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červenec 2013

vydává obecní úřad Zámrsk pro informace o dění v obci 4x ročně
Předpokládaný termín uzávěrky příštího vydání: X. X. 2013

s požadavky, danými Evropskou unií, je cílem dalších
navrhovaných legislativních úprav postupně zavést všeobecný
zákaz skládkování odpadů a záměr vybudovat v ČR až 13
spaloven na spalování komunálního odpadu (který dle kapacit
těchto zařízení může obsahovat i jinak běžně recyklovatelný a
kompostovatelný odpad). Připravovaný návrh odpadového
zákona mj. právě za účelem omezit skládkování předpokládá
postupné zvyšování ceny za ukládání odpadu, a to v průběhu
následujících deseti let až pětinásobně. Toto se logicky promítne
do výše poplatků za odpady, které se týkají každého z nás. Již v
následujícím roce by mělo dojít k zákonnému dvojnásobnému
navýšení ceny za skládkování. Náklady na vybudování spaloven
komunálního odpadu se ale pohybují v řádech desítek miliard
korun. Záměr budování těchto zařízení nabývá na rozporuplnosti
také především bereme-li v úvahu skutečnost, že EU hodlá v
horizontu deseti let zavést postupný zákaz spalování
recyklovaného a kompostovatelného odpadu (více informací
podrobněji a vysvětlení o ISNO naleznete také v časopise
Odpady č. 07-08/2012). Na růst nákladů celého odpadového
hospodářství, který uvedené změny vyvolají, budou mít
negativní vliv také zamýšlené systémové změny, jako je
omezení konkurence českého odpadového hospodářství,
omezení samostatnosti obcí v rozhodování o svém
odpadovém hospodářství a jeho cenách na dlouhou dobu,
zmařené investice, nesoulad se záměry EU a dlouhodobá
fixace na několik vybraných nejdražších možných technologií
bez preference recyklace odpadů. Zmizí prostor pro uplatnění
nových technologií. Výstavba spaloven způsobí růst přepravy
odpadů (silnice, doprava, hluk, klimatické změny – mnohem více
CO2) ve srovnání s jinými technologiemi. Není řešena
problematika odpadů – cca 30 % ze spálených odpadů ze
spalovny musí na skládky. Z většiny spálených odpadů se získá
méně energie, než by se ušetřilo jejich recyklací atd.

Budoucnost odpadového hospodářství
obcí Pardubického kraje
Ve čtvrtek 16. května proběhl v České Třebové seminář
na téma „Budoucnost odpadového hospodářství obcí
Pardubického kraje“.
Seminář pořádalo Sdružení místních samospráv ČR a to
z důvodu opětovné přípravy nového odpadového zákona,
který může výrazně zasáhnout rozpočty obcí a měst nejen v
Pardubickém kraji. Seminář moderovali tajemník SMS ČR
Mgr. Tomáš Chmela a Mgr. Ing. Jan Sedláček, 3.
místopředseda SMS ČR. Kvalitní prezentací o budoucím
postavení obcí v systému likvidace KO přispěli Ing. Milan
Hron, místostarosta obce Květná (SY), a Ing. Petr Havelka,
ředitel České asociace odpadového hospodářství (ČAOH),
který zde vysvětlil, na čem je založen tzv. model ISNO
(Integrovaný systém nakládání s odpady). Velmi výstižný
příspěvek o zkušenostech se zpracováním a likvidací
prezentoval předseda MR Hlinecko a starosta obce
Svratouch, Jiří Socha. Seminář podpořili i zástupci kraje, a to
radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov,
Ing. Václav Kroutil, a vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství, Ing. Josef Hejduk. Slíbenou účast bohužel na
poslední chvíli odřekl senátor Šilar, který se problematikou
odpadů zabývá.
Je na tom naše odpadové hospodářství v ČR opravdu
tak špatně?
Mnohokrát je nám předesíláno, že Česká republika neplní
evropská kritéria, čímž se odůvodní leckterá legislativní
změna. V prezentacích jsme se však dozvěděli, že celková
produkce odpadu v České republice od roku 2003 klesla o 15
%. V porovnání - ČR produkuje 2,4 t/občan, EU 5,2 t/občan.
Zaujímáme tedy 6. nejlepší místo v rámci EU co se týče
objemu produkce komunálního odpadu. Naopak podíl
využívaných odpadů postupně roste a v roce 2011 činil více
než 78 % (5. nejlepší místo v EU). Ruku v ruce s tím pak
dlouhodobě klesá množství odpadů, které je třeba
odstraňovat. Tato pozitivní čísla jsou výsledkem přirozeného
vývoje na trhu odpadového hospodářství a postupného
rozvoje mnoha různých forem zpracování odpadů. Za
posledních šest let v ČR vznikly desítky až stovky nových
zařízení k nakládání s odpady, často v režii obcí. Prakticky
zmizely černé skládky, protože občané se naučili, že když si
zaplatí, tak se o likvidaci komunálního odpadu nemusí starat.

V diskusi starostů mj. zaznělo:
 důsledky ponesou zastupitelstva obcí, která budou muset
přijímat rozhodnutí o navyšování ceny za likvidaci odpadů
 spalování nesmí dominovat našemu budoucímu odpadovému
hospodářství, neboť již nyní je ve vyspělých zemích EU nadbytek
volných kapacit spaloven (EU 406 = přebytek, boj o odpad, klesá
efektivita a rostou náklady spalování)
 proč má být potrestán občan, který třídí odpad? Naopak, třídění
se mu musí vyplatit snížením ceny za likvidaci TKO
 je třeba zalarmovat všechny starosty, rozšířit informace o tom,
co se chystá, a žádat zainteresované zákonodárce a hlavně
Svaz měst a obcí, který tyto změny nepochopitelně
spolunavrhuje, o vysvětlení. Tímto jednáním SMO jasně ukázal,
že nezastupuje malé obce a města, ale jde přímo proti nim, tak
jako při prosazování změny RUD
 padla výzva, aby malá města a obce vystoupila na protest ze
Svazu měst a obcí. Ať si ponechá název jen „Svaz velkých
měst“.

ISNO a další změny? Nitky vedou ke spalovnám
Dále zaznělo, že se na ministerstvu životního prostředí zvažuje
zavedení integrovaných systémů nakládání s odpady (ISNO),
které podporují některé velké organizace a sdružení. Jednalo by
se o svazky obcí na krajské úrovni a s významnou rolí kraje, které
by centrálně zajišťovaly likvidaci komunálního odpadu.
Současné diverzifikované tržní prostředí, kde si každá obec
svobodně vybírá svou cestu v odpadovém (mj. na základně
cenové nabídky jednotlivých společností či sdružení), by patrně
dostalo zavedením ISNO tvrdý úder. Přestože máme v České
republice odpadové hospodářství nyní plně funkční a v souladu

A co pro to můžeme udělat?
 prosadit širokou diskusi na úrovni zastupitelstev, mikroregionů,
zastupitelstev krajů, poslanců a senátorů a to neprodleně
 upozornit poslance a senátory na skryté dopady návrhu novely
zákona o odpadech a souvisejících zákonů a zabránit všemi
způsoby jeho přijetí v PČR
 iniciovat zpracování alternativních koncepcí s dopadem
sociálním, ekonomickým i environmentálním

František Mokrejš

předseda a tajemník krajské organizace Starostů a nezávislých Pardubického kraje
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Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk
ze dne 17.6.2013 (usnesení č. 15)

V čem vám může být MASka užitečná?
Jste-li běžný občan, můžete se účastnit aktuálních projektů.
Máte možnost předávat své životní zkušenosti mladším nebo
se sami vzdělávat. Nebo třeba využít bezplatné inzerce
v r á m c i p r o j e k t u Ve n k o v s k á t r ž n i c e . V í c e n a
www.venkovskatrznice.cz. Třeba přes MASku najdete i nové
pracovní uplatnění.
Jako živnostník můžete přes MASku získat odběratele pro
svoje zboží nebo služby nebo naopak dodavatele toho, co
potřebujete vy. MASka vám pomůže zažádat o dotaci v právě
probíhajících výzvách. Neoblíbenou administrativu udělá za
vás a ještě vám poradí, s čím nejvíce uspějete. Sháníte
prostory pro svou práci, potřebujete podporu obce? MASka je
v úzkém kontaktu se všemi obcemi na svém území a může se
ujmout role nezávislého „vyjednavače“.
Zástupci spolků se na MASku obrací většinou pro pomoc při
získání dotací. Platí tu ale stejné možnosti propojení s obcí,
s obyvateli. Stačí se jen zeptat. Toto platí pro neziskové
organizace, drobné zemědělce a jiné.
Obce na území MAS jsou v pravidelném kontaktu, plánují
společné aktivity a také žádají o finanční i nefinanční
příspěvky z fondů EU. Právě připravovaná strategie rozvoje
pro roky 2014-2020 je pro obce a občany zárukou, že celý
region táhne za jeden provaz a tím zvyšuje možnost opravdu
se rozvíjet.
Je toho opravdu hodně, co může MASka pro své území
udělat. Podmínkou je ale aktivní zájem řadových občanů i
zástupců obcí. Bez lidí se pro lidi nedá nic dělat. Budeme-li
čekat na pečené holuby rovnou do …, pročekáme se ke
hřbitovní zdi. Tak co, přidáte se?
Více informací o nás na www.nadorlici.cz

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Ukončení pořízení Změny č. 1 územního plánu Zámrsk
2) Pořízení nového územního plánu Zámrsk
3) Pověření odboru stavebního úřadu a územního
plánování MěÚ Vysoké Mýto pořízením nového územního
plánu obce
4) Firmu „Ing. arch. Petr Kulda – TIPOS“ jako zpracovatele
nového územního plánu obce Zámrsk s tím, že smluvní
cena za pořízení nového územního plánu bude shodná se
smluvní cenou za pořízení dříve nasmlouvané Změny č. 1
ÚP
5 Uzavření smlouvy o partnerství na hostovanou spisovou
službu s městem Vysokým Mýtem, IČ: 00279773 podle
dnes předloženého návrhu s předpokladem, že dodavatel
elektronické spisové služby zajistí potřebnou zálohu dat
6) Zařazení správního území obce Zámrsk do územní
působnosti Integrované strategie území regionu MAS NAD
ORLICÍ na období 2014–2020 realizované Místní akční
skupinou NAD ORLICÍ, o.p.s.
7) Prodej pozemků p.p.č. 311/1 a 311/4 v KÚ Janovičky u
Zámrsku dle záměru obce 3/2013 panu V. K.
8) Rozpočtové opatření ve výši 530.000,- Kč s tím, že na
straně výdajů bude v kapitole 3613 materiál a práce na
výměnu střešní krytiny budovy mateřské školy č.p. 87 a na
straně zvýšení příjmů bude ponížení stavu prostředků na
běžném účtu obce
9) Poskytnutí částky z rozpočtu obce ve výši 10.000,-- Kč
na pomoc oblastem zasaženým povodní, a tuto pomoc
směřovat do oblasti Královéhradeckého kraje
10) Obecní zastupitelstvo schvaluje poskytnutí částky z
rozpočtu obce ve výši 10.000,-- Kč pro příspěvkové
organizace tímto způsobem: Ledax – 4.000,-- Kč,
Poradenskému středisku nedoslýchavých Help – 2.000,-- Kč,
Lince důvěry, středisko Ústí nad Orlicí – 2.000,-- Kč a Fondu
ohrožených dětí – 2.000,-- Kč

Za MAS NAD ORLICÍ BcA. Magda Zdena Schmidt

NESPRÁVNÁ ELEKTRICKÁ INSTALACE
Kdybychom měli představit „hosta“ našeho vyprávění,
nazveme jej bez rozpaků všestranným pomocníkem. Ano,
elektrická energie během krátké doby převzala většinu prací
v našich domácnostech, pohání stroje v závodech i motory
lokomotiv a tramvají. A jestliže kdosi označil 20. století jako
století elektřiny, vyjádřil tak přesně postavení, které elektřina
v našem životě zaujímá. Ponecháme však tentokrát stranou
její průmyslové uplatnění a podíváme se na ni z hlediska
běžného spotřebitele. Přijměte několik otázek našeho
malého testu jako návod, jak se nezařadit mezi ty, jimž
elektrický proud posloužil v negativním smyslu.
První otázka je určena majitelům rodinných domků. Kdy jste
naposledy za přítomnosti odborníka kontrolovali stav přípojky
a vodičů v rozvodné skříni? Právě zde většinou prochází
vodiče prostorami plnými prachu, pavučin či starého
harampádí a jejich izolace je namáhána povětrnostními vlivy.
Preventivní prohlídka pomůže zabránit zkratu v prostředí jako
stvořeném pro vznik požáru.
Jako další otázka platí všem, kdo si sami provádějí údržbu
pojistek. Používáte vždy jen správně dimenzované pojistky?
Nebo je sami opravujete? Většina samozvaných odborníků
postupuje tak, že tavný element nahradí z jakési snahy po
trvanlivosti průřezem silnějším než samotný vodič. Zapomíná
přitom na původní účel pojistky, protože takto opravená
pojistka při přetížení sítě nepřeruší přívod proudu a dojde tak
k nenapravitelným poruchám na vlastních spotřebičích, ale i k
poškození instalace a zkratu. Proto pojistky nebudeme nikdy
opravovat, ale nahradíme je novými předepsané hodnoty.
Důležitou částí elektroinstalace je vnitřní rozvod proudu,
položíme si tedy otázku, zda je proveden podle platných
předpisů, jaký je jeho technický stav a zda průřezy vodičů
odpovídají dnes používaným spotřebičům. Je dostatečně

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Poděkování Diakonie Broumov za organizaci sběru
použitého ošacení v obci

C) Obecní zastupitelstvo zrušuje:
1) Usnesení zastupitelstva obce č. 5 A) 1) ze dne 27.6.2011
o dohodě o partnerství s městem Vysokým Mýtem řistoupení k projektu technologického centra a elektronické
spisové služby

D) Obecní zastupitelstvo ukládá:
1) Radě obce připravit ve spolupráci s právníkem záměr
prodeje části pozemku 594/1 o výměře 150 m2, s tím, že
bude vyřešeno věcné břemeno na obecní studnu, která se
nachází na tomto pozemku.
2) Radě obce a kulturní komisi rady zahájit přípravy na akci
oslav výročí generála Bubny

Tajemství zkratky MAS
Zkratka MAS na vás občas vykoukne z plakátů nebo z
místního tisku a zve vás na veřejná setkání. Prý, Místní Akční
Skupina. Sektáři nebo parta ekologů? ptá se hlouček před
výlepní plochou. Ani jedno, vážení! Místní akční skupina, tzv.
MASka, je obecně prospěšná společnost, která má za cíl
stmelovat region, hýbat s ním a podporovat akce pro jeho
rozvoj. Sdružuje drobné živnostníky, spolky nebo obce na
svém území. Pořád ještě tápete? Zkusím to tedy jinak.
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zabezpečen proti přechodovým odporům, přehřívání vodičů
a zkratům, o jejichž důsledcích už byla zmínka? A co přívodní
šňůry ke spotřebičům? Zacházejí s nimi i naše děti a
podcenění zdánlivé maličkosti má v tomto případě účinek
elektrického křesla, na které se odsuzujeme vlastní
nedbalostí. To platí i pro nejrůznější provizória při stavebních
pracích, pro zapojení spotřebičů na motorový proud nebo
nouzové osvětlení.
A ještě pár slov o důležité součásti vybavení budov – o
hromosvodech. Podmínkou účinné ochrany před bleskem je
jejich neporušený svod a správně provedené zemnění.
Jestliže hromosvod svede atmosférický výboj o napětí
dosahujícím miliónu voltů, je třeba zajistit odbornou revizi a
případnou opravu, abychom při další bouřce nebyli odkázáni
už jen na zásah hasičů. Navzdory dobré víře zde totiž
hromnička mnoho nepomůže.
Těm, kteří na naše otázky nemohou odpovědět bez
začervenání, chceme závěrem popřát, aby stačili odhalené
závady odstranit dříve než dojde k neštěstí. Vždyť dobře
víme, že špatný stav elektroinstalace, neodborné zásahy a
nedodržení technických norem nechává dokořán otevřené
dveře nejen velkým hmotným škodám, ale především
ohrožuje lidské zdraví a životy.
Článek zveřejněný obcí dle plánu preventivně výchovné činnosti obce
v oblasti požární ochrany pro rok 2013

Chcete dostávat emailovou poštou
aktuality z obecních webových stránek?
Na webové stránky obce jsou často vkládány různé aktuality.
Mnozí z vás možná nevědí, že je možné nechat si zasílat tyto
aktuality na mailovou adresu, a to krátce po jejich zveřejnění.
Pokud máte zájem nechat si aktuality z webových stránek
zasílat, tady je popis, jak na to:
Otevřete si na internetu webové stránky naší obce
www.zamrsk.cz najedete myší na Aktuality v horní
horizontální liště vpravo poklepnete na tlačítko „Přihlásit se k
odběru novinek vyplníte e-mailovou adresu stisknete
„Přihlásit se k odběru“
Aktualitu si pak můžete přečíst takřka okamžitě po
zveřejnění. A pokud vás nebude zajímat, prostě ji smažete…

Aktualitu si pak můžete přečíst takřka okamžitě po
zveřejnění. A pokud vás nebude zajímat, prostě ji smažete…

Vzpomínka na zdařilé divadelní představení
V sobotu 20. dubna v Pohostinství v Podskalí předvedl místní
ochotnický spolek Papeto premiéru hry „Dalskabáty, hříšná
ves aneb zapomenutý čert“. Sál hostince byl plný a kdo přišel,
ten se zaručeně dobře bavil. Výkony herců byly úžasné,
kostýmy a kulisy neměly chybu. Žádný div, že se v červnu pro
velký zájem hra opakovala, a opět před plným sálem!
Přinášíme několik momentek z představení.
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Zvýší si sebevědomí a motivaci, zlepší komunikační
dovednosti a získají aktuální informace z oblasti trhu práce.
Účast osob cílových skupin v projektu bude podpořena
poskytnutím doprovodných a podpůrných opatření –
příspěvek na jízdné, stravné a péči o osobu blízkou.
Všechny aktivity projektu včetně výukových materiálů jsou
zdarma.
První běh začne v září 2013 v Žamberku a postupně budou
navazovat běhy ve Svitavách a Ústí nad Orlicí. Bližší
informace včetně termínů výběrových seminářů a
jednotlivých běhů naleznete na webových stránkách
www.ideahelp.cz, resp. http://vek-a-pece-nemusi-bytprekazkou.ideahelp.cz/.
Pokud máte zájem se zúčastnit, kontaktujte na úřadu práce
svého zprostředkovatele zaměstnání, který Vám poskytne
bližší informace nebo kontaktujte přímo realizátora projektu
společnost IdeaHELP, o.p.s. - kontaktní osoba Ing. Jarmila
Rückerová, tel. 730 158 538, email ruckerova@ideahelp.cz
či partnera projektu Občanské sdružení CEMA Žamberk kontaktní osoba Lucie Malá, tel. 603 813 646, email
mala@ideahelp.cz.

Informace
o proběhlé
sbírce
na opravu
střechy
kostela
sv. Martina

Projekt „Věk a péče nemusí být překážkou“
CZ.1.04/3.3.05/96.00211
Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem z
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a
státním rozpočtem České republiky.

ZÁMRŠŤÁCI P O Z O R !!!
V sobotu 13. dubna proběhla v celé obci sbírka do
pokladniček na podporu opravy střechy kostela sv. Martina.
Tři skupinky dětí spolu s doprovodem z řad dospělých prošly
obcí a u každých dveří zazvonily. Přesto, že se před
dobrovolníky s pokladničkou ani tentokrát neotevřely dveře
všech domů (podobně tomu bývá i u tradiční Tříkrálové
sbírky) podařilo se vybrat krásných 19.000,- Kč! Tato částka
byla vložena na účet, zřízený právě pro účely této dobrovolné
sbírky a spolu s již dříve vybranou částkou ve výši 20.463,- Kč
tak bude už pěkným přispěním na opravu střechy, která bude
financována převážně z peněz Farnosti Zámrsk. Opravu
bude provádět firma pana Jaroslava Vrbiaka z Dašic, která v
současné době dokončuje opravu jednoho z
ústeckoorlických kostelů a s opravou střechy sv. Martina
plánuje začít počátkem září.

V sobotu 7.září 2013 v odpoledních hodinách se pro Vás
chystá super zábavní odpoledne.
Jsou pro Vás připravené soutěžní úkoly, ale hlavně se mimo
jiné uskuteční GULÁŠ FEST! Už nyní si promyslete, kdo by
se chtěl se svým guláškem předvést a zasoutěžit si. Guláše
jsou vítány všeho druhu, nejen ten tradiční hovězí.
Vy ostatní utvořte v duchu družstva, rodinná, smíšená, čistě
mužská nebo ženská a uvidíte, že užijeme všichni spoustu
zábavy. V průběhu odpoledne budeme moci samozřejmě
ochutnávat a hodnotit jistě skvělé guláše a k tomu všemu nám
zahraje příjemná hudba. Večer po vysportování a příjemném
občerstvení nás bude čekat taneční zábava. Nebojte se, v
srpnu dostanete všichni do schránky podrobné informace, a
to jak k soutěži o nej… gulášek, tak i k soutěžím plných
zábavy…. Však si vzpomeňte na předchozí ročník
„Sportovně relaxačního odpoledne 2011“, jak jsme se krásně
„vybláznili“ Na ty nejlepší bude čekat i nějaká ta odměna,
ale tou hlavní odměnou pro nás všechny bude společně
strávené odpoledne! Vždyť tolik z nás dychtí po soudržnosti,
tak přijďte a budeme zase jednou jedna velká rodina zvaná
Zámrsk. Na všechny se velice těšíme a přejeme krásné
dovolenkové dny!

„Věk a péče nemusí být překážkou“
Dne 20. 5. 2013 byla zahájena realizace projektu „Věk a
péče nemusí být překážkou“. Cílem tohoto projektu je
zvýšení zaměstnanosti 54 osob ze dvou cílových skupin a
získání zaměstnání minimálně pro 10 osob. Hlavním cílem je
poskytnutí komplexní podpory při návratu na trh práce pro
fyzické osoby nad 50 let, které jsou dlouhodobě
nezaměstnané (déle než 6 měsíců) nebo mají nízkou úroveň
kvalifikace, druhou cílovou skupinou jsou osoby pečující o
osobu blízkou. Projekt bude realizován v okresech Ústí
nad Orlicí a Svitavy. Účastníci projektu mohou získat
kvalifikaci absolvováním rekvalifikačního kurzu, praxi v oboru
v délce 3 měsíců a minimálně 10ti účastníkům bude zajištěno
zaměstnání. Osvojí si také základní dovednosti obsluhy
počítače, získají znalosti a dovednosti při hledání volných
míst včetně bezplatného poradenství v oblasti hledání
pracovního uplatnění po celou dobu projektu.

Vaše kulturní komise
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Poradna pro nedoslýchavé Ústí nad Orlicí
Informujeme občany, že každé první úterý v měsíci od 8.00 do
11.45 hodin bude na chodbě odboru sociálních věcí a
zdravotnictví (budova MěÚ Jiráskova 179, třetí patro)
přítomen pracovník Poradny pro nedoslýchavé Ústí nad
Orlicí panVladimír Král k poskytování služeb poradny. Na
požádání je pracovník poradny ochoten v odpoledních
hodinách téhož dne v případě potřeby dojít za klienty do
Domu pokojného stáří Naděje a do Domova pro seniory
Vysoké Mýto (Ledax).

I v letošním roce pokračují vycházky po blízkém okolí
Zámrsku. První se konala 16.března a jejím cílem byla Černá
zahrada, pomníček manželů Bondyových a místo „U dubu“
na hranici zámrského a slatinského katastru. Vycházka byla
doplněna výkladem o navštívených místech. Další vycházka
se uskutečnila 8. května a jako již tradičně byla věnována
výročí ukončení II. světové války. Škoda, že většinu těchto
míst není možné pro bujnou vegetaci navštívit celoročně.
A co dalšího letos podnikneme? V případě zájmu opět
půjdeme na Vraclav, vycházka bude doplněna historickým
výkladem. V plánu je i tematická vycházka na připomenutí
osobnosti Ferdinanda hraběte Bubna z Litic. V případě zájmu
se uskuteční i cyklovýlety, opět tematicky zaměřené. To
záleží na případném zájmu a hlavně na počasí. O případných
výletech budete informováni na internetových stránkách
obce a plakátech na obvyklých místech po obci.

Poradna poskytne:
 Odborné sociální poradenství
 Sociálně aktivizační služby včetně služeb terénních
 Drobné opravy sluchadel a jejich čištění (hlavně koncovky)
 Zprostředkování prodeje kompenzačních pomůcek pro
nedoslýchavé včetně jejich instalace
 Prodej náhradních dílů ke kompenzačním pomůckám a
dále prodej baterií do sluchadel

Linka důvěry Ústí nad Orlicí
telefonní číslo 465 52 42 52

Pavel Janík

Naše mateřská školka v roce 2013
Rok 2012 se přehoupl na r. 2013 a do mateřské školy zavítali Tři
králové. A protože o roli králů byl nebývalý zájem, měli jsme trojic
ověnčených látkovými korunkami hned několik. Králové se své
vlády však museli brzy vzdát. V souvislosti s volbou prezidenta
ČR proběhly ve školce volby prezidenta, či vlastně prezidentky
třídy. Největší oblibu, a tím i nejvíce hlasů, získala Anežka
Wayrauchová. Při jejím jmenování do funkce na „Zámrském
hradě“ (postaveném po celém koberci ve třídě) nechyběly ani
jednohubky vyrobené dětmi, slavnostní přípitek dětským vínem
či slavnostní ples. Anežka se své funkce ujala svědomitě, a tak
jsme se mohli věnovat i tradičním tématům, jako je péče o lesní
zvěř a přezimující ptactvo, masopust zakončený maškarním
karnevalem i měsíc knihy, během kterého děti vytvořily ilustrace
do dvou pohádkových knih. Znalosti o lidském těle, jeho
orgánech a smyslech si děti mimo jiné procvičily na interaktivní
výstavě v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě „Poznávej se“.
Se zimou jsme se opět rozloučili vynesením Moreny a přivítali
jsme svátky jara – Velikonoce. Nevynechali jsem ani pálení
čarodějnice na zahradě mateřské školy spojené s
čarodějnickými soutěžemi a opékáním vuřtů. S příchodem jara
jsme si hojně užívali nové terasy, na které nechybí pěkné stoly se
židličkami ani pracovní ponk. Po prázdninách na ní přibude ještě
dalekohled, kormidlo (druhé také na průlezce), houpací síť a
houpací závěsné křeslo – to vše zakoupené z peněz získaných
sběrem hliníku a sušené citrónové a pomerančové kůry!

 Nabízíme telefonickou pomoc v krizové nebo jinak
obtížné situaci
 Telefon za cenu běžného telefonního hovoru
 Zaručujeme anonymitu (nevyžadujeme Vaše jméno ani
jiné osobní údaje)
Jakým způsobem Vám může Linka důvěry Ústí nad
Orlicí pomoci?
Posláním Linky důvěry Ústí nad Orlicí je poskytovat lidem
okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtížné životní
situaci, pomoc s jakoukoli starostí, se kterou si volající neví
rady, cítí se ohrožen, nebo své trápení ale i radost potřebuje
jenom někomu svěřit a s někým ho sdílet. Linka důvěry může
být první záchytnou pomocí pro člověka v krizi. Její výhodou
je snadná dostupnost a anonymita.
„Zavolat může každý…, i Vy…“

E-mailové poradenství Linky důvěryPosláním emailového poradenství je umožnit lidem v nepříznivé životní
situaci a lidem potýkajících se s nějakým trápením dosáhnout
na bezplatné poradenství po e-mailu, které jim pomůže
prostřednictvím poskytnutých informací řešit jejich obtížnou
situaci nebo trápení. E-mailové poradenství může sloužit jako
první kontakt klienta s pomáhajícími službami.
Adresa naší internetové poradny:
napis@linkaduveryuo.cz
Na tuto e-mailovou adresu nám můžete napsat přímo ze své
schránky, na jejíž adresu posléze odpověď pošleme. Můžete
také využít formulář pro odeslání e-mailu na našich webových
stránkách. Formulář najdete v části "Linka důvěry-E-MAILOVÉ
PORADENSTVÍ" v hlavní nabídce v levé části stránky. Po
odeslání e-mailu naší poradně Vám přijde potvrzení, že jsme
Váš e-mail obdrželi. Odpověď garantujeme do 4 dnů. Na e-mail
odpovídají pracovníci, kteří pracují na Lince důvěry Ústí nad
Orlicí. Poradenství po e-mailu nenahrazuje telefonickou
krizovou pomoc. Negarantujeme okamžitou odpověď na
naléhavé e-maily. V akutních případech se obracejte na linku
důvěry Ústí nad Orlicí: 465 524 252

Více zde: www.linkaduveryuo.cz
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Na terase nás hmyz neobtěžoval, zato ve třídě ho bylo plno.
Třídu totiž postupně ozdobili látkoví motýli a beruška, na sítích
lezli do velkého mraveniště z nalepeného jehličí papíroví
mravenci, nad kterými poletovaly berušky skládané z papíru.Na
větvích upevněných na vlascích pod stropem se usadily včely
vyrobené z ruliček. Včely, tentokrát z korálků (opět práce dětí!)
se také uvelebily kolem úlu vyrobeného z papírové krabice ve
vstupní chodbičce. Vstup do mateřské školy střežil velký
mravenec z černé fólie i korálkový Ferda s Beruškou, broukem
Pytlíkem a koníkem, které dětem vyrobily paní učitelky. Včely s
včelím úlem „se usadily“ také ve výloze obecní prodejny. „Co to
bzučí na paloučku?“ se dozvěděli i rodiče při stejnojmenné jarní
besídce. Ve stejném duchu proběhlo i zábavné sobotní
odpoledne pro děti nejen ze školky. Na větvích upevněných na
vlascích pod stropem se usadily včely vyrobené z ruliček. Včely,
tentokrát z korálků (opět práce dětí!) se také uvelebily kolem úlu
vyrobeného z papírové krabice ve vstupní chodbičce. Vstup do
mateřské školy střežil velký mravenec z černé fólie i korálkový
Ferda s Beruškou, broukem Pytlíkem a koníkem, které dětem
vyrobily paní učitelky. Včely s včelím úlem „se usadily“ také ve
výloze obecní prodejny. „Co to bzučí na paloučku?“ se dozvěděli
i rodiče při stejnojmenné jarní besídce. Ve stejném duchu
proběhlo i zábavné sobotní odpoledne pro děti nejen ze školky.
Hodně jsme také cestovali. Za poznáním – na oslavy Dne Země
do Vysokého Mýta i do Chocně, za kulturou – do Šemberova
divadla (na Vodnickou pohádku, pohádky O víle Modrovlásce, O
mlsné princezně, Jak beruška o sedmou tečku přišla), na
koncerty a taneční vystoupení žáků ZUŠ, za sportem – na
sportovní den vysokomýtských mateřských škol a na závody v
lehkoatletickém trojboji jednotřídních mateřských škol v Českých
Heřmanicích (odkud jsme si již tradičně dovezli několik medailí), i
na výlety.

Nás však v závěru školního roku čekalo ještě jedno loučení - s
paní učitelkou Lenkou Němečkovou, která po 4 roky zastupovala
za paní uč. Janu Rambouskovou (dříve Hradeckou).
Nezbývá tedy, než poděkovat všem rodičům, kteří ochotně
přiložili ruce k dílu za spolupráci,
popřát paní učitelce
Němečkové hodně úspěchů v novém působišti, paní uč.
Rambouskové příjemný návrat do zámrské školky a všem
dětem, rodičům, prarodičům i ostatním obyvatelům Zámrsku
krásné prázdninové dny a hodně sluníčka a pohody.

Mgr. Lenka Hejduková, ředitelka

Zábavní den pro děti
Tak jako každý rok, jsme i letos uspořádali ve spolupráci s MŠ
Zámrsk zábavní odpoledne pro děti. A tak jako loni, snažili
jsme se navázat na téma, které děti v mateřské škole
provázelo školním rokem. Tentokrát to byl HMYZ. Několik
nadšenců, kulturní komise se svými rodinami i personál
mateřské školy si ochotně nechal pomalovat své obličeje od
vynikajících výtvarnic a když vše podtrhli svými úžasnými
kostýmy, pak byli od hmyzu všeho druhu k nerozeznání.
Nejdříve celé odpoledne zahájily děti z MŠ svým úžasným
tanečním vystoupením na téma „Motýlci“ a po velkém
aplausu už vše mohlo začít. Berušky, čmeláci, včelky,
mravenci, motýlci i zelený koník obsadili pomyslnou louku v
parku a svými úkoly nadchly nejednoho malého či většího
človíčka. Děti nadšeně plnily zadané úkoly, aby si na konci
cesty mohly vyzvednout osvěžující nanuk, vypít limonádu a
nakonec i s rodiči opéci vuřta. Pro tatínky bylo tentokráte také
připraveno příjemné osvěžení, a tak se není co divit, že i účast
byla veliká. A proto rozhodně příště ani vy se svými dětmi
neváhejte přijít a strávit tak příjemné odpoledne! Za kulturní
komisi bych chtěla ještě jednou poděkovat všem, kteří
jakýmkoliv způsobem pomohli přiložit ruku k dílu. Bez Vás by
to nešlo. Díky.
Krásné léto Vám všem a na viděnou na dalších akcích přeje
Daniela Lamberská

Navštívili jsme Divadlo Drak v Hradci Králové, kde jsme shlédli
netradičně pojaté představení o Perníkové chaloupce, v
divadelním labyrintu jsme si vyzkoušeli divadelní řemesla a v
tvořivé dílně jsme si vyrobili javajkové loutky. Při výletu do
Pardubic jsme na lodi Arnošt z Pardubic pluli přes plavební
komoru do Brozan a zpět, v zámeckém muzeu jsme si prohlédli
výstavu „Krása motýlích křídel“, pozorovali jsme pávy, prohlédli
jsme si zdymadla i shora a zadováděli jsme si i na dětském hřišti.
Do Dobříkova jsme se vydali pěšky na DOBZU – zábavné
dopoledne, během kterého jsme poznávali mořský svět. To se
však už neodvratně přiblížil konec školního roku. Ve výloze
prodejny přistál vzdušný balón s předškoláky: Ilonkou
Horáčkovou, Emmičkou Komárkovou, Anežkou Martincovou,
Péťou Mikoláškem, Káťou Peterkovou, Terezkou Popilkovou,
Audrey Řehořovou, Dorotkou Vařečkovou a Anežkou
Wayrauchovou. Ti byli krátce na to pasováni na školáky a se
školkou se rozloučili návštěvou dostihového centra,
postřehovým závodem, opékáním vuřtů, večerní hostinou s
diskotékou a přenocováním ve školce. Fotografie ze všech akcí
jsou ke shlédnutí na stránkách www.zamrsk,cz, v odkazu
mateřská škola - fotogalerie.

Akce ZŠ ve druhém čtvrtletí roku 2013
Vážení spoluobčané,
čas letí jako voda, druhé čtvrtletí roku 2013 je za námi i ve
škole. Během té doby proběhlo na škole mnoho
zajímavých akcí. S některými bychom vás chtěli nyní
seznámit.
Duben - Jarní karneval (20.4.)
V letošním roce měníme Masopustní karneval za Jarní.
Přestože tento den bylo ještě uspořádáno několik jiných akcí,
je sál Pohostinství V Podskalí téměř plně obsazený. Děti si
oblékly krásné masky a přinesly si dobrou náladu. O jejich
zábavu se stará hudební skupina BORSALINO. Hraje k tanci
a pořádá pro zúčastněné soutěže. Nechybí tu ani občerstvení
a tombola. Tato akce vznikla ve spolupráci ZŠ a OÚ v
Zámrsku. Děkujeme i Luďkovi Novotnému za možnost
uskutečnit karneval v jejich pohostinství a myslivcům za
přispění částí výher do tomboly.
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Den dětí
- slavíme ve škole. Nejvíce nás všechny nadchla střelba na
terč ze vzduchovky. Předcházel tomu odborný výklad
instruktora střelby pana Mračna, který byl zaměřený na
bezpečnost při zacházení se vzduchovkou a na techniku
střelby. Ugrilovali jsme si vuřty, dostali jsme dárečky a byli
jsme rádi za hezké dopoledne.

Červen – Oslava Dne otců (13.6.), školní výlet
Ratibořice (14.6.)
Den otců
Na přání dětí nacvičujeme pásmo na besídku věnovanou
tatínkům. I oni mají přece svátek! Kreslíme a vyrábíme
papírové pohyblivé postavy, které nás mají představovat.
Chceme, aby si je tatínkové vystavili a při pohledu na ně na
nás mysleli. Můžeme říci, že jsme se povedli a jsme si
podobní. I tatínkům hrajeme pohádku, zpíváme písničky a
recitujeme básničky. Jsme rádi, že přišli a bavili se s námi!

Květen - Oslavy: Den matek (9.5.), Den dětí (31.5.);
návštěva Peruána (22.5.)
Den matek
Každoročně zveme maminky, babičky a všechny, kteří s námi
chtějí oslavit svátek maminek, na besídku ke Dni matek.
Chceme jim poděkovat za všechno, co pro nás dělají, a udělat jim
také radost. Vedle básniček, písniček a hraných pohádek je letos
obdarováváme milým přáníčkem, vlastnoručně vyrobeným, a
dvěma kytičkami, které jsme pro ně vypěstovali.

Školní výlet
Letos navštěvujeme Ratibořice spojené se spisovatelkou
Boženou Němcovou. Předchází tomu ve škole promítnutí filmu
Babička. Po přijetí na místo nám to všechno připadá velice
známé - zámek, mlýn, Staré Bělidlo. Na zámku nás vítá
služebná, která nás seznamuje s dvorní etiketou. Učíme se, jak
pozdravit kněžnu a její schovanku slečnu Hortensii. Co musí při
tom udělat muži, jak se uklánějí ženy. Dovídáme se i o Itálii, která
byla schovance velmi blízká. Ve mlýně se nám líbí vystoupení
kapely v dobových krojích, jejich zpívání lidových písní. I my se
připojujeme. Na dvoře mlýna svačíme a těšíme se na bělidlo, kde
se máme setkat s babičkou a všemi jejími čtyřmi vnoučaty. Tak
se taky stalo. Babička nám vypravuje zajímavé věci. Dozvídáme
se například, že každá hospodyňka musí pro pírko i přes plot
skočit! Moc se nám tady líbí, i počasí nám přeje. Výlet
zakončujeme prohlídkou Školy Boženy Němcové v České
Skalici. To koukáme, jak to vypadá při výuce ve škole v době, kdy
tam chodila Barunka! Kdo se dobře učil, byl zapsán do Zlaté
knihy. Kdo zlobil a vyrušoval, dostal rákoskou přes prsty, nebo
musel klečet u stěny. Prohlížíme si, čím děti píší a na co píší.
Zkoušíme přečíst některé věty. Moc nám to nejde. Nevěříme ani
tomu, že děti musely docházet do školy i několik kilometrů. Je to
všechno pěkné, ale my se raději vrátíme do současné školy...
Doporučujeme všem, kdo se chce do Ratibořic jet podívat, volit
výlet v jednom týdnu v roce, kdy tam všechno ožívá. To tam
vystupují postavy, které tam žily v době Boženy Němcové.
(Datum najdete na internetu.)
Nás ještě čeká ukončení sběru bylin, hliníku a papíru.
Rozloučíme se s páťáky: Kevinem Řehořem, Filipem Peterkou a
Martinem Štulou, kteří odcházejí do 6. ročníku do Vysokého
Mýta. Mějte se tam hezky a ať se vám daří!
Po prázdninách přivítáme do 1. ročníku Ilonku Horáčkovou,
Emmičku Komárkovou, Anežku Martincovou, Petříka Mikoláška,
Káťu Peterkovou, Terezku Popilkovou, Audreyku Řehořovou,
Dorotku Vařečkovou a Anežku Wayrauchovou. Už teď se na ně
těšíme.
Před námi jsou prázdniny! Ať jsou pro nás i pro vás všechny
krásné. Užijme si je.

Peruán - nezapomenutelná legenda Velké
pardubické.
Co dělá, jak se má, je tady v Zámrsku, či užívá důchodu někde
jinde? Takové otázky jsme si kladli před návštěvou. Můžeme
všem, kteří ho znají, kteří mu drželi každý rok palce při Velké
pardubické steeplechase oznámit, že je v Zámrsku, je mu dobře
a je to stále „ Frajer“. Navštěvujeme ho a přejeme mu i ostatním
koním, ať se daří a ať se mají fajn. Při focení se dokonce na nás
Peruán usmíval!

Základní škola Zámrsk
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Soustředění fotbalové přípravky
SK Zámrsk – Pastviny 2013
Mezi dny 3. 7. – 9. 7. 2013 absolvovali naši mladí fotbalisté
přípravné soustředění v obci Nekoř nedaleko
hráze
Pastvinské přehrady v penzionu Orlíček. Akce se účastnilo
celkem 17 dětí a 9 dospělých.
Během týdne děti zvládly několik tréninkových jednotek,
jejíchž součástí byla práce s míčem, frekvenční pohyb na
koordinačním žebříčku, práce se švihadlem, přetahování
lanem, strečink nebo několikafázový sprint do vrchu. Děcka
rozdělená do herně vyrovnaných družstev sehrála několik
modelových utkání, která byla zakončena přípravnou
střelbou pokutových kopů.
Jako doplňkové pohybové aktivity byly zařazeny například
vybíjená ve vymezeném prostoru nebo rychlostní hry se
zaměřením na kombinační myšlení a reakční rychlost nebo
nohejbal, přehazovaná, tenis. Dále pro děti byla připravena
střelba ze vzduchovky nebo hod granátem na přesnost a
dálku.
Součástí soustředění byly i mimosportovní aktivity, při kterých
jsme podnikli výlet na vojenskou pevnost Hanička. Tam byly
děti seznámeny s architekturou obranného opevnění z let
1938 a s historickými souvislostmi obsazení Československa
v roce 1939.
Zajímavé byly i turistické pochody po okolí přehrady, při
kterých si děti zahrály například šipkovanou s hledáním
pokladů.
Během 6 ti dnů jsme měli štěstí na krásné počasí, ani jednou
nám nepršelo, takže jsme horká odpoledne využili ke koupání
na březích přehrady. Za zabezpečení bezproblémového
pobytu a technické zázemí je potřeba velkou měrou
poděkovat všem zúčastněným
,,dospělákům,,
(Suchomelovi, Bezdíčkovi, Tučkovi, Wayrauchovi a Říhovi).
Kamarádství a stmelení celého kolektivu podtrhuje nový
týmový pokřik:
Modrá, bílá, modrá hvězda, my jsme parta, co se nevzdá, my
jsme SK Zámrsk, Zámrsk, Zámrsk.
Za SK Zámrsk František Wayrauch
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