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okolí, tak se nakonec podařilo sehnat všechny věci, které kdo
kdy odmontoval a naštěstí schoval, aby se o 40 let později na
auto mohly vrátit. Některé odborné práce, jako opravy
karoserie a finální lakování jsme museli svěřit do rukou
odborníků, ale i přes to členové našeho sboru na autě
odpracovali více než 1000 hodin ze svého volného času. Naším
cílem bylo, aby se Tatra poprvé ukázala na oslavách založení
sboru dne 17.5. 2017, kde se mimo jiné předávala také nová
cisterna, což se nakonec povedlo. Ale bylo to dramatické!
Opravená Tatra poprvé vyjela z garáže pouhé 3 hodiny (!) před
začátkem oslav a nebylo vůbec jisté, zda se to stihne alespoň
kosmeticky doladit tak, abychom se s ní mohli pochlubit
veřejnosti.
Nakonec za zvuku sirén a v oblaku nostalgického kouře přijela po
47 letech znovuzrozená Tatra před náš krásný zámek, aby
předala pomyslné žezlo své nové nástupkyni CAS 30, Tatra
815–7. Obrovské ovace veřejnosti a následné kladné komentáře
byly jasným signálem, že se dílo povedlo.

Vážení spoluobčané,
všichni jste si určitě všimli, že v posledních dvou letech se po
naší obci pohybuje požární vozidlo, vymykající se svým
vzhledem dnešním standardům a právě s historii tohoto dnes
již unikátního automobilu bychom Vás rádi v krátkosti seznámili.
Jedná se o Automobilovou stříkačku cisternovou s čerpacím
zařízením o jmenovitém průtoku 3200l/min., ve zkratce ASC 32,
na podvozku legendární Tatry 138. Podvozek naší tatry byl
vyroben v roce 1969 v N.P. Tatra Kopřivnice a jako celek spatřila
světlo světa v roce 1970, když opouštěla brány vysokomýtského
závodu N. P. Karosa jako ASC 32 Tatra 138. Žádnou velkou cestu
do nové domoviny však podnikat nemusela, jelikož byla ihned
zařazena k tehdejšímu podnikovému požárnímu útvaru N. P.
Karosa Vysoké Mýto, kde sloužila až do roku 1988, kdy byla
převedena k tehdejšímu dobrovolnému požárnímu sboru v
Zámrsku a u nás bez nutnosti větších oprav sloužila až do roku
2015 jako prvovýjezdová cisterna. Přibývající roky však už na
sobě nechávala čím dál více znát, až nakonec jednoho
podzimního dne roku 2015 zcela vypověděla službu a tím nám
dala v podstatě jen dvě možnosti: sešrotovat, nebo generální
oprava.

Před odjezdem do lakovny

Osud nám v té době zahrál do karet v podobě dotace na pořízení
úplně nové cisterny, a tak bylo rozhodnuto o tom, že se
pokusíme stařičkou Tatru, která celý svůj hasičský život
pomáhala potřebným, zachránit a uvést ji do stavu, v jakém v
roce 1970 opustila brány výrobního závodu. Tímto rozhodnutím
byla vytyčena cesta pro činnost našeho sboru v následujících
dvou letech, kdy se pořád něco shánělo, opravovalo,
demontovalo. Naštěstí Tatra odolala moderním trendům
zásahových vozidel, nebyly na ní provedeny téměř žádné
zásadní úpravy a uvést ji do původního stavu nebylo z tohoto
oslavy 100
lettady
ČSR v
pohledu až tak složité. Jelikož auto sloužilo výhradně
jen

Odstrojení kabiny
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Připraveni
k odjezdu

Rozměry vozidla:
Délka 8670 mm, Šířka 2500 mm, Výška 2750 mm
Hmotnosti vozidla:
Pohotovostní 11 210 kg, Užitečná 7320 kg
Celková 18 530 kg
VÝROBCE
Podvozek: TATRA Kopřivnice
Nástavba: Karosa Vysoké Mýto
KABINA
Počet míst k sezení: 1+2
NÁDRŽE
Na vodu: 6000 l
Na pěnidlo: 600 l
PODVOZEK
Typ: TATRA T138 PP5
Výkon motoru: 134 kW
Objem motoru: 11 762 cm
Převodovka: Tatra, 10 stupňů vpřed, 2 vzad

Kontorla zda vše sedí jak má

Vše na svém
místě
a v originál
stavu

Tatra 138
v celé své kráse

V současné době v klidu odpočívá v garáži a jezdi se ukazovat
pouze na společenské akce, kde je zájem o ni opravdu obrovský.
Její fotografie vyšly už v několika odborných publikacích a jezdí si
ji k nám fotografovat nadšenci z celé republiky. A to jsme s ní byli
nejdále v Pardubicích, a i přes to se o ní ví po celé republice.
Příští rok naše „Babička Máňa“ - tak ji nazval jeden z našich
nejmladších příznivců (Jonáš Profous), bude slavit 50 let. Jako
dárek se od nás dočká dalších vylepšení, tak aby nám dalších
minimálně 50 let ještě vydržela a zachovala tak odkaz na počátky
novodobé požární ochrany v naší republice.

Dne 23. srpna 2019 se na Městském úřadě Vysoké Mýto konalo
veřejné projednání stavby dálnice D35 Ostrov – Vysoké Mýto.
Jednání se zúčastnili zástupci odboru stavebního úřadu a
územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, zástupci
Ředitelství silnic a dálnic ČR a zástupci projekční firmy SATRA,
která ve věci územního řízení ŘSD ČR zastupuje. V průběhu
jednání byli přítomní účastníci řízení seznámeni s projektovou
dokumentací, aktuálním stavem přípravy stavby a následně byly
zodpovězeny dotazy. Byla představena videoprezentace stavby
v dotčeném úseku, procházející z velké části katastrem naší
obce, a dále byly přítomným sděleny následující informace:
- v rámci územního řízení je projednáváno umístění stavby,
nikoli její realizační dokumentace
- byl dokončen inženýrsko - geologický průzkum pro stavbu
- úsek Ostrov - Vys. Mýto bude časově navazovat na výstavbu
úseku Časy - Ostrov
- aktuální předpoklad realizace stavby je v letech 2023 až 2025
- úsek Ostrov - Vys. Mýto bude realizován souběžně s úsekem
Vysoké Mýto - Džbánov (veřejné projednání tohoto úseku
stavby proběhlo 30.9.2019)
- kruhový objezd na křižovatce I/35 a I/17 u Zámrsku se bude
realizovat v předstihu před stavbou úseku D35 Ostrov - Vysoké
Mýto
- kruhový objezd je aktuálně ve fázi dokumentace pro stavební
povolení
- proběhl hydrogeologický průzkum podzemních vod v
dotčeném úseku, z něhož vyplývá, že stavba by neměla mít vliv
na podzemní vody
- před stavbou proběhne měření stavu vody ve studních, aby
bylo možné porovnání se stavem po vybudování D35
- hladina podzemní vody bude dále sledována
- v rámci projektové dokumentace pro stavební povolení budou
upřesněny předpokládané zábory pozemků v dotčeném úseku

- projektová dokumentace není určena k řešení
majetkoprávního vypořádání pozemků, výkupy a případná
náhrada pozemků bude řešena samostatně po zpracování PD
pro stavební řízení
- majetkoprávní vypořádání pozemků začne probíhat koncem
roku 2020
- směny budou řešeny v souběhu s realizací výkupů pozemků
- jedná se o stavbu ve veřejném zájmu, v případě neuzavření
dohody smlouvy o výkupu nebo směně investor požádá
vyvlastňovací úřad o získání práv k pozemkům vyvlastněním
- v případě vyvlastnění je cena za pozemek pouze ve výši
stanovené znaleckým posudkem.

Na základě dotazů čtenářů sděluji, že informace v minulém čísle
Zámršťáčku k vybudování bývalého mostu na hřiště jsem
doslovně čerpala ze vzpomínek bohužel již zesnulého
pamětníka Ing. Bohuslava Němce, sepsaných k 90 letům fotbalu
v Zámrsku. Předem děkuji všem, kteří byste mohli uvedené
informace dopřesnit, případně doplnit o další fakta.
Zuzana Tvrzníková

Bližší informace a videoprezentaci dálnice D35 v úseku Ostrov –
Vysoké Mýto můžete shlédnout na internetu na této webové
adrese: www.satra.cz/dalnice-d35-ostrov-vysoke-myto

Zastupitelstvo obce schválilo:
- uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcemi Zámrsk a Týnišťko
na výstavbu cyklostezky
- uzavření smlouvy o úvěru ve výši 800.000,- Kč na
předfinancování nákupu dopravního prostředku od
poskytovatele úvěru Komerční banka, a.s., dle návrhu smlouvy
registrační číslo 99024260467
- uzavření kupní smlouvy s firmou BOHEMIA RINGS s.r.o. na
odprodej pozemků ve vlastnictví obce Zámrsk parc.č. 843/5,
orná půda, o výměře 337 m2, pozemek parc. č. 843/2, orná
půda, o výměře 72 m2, a pozemek parc. č. 843/3, orná půda, o
výměře 12 m2, vše v katastrálním území a obci Zámrsk, dle
Záměru obce č. 23/2019
- úpravu pravidel pro ubytování v obecním Penzionu tak, aby
bylo možné ubytovat i jiné osoby, než pensionované, avšak jen
osoby v akutní bytové nouzi a s trvalým pobytem v obci;
maximální doba ubytování: na půl roku s prodloužením smlouvy
jen dvakrát na 3 měsíce. Rozhodnutí o přidělení ubytování bude
v kompetenci rady obce
- uspořádání výběrového řízení na dodavatele odbahnění
Malejovského rybníka za cenu 25.000,- Kč + DPH s podmínkou,
že smlouva bude s vybraným dodavatelem uzavřena až v
případě příslibu dotace

ve spolupráci s místními dětmi pro Vás obec připravila nástěnný
kalendář na rok 2020. Fotografie do kalendáře vznikaly
postupně od roku 2014, kdy byla v naší obci obnovena po více
než 50 ti letech tradice Klapání a vodění Jidáše v
předvelikonočním čase.
Finanční prostředky na výrobu a tisk kalendáře zajistily z více
než 2/3 děti svojí aktivitou a entuziasmem. V roce 2018 získaly v
soutěži Vesnice roku Pardubického kraje pro obec odměnu ve
výši 10 000 Kč. Následně obec zažádala o krajskou dotaci z fondu
na obnovu a udržování kulturního dědictví. Ta nám byla na rok
2019 přidělena ve výši 10 000 Kč.
Za pomoci těchto prostředků byla zadána příprava a vyhotovení
kalendáře. Kalendář bude v nejbližší době zdarma distribuován
do všech domácností v obci. Vyzvednout si ho budete moci
oproti podpisu v obecní prodejně.
Věříme, že Vás kalendář potěší a bude provázet po celý příští
rok.
KLAP!
Pavel Tuček
P.S.: Do kalendáře byla s laskavým svolením MUDr. Václava
Bruny dodatečně vložena fotografie nově instalované sochy
Peruána. Jistě budete všichni souhlasit, že Peruán si zaslouží v
kalendáři být!

Zastupitelstvo obce:
- pověřilo starostku obce zjištěním možnosti upřednostnění
občanů obce v záměru na prodej pozemků učiněním dotazu na
Ministerstvo vnitra
- nedoporučilo v případě nejednoznačného stanoviska MV
upřednostnit občany obce a navrhlo při přidělování pozemků
použít pouze losovací způsob
- doporučilo vypracovat nový záměr na prodej pozemků pro
výstavbu rodinných domů s upřesněnými podmínkami v co
nejkratší době a předložit jej ZO ke schválení
- vyhradilo si právo schválení znění záměru prodeje pozemků
pro výstavbu rodinných domů a jeho podmínek
- doporučilo starostce zúčastnit se diskuse Sdružení místních
samospráv v poslanecké sněmovně na téma vodního koridoru
Dunaj - Odra - Labe

Paní Jana Remešová Vás zve

k návštěvě nově otevřené
Minimální otevírací doba: 17 až 21 hodin
(mimo pondělí, v neděli od 16 hodin)
K dispozici je salónek pro 10 - 15 osob
kulečníkový stůl
Možnost pronájmu sálu
Pivo Radegast 10° a 12°

Plné znění příslušných usnesení naleznete na webových
stránkách obce www.zamrsk.cz pod odkazem „Obecní úřad Usnesení“.

Kontakt: 732 170 657
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych touto cestou, jménem Spolku dobrovolných
ochotníků PAPETO Zámrsk, poděkoval Ing. Petru Tomanovi za
nábytek (stoly a židle) v pořizovací hodnotě více než padesát
tisíc Kč, který našemu spolku daroval a který bude sloužit na sále
v Podskalí nejen při divadelních představeních.
Děkujeme!
Petr Chalupník, předseda spolku

Srdečně Vás zveme na divadelní představení
Na financování vozu za 1.269.300,- Kč se podílelo částkou 450
tisíc Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství HZS ČR, 300 tisíc
přispěl obci Pardubický kraj a zbytek částky dofinancovala obec
ze svého rozpočtu.
Vůz lehké hmotnostní kategorie se základním vybavením je
postaven na podvozku L3H2 pro silniční provoz. Poháněn je
dvoulitrovým turbodieselovým motorem o výkonu 96 kW,
převodovka je manuální šestistupňová. O plnění emisních
norem se stará filtr pevných částic a systém katalytické redukce
s AdBlue. Snazší parkování ulehčují přední a zadní parkovací
senzory. Kabina je čtyřdveřová a jednoprostorová a je oddělena
od nákladového prostoru pevnou stěnou. Tři řady sedadel jsou
umístěny po směru jízdy, všechna sedadla jsou vybavena
opěrkami hlavy a bezpečnostními pásy. Prostor kabiny je možno
vytápět a klimatizovat pomocí topné a chladící jednotky i
nezávislého topení. Ford Transit je vybaven výstražným
zařízením modré barvy a je doplněn dvěma zábleskovými
pozičními světly v modré barvě v přední masce vozidla, které lze
samostatně vypnout, v zadní části vozidla je doplněna
oranžovou alejí v LED provedení firmy Holomý. Osvětlení
prostoru okolo vozidla je zajištěno LED světly částečně
zapuštěnými do bočních stěn. V místě nástupu řidiče do
automobilu je zásuvka MagCode pro dobíjení a konzervaci
akumulátorů. Veškeré požární příslušenství uložené v kabině
osádky je zajištěno proti pohybu při náhlé změně polohy nebo
rychlosti automobilu. Vozidlo je ve standardní hasičské barvě
RAL 3000 doplněné o bílý pruh RAL 9003. Šířka vozidla je včetně
zpětných zrcátek 2 474 mm, výška včetně VRZ 2 700 mm. Dlouhý
je automobil přesně 5 690 mm. Celková hmotnost vozidla je
3.500 kg.
Ve vybavení vozidla jsou vozidlová radiostanice Motorola DP
4800 a kapesní radiostanice Motorola DP 2600, LED svítilny
Streamlight Survivor, práškový a sněhový hasicí přístroj,
pracovní LED světlomety s magnetickým uchycením,
zdravotnický batoh, řezače bezpečnostních pásů s rozbíječi skel,
vytyčovací pásku a variabilní ruční vyprošťovací nástroj.
Touto cestou bychom ještě jednou chtěli poděkovat
zastupitelstvu obce za tento krásný dárek pro místní zásahovou
jednotku a těšíme se na další spolupráci.

Dne 24. září 2019 v dopoledních hodinách převzala naše
jednotka do užívání nový dopravní automobil DA – L1Z na
podvozku Ford Tranzit 4x2. Dopravní automobil je zásahový
požární automobil určený pro přepravu hasičů k řešení
mimořádných událostí a dále slouží k plnění úkolů na úseku
ochrany obyvatelstva, k ochraně majetku a omezení škod při
mimořádných událostech a živelných pohromách v
průmyslových závodech, obcích a městech. A také pro přepravu
členů jednotky na odbornou přípravu a výcvik. Toto vozidlo
nahradí po nezbytných krocích dosluhující vozidlo Opel Campo.

Za Hasiče Zámrsk velitel jednotky Jan Merkl
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výtvarným materiálem, formou her poznávají jednotlivé
druhy hub, ovoce a zeleniny, učí se říkadla, písničky, hrají
pohybové hry, cvičí… S pomocí paní učitelek si zahrály
„Zeleninovou pohádku“ a dokonce zvládly i přípravu
mrkvového salátu.

kdy: v pondělí 11. 11. 2019
v 15:30 hod.
kde: sraz v Rajčáku
Od 15:30 hod. bude v Rajčáku
připraveno něco na zahřátí, pro děti
bude připraven ohýnek k opékání.
Kolem 16:30 hod. očekáváme příjezd
sv. Martina. Dočkáme se? A na jakém
koni letos přijede?
Následovat bude lampiónový
průvod obcí k pohádkovému stromu
sv. Martina.

Cvičíme

Před Obecní prodejnou u pomníku padlých z I. světové války
proběhne připomenutí obětí válek. Po skončení průvodu se
sejdeme na sále V Podskalí, pro děti bude připraven čaj a
něco sladkého. Ochutnáme také letošní
svatomartinské víno. Akce proběhne
s podporou Místní akční skupiny
MAS Nad Orlicí.

Do Šemberova divadla na koncert Hudebního divadla dětem
„Naše písnička aneb Postavím si domeček“ jsme vyrazili bez
nejmenších dětí. To ale neplatilo o drakiádě 18. října, na
kterou krásné počasí vylákalo přes 80 účastníků, mezi nimiž
bylo i několik dětí v kočárcích. Po hodinovém běhání s draky
si děti i jejich rodiče, prarodiče, sourozenci či kamarádi
zasloužili posilnění.

v pátek 15. 11. 2019 ve 20:00 hod.
OBECNÍ HOSPODA V PODSKALÍ ZÁMRSK
k tanci a poslechu hraje: skupina
SONG z Kostelce nad Orlicí
vstupné: 100,- Kč
bude se podávat: husokachna
s knedlíkem a se zelím;
Martinské víno
Hrajeme hry

Večeři je nutné předem zamluvit u pana Pavla Janíka
na tel. č. 724 768 117, a to do 6. 11. 2019 !!!

Hrajeme
zeleninovou
pohádku

S blížícím se koncem léta se opět otevřely i dveře mateřské
školy. Se začátkem školního roku bylo slyšet trochu víc pláče,
než bývá zvykem. Tento školní rok totiž nastoupilo 9 dětí, z
nichž šesti ještě nebyly ani tři roky. Děti si postupně zvykají na
nové prostředí, navazují nová kamarádství, seznamují se s
pravidly, způsobem hry se stavebnicemi, modelínou, různým

My jsme
kamarádi

Cesta na drakiádu
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O sladké se postarali rodiče, o bramborákové naše paní
kuchařky. Posezení u dobrot s kávou, povídání, společné hry
dětí i dětí s rodiči – to byl příjemný průběh večera, který na
drakiádu navázal. Nezbývá, než poděkovat - za brambory panu
Pilařovi, za úžasné moučníky rodičům, za křupavé bramboráky
paní Růžičkové a paní Horáčkové a za příjemný průběh celé akce
všem zúčastněným.
Za MŠ Zámrsk Mgr. Lenka Hejduková, ředitelka

Posezení po drakiádě

Krásné podzimní dny, milí obyvatelé Zámrsku. Jak dopadla akce
školy, na kterou jsme se vypravili 19. října? Ten den proběhla
celorepubliková akce, kterou pořádaly lesy ČR na 14 místech.
Jednalo se o sázení stromů. My jsme si vybrali Rokytnici v
Orlických horách, kam jsme ráno kolem desáté hodiny dorazili
autobusem. Ten jsme měli sponzorským darem od firmy IVECO.

První dny ve školce
První dny ve školce

Protože nás byla skupina 25 sázejících, měli jsme vyhrazen čas
od 14 hodin. Zvolili jsme tedy nabídnuté další akce a udělali
jsme si parádní výlet. Nejprve jsme se vydali do nedalekého
Neratova, kde jsme navštívili kostel se skleněnou střechou. Tam
jsme se seznámili s historií, zazpívali si pár koled a odjeli na
parkoviště autobusu na Panské pole u Rokytnice. Odtud jsme se
vydali na vojenskou pevnost Hanička. Poté jsme zbývající čas
využili na stanovištích, která pro nás připravily Lesy ČR Královéhradeckého kraje se vší parádou. Poznávali jsme
rostliny, živočichy, pravidla a všechno, co se týká lesa. Mohli
jsme se občerstvit u stánků, kde to vonělo dobrůtkami. Ve 14
hodin jsme odešli s lesníkem na určené místo k výsadbě stromů.
První dny ve školce
Vyrábíme ježky
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Vysazovaly se buky a jedle. Po pečlivém vysvětlení techniky
sázení jsme vytvořili dvojice (dospělý a dítě) a začali jsme sázet
připravené stromečky. Měli jsme na to půl hodiny. Všechno
probíhalo v klidu. Děti byly skvělé. Měly radost, že mohou
pomoci. O rodičích ani nemluvě. Každá dvojice zasadila několik
sazenic. Za námi čekali další uchazeči, aby nás mohli vystřídat.
Této akce se tam zúčastnilo více než 1 100 lidí. Jsme rádi, že jsme
byli mezi nimi a mohli pomoci přírodě, a tím i nám lidem.
Moc bych chtěla poděkovat firmě IVECO, která podpořila tuto
akci zapůjčením autobusu, panu Davidu Zahradníkovi za odvoz
na místo a zpět, všem rodičům, prarodičům a dětem, kteří to
sázení s s námi dali a za krásnou atmosféru, jež tam celý den
panovala.
Nejvíce bych chtěla ocenit Lesy ČR. Akce v Rokytnici v Orlických
horách, ale podle referencí i v dalších místech sázení, byla
vzorně připravena jak organizačně, tak po stránce možnosti
zpříjemnit si čekání před výsadbou připravenými stanovišti s
lesní tématikou, občerstvením a vstřícností k nám všem.
Tyto příběhy dětem i nám všem zůstávají v paměti a je to i
výchovná akce. Pak mají děti i jiný, kladný vztah k přírodě!
Za všechny účastníky Jarmila Jandová

do knihy spojuje školy“ (Záložka do knihy spája školy) – letošním
tématem je „List za listem: baví mě číst“. Naší partnerskou
školou na Slovensku je Základní škola v Bielom Potoku u
Rožumberoku.Hned od začátku roku jezdíme plavat do
Vysokého Mýta. Letos jezdíme k plavecké škole Aquasport. Líbí
se nám především jiná organizace výuky, děti si vyzkouší i
záchranu tonoucího, ale i se seznámí s pocitem, když spadnou
do vody s oblečením.
Už v loňském roce jsme se zapojili do „Olympijského víceboje“.
Víceboj obsahuje sedm disciplín, které děti na konci září plnily v
rámci Evropského týdne sportu (proběhl 27. září). Projekt jsme
přihlásili do soutěže o odměny. Naše škola v soutěži uspěla a
děti tak mohly za splněné disciplíny obdržet malou odměnu.

Krásný den, dovolte, abych Vám představila akce a projekty
školy, kterými jsme zahájili nový školní rok 2019/2020.
První školní den jsme přivítali sedm nových prvňáčků a zároveň
slavnostně otevřeli školní zahradu, která byla osázena novými
rostlinami, postaven skleníček, upraveny cesty. Celou zahradu
pak rozzářil plot z barevných pastelek. Fotografie zahrady
ozdobí na čas vestibul prodejny. Spolu s dětmi i rodiči jsme
skleník a vyvýšené záhony osázeli rostlinami salátu a vyseli
ředkvičky, které jsme následně sklidili a využili ve školní jídelně.

Všem našim žáčkům přeji do
školního roku 2019/2020 mnoho sil
a úspěchů, jejich rodičům trpělivost
se svými ratolestmi a radost z jejich
pokroků. A všem obyvatelům
Zámrsku krásný zbytek podzimu.

Za Základní školu Zámrsk
Mgr. Kateřina Brandová
ředitelka

Název letošního celoročního projektu je „Robinsoni a voda“, kdy
si společně s dětmi chceme ukázat, jak je pro nás voda důležitá.
V Hulicích u Zruče nad Sázavou letos rozjeli projekt „Zachraň
vodu s vodoměrkou“. Do projektu jsme se zapojili, ale více se o
něm dozvíte zase někdy příště. Dále se škola zapojila do
projektu Domestos pro školy, kdy žáci plní jednotlivé úkoly a
následně mají možnost získat prostředky na opravu toalet. Již
podruhé jsme se zapojili do mezinárodního projektuCvičíme
„Záložka

Předpokládaný termín uzávěrky příštího čísla: 6. 12. 2019
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