení s termínem pro shromáždění co největšího množství podkladů do nejbližšího
zasedání zastupitelstva obce (předpoklad únor 2018).
- přípravu koncepce možností realizace výstavby multifunkčního objektu pro setkávání občanů s termínem pro shromáždění co
největšího množství podkladů do nejbližšího zasedání zastupitelstva obce (předpoklad únor 2018).
- spolupodílení se na projektové dokumentaci na výstavbu cyklostezky Zámrsk – Týnišťko s předpokladem uhrazení poloviční částky za
vypracování PD.
-uzavření smlouvy č. 26/2017 s ŘSD o zajištění přípravy a realizace cest vyvolaných stavbou D35 a jejich vypořádání.
- uzavření smlouvy s obcí Dobříkov o zajišťování provozování veřejného pohřebiště.
- pokácení smrků na obecním pozemku č. parc. 231/1 v sousedství pozemků 2/4 a 2/6 v KÚ Zámrsk.
- prodej č. parc. st. 304, jehož součástí je dům čp. 161 a pozemku č. parc. 231/48 dle záměru obce č. 1/2018.
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o odvádění odpadních vod ze dne 14. 10. 2015 č. 11248/15.
- aktualizaci pasportu MK, vypracovanou panem Lukášem Chaloupkou, DiS. z roku 2017.
- Střednědobý plán obce Zámrsk na roky 2017 - 2022, vypracovaný komunitním způsobem v roce 2017.
- komunitní projednání budoucích investičních akcí obce a doporučuje projednání v průběhu března 2018 s prvním termínem 5. 3. 2018.
- uzavření smlouvy s panem Ladislavem Procházkou o pokácení smrků a podmínkách následné výsadby na pozemku obce č. parc. 231/1.
Zastupitelstvo obce Zámrsk vzalo na vědomí:
- podání žádosti o dotaci Pardubického kraje z Programu obnovy venkova pro rok 2018.
- informace o průběhu příprav rekonstrukce mostu M6 u Škrobárny.
- podněty občanů, které zazněly v diskusi a pověřilo starostku obce k vyřešení.
- vypracování aktualizace pasportu místních komunikací.
- informace o přípravě stavby okružní křižovatky silnic č. I/35 a I/17 a o rekonstrukci mostu u bývalé Škrobárny.
- informaci o inventarizaci obecního majetku.
- informaci o budoucím řešení obsazení funkcí ředitelů/ředitelek Mateřské i Základní školy Zámrsk.
- přípravu rozpočtu obce na rok 2018.
Zastupitelstvo obce Zámrsk:
- neschvaluje odprodej pozemku č. parc. 3 a č. parc. st. 40 v KÚ Zámrsk.
- nesouhlasí s takovými změnami v legislativě odpadového hospodářství, které jdou nad rámec evropského nastavení odpadového
hospodářství a mají neadekvátní dopad na náklady obce a jejích obyvatel v oblasti odpadového hospodářství.

Auto najde rozmanité využití nejen pro dopravu hasičů. Na
jaře začnou jezdit po soutěžích v požárním sportu děti z
našeho hasičského kroužku - momentálně jich je v přípravce
17, 8 děvčat a 9 chlapců. Všichni se těší, sbírat zkušenosti, to
je to, co letos potřebují.

Model sochy Peruána

V letošním roce pro Vás opět chystáme tradiční akce a tak mi
dovolte pozvat Vás 30. dubna na Čarodějnice, 2. června na
Dětský den a na podzimní Bramborákové i Zabíjačkové hody
(termíny upřesníme dodatečně). Vaše hojná účast je pro nás
odměnou!

Přede dvěma lety jsme se dostali k informaci, že Ministerstvo
vnitra a Pardubický kraj poskytují dotaci na pořízení nového
auta pro SDH, včetně jednotek JPO V. Po domluvě s paní
starostkou a zařazení dofinancování vozidla do rozpočtu
obce bylo rozhodnuto, zkusíme podat žádost. Dalo to
hromadu shánění potřebné dokumentace, technických
podmínek, nicméně, žádost byla na jaře roku 2016 podána.
7. listopadu 2016, pro nás den ,,D“, byla žádost schválena.
Znovu se roztočil kolotoč potřebných dokumentů,
konzultace s právníkem, nic nesmíme podcenit. Po přidělení
registračního čísla Ministerstvem vnitra jsme mohli vyhlásit
výběrové řízení. Kritériem byla nejnižší cena auta. Osloveny 4
firmy, technické a specifické podmínky předány. Termín
uzávěrky nabídek stanoven na 31.7.2017 v 17 hodin.

Za SDH Janovičky Luboš Krejčí, starosta sboru

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO
MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁMRSK, OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ,
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19
Ředitelka MŠ v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění, vyhlašuje zápis do Mateřské školy Zámrsk pro školní
rok 2018/2019.
Zápis do MŠ se uskuteční ve čtvrtek 10. května v Mateřské
škole Zámrsk od 13:00 do 15:00 hodin. Tiskopisy (žádost o
přijetí dítěte a evidenční list) je možné od 11. dubna
vyzvednout v mateřské škole u pedagogických pracovnic. K
zápisu přineste vyplněnou žádost a evidenční list (na kterém
nesmí chybět potvrzení dětského lékaře o zdravotním stavu
dítěte a jeho očkování - očkování se netýká dětí, na které se
vztahuje povinné předškolní vzdělávání), rodný list dítěte a
platný občanský průkaz, ve kterém je zřejmé místo trvalého
pobytu či doklad o trvalém pobytu dítěte – pokud se liší od
pobytu zákonných zástupců. U cizinců jsou potřebná další
potvrzení. Informace o nich obdrží zákonný zástupce dítěte
od ředitelky mateřské školy v souladu s § 20 zákona
školského zákona v platném znění. Podmínky a kritéria pro
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce
2018/2019 budou od 10. dubna vyvěšeny v mateřské škole a
https://www.zamrsk.cz/smernice-a-dokumenty. K zápisu lze
jít i s dítětem mladším tří let, ale takové dítě musí být
schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s
Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní
vzdělávání. Pokud žádáte o přijetí dítěte mladšího 3 let

Přišly dvě nabídky, z nichž byla vybrána firma Požární
výzbrojna Jihlava, termín dodání 31.10.2017. Navzdory
menším problémům ze strany dodavatele komponentů
vozidla přebíráme dne 23. listopadu před Obecním úřadem
nový Ford spolu s přívěsným vozíkem. 9. prosince bylo auto u
hasičské zbrojnice v Janovičkách slavnostně pokřtěno. Splnil
se nám velký sen, máme nové auto v garáži. Díky všem, kdo
se podílel, díky oběma poskytovatelům dotace - Ministerstvu
vnitra i Pardubickému kraji a díky obci za dofinancování této
akce.
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a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez
pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě
přípravného stupně základní školy speciální
c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve
které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky

Hostinu si děti vyrobily samy

(k 1.9.2018) je nutné se domluvit na podmínkách přijetí
tohoto dítěte s ředitelkou mateřské školy.
Případné dotazy zodpovíme na tel.: 465 481 213 nebo
email:mszamrsk@seznam.cz

Tanec masek

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné
předškolní vzdělávání jiným způsobem, tj. a), b), c) je
povinen oznámit tuto skutečnost řediteli vybrané spádové
mateřské školy v den zápisu, případně nejpozději do konce
května 2018.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s
hlubokým mentálním postižením (je diagnostikováno
lékařem).

Karneval v mateřské škole

Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému
předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku, za který
může být uložena pokuta do výše 5.000,00 Kč.

Povinnost předškolního vzdělávání
Od 1.9.2018 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které
dovršily pěti let do 31.8.2018. Povinné předškolní vzdělávání
se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají
na území České republiky déle než 90 dnů a také na cizince,
kteří na území České republiky pobývají dobu delší než 90
dnů.

Vzdělávání se pro předškolní děti (tj. děti narozené 31.8.2013
a starší) poskytuje bezúplatně.

Společné karnevalové foto

Zákonný zástupce dítěte narozeného do 31.8.2013 je
povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu
vzdělávání:
- do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se
sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého
pobytu
- nebo může zvolit pro dítě jinou mateřskou školu zapsanou
ve školském rejstříku
- nebo může zvolit jiný způsob povinného předškolního
vzdělávání tj.:

Základní škola v Zámrsku oznamuje, že zápis dětí do
1. ročníku se koná ve čtvrtek 12.dubna 2018 v 16:00
hodin v budově školy. Zápis se týká dětí narozených v
období 1. září 2011 až 31. srpna 2012. Děti si k zápisu
přinesou rodný list.
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Oddechli jsme si. Jsou to výsadkáři, kteří si tu provedli
cvičení. Ještě 3x nám to zopakovali. Jeden večer zpíváme
písničky, další večer si promítáme diapozitivy o Barmě a
Laosu a jindy hrajeme stolní hry. Po celodenním pohybu a
pobytu na čerstvém vzduchu se nám dobře spí. Ráno
netrpělivě čekáme, co nám kuchař připraví k jídlu. Vaří tady
výborně. I obsluha je skvělá. Za ta léta, co jezdíme na hory,
umí všechny děti lyžovat. Kdo neumí, tak se tady naučí.
Máme s sebou i profesionálního instruktora, který se o to
zasloužil i letos. Až na malá zranění odjíždíme domů zdraví a
plni dojmů. Na otázku „Jeli byste znovu?“ Všichni křičí: „
Anóóóó!“

Jarní prázdniny se školou v Krkonoších
(10. – 15. března 2018)
Tradiční ozdravný pobyt na horách se uskutečnil i letos. Naše
srdeční bouda Kuprovka, kam jsme jezdili 9 let a nedáme na
ni dopustit, není v provozu. Našli jsme si jinou - boudu
Andulu, která se nachází na Friesovkách nedaleko Kuprovky v
nadmořské výšce 1217 m. Je to úžasné místo s krásnými
výhledy na kopce a údolí. Sama chata nás také překvapila. Je
velice moderní, ale zapadá do prostředí, ve kterém je
postavena.
Cesta autobusem - je nás plno

Tak, tady budeme trávit jarní prázdniny, říkali jsme si, když
jsme se na internetu již dříve s boudou seznámili. Jarní
prázdniny byl jediný volný termín. Děti strašily, zda tam bude
v polovině března sníh, co tam budeme dělat v případě, že
nebude? Možná některé proto nejely, nebo měly s rodiči již
naplánovanou jinou dovolenou. Nakonec nás jelo celkem 55
dětí a rodinných příslušníků. Plný autobus, plná bouda. Byl to
takový jeden velký rodinný výlet. Výlet přátel, který utužuje
vztahy. Děti byly skvělé a jejich rodiče také. Stále čekáte, zda
tam byl sníh? Sněhu plno. Prý tam vydrží někdy až do května.
Hory nám předvedly svoji krásu: mlhu, déšť, vítr, ale i azuro,
kterého jsme se také dočkali. Lyžovali jsme dopoledne i
odpoledne. Někdo vyměnil lyže za boby. Využívali jsme toho,
že jsme na horách a můžeme si sníh plně vychutnat. V
Zámrsku kvetou sněženky a my nahoře prožíváme tu pravou
horskou zimu. Zažíváme tu krásné příběhy. Protože je na
Andule i pivovar a vaří se tu pivo, seznamujeme se se
sládkem, kterému zpíváme písničku a obdarováváme ho
našimi vyrobenými dárečky při oslavě jeho kulatých
narozenin. Jindy máme tombolu, kde každý los vyhrává a
hlavní cena je prasátko s penězi vybranými za losy. Ve středu
letí nad boudou v době oběda vrtulník. Lekáme se, že se
někomu něco stalo.

Hry na sněhu

Tak, pobyt je za námi a my se zase vracíme rolbou na
parkoviště, odkud nás parádní autobus firmy IVECO odváží
domů. Teď všechno povyprávět rodičům a už jen vzpomínat.
Na další rok už máme boudu opět zamluvenou.

Zdravíme do Zámrsku

Závěrem bych chtěla poděkovat firmě IVECO a řidiči za odvoz
a bezpečnou jízdu a všem rodičům, že poskytli svým dětem
tu možnost jet na hory. Dále účastníkům zájezdu: dětem,
rodičům, všem dospělým a celému pedagogickému sboru za
to, že jsme se mohli takto celý týden vyžít a strávit spolu
krásné chvíle. Na to se nezapomíná. Děkujeme!

Panorama Krkonoš (dole chata Andula)

Čekání na vlek
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Mgr. Jarmila Jandová

ROZLOSOVÁNÍ ZÁPASŮ
Naše mužstvo letos nastupuje v krajské 1.B třídě,
skupině B. Tuto skupinu hrají týmy z okresů Ústí nad Orlicí a
Svitavy. Po podzimní části soutěž vedeme se čtyřbodovým
náskokem na rezervu Ústí nad Orlicí. Do zimní přípravy se
zapojilo 14 hráčů, bohužel ne vždy se nám dařilo sejít se v
hojném počtu. Zranění jsou momentálně hráči Jiráský Martin
a Kajsrlík. Tým zůstává jinak ve stejném složení.
V neděli 25. března sehrajeme utkání 1. jarního kola proti
rezervě Dolního Újezd. 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 Bruck 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
Chcete hrát také fotbal nebo máte zájem podpořit náš oddíl,
či se na něco zeptat? Napište email na
t.houzvicka@seznam.cz nebo volejte 604 547 346.

Dne 23. 8.1925 byl ve středu obce slavnostně odhalen Pomník
padlých ve světové válce. Slavnostním řečníkem byl poslanec
českého zemského sněmu Václav Klofáč, který v té době bydlel
v sousedním Dobříkově. Do První světové války narukovalo ze
Zámrsku asi 160 mužů. 24 z nich se nevrátili.

Za SK Zámrsk R. Jasanský

25. července 1932 přijel do Zámrsku zvláštním vlakem
prezident T.G. Masaryk. Odtud pak pokračoval autem na letní
pobyt do Bystřičky. Na nádraží vítá prezidenta (v doprovodu
předsedy vlády Františka Udržala - rodáka z Dolní Rovně)
hejtman Vysokého Mýta Žalud spolu s velitelem četníků,
přednostou stanice a poslancem Klofáčem.

Předpokládaný termín uzávěrky příštího čísla: 10. 6. 2018
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