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číslo 2

vydává obecní úřad Zámrsk pro informace o dění v obci

VÝZVA MAS

Jaro je v plném proudu, tráva roste a k jejímu sekání využíváme
často každou volnou chvilku, a to i o víkendech. Pozor ale na
sekání sekačkou v neděli – podle nové obecně závazné vyhlášky
byste se dopustili přestupku! Nejen tuto činnost, která často v
obci narušovala poklidná nedělní odpoledne, nová vyhláška
omezuje. Pro ty, kteří se s jejím zněním dosud neseznámili, ji
otiskujeme celou. A pokud máte dojem, že vyhláška a
přestupkový zákon, podle kterého je posuzováno nedodržování
obecních vyhlášek, jsou bezzubé, tak pozor – na základě
překročení jedné z našich obecně závazných vyhlášek už byla
uložena pokuta v desítkách tisíc korun!

Obec před nedávnou dobou připojila své území k Místní akční skupině
MAS nad Orlicí. V rámci této obecně prospěšné společnosti otiskujeme
výzvu pro drobné živnostníky a neziskové organizace:

VENKOVSKÁ TRŽNICE III.
(www.venkovskatrznice.eu )
VÝZVA PRO DROBNÉ ŽIVNOSTNÍKY A NEZISKOVÉ
ORGANIZACE!!!

Obecně závazná vyhláška obce Zámrsk
č. 2/2012, kterou se stanoví
PODMÍNKY PRO OCHRANU VEŘEJNÉHO POŘÁDKU

Dejte o sobě vědět a zapojte se do projektu Venkovská tržnice III.
Získáte tím: možnost bezplatné inzerce v tištěném katalogu
podnikatelů a NNO (22 704 ks tištěných katalogů distribuovaných do
domácností a obcí)
- bezplatnou prezentaci na webových stránkách
www.venkovskatrznice.eu (obsahuje katalog podnikatelů a NNO,
e- shop, bazar i přehled regionálních akcí z našeho území)
- možnost nabídky služeb ve 12 dřevěných vitrínách na území
MAS NAD ORLICÍ
Výzvy pro zájemce o spolupráci:
- nabízíme letní přivýdělek při sběru dat
- hledáme místa pro informační vitrínu s inzeráty
- nabízíme možnost bezplatného umístění v katalogu místních
podnikatelů a NNO - stačí vyplnit a odeslat dotazník (získáte na
obecním úřadě, popřípadě na stránkách
www.venkovskatrznice.eu)
Informace u starosty obce nebo koordinátorky projektu
Ing. Kateřiny Loučkové, katerina.louckova@nadorlici.cz
www.nadorlici.cz

OZNÁMENÍ
o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho
vyložení k veřejnému nahlédnutí
Na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,
katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, bude v budově Obecního úřadu v
Zámrsku vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát
obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v
katastrálním území Zámrsk a Janovičky u Zámrsku. Katastrální operát
bude k nahlédnutí vyložen ve dnech:
v období od 29.8.2012 do 11.9.2012, a to vždy v úředních dnech OÚ
v pondělí a ve středu vždy od 9 do 11 hodin a od 14 do 16 hodin, v
úterý, čtvrtek a pátek vždy od 10 do 11 hodin. Dne 11.9.2012 od 13
do 15 hodin bude veřejnému nahlédnutí na obecním úřadě
přítomen zaměstnanec Katastrálního úřadu, v ostatních dnech
bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce.
V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance
Katastrálního úřadu schopen na místě poskytnout zájemci požadované
údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout
do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti v Ústí
nad Orlicí.
Výše uvedené a doplněné údaje budou v souladu s platnými zákonnými
normami zveřejněny v příslušné lhůtě předem veřejnou vyhláškou na
úředních deskách obce.
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Zastupitelstvo obce Zámrsk se na svém zasedání dne 26.3.2012
usnesením č. 10 usneslo vydat podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Účel vyhlášky
Účelem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření
opatření směřujících k regulaci činností, které by mohly narušit veřejný
pořádek a jsou v rozporu s dobrými mravy, k ochraně občanů, zejména
mládeže, před alkoholismem a jinými omamnými a psychotropními
látkami, k ochraně veřejných prostranství před osobami zjevně budícími
pohoršení, k zajištění klidu v obci a vytváření příznivých podmínek pro
život v obci.
ČI. 2
Vymezení základních pojmů
1) Veřejný pořádek v obci je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití
občanů i návštěvníků obce a realizaci jejich práv, zejména
nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, ochrany majetku, ochrany
zdraví a práva na příznivé životní prostředí.
2) Veřejným prostranstvím jsou všechny návsi, ulice, chodníky, veřejná
zeleň, park a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.
3) Veřejnou budovou v obci se pro účely této vyhlášky rozumí: obecní
úřad, obecní prodejna, základní škola, mateřská škola a kostel.
4) Obydlená část obce je část obce, v níž jsou umístěny nemovitosti
sloužící k trvalému nebo rekreačnímu pobytu osob a její okolí do
vzdálenosti 50 m od poslední nemovitosti.
5) Dobou nočního klidu se pro účely této vyhlášky rozumí doba od 22.00
h do 06.00 h následujícího dne.
6) Dnem pracovního klidu se pro účely této vyhlášky rozumí neděle a
státem uznané svátky.
Čl. 3
Omezení požívání alkoholických nápojů, kouření a užívání
omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích
1) Zakazuje se požívání alkoholických nápojů, kouření a užívání jiných
omamných a psychotropních látek na těchto místech:
2) ve vzdálenosti menší než 30 m od veřejných budov v obci,
specifikovaných v čl. 2 odst. 3) této vyhlášky,
3) na všech veřejně přístupných dětských hřištích v obci a v jejich
bezprostředním okolí do vzdálenosti 20 m od posledního náčiní
instalovaného na hřišti,
4) v prostorách autobusových zastávek v obci a v okruhu 10 m kolem
nich.

Namítnete, že k požáru je potřebná určitá koncentrace par. To je pravda,
když se podíváme, při jakých teplotách se začínají některé kapaliny
vypařovat, zjistíme, že dosáhnout takové koncentrace není nijak obtížné.
Pro představu je ještě nutno říci si alespoň pár slov o bodu vzplanutí a
bodu hoření. Bod vzplanutí udává nejnižší teplotu, při které se nad
kapalinou vytvoří tolik par, že se při přiblížení plamene za mírného
výbuchu vznítí a opět zhasnou. Právě podle této teploty řadíme do
jednotlivých tříd nebezpečnosti hořlavé kapaliny. Bod hoření potom
udává teplotu, za které se páry vznítí a dále nepřetržitě hoří. Pro techniky
je důležitý i bod vznícení, jehož hodnota je určena teplotou, za které se
hořlavá látka vznítí na vzduchu i bez přítomnosti plamene. Pokud se
podíváme pod tímto zorným úhlem na obyčejný benzín, asi nám
přeběhne mráz po zádech. Jeho bod vzplanutí je (ano mínus) 24°C a
hranice výbušnosti při koncentraci 1 8 %.
Nejnebezpečnější jsou samozřejmě hořlavé kapaliny I. třídy : již zmíněný
benzín, toluen či líh. II. třída zahrnuje petrolej, terpentýn, některé
nátěroví hmoty a další látky s bodem vzplanutí od 21°C do 55°C a
reprezentantem III. Třídy je například motorová nafty, mazut a další
kapaliny s bodem vzplanutí 55°C až 100°C. Pozor, pokud jsou hořlavé
kapaliny II. a III. Třídy zahřívány, je nutno jejich nebezpečnost posuzovat
tak, jako by patřily do I. třídy.
Tento výlet do teorie asi nebyl příliš zábavný, rozhodně byl však nutný
pro pochopení zásad prevence. Víme-li, odkud nebezpečí pochází,
můžeme mu daleko lépe čelit. Poznali jsme, jak nebezpečné jsou páry
hořlavých kapalin, můžeme tedy na první místo zařadit boj proti
výparům. Nevystavujeme hořlaviny působení tepla a místnost, v níž je
používáme, by měla být patřičně větrána. Tím jsme vytvořili objektivní
podmínky pro bezpečnou práci a záleží už jen na našem počínání
sebelépe větraná místnost nebude k ničemu, pokud si při práci s
acetonem zapálíme cigaretu, nebo si na dolévání topné nafty posvítíme
svíčkou.
Nádoby by měly být výrazně označeny a nikdy je nezapomeneme
pečlivě uzavřít. Že je budeme skladovat daleko od zdrojů tepla, mimo
dosah dětí a tak, aby nedošlo k rozlití, dodáváme jen pro úplnost
rozumný člověk to udělá bez váhání. Víte, že v bytě nesmíme mít více jak
10 litrů hořlavin. V obytných a dalších místnostech s provozem naftových
topidel je dovoleno skladovat nejvýše 50 litrů v přenosných nádobách s
nesmyvatelným nápisem „Topná nafta“. Ve sklepích je povoleno
uskladnit nejvýše 100 litrů pro bytovou jednotku, pokud obvodové
stěny, stropy a podlaha jsou z nehořlavého materiálu a je zajištěno
větrání.
V této chvíli vám vidíme na tváři, že se vás naše rady netýkají. Auto
nemáte, naftou netopíte a jediné barvy ve vaší domácnosti jsou vodovky
vašich dětí. Omyl moderní domácnost je přesto hořlavinami vybavena
dostatečně, okna myjete Ironem či Okenou, jistě u vás nechybí
odstraňovač skvrn, v domácím baru přechováváte hořlaviny také a
konec konců i něžné pohlaví přechovává spousty hořlavin v podobě laků
na vlasy, nehty, odlakovačů a dalších kosmetických výrobků.
Zkrátka, bez chemie se dnes už těžko obejdeme v jakékoliv oblasti
našeho života. Nejde tu však o to, zbavit se jejích výhod a schopností. Je
jen třeba mít na zřeteli, jak málo stačí k tomu, aby se z ochotného
pomocníka změnila v úhlavního nepřítele. A proto stále platí, že za vším
je nutno vidět člověka, jeho stín padá i na požáry, při nichž svou roli
sehrály hořlavé kapaliny. Hlavně však lidská nedbalost a neopatrnost.

Čl. 4
Zajištění klidu
1) V obydlených částech obce je každý povinen respektovat noční klid,
klid ve dnech pracovního klidu a nenarušovat tato období činnostmi,
které by vytvářely nepřiměřený hluk (travní motorové sekačky,
motorové pily, křovinořezy apod.).
ČI. 5
Zajištění příznivých podmínek pro zeleň na veřejných
prostranstvích
1) V místech, kde je součástí veřejného prostranství zeleň, kterou se
zejména rozumí plochy porostlé vegetací, dřeviny a byliny rostoucí
jednotlivě nebo v ucelených souborech, je dále zakázána následující
činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v
rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku:
2) trhání květin a plodů okrasných dřevin, lámání větví, prořezávání a
kácení dřevin bez povolení nebo souhlasu obce,
3) svévolné vysazování, přemísťování, úprava součásti zeleně bez
povolení nebo souhlasu obce,
4) umísťování nebo upevňování jakýchkoliv předmětů na zeleň (např.
bazény, sušáky na prádlo, reklamní poutače aj.) bez povolení nebo
souhlasu obce.
Čl. 6
Zajištění podpory čistoty ovzduší
1) Pálení rostlinných materiálů ze zahrad v obydlené části obce do
vzdálenosti 100 m od nejbližší obydlené nemovitosti je zakázáno.
Pálením rostlinných materiálů není myšleno pálení drobného ohně ze
suchých rostlinných materiálů pro rodinné venkovní opékání nebo
grilování, případně při jiné obdobné společenské akci (např. tzv. pálení
čarodějnic). Při každém pálení je nutné brát zřetel na povětrnostní a
tlakové podmínky, dodržovat základní bezpečnostní opatření a nelze
obtěžovat jiné občany nad míru přiměřenou poměrům.
Čl. 7
Účinnost
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni
vyhlášení.

Dům dětí Mikádo plánuje v obci opět otevřít
KURZ KERAMIKY PRO DOSPĚLÉ. Kurz bude probíhat
v několika lekcích v jídelně Základní školy, a to
od podzimu. Případní zájemci se mohou hlásit kdykoliv
do 3. září 2012 na obecním úřadě - na pevné lince 465
481 221 nebo mailem na adresu ouzamrsk@email.cz,
popřípadě stačí
i sms na číslo 724 191 881.
Obecní úřad

KDYŽ VZPLANE OHNIVÁ VODA
Pod pojmem „hořlavá kapalina“ si každý z nás představí nejspíše tu, s níž
nejčastěji zachází. Pro motoristu zavoní opojná vůně benzínu a dálek,
lakýrník si vybaví aceton či toluen a šéfkuchař třeba některou z
flambovaných specialit.
V každém případě byl indiánský název „ohnivá voda“ velice případný, i
když hasiče spíše zajímají jiné následky než spálené patro po požití silné
lihoviny. Nebude jistě na škodu se na všechny ty ohnivé vody podívat
podrobněji, protože v nich lze utopit nejen žal, ale také miliónové
hodnoty a lidské životy.
Samotný název hořlavá kapalina není tak docela přesný. Víme totiž, že
sama kapalina jaksi za nic nemůže. Nebezpečí vzniká až v okamžiku, kdy
se začne vypařovat, protože v té chvíli ve směsi se vzdušným kyslíkem
vznikne výbušná směs, která je naprosto nevyužitelná pro odstřel
kamene či starých domů, které však jediná jiskřička dodá schopnost
zničit obrovské hodnoty, zdraví a životy těch, kdo byli nablízku. Páry
hořlavých kapalin jsou těžší než vzduch, drží se při zemi a proniknou i do
sebemenší skulinky.

Článek zveřejněný obcí dle plánu preventivně výchovné činnosti obce
v oblasti požární ochrany pro rok 2012
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Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk
ze dne 26.3.2012 (usnesení č. 10)

5) Nákup formou dražby souboru těchto nemovitostí v KÚ Zámrsk:
budova čp. 62 na pozemku st.p.č. 91; pozemky: stavební parc. č. 91;
zahrada p.č. 180/3; trvalý travní porost p.č. 194; zahrada p.č. 195/1;
pozemek ZE PK p.č. 186/36.
6) Nevyužití a vzdání se předkupního práva obce u pozemku p.č. 66/2
ZE PK v KÚ Janovičky, daného územním plánem obce dle § 101 Z.
183/2006 Sb.
7) Přípravu žádosti o dotaci na kanalizaci do Operačního programu
životní prostředí s předpokladem podání žádosti do nejbližší možné
výzvy
8) Uzavření smlouvy s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
na přípravu kompletní žádosti o dotaci na kanalizaci do nejbližší výzvy
SFŽP

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Hospodářský výsledek Mateřské školy za rok 2011 ve výši -3.646,25
Kč a pokrytí ztráty v této výši z rezervního fondu
2) Hospodářský výsledek Základní školy za rok 2011 ve výši 6.811,31
Kč a převedení přebytku v této výši do rezervního fondu
3) Hospodářský výsledek obce Zámrsk za rok 2011 ve výši 827.565,42
Kč (před zdaněním) a převedení přebytku v této výši do rezervního
fondu
4) Závěrečný účet obce za rok 2011 a zprávu z přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011
s výsledkem – bez výhrad
5) Přebytkový rozpočet obce na rok 2012 s těmito příjmy a výdaji:
Příjmy ve výši: 7.819.000,- Kč
- z toho daňové příjmy: 6.355.100,- Kč
- běžné příjmy: 1.463.900,- Kč
Výdaje ve výši: 7.600.000,- Kč
- z toho běžné výdaje: 6.635.000,- Kč
- kapitálové výdaje: 965.000,- Kč
Přebytek rozpočtu ve výši 219.000,- Kč je rozpočtován na:
splátky přijatých úvěrů – financování celkem: -219.000,- Kč
6) Uzavření smlouvy na dodávku elektrické energie v období od
1.4.2012 do 31.3.2013 s vítězem výběrového řízení formou
elektronické aukce s firmou Amper Market a.s.
7) Uzavření smlouvy na dodávku zemního plynu v období od 1.4.2012
do 31.3.2013 s vítězem výběrového řízení formou elektronické aukce s
firmou Pragoplyn a.s.
8) Uzavření smlouvy na dodávku vody na dobu neurčitou s firmou VaK
Vysoké Mýto č. 11033/12.
9) Nevyužití a vzdání se předkupního práva obce u pozemků p.č. 731/1
ZE PK v KÚ Zámrsk a p.č. 57/2 ZE PK v KÚ Janovičky, daného územním
plánem obce dle § 101 Z. 183/2006 Sb.
10) Bezúplatný převod pozemků v majetku České republiky, ve správě
Pozemkového fondu ČR, číslo parcelní 231/81, 231/83, 231/85, 231/86,
231/87, 231/92 na obec Zámrsk
11) Poskytnutí katastrálního území Zámrsk a Janovičky u Zámrsku v
územním obvodu obce Zámrsk pro působnost Místní akční skupiny
Nad Orlicí, o.p.s.
12) Pronájem dílu č. 9 pozemku p. č. 447/1 v Třešňovce dle záměru
obce č. 2/2012 panu J. N. z Nové Vsi
13) Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2012 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství
14) Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2012, kterou se stanoví
podmínky pro ochranu veřejného pořádku

B) Obecní zastupitelstvo ukládá:
1) Starostce a místostarostovi obce zahájit jednání, vedoucí k získání
pozemku 207/1 v KÚ Janovičky do majetku obce
2) Radě obce připravit ve spolupráci s právníkem návrh smlouvy na
pronájem souboru vydražených nemovitostí
C) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Informaci o bezúplatném převodu pozemků v majetku České
republiky, ve správě Pozemkového fondu ČR, číslo parcelní 231/81,
231/83, 231/85, 231/86, 231/87, 231/92 na obec Zámrsk
2) Informaci o zvažované přípravě veřejné sbírky na opravu střechy
kostela sv. Martina

Milé děti, milí rodičové,
zveme Vás na „Cestu za pohádkou“, která je ale v letošním roce
tématicky odlišná. Chtěli jsme tak navázat na „Cestu kolem
světa“, kterou urazily letos děti v MŠ. A proto pojďte s námi také
na ukončení školního roku poznávat náš krásný svět.

Poznáváme svět
se koná dne 29. 6. 2012 v 16,00 hod. sraz v MŠ Zámrsk.
Při nepřízni počasí bude vyhlášen nový termín.
Akci připravuje MŠ ve spolupráci s kulturní komisí a moc
se na Vás všichni těšíme

Žáci ZŠ na návštěvě místního
zámku 23.března 2012 (dnes archiv)

B) Obecní zastupitelstvo ukládá:

Z mnoha zdařilých akcí, které jsme v tomto školním roce zažili, patří
návštěva našeho zámku. Na nádvoří zámku nás vítá pan správce v
dobovém oblečení. Vyptává se nás, odkud přicházíme. Vzápětí z okna
volá mladý princ Martin, zda se již objevili Švédové. „Ó, nikoliv, to jsou
děti ze zdejší školy, přišly nás pozdravit!“ odpovídá pan správce.

1) Stavební komisi do 30. dubna připravit návrh na úpravu parkovacích
míst před základní školou a kontejnerových míst po obci

C) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Strategický plán LEADER: LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ
2) Zprávu finančního výboru o čerpání rozpočtu za rok 2011

Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk
ze dne 21.5.2012 (usnesení č. 11)
A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Zahájení procesu nepeněžitého vkladu stavby vodojemu Zámrsk
včetně součástí a příslušenství na parcele č. st. 275 v KÚ Vraclav do
společnosti VaK Vysoké Mýto a pověřuje starostku obce učinit
nezbytné úkony, vedoucí k provedení vkladu
2) Uzavření smlouvy o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje na dostavbu kabin na hřišti ev. číslo
OŠKT/12/40735
3) Uzavření smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových č.j. UZSVM/HUO/3672/2012-HUOM o výpůjčce
nemovitostí na pozemky v lokalitě Cihelna
4) Uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci mezi obcí Zámrsk a firmou
Brück AM
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Po ochozu se zjevuje bílá paní Klotylda. „Máme štěstí , děti, dnes má
Klotylda bílý klobouk. To zračí, že budeme mít krásný den a bude se nám
dařit.“říká náš průvodce. Prohlídku zámku začínáme v hodovní sínidnešní badatelně. Tady se setkáváme s oběma princeznami i s mladým
princem. Jsou nám k nahlédnutí staré matriky. V nich si můžeme najít vše
o našich pra, pra, pra, pra, ……babičkách a pra, pra, pra, pra,
……dědečcích. Dochovala se i matrika Zámrsku stará 400 let.
Víte, že zámečtí páni někdy neuměli psát? Místo podpisu používali pečeť.
I tu si tady prohlížíme. Mezi nejtěžší knihy patří pozemkové. Některé mají
i tisíc stran a musí je přenášet dva statní hoši.V depozitáři nacházíme
police s takovým množstvím knih, o jakých se nám ani nezdálo. Na
zámku je uloženo v knihách tolik papíru, že kdybychom je všechny
postavili k sobě , byla by tahle řada dlouhá 27 km.
Protože jsme hodní, nejsme uvězněni ve zdejší hladomorně. Tam se
jenom díváme. Naopak jsme pozváni do dalšího zdejšího depozitáře .
Tam jsou krásně klenuté stropy a vypadá to tu jako bludiště. Zdá se nám,
že bychom se mohli mezi tolika knihami ztratit. Raději se vracíme na
zahradu, kde jsme všichni ( i paní učitelky) pasováni na zámeckou
drobotinu. Ivanka dostává od prince jeden stříbrňák, ostatní bonbony a
omalovánky zámku.

Mali indiani
Dalším světadílem, který jsme navštívili, byla Afrika. Cestou za
domorodými kmeny jsme poznávali exotická zvířata, stavěli pyramidy,
pomocí otisků kloubů a prstů ruky jsme malovali krokodýly, při tónech
písně V Africe (Radůza) jsme pluli na člunech nejen po řece Nil…Před
návštěvou Austrálie (během které jsme poznali mimo jiné domorodé
Aborigince, zahráli jsme si na jejich hudební nástroj didgeridoo (který
nám půjčila p. uč. Němečková), vyrobili si australskou vlajku, poznali
budovu opery v Sydney či jsme si zazávodili s klokany), jsme si na chvíli
odskočili domů. Co nás k tomu vedlo? Zastesklo se nám i po našich
lidových tradicích! Chtěli jsme oslavit Den Země ve Vysokém Mýtě i v
Chocni, vyrobit si malé čarodějnice ze šišek, přivítat nové občánky
Zámrsku, společně se vyfotit, namalovat pod vedením instruktorky výt.
prací obrázky akrylovými barvami. Navštívili jsme také naše kamarády v
mateřské škole ve Stradouni. Spolu s nimi a s kamarády z MŠ Vraclav jsme
shlédli ukázku vojenské techniky, zbraní, výzbroje a výstroje
Občanského sdružení Klub vojáků v záloze Pardubického kraje Patriot,
během které jsme trénovali hod granátem, střelbu ze vzduchovky,
projeli jsme se ve vojenském autě, vyzkoušeli si vojenský stejnokroj i
další techniku. I o našich zážitcích z cest jsme si povyprávěli při
společném posezení u ohně a opékání vuřtů. Několikrát jsme si zajeli i do
Vysokého Mýta na divadelní představení. Žáci ZUŠ pro nás také připravili
naučné koncerty a velmi pěkné taneční vystoupení (ve kterém
účinkovala i Ilonka Horáčková a Anežka Wayrauchová z naší školky!)
Spoustu zajímavostí o zvířatech žijících u nás jsme se dozvěděli v
Záchranné stanici živočichů a ekocentru Pasíčka. Krásu českých staveb
jsme ocenili v Nových Hradech, kde jsme využili naše zkušenosti z
pralesa a hravě se zorientovali v přírodním labyrintu z thují. Neodradilo
nás ani horké slunce, které pálilo snad víc, než na africké poušti.
Síly nám však pomalu ubývaly. Proto jsme před odletem do posledního
cíle naší cesty kolem světa zvyšovali kondici, posilovali odolnost a
zdokonalovali obratnost při sportovních hrách v naší mateřské škole i ve
Vysokém Mýtě. A že se nám to povedlo! Za Vysoké Mýto soutěžili pouze
předškoláci, nás reprezentovali sportovci ve věku 3 - 6 let.

Všechno tu je moc nádherné. Ani se nám nechce odtud.
Žáci ZŠ v Zámrsku
Snad tedy někdy příště. Děkujeme.

Zprávy mateřské školy z cesty kolem světa
i z putování po rodné zemi

Naši vítězové

Maškarní karneval byl za námi a jaro ne a ne přijít. Proto jsme si ho
přivolali tradičním vynesením Moreny. Moc se jí od nás nechtělo, pod
mostem se pevně chytila větve, ale napínavý souboj nakonec prohrála a
odplavala. Nástup jara jsme tak mohli oslavit výrobou netradičních
velikonočních přáníček ze dřeva či zdobením velikonočních pomlázek,
které pro všechny děti upletl pan Milan Martinec st. (za což mu ještě
jednou děkujeme). Hra na velké africké bubny při muzikoterapii, kterou
vedl p. Jiří Dočkal (Ozvěna Hrochův Týnec) definitivně vyhnala zimu,
oprostila nás od běžných starostí a co víc, vzbudila v nás zájem poznat
nejen země, z kterých bubny pocházejí, ale procestovat celý svět.
První cesta vedla za původními obyvateli Ameriky indiány. Ti nás
seznámili se svými zvyky, naučili nás stavět teepee, vyrobit indiánskou
čelenku, s Radou starších jsme měli možnost „vykouřit“ dýmku míru,
viděli jsme mladé chlapce skládat zkoušku dospělosti a naučili jsme se
indiánské desatero.
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Víte že?
…nám přestane vařit paní Zdeňka Prokopová, která se o naše bříška
dlouho vzorně starala?
Za její práci, laskavost a ochotu ji patří naše veliké poděkování!
…naše poděkování patří i rodičům, kteří nám podali pomocnou ruku
či přenechali věcný dar a sponzorům a rodičům, kteří finančně přispěli
na nákup hraček (firmy Brück a Sapa - zastoupená p. Jůzou, manželé
Horáčkovi, Vařečkovi, Martincovi a Zajíčkovi).
…fotografie z našeho putování a dalších akcí můžete vidět na adrese
www.zamrsk.cz, kde pod odkazem „mateřská škola“ naleznete
fotogalerii 2011/2012. Více obrázků na stránce lze znázornit
odkliknutím odkazu s číslem 48 (vpravo nahoře – „položek na stránce“).
…za peníze získané sběrem sušené citrónové a pomerančové kůry
jsme nakoupili drobné odměny pro všechny zúčastněné a částečně
jsme pokryli nákup závěsné mapy světa, která ozdobila prostor nad
pódiem
…byl ukončen sběr hliníku. Informace o utržených financích a jejich
využití bude upřesněn po odevzdání hliníku do sběrny. Děkujeme
všem zúčastněným.
…nedávná havárie vody, kterou způsobila prasklá hadička na dětských
toaletách nám zničila naši pirátskou výzdobu? Ale nevadí, s chutí
nám vlastní vytvoříme novou.
…máte možnost nechat si zasílat informace o aktuálně plánovaných
akcích mateřské školy do Vaší e-mailové schránky. Jak na to?
- otevřít stránky www.zamrsk .cz
- najet na: mateřská škola – aktuality
- vpravo nahoře kliknout na obálku pod odkazem „přihlásit se k
odběru“
Nejpozději následující pracovní den po „vyvěšení“ zprávy na web
přijde zpráva na Vámi zadanou e-mailovou adresu. Registraci je
možné kdykoliv zrušit – odkaz je připojen u každé zprávy.
…zážitky z cest chceme ve spolupráci se základní školou a školskou
komisí zprostředkovat i ostatním dětem na akci plánované na konec
června případně začátek září.
…zájemci o místo kuchařky v mateřské škole (nástup 20.srpna 2012) se
mohou do 30. června přihlásit předáním krátkého životopisu
ředitelce Mateřské školy Zámrsk. Požadavky: vzdělání v oboru,
příjemné vystupování, ochota a vstřícnost, odpovídající zdravotní stav.
LH

V Nových Hradech
Přesto jsme se umístili (společně s jednou vysokomýtskou školkou) na
krásném druhém místě! a spolu s dobrou náladou jsme si odvezli i pěkné
ceny. Za pozvání i bezvadný průběh her moc děkujeme p. ředitelkám i
ostatním organizátorům z vysokomýtských mateřských škol. A kam jsme
se vydali potom? Přece do Asie! Prohlédli jsme si Velkou čínskou zeď,
zatančili jsme si s pandou, popili čínský čas, „ochutnali“ asijské nudle a
plni zážitků jsme spěchali domů. Putovaní bylo sice prima, ale přece jen
se nám trochu stýskalo po rodičích. Za jejich lásku a péči jsme jim proto
darovali poukaz na cestu kolem světa! Mateřská škola se během krátké
doby změnila v letadlo, paní učitelky a paní kuchařky (které nám upekly
výborné bábovky) v letušky, maminky a další milí hosté v cestující, děti v
domorodé obyvatele jednotlivých kontinentů a společně jsme
prostřednictvím vyprávění, zpěvu, tance i recitace proletěli celý svět a
popřáli maminkám k jejich svátku. Všude dobře, doma nejlépe! To vědí
děti na celém světě a víme to i my. I po našem návratu z cest nám však
zbylo dost sil. Prokázali jsme to na lehkoatletickém trojboji jednotřídních
mateřských škol v Českých Heřmanicích, kde nám svými zobáky tleskali i
čápi na nedalekém komíně. Však bylo za co - naši předškoláci vystoupili
pětkrát na stupně vítězů! Pozadu nezůstaly ani mladší děti, jejichž
družstvo zdolalo překážkovou dráhu jako druhé. Zážitky z cest z našich
hlav jen tak nezmizí. Podělit se o ně chceme ještě s kamarády z
Dobříkova, kteří k nám brzy dorazí v rámci 9. ročníku akce Dobza.
Zavzpomínáme na ně i při výletu do Rodinného zábavního parku Bongo
Brno, jehož atrakce představují jednotlivé světadíly či země
(http://www.bongobrno.cz/atrakce). Čas nezadržitelně plyne. U konce je
nejen naše cesta kolem světa , brzy skončí také školní rok 2011/2012. Při
slavnostním pasování na školáky se letos rozloučíme se šesti
předškoláky: Terezkou Barákovou, Matýskem Bezdíčkem, Eliškou
Křížovskou, Vašíkem Kalousem, Martinem Rybenským a Leonkou
Zeinerovou. Ty čeká poslední let kolem Země na tablu ve výloze obecní
prodejny A pak: No přece hurá…užít si prázdniny!

Vítání občánků

NOC KOSTELŮ v kostele sv. Martina
V pátek 1. června byl místní kostel sv. Martina poprvé otevřen v rámci
celostátní akce Noc kostelů. Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout
detaily vnitřní výzdoby kostela, vyšívané ornáty, historické misály a
vyslechnout si zajímavé vyprávění Pavla Janíka o historii kostela, přilehlé
zvonice a zvonů. Prohlédli si i varhany a poslechli si jejich zvuk při hře
varhanice Lucie Dykastové - spolu s flétnistkou Gabrielou Sabolovou
zahrály několik skladeb duchovní a vážné hudby. Kostelnice Jana
Gregovská měla pro návštěvníky připravenou kávu a sladké řezy, takže
návštěva kostela byla snad pro všechny příjemným setkáním s historií
jedné z nejcennějších staveb v obci.
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Noc kostelů

Můj tip:

Všechny, komu není stav této budovy lhostejný, snad potěší, že v
letošním roce se započne s opravou střechy kostela. Z důvodu vysoké
finanční nákladnosti této opravy se předpokládá, že se protáhne na
několik let. Jako jeden z možných zdrojů peněz snad bude sloužit i
veřejná sbírka, jejíž založení se předpokládá v letošním roce. Věříme, že i
veřejnost bude ochotna na opravu této místní historické památky
přispět.

Toulavé boty
přišly do Zámrsku

Navštivte nedaleký skanzen Krňovice, který se stále rozšiřuje. Je to
neveliký a přesto úchvatný skanzen, který v sobě ukrývá kouzlo starých
časů. Nachází se směrem na Třebechovice pod Orebem a od naší obce je
vzdálen cca 33 km autem. Podorlický skanzen Krňovice je jediné
muzeum tohoto typu v Královéhradeckém kraji. Soustřeďuje
architektonické a technické památky regionu Královéhradecka, podhůří
Orlických hor a Podkrkonoší. Oblast, kterou zachycuje, se nepřekrývá se
žádným z dnes existujících skanzenů v České republice, ale naopak jejich
síť rozšiřuje. Realizace je dílem nadšenců a fandů, kteří do projektu
investují svůj volný čas a elán. První záměry vzniku skanzenu, který by
mapoval architekturu regionu Královéhradecka a podhůří Orlických hor,
pocházejí z roku 1998. Areál měl původně vzniknout v nedaleké obci
Bělečko. Díky stále více negativnímu postoji tehdejšího obecního úřadu
(zejména starosty) v Býšti a nakonec i Krajského úřadu v Pardubicích však
bylo nutné záměry přehodnotit (i když již byly vykoupeny pozemky pro
výstavbu a hotová architektonická studie). Vše začalo znovu hledáním
vhodného místa. To bylo nalezeno v obci Krňovice. Záměr zde byl přijat
jak původními majiteli pozemků, tak Městským úřadem v
Třebechovicích pod Orebem. Následovala rychlá dílčí změna územního
plánu a další kolotoč nekonečných úředních jednání. Až v roce 2002
bylo vydáno stavební povolení pro první etapu (vstupní část skanzenu) a
započaly práce na vlastní realizaci staveb. Slavnostní veřejné zahájení
prací se uskutečnilo 4. 5. 2002 při postavením dřevěné zvoničky.
Výstavba skanzenu neprobíhala od počátku za zavřenými dveřmi a
zájemci si mohli prohlédnout již rozestavěné stavby i vznikající expozice.
V následujících letech pak postupně vznikaly jednotlivé stavby, které lze
dnes vidět, ale i cesty, oplocení a další doprovodná infrastruktura.
Stavby ve skanzenu
2002 - zvonička z Orlických hor
2002 - roubená stodola z Ledců (depozitář)
2003 - demontáž mlýna z Bělče nad Orlicí č.p. 30
2003 - polabský statek (správní objekt skanzenu)
2003 - 2004 - transfer špýcharu ze Semechnic (expozice)
2004 - stodola z Klášterce nad Orlicí (restaurátorská dílna a zázemí skanzenu)
2005 - 2006 - kočárovna (expozice)
2006 - 2008 - hospoda "Na špici" - rekonstrukce stavby (ekocentrum ČSOP)
2006 - 2010 - transfer školy ze Všestar (expozice)
2007 - rekonstrukce sušárny ze Semechnic (expozice)
2007 - transfer špýcharu z Prasku (expozice)
2008 - rekonstrukce kapličky z Humburk
2009 - 2010 - rekonstrukce kovárny (expozice)
2009 - 2011 - obnova roubeného vodního mlýna Běleč n. Orlicí č.p. 30 - budova
2010 - roubená stodola
2012 - dosud - obnova interiéru a mlecí technologie - mlýn z Bělče n. O. č.p. 30

Milí Zámršťáci,
vítám Vás v nové rubrice „Toulavé boty“. Ráda bych se v ní zaměřila na
krásy našeho kraje a možná i míst trochu vzdálenějších, přesto stojících
za návštěvu, lákajících k výletu. Budu ráda, když Vám tato rubrika bude
inspirací a vžene kouzlo i do vašich bot, resp.aut, vlaků či autobusů, které
se posléze stanou toulavými.
Ráda tímto navážu na neoficiální vznik takového minituristického
kroužku, který„vede“ Pavel Janík. Už v předchozích letech se někteří z Vás
připojili k vycházce okolím, která se konala vždy jedenkrát ročně. Pan
Janík nás během nich seznamoval s historií naší obce, obzvlášť tou
válečnou a poválečnou, jeho vyprávění byla velmi poutavá a mnozí z nás
Bližší informace najdete na www.krnovice.cz
smekáme právě před jeho vědomostmi o historii obce, která je pouho
pouhým koníčkem ve volném čase, proto snad ještě obdivuhodnějším.
Letošní první výlet směřoval přes Dobříkov, lesem kolem „partyzána“
(Alexandr Bogdanov), dále přes Sruby, Slatinu a Šnakov, abychom se
unaveni, ale obdarováni, navrátili do Zámrsku. Trasa byla oproti minulým
rokům o dost delší, měřila cca 15 km, přesto se nás sešel krásný počet 12ti
nadšenců a z toho 2 děti (4 a 10let), před kterými smekám, protože jejich
boty šlapaly nám dospělým v patách a někdy i před špičkami. Skvělý
výkon Táničko a Blaničko. Měl to být opět jeden jediný výlet v roce, ale
přesvědčili jsme Pavla, že nechceme čekat na další rok a tak se za pár
týdnů objevil s dalším naplánovaným výletem. Tentokráte vedla naše
cesta přes nádraží v Zámrsku, kde proběhla i malá exkurze, a dále pak
přes Janovičky, Malejov, až k chrámu sv.Mikuláše ve Vraclavi. Zde na
hradbách jsme vyslechli krásnou pověst, kterou si pro nás Pavel opět
přichystal a historie obce Vraclav vč.jejího vzniku na nás čekala na
samém nejvyšším bodě obce. Poté jsme ještě navštívili kostel
Nanebevzetí Panny Marie a nakonec jsme zavítali i na místní hřiště, kde
právě probíhaly oslavy Sokolu Vraclav. Trochu posilněni a odpočati jsme
se vydali zpět k domovům. Tato trasa měřila cca 12 km. Letos nás ještě
nějaké turistické trasy jistě čekají. Také pro Vás a Vaše děti kulturní komise
číslo 2 / červen 2012
připravuje letní tajný výlet. O všech plánovaných toulkách Vás budeme
včas informovat a věříme, že máte i vy někde doma schované kouzelné
vydává obecní úřad Zámrsk pro informace o dění v obci
toulavé boty a probudíte je k životu.
Za kulturní komisi
Těšíme se na Vás!!!
Daniela Lamberská 6

Senior si může přehrát celou přednášku, nebo jen její určité části.
Své znalosti si může ověřit v samostatně vypracovaném
(generovaném) testu. Po jeho zpracování si správnost svých
odpovědí může ihned ověřit. Pokud má senior problém s
ovládáním počítače, možností přístupu k němu, nebo je pro něj
vyhovující tištěná podoba přednášky, senior může též studovat z
připraveného sylabu. Další přednáška (za 14 dní) se doporučuje
zahájit diskuzí o samostudiu, popř. nejasnostmi při studiu
předchozí přednášce, či doplněním souvisejících informací, které
si senioři samostatně vyhledávají v dostupné literatuře nebo na
internetu. V případě nejasností je možné se společně vrátit k
jednotlivým sekvencím předcházející přednášky a upřesnit si
eventuelní nejasnosti. Teprve poté následuje další - nová přednáška.Po ukončení semestru a splnění daných podmínek o
studiu proběhne slavností ukončení pro všechny seniorské
studenty, na kterém senioři obdrží Pamětní list o absolvování
daného semestru. Na Seniorském portálu www.e-senior.cz jsou
na veřejné stránce volně přístupné základní informace.

Univerzita třetího věku u nás v obci?
Vzdělávání seniorů, tzv. „Univerzita třetího věku“ (U3V) je
aktivita s již více jak dvacetiletou historií. V současné době
probíhá v různých podobách na téměř všech českých
univerzitách. Uvádí se, že celkově je 22 univerzitami a
vysokými školami nabízeno více jak 400 různých
vzdělávacích programů a touto formou studuje v celé České
republice zhruba 30 000 seniorů. Výuka je však až na výjimky
vázána na univerzitní, tedy především krajská města. Pro
většinu seniorů z menších měst a venkova je tato možnost
aktivního stáří nedostupná. Proto vznikla tzv. „Virtuální
univerzita třetího věku“ (VU3V), která nenutí seniory
dojíždět do univerzitních měst, ale„přijede“ za nimi.
Zvažujeme tuto možnost ve spolupráci s obecně prospěšnou
společností MAS Nad Orlicí pro občany od 50 let a více
připravit i v naší obci pouze však, bude-li o tuto formu
zajímavého vzdělávání zájem. Proto prosíme všechny, kteří
by chtěli VU3V od podzimu navštěvovat, aby se neprodleně
přihlásili na místním obecním úřadě.

Konzultační středisko - KS
je garantované místo zastřešující organizací (místní úřady, MAS,
knihovny, informační centra, školy), kde probíhá společná výuka.
Kontaktuje seniory a věnuje se propagaci výuky v daném
regionu. (Předpokládáme, že u nás to bude obec ve spolupráci se
Základní školou.) Zajišťuje výukovou místnost včetně
potřebného vybavení (1 PC s připojením na internet, plátno,
dataprojektor a ozvučení). Po dohodě se seniory umožňuje
používání volně přístupných PC v jejich prostorách.
Pilotní semestr - Astronomie, 4 přednášky téma je zvoleno pro
všechna nová střediska a slouží především k pochopení systému
studia a ověření způsobu přijatelnosti pro seniory i pro KS. Tento
semestr se nezapočítává do celkových 6 kursů nutných k
absolvování studijního programu. Další semestry o 6
přednáškách si volí senioři v KS sami a to z těchto témat: **
Lesnictví - ** Využití informačních technologií - ** Podporování
rozhodování a řízení - ** Vývoj a současnost Evropské unie - **
Pěstování a využití jedlých a léčivých hub - ** Etika jako
východisko z krize společnosti - ** Kouzelná geometrie - ** Vývoj
a historie české myslivosti - ** Dějiny oděvní kultury - ** Čínská
medicína v naší zahrádce

Jak vlastně VU3V probíhá?
Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V
je Provozně ekonomická fakulta (PEF) ČZU v Praze. VU3V je
dlouhodobá společenská aktivita univerzit podílejících se na
seniorské výuce, jejichž cílem je zpřístupňovat vzdělávání
označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z
různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V na
vysokých školách či univerzitách. Využitelnost se předpokládá
zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídla
vysoké školy, či zdravotní problémy.Není nutná maturita a ani se
nedělají přijímací zkoušky.

Účastník VU3V
je senior registrovaný pouze v jednom konzultačním středisku
(KS) tedy zde v Zámrsku - na základě své písemné přihlášky.
Zúčastňuje se přednášek a dodržuje daná pravidla KS. Svůj zájem
o studium dokládá účastí na přednáškách, aktivní účastí při
diskuzích k přednáškám a vypracováním jak společných dílčích
testů, tak i samostatného testu po každé přednášce a celkového
závěrečného testu. Po ukončení každého semestru obdrží senior
Pamětní list a po ukončení 6 semestrů (nezáleží na délce studia
studium může být ze zdravotních či rodinných důvodů
přerušeno) obdrží účastník certifikát o absolutoriu Virtuální
Univerzity třetího věku. Bude-li mít senior opět zájem o
pokračování ve studiu, může pokračovat ve svém KS v dalších
zvolených tématech.

Studijní poplatek
* Astronomie: 150,- Kč; * Lesnictví, Vývoj informačních
technologií, Vývoj a současnost EU, Podpora rozhodování a řízení,
Pěstování a využití jedlých a léčivých hub 200,- Kč; * Etika,
Myslivost, Geometrie, Odívání, Bylinky: 300,- Kč/semestr
Proplácení: na základě faktury od PEF zašle KS celou od seniorů
vybranou částku na účet PRF ČZU v Praze. Cílem projektu je zvýšit
možnosti seniorů v rámci aktivního trávení volného času,
podporovat aktivní sdružování občanů, Zvýšit vědomostí úroveň
seniorů v rámci udržování duševní svěžesti a zvýšení aktivnosti
obyvatel a možnost využití jejich nabytých zkušeností v rámci
široké činnosti regionu v oblasti udržitelného rozvoje venkova.
Pokud tedy máte zájem, aby toto vzdělávání probíhalo
i v naší obci, neváhejte a přihlaste se!

Způsob výuky
Senioři společně shlédnou každých 14 dní odpoledne či navečer podle harmonogramu konkrétního KS ve zvolené místnosti
natočené přednášky, které jsou umístěny na Seniorském portálu
VU3V (www.e-senior.cz). Po každé přednášce se předpokládá
společná diskuze řízená pověřeným lektorem v návaznosti na
přednášené téma a následuje vypracování kolektivního testu k
ověření pochopení celého výkladu.
Nejasnosti či doplňující otázky lze prostřednictvím e-mailové
komunikace v prostředí UV3V portálu zaslat lektorovi, který do
předem stanoveného termínu zašle odpovědi. Časový prostor
následujících 14ti může každý senior buď samostatně - nebo ve
skupinkách - využít k samostudiu v libovolném čase, pouze v
závislosti na chuti studovat a podle technických možností
(počítač a připojení k internetu z domova, v rámci rodiny, v KS, v
PC učebnách, v knihovnách apod.). Senior si může přehrát celou
přednášku, nebo jen její určité části. Své znalosti si může ověřit v
samostatně vypracovaném (generovaném) testu. Po jeho
zpracování si správnost svých odpovědí může ihned ověřit.

Obecní úřad
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Fotbal v Zámrsku - ročník 2011-2012
V ukončeném soutěžním ročníku 2011 2012 skončilo mužstvo mužů na 3. místě tabulky I. B. třídy skupiny „A“, když ze dvaceti šesti
utkání sedmnáctkrát vyhrálo, čtyřikrát remízovalo a pětkrát prohrálo. Mužstvo získalo celkem 55 bodů, soupeřům vstřelilo 67 gólů
a 31 gólů obdrželo. Nejvíce gólů dal Antonín Csernyanszký 21, Radek Horyna 11, Martin Jiráský 8, Tomáš Urbanec a Roman
Matoušek po 6, Roman Peterka a Tomáš Hermann po 5, Petr Münzberger 2, Pavel Šeda, Michal Novotný a Tomáš Houžvička po 1.
Mužstvo dorostu sehrálo celkem 26 mistrovských utkání, kde ze čtrnácti účastníků skončilo také na 3. místě tabulky, když
šestnáctkrát vyhrálo, čtyřikrát hrálo nerozhodně a šestkrát prohrálo. Získali celkem 52 bodů, soupeřům nastříleli 75 gólů a 40 gólů
obdrželi. Nejvíce gólů dal Jakub Král 25, Tomáš Hermann 14, Tomáš Paďour 11, Pavel Matoušek 10, Tomáš Lorenc 4, Martin
Mudrich - 3, Tomáš Houžvička, Michal Procházka po 2, Petr Novotný, Nguyen Anh Duc a Jiří Hromádka po 1.

Mladší přípravka - jaro 2012
Mužstvo mladší přípravky hrálo svá utkání formou turnajů. Celkem na jaře sehrálo 7. turnajů, ve kterých odehrálo
16. soutěžních utkání.
Umístění:
Úspěšnost:
Skóre:

2 x 1.místo, 1 x 2.místo, 3 x 3.místo, 1 x 4.místo
6x výhra, 2x remíza, 8x prohra
35 : 53

Turnajů se zúčastnili:
Petr Svoboda, Denis Řehoř, Tomáš Syrový, Michal Jiráček, Filip Peterka, Jakub Tuček, Honza Zeman, Barbora Tučková,
František Wayrauch,Nikola Jiráská, Matěj Bezdíček, Johanka Tomanová, Natálka Kyticová, Vojta Suchomel

Střelci jara 2012:
Jan Zeman 11, Matěj Bezdíček 5, Tomáš Syrový 5, Nikola Jiráská 4, Johana Tomanová 4,
Vojta Suchomel 3, Natálka Kyticová, Petr Svoboda a František Wayrauch po 1 gólu

Realizační tým:
Vedoucí mužstva:
Šéftrenér:
Asistent trenéra:
Trenér brankářů:
Rozhodčí:

Daniel Bezdíček
Ivan Suchomel
František Wayrauch st.
Petr Svoboda
Tomáš Syrový st.
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