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Červenec 2014

vydává obecní úřad Zámrsk pro informace o dění v obci 4x ročně

Vážení spoluobčané,

Znovu zdůrazňuji, že tyto domovní přípojky nejsou součástí stavby
kanalizace. Výjimku tvoří pouze dílčí úseky tlakových splaškových
kanalizací, které budou součástí stavby včetně domovních
čerpacích šachet. Na naše jednotlivé domovní přípojky bude dle
zákona nutný územní souhlas, což je zjednodušený typ stavebního
povolení. Všichni vlastníci připojovaných nemovitostí tedy budou
muset získat pro svou domovní přípojku, vedenou po soukromém
pozemku, projektovou dokumentaci pro územní souhlas. V této
záležitosti může být obec svým občanům nápomocna. V současné
době jednáme s několika projekčními kancelářemi, které by byly
schopny hromadně vypracovat jednotlivé dokumentace pro
všechny naše nemovitosti za nejpřijatelnější cenu a v
požadovaném termínu. Technické a finanční podmínky budou
upřesněny na setkání 23.7.2014.Po udělení územních souhlasů ke
každé nemovitosti budou moci začít práce na jednotlivých
domovních přípojkách, které by si měl zajistit již každý sám. Pokud
budete provádět domovní přípojku svépomocí, je nutno zajistit
také dozor kvalifikované osoby. Pravděpodobně se najdou i
spoluobčané, kteří nebudou mít zájem připojit splaškové odpadní
vody do nové kanalizace. Pak je nutno upozornit, že každý vlastník
této nepřipojené nemovitosti bude muset předložit doklady
příslušnému odboru životního prostředí, že likviduje odpadní vody
v souladu s platnými předpisy (Zákon č. 274/2001Sb. O
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů, Vyhláška č. 428/2001Sb. až 350/2012 Sb., vše v
platném znění) a sám si už ponese veškeré další důsledky.
Protože se jedná o jednu z největších stavebních akcí v naší obci,
která je plánována a zpřesňována již přes dvacet let, bude vlastní
výstavba celé kanalizace velice náročná a bude pro nás všechny
znamenat různá omezení a problémy. Nejvíce asi pocítíme zvýšený
pohyb stavební techniky, který bude představovat zvýšenou
hladinu hluku i prašnosti. Dále se dají očekávat různá dopravní
omezení. V některých stísněných místech a úsecích se také může
stát, že dojde v průběhu provádění stavebních prací k poškození
podezdívek plotů, sloupků atd. V těchto případech se budou tyto
vzniklé situace se stavební firmou neprodleně řešit. Přes všechna
očekávaná úskalí musí být během výstavby vždy zajištěn provizorní
přístup k Vašim nemovitostem. Během stavby pravděpodobně
dojde i k dalším nepříjemným situacím, které přináší každá velká
stavba a které v tuto chvíli nelze předvídat. Účelem setkání ve
středu 23. července bude hlavně připomenout si předem všechna
úskalí a nalézt společný postup, jak tyto situace řešit nebo jim včas
předejít. Protože je naším hlavním úkolem zvládnout tuto velkou
stavbu bez problémů, získáváme mimo jiné také informace od
jiných obcí v našem kraji, kde již mají s výstavbou kanalizace bohaté
zkušenosti. Chceme Vás tedy tímto poprosit o Vaši účast a další
spolupráci nejen během výstavby, ale i v následujícím provozu
obecní kanalizace. Pokud to bude v našich možnostech, budeme se
snažit vyjít obyvatelům obce ve všem vstříc a neustále o všem
občany informovat. Toto jsou jen velice stručné informace před
setkáním ve středu 23.7.2014. Věříme, že Vám více objasní naše
společné projednání akce před zahájením prací. Jedině tak se dá
zajistit bezproblémové provedení díla s co nejmenším počtem
nemilých překvapení.
Pavel Matys

chtěli bychom Vás požádat, abyste věnovali velkou pozornost
níže uvedeným informacím. Protože naši obec s největší
pravděpodobností čeká v termínu od 1. 10. 2014 do 31. 5.
2015 realizace stavby Kanalizace Zámrsk Janovičky, je naší
povinností Vás informovat a přiblížit všechny dostupné
podrobnosti o této dlouho připravované stavební akci. Za
tímto účelem svoláváme veřejné setkání na středu 23.

července 2014 od 18 hodin na sále Hostince v
Podskalí v Zámrsku.
Vaše účast na tomto setkání bude nanejvýš důležitá. Zástupci Obce
Vás za technické podpory projektanta, autorského a technického
dozoru stavby, vodoprávního úřadu MěÚ Vysoké Mýto, zástupce
společnosti VaK Vysoké Mýto a firmy Servisinvest (supervizor
stavby) nejprve seznámí s technickým řešením, organizací výstavby
kanalizace a dalšími souvisejícími detaily. Poté budou připraveni
odpovědět na Vaše dotazy a nejasnosti. Považujeme toto setkání za
nezbytné, protože se výstavba a budoucí provoz kanalizace dotkne
významným způsobem každého z nás. Dále uvádím několik
informací pro připomenutí. Naše obec má v současné době jako
celek časově omezenou výjimku do roku 2015 od vodoprávního
úřadu ve Vysokém Mýtě. Díky tomu nemusíme zatím prokazovat
likvidaci odpadních vod podle platných zákonů. Všichni víme, že
většina našich žump, septiků atd. nesplňuje předepsané technické
podmínky. Plánovaná výstavba kanalizace by měla tyto potíže
vyřešit, protože hlavním cílem je zkvalitnit vypouštění splaškových
odpadních vod v souladu s platnými zákony. Tím dojde nejen ke
zvýšení kvality vody v Loučné, ale i celkovému zlepšení životního
prostředí. Budou tedy celkově vytvořeny příznivější podmínky pro
další rozvoj obce a blízkého okolí.Budoucí úhrada stočného nám
bude částečně kompenzována odpadnutím současných
provozních nákladů spojených s provozem malých nebo
domovních ČOV, vyvážením žump a septiků s problematickým
provozem. Dotaci na stavbu by měl poskytnout Státní fond
životního prostředí. Výběrové řízení na zhotovitele stavby,
technický dozor investora a banku, která poskytne obci bankovní
úvěr na dofinancování stavby včetně dalších nezbytných dokladů
bylo v zadaném termínu připraveno. Navržená kanalizace bude
mimo zástavbu vedena okrajem polí a zahrad nebo zelenou krajnicí
komunikace Janovičky Zámrsk. Konečný výtlak od Zámrsku k
Vysokému Mýtu je navržen do kraje polní cesty, která prochází
kolem Šnakovského potoka. Uvnitř zástavby bude kanalizace
vedena v zelených pásech podél místních komunikací nebo v
místních komunikacích a dílčí úseky zahradami tak, aby bylo možno
zachytit stávající přepady ze septiků, jímek, žump apod. Součástí
stavby kanalizace budou také odbočky z hlavního řadu, které
budou přivedeny až na hranici Vašich pozemků. Výstavbou a
uvedením kanalizace do provozu však vše nekončí. Aby byl systém
funkční a splněn účel, pro který se kanalizace buduje, bude nutno
ještě napojit naše nemovitosti domovními přípojkami na odbočky z
hlavního řadu.
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místostarosta a předseda komise pro výstavbu

Co bychom měli vědět o komínech

výbušné směsi s velkou energií, k jejímuž uvolnění postačí i
nepatrný zdroj. V prostředí, kde dosáhlo množství plynu kritické
koncentrace, může být příčinou výbuchu plynu a požáru i obyčejný
domovní zvonek, cigareta nebo škrtnutí zápalky. Požár následující
výbuch pak zpravidla dokončí zkázu toho, co výbuchu odolalo.
Lékaři záchranné služby by mohli uvést mnoho případů otrav
plynem, který není-li přímo jedovatý, je však určitě nedýchatelný,
což pro toho, kdo usnul v místnosti s unikajícím plynem,
nepředstavuje na místě posledního odpočinku už žádný rozdíl.
Přísné předpisy a opatření zde rozhodně nejsou zbytečné a
budeme je tedy důsledně dodržovat sami, ale nebudeme váhat
upozornit i toho, kdo je vědomě či neúmyslně porušuje.
Plynové spotřebiče nám budou dobře sloužit jen tehdy, budou-li
dodržovány údaje výrobce v návodu k použití. Lze je připojit jen se
souhlasem příslušného plynárenského podniku a jen tam, kde je
dostatečný objem vzduchu pro dokonalé spalování. Přestože jsme
národem kutilů, svěříme vždy připojování kvalifikovanému
odborníkovi a nebudeme si při této příležitosti dokazovat, co
všechno dovedeme. Mimo starých oblíbených wafek a dnes stále
rozšířenějších turbokotlů, které mají vlastní vývod spalin a přívod
vzduchu, musí být všechna plynová topidla připojena na komínový
průduch. Kouřovody složené z jednotlivých trub musí být sestaveny
proti směru proudění spalin, aby nedošlo k úniku kondenzátu
mimo kouřovou cestu. Spotřebič musí mít hořáky konstruované s
ohledem na příslušný druh plynu a záměna není možná. Majitelům
propan-butanových pomocníků ještě připomínáme důležitost
správného uložení tlakových lahví a budeme je varovat před
neodbornými zásahy do uzávěrů a před oblíbenou zkouškou
těsnosti ohněm. Pro tento účel je mýdlová voda vhodnější a
především bezpečnější.
Zdvižený prst a nabádání zde nepomohou. Jenom dodržování
zmíněných zásad zabezpečí, že plynové spotřebiče budou i ve vaší
domácnosti dobrým pomocníkem, sloužícím našim potřebám, aniž
by ohrožovali náš majetek, zdraví či životy.

Boty vyšetřovatele zanechávají hluboké otisky ve vodou
rozmočeném popelu na podlaze toho, co bylo ještě před několika
hodinami výstavním rodinným domkem. Ohořelé stěny, propadlý
strop, z trosek nábytku se dá jen stěží určit, co byla čalouněná
souprava a co šatnová skříň. Žár změnil dokonce i stylová kamna na
tvar jakoby navržený výstředním sochařem. Zeptáme-li se, co bylo
příčinou tohoto požáru, odpoví vyšetřovatel pohledem ke
kamnům. Téměř půlmilionovou hodnotu má na svědomí chybné
připojení topidla ke komínu. Zdá se vám tento úvod trochu
chmurný, ale dobře poslouží k tomu abychom si připomenuli
některé zásady požární bezpečnosti, bránící tomu, aby nás nestihl
podobný osud. A to jistě stojí za chvilku pozornosti. Již víme, že
používání amatérsky vyrobených topidel je nepřípustné, ušetříme
si tedy své kutilské vlohy pro bezpečnější příležitost a zvolíme
některé z tovární, zkouškami ověřené výroby. Při jeho zapojování
budeme dbát na to, že kouřovod nesmí být delší než tři metry a
přesáhne-li jeho délka 2 m, musí být pevně zakotven ve stěně, aby
se zabránilo jeho vypadnutí. Tomu brání i sesazení jednotlivých dílů
proti směru úniku spalin. Nemusíme snad ani dodávat, že
improvizovaný, špatně pospojený kouřovod z dílů nestejného
průměru se postará o požár stejně dobře jako najatý žhář. Otvory
do komínového tělesa, takzvané sopouchy, je třeba opatřit
keramickou vložkou nebo zděří stejného průměru jako mají
kouřovody. Pokud se rozhodneme po skončení topného období
topné těleso uklidit, třebas z prostorových důvodů, je nutno
komínový otvor uzavřít nehořlavou ucpávkou, nejlépe však
plechovým víkem patřičných rozměrů. Nikdy nepoužijeme pro
tento účel papír nebo jiný hořlavý materiál.
A co vlastní komínové těleso? Musí mít kompaktní nepoškozené
zdivo, musí být v každém případě omítnuto a obíleno to platí i pro
půdní prostory. Účelem není mít snad nejhezčí komín, ale pouze
takováto úprava zajistí dokonalou neprostupnost vůči spalinám a
přílišnému žáru. Právní předpis také předepisuje jednoznačně
provedení vymetacích a vybíracích otvorů. Musí být opatřeny
dvojitými plechovými nebo betonovými dvířky, nepoškozenými a
dostatečně těsnými. K péči o komíny patří i jejich pravidelné čistění,
které má význam nejen pro zachování požární bezpečnosti, ale i
pro dokonalé využití topného média. Čistění komínů svěříme vždy
odborné firmě, která případně rozhodne o dalších potřebných
opatřeních pro bezpečný a úsporný provoz. Zajímá vás, jak dopadl
postižený majitel ze začátku našeho povídání? Špatně. Vyšetřování
místa požáru jednoznačně prokázalo, že požár vznikl od kouřovodu
vypadlého přímo na textilní tapetu, použitou při úpravě stěn.
Kromě toho, že ušetřil za pojistné a bude si hradit škodu sám, čeká
jej ještě právní postih, protože došlo i k poškození sousedních
objektů v řadové výstavbě. Doufáme, že tato negativní zkušenost
poučí i vás.

Články zveřejněné obcí dle plánu preventivně výchovné činnosti
obce v oblasti požární ochrany pro rok 2014

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk
ze dne 28.4.2014 (usnesení č. 19)
A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Program dnešního zasedání
2) Návrhovou komisi: MUDr. Hanu Peškovou a Danielu Lamberskou,
ověřovatele zápisu Ing. Pavla Matyse a MUDr. Michala Teplého,
zapisovatele Karla Kouřila
3) Pronájem a budoucí prodej budovy č.p. 165 na stavební parcele
č. 299, stavební parcelu č. 299 a parcelu p.č. 231/56 dle záměru
obce č. 2/2014 panu P.P.
4) Prodej odděleného pozemku ostatní plocha p.č. 841/3 v KÚ
Zámrsk o ploše 64 m2 dle záměru obce č. 1/2014 paní M.B.
a panu P.B. za smluvní cenu 2.000,- Kč.
5) Koupi odděleného pozemku trvalý travní porost p.č. 255/3
o výměře 674 m2 od paní M.B. a pana P.B. za smluvní cenu
ve výši 9.500,- Kč
6) Hospodaření obce Zámrsk za rok 2013 a účetní závěrku
za rok 2013
7) Závěrečný účet obce za rok 2013 a zprávu z přezkoumání
hospodaření obce za rok 2013 s výsledkem bez výhrad
8) Přebytkový rozpočet obce na rok 2014 s těmito příjmy a výdaji:
Příjmy ve výši:10.009.000,- Kč
- z toho daňové příjmy:8.182.070,- Kč
- běžné příjmy:1.256.500,- Kč

Používáme plynové spotřebiče
Plyn, kterému se někteří spoluobčané dlouho bránili, se v
posledních letech stal vlastně naším denním společníkem a tak
vaří, hřeje, svítí a třeba i letuje a sváří, či zažehluje lyžařské vosky.
Zemní plyn a propan-butan vstoupily do našich firem a i
domácností tak, že je často ani nebereme na vědomí a zacházíme s
nimi tak samozřejmě, jakoby patřily k člověku odedávna. Plyny se
velmi dobře mísí se vzduchem, jejich účinnost je vysoká, spalování
dokonalé a bez tuhých zplodin. Provoz je čistý, obsluha celkem
jednoduchá, v některých případech dokonce plně automatická. A
tak přijímáme výhody, které nám hořlavé plyny poskytují, aniž
bychom brali ohled na nebezpečí, které se v jejich použití skrývá. To
však neznamená, že neexistuje. Vždyť plyny vytvářejí se vzduchem
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- kapitálové příjmy:10.000,- Kč
- přijaté dotace: 560.430,- Kč
Výdaje ve výši:9.793.000,- Kč
- z toho běžné výdaje:8.910.500,- Kč
- kapitálové výdaje:882.500,- Kč
Přebytek rozpočtu ve výši 216.000,- Kč je rozpočtován na:
splátky přijatých úvěrů financování celkem:-216.000,- Kč
9) Českou spořitelnu a.s. jako vítěze výběrového řízení na
poskytnutí bankovního úvěru na akci „Kanalizace Zámrsk
Janovičky“ a pověřuje starostku podpisem úvěrové smlouvy
s vítěznou bankou, a to po uplynutí lhůty pro podání námitek
10) Firmu Ing. František Pravec, PC projekt, Suchá Lhota 22,
Litomyšl jako vítěze výběrového řízení na zajištění technického
dozoru investora při akci „Kanalizace Zámrsk Janovičky“
a pověřuje starostku podpisem příkazní smlouvy s vybraným
dodavatelem služby
11) Firmu Servisinvest a.r.o. jako odborného poradce investora
při realizaci stavby Kanalizace Zámrsk Janovičky“ a pověřuje
starostku podpisem příkazní smlouvy s dodavatelem služby
12) Přihlášení obce Zámrsk k plátcovství daně z přidané hodnoty

2) Radě a stavební komisi obce připravit koncepci na projektování
jednotlivých přípojek soukromých nemovitostí, která bude
předložena na dalším setkání zastupitelstva obce v červenci t.r.
3) Starostce a místostarostovi projednat s právním zástupcem
obce možnost budoucího zajištění právních nároků na pohledávku
za panem K. B.
4) Stavební komisi zajistit změnu projektové dokumentace
na odkanalizování Starého sídliště tak, aby odvedení splaškových
vod od nemovitostí čp. 176 a 111 bylo řešeno kanalizačním
vedením v majetku obce.

Divadelní soubor PAPETO dokáže potěšit a pobavit
Divadelní soubor PAPETO letos úspěšně navázal na předchozí
ročník, kdy sklízel v naší obci i okolí ohlas s divadelní hrou
Dalskabáty. V letošním roce jeho členové spolu s dalšími ochotníky
pod vedením Ivety Podgorné nejprve secvičili úžasná taneční
vystoupení, s kterými se 29. března zúčastnili i seriózní taneční
soutěže v Hlinsku O pohár starostky města. Postupně vystoupila

Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk
ze dne 19.5.2014 (usnesení č. 20)

Herci po úspěšné premiéře

A) Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Program dnešního zasedání
2) Návrhovou komisi: J. Profous a R. Přikryla, ověřovatele zápisu
J. Kopřivu a P. Střasáka, zapisovatele Karla Kouřila
3) Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na realizaci akce
„Kanalizace Zámrsk - Janovičky“ ze dne 16. 5. 2014
4) Nabídku firmy GASCO spol. s r.o., Brožíkova 428, Pardubice
jako nejvhodnější nabídku na realizaci akce „Kanalizace Zámrsk
- Janovičky“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy s touto
firmou, a to po uplynutí lhůty pro podání námitek
5) Podpis úvěrové smlouvy č. 10497/14/LCD s Českou
spořitelnou a.s. na poskytnutí bankovního úvěru na akci
„Kanalizace Zámrsk Janovičky“

nejprve děvčata s tanečním vystoupením „Z Popelky princeznou“,
poté ženy s kreací „Z chléva až do Stardance“ a nakonec muži se
svým pojetím baletu Petra Iljiče Čajkovského Labutí jezero. Na této
taneční soutěži se tak trochu nevešli do kategorií, získali ale zvláštní
cenu starostky a pohár. A že se o úžasných výkonech zámrských
tanečníků a tanečnic v Hlinsku a okolí dlouho mluvilo, to si pište!
Divadelní spolek ale jenom netančil - secvičili další divadelní hru, a
to Ženitbu Nikolaje Vasiljeviče Gogola. Premiéra se konala v
Hostinci v Podskalí 22. června a opět před plným sálem diváků.
Papeťáci, přejeme vám mnoho úspěšně sehraných divadelních
představení a sály plné dobře naladěných diváků!

B) Zastupitelstvo obce Zámrsk bere na vědomí:
1) Informace ke stavu přípravy odkanalizování a opravy pozemní
komunikace ve Starém sídlišti
2) Nutnost provedení kompletní revize dopravního značení
v celé obci

Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk
ze dne 16.6.2014 (usnesení č. 21)
A)Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Program dnešního zasedání
2) Návrhovou komisi: J. Jandová a D. Lamberská, ověřovatele
zápisu L. Hejduková, R. Sonntag, zapisovatele Karla Kouřila
3) Územní plán obce Zámrsk, vytvořený Ing. arch. Petrem Kuldou,
firma TIPOS, Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí, v květnu 2014
a vydává jej formou opatření obecné povahy 1/2014
4) Strategický plán obce Zámrsk na roky 2015 až 2025
5) Počet zastupitelů na následující volební období,
a to v počtu 15 zastupitelů.

B) Zastupitelstvo obce Zámrsk bere na vědomí:
1) Informace o stavu příprav na realizaci stavby Kanalizace
Zámrsk - Janovičky.
2) Vstup do diskuse pana Vaška, který žádá řešení odkanalizování
splaškových, případně dešťových vod své nemovitosti
a bytového domu č.p. 111.

C) Zastupitelstvo obce Zámrsk ukládá:
1) Radě obce nalézt rezervu v rozpočtu obce na rok 2014 na
poskytnutí případného příspěvku Místní akční skupině Nad Orlicí.
Termín: do zasedání OZ v září 2014.

Vystoupení žen
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V brzké době budou na stránkách obce umístěny fotografie z
klapání. Pokud někdo máte vlastní fotografie z klapání a chtěli byste
se o ně podělit, zašlete je prosím na email obce.
Mějte dobrý zbytek roku.
KLAP! - Pavel Tuček

Velikonoční klapání
Dobrý den sousedky a sousedi,
využívám této možnosti ještě jednou poděkovat všem obyvatelům
Zámrsku, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli s organizací a
realizací obnovení přerušené tradice klapání. Nejvíc nejlepší byla
samozřejmě všechna děcka, která zodpovědně odvedla práci a
ještě si to náramně užila.
Strojení Jidáše

Průvod po vsi
Klapání, staročeský zvyk s průvodem koledníků s řehtačkami, na
Bílou sobotu doplněné o masku Jidáše, se do obce vrátilo znovu po
padesáti dvou letech. Je to příklad toho, že tradice, která zdánlivě
zanikla, má šanci znovu ožít, pokud se najdou nadšení lidé, kteří
neváhají obětovat svůj volný čas pro dobrou věc. Za zastupitelstvo
obce děkuji všem, kteří se zasloužili o letošní první novodobé
klapání, dospělým i dětem, které statečně obešly celou obec. Velké
poděkování patří zvláště Pavlu Tučkovi, který byl od počátku duší a
motorem tohoto počinu. Ať máte všichni dostatek elánu navázat na
letošní úspěšnou akci a pokračovat v této tradici i do budoucna!
Za zastupitelstvo obce - Z. Tvrzníková, starostka

Poděkování patří všem rodičům, babičkám a dědečkům, kteří
doprovázeli děti po celou dobu klapání po vesnici. Velkým
zadostiučiněním bylo strojení Jidáše na Bílou sobotu dopoledne,
kde se spousta dětí a dospělých jen tak sama od sebe zapojila do
zdobení Jidáše a trakaře. Hodně dobré bylo hlavně to, že se do
klapání nakonec zapojilo 32 dětí. Máme velkou šanci na
pokračování klapání v příštím roce.

Jidáš v plné kráse

Jidáš - už ho vezou
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S příchodem teplých dnů jsme často pobývali na terase i na zahradě
mateřské školy, kde jsme si mimo jiné užívali i letní pohody s
vodními hrátkami. O prázdninách přibude v zadní části zahrady
nový chodník ve tvaru oválu, po kterém budeme moci jezdit i na
novém odrážedle, zakoupeném za peníze získané sběrem hliníku a
sušené pomerančové a citronové kůry.

Jaro v Mateřské škole
Na jaře se v mateřské škole ozývala hudba. Souviselo to nejen s
vynášením Moreny, oslavou Velikonoc či zpěvem u pianina. Zavítali
k nám učitelé ZUŠ ze Světlé nad Sázavou s hudebním pořadem „Šel
tudy“. Za hudbou jsme vyjeli také do ZUŠ Vysoké Mýto na „Hudební
procházku“, během které jsme měli možnost získané znalosti o
hudebních nástrojích zábavnou formou ještě více prohloubit.
MŠ - Čarodějnice
připravuje kouzelné
lektvary

Slavnostní pasování na školáky
Čas utekl jako voda a konec školního roku je tady. Přesto, že nás v
jeho závěru pozlobil rychle se šířící zánět spojivek, zvládli jsme i
pasování na školáky spojené s návštěvou dostihového centra,
postřehovým závodem, opékáním vuřtů, diskotékou a nocováním
ve školce. Budoucí školáky, kteří se takto se školkou rozloučili,
můžete vidět na tablu ve výloze obecní prodejny. Přejeme všem
dětem i dospělým krásné dny plné slunce, pohody a dobré nálady a
těšíme na shledání v novém školním roce.
Mateřská škola Zámrsk

K jaru patří i zrod nového života poznávali jsme proto domácí
a hospodářská zvířata a jejich mláďata. Některá jsme pak
mohli pozorovat i při oslavách Dne země ve Vysokém Mýtě.
Nezapomněli jsme ani na Filipojakubskou noc. Čarodějnický
rej se soutěžemi jsme zakončili spálením čarodějnice a
opékáním vuřtů. Svoji šikovnost jsme prokázali také
například při tvoření z keramické hlíny, výrobě loutek či
dárečků pro maminky. Květen a červen byl především ve
znamení pohybu. Starší děti se zúčastnily plaveckého
výcviku a sportovního dne vysokomýtských mateřských škol,
společně jsme vyrazili na lehkoatletický trojboj do Českých
Heřmanic. A všude se nám dařilo! Tanečně pohybová byla i
letošní jarní besídka pro rodiče. S kamarády z MŠ Dobříkov
jsme si společně zasoutěžili na tradiční akci DOBZA
tentokrát ve znamení olympijských her. Společně jsme se
vydali i na výlet na zámek Potštejn, kde na nás čekalo
překvapení v podobě hledání ztraceného obrazu, návštěva
Pohádkova či plnění úkolů v zámecké zahradě.

Hezké léto Vám přeje Mateřská škola Zámrsk
Ve škole jsme si to i v tomto školním roce užili
Milí spoluobčané,
přicházíme k vám, abychom vás touto cestou informovali o našich
akcích, které jsme uskutečnili během jara školního roku
2013/2014. V březnu to je výchovný hudební koncert o životě a díle
světoznámého skladatele W. A. Mozarta nazvaný Wolfík. Při něm se
žáci seznamují s úryvky jeho díla, ale také se sami zapojují do děje.
Např. tančí „ Menuet“, či doprovází na různé nástroje z Orfovy školy.
Ve spolupráci s Obecním úřadem v Zámrsku pořádáme 31.3. Jarní
karneval. Ten je určen všem dětem, které chtějí v maskách při
tančení a soutěžích prožít hezké odpoledne.

MŠ - Sportovní den ve Vysokém Mýtě
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Květušky ukazuje vztah dětí k přírodě, zejména broučkům.
Nechybějí tu ani praktické činnosti s knihou. Byl to velký přínos k
rozvoji čtenářské gramotnosti žáků a poznání, že i broučkové mají
své místo na naší planetě a není třeba jim bezdůvodně ubližovat.
V červnu směrujeme školní výlet na nejvyšší horu ČR Sněžku.
Vydáváme se tam 9. června. Do Pece pod Sněžkou přijíždíme
moderním autobusem. Odtud nás kabinková lanovka dopravuje až
na vrchol. Je nádherné počasí. Vidíme dobře i do Polska. Malé děti
jedou lanovkou i dolů. Zdatní žáci v doprovodu pana učitele a
rodičů se vracejí Obřím dolem. Opět krásně prožitý den.
Poslední týden v červnu , přesně 23.6., slavíme 10. výročí vyhlášení
naší šestikmenné lípy STROMEM ROKU 2004. Kde jinde než v
zámeckém parku. Nejprve si grilujeme na svačinu vuřty, poté si
sedáme u lípy a vzpomínáme, co předcházelo jejímu vyhlášení (
většina dětí nebyla ještě v tu dobu na světě). Na velké , k tomu
připravené nástěnce, si můžeme přečíst i novodobé pověsti, které
žáci před deseti lety vymysleli.

Dort pro páťáky

V dubnu zdobíme výlohy Obecní prodejny jarními motivy. Do
vestibulu prodejny jsou na síť instalovány výtvarné práce dětí (
vytvořeny různými technikami), výrobky z pracovních činností a
fotografie z některých akcí pořádaných školou. Květen je ve
znamení dopravní výchovy. Nejprve s instruktorem autoškoly
panem Mračnem provádíme ve třídě teoretickou a v následně v
parku praktickou průpravu s názvem Chodec a cyklista.
Procvičujeme si všechno, co musíme umět, abychom bezpečně
zvládali dopravní předpisy v praxi. Tato akce se uskutečnila 2.
května. Týden nato jedeme na kolech na čističku odpadních vod do
Vysokého Mýta. Tam na vlastní oči vidíme, jak se čistí znečištěná
voda z domácností přicházející potrubím. To zíráme. Nemůžeme
ani uvěřit, že na konci procesu je z té bahnité vody plné nepořádku
voda průzračná, která se může opět vrátit do přírody. (Využili jsme
obou pátků, kdy většina škol dávala ředitelské volno, k těmto
aktivitám.) Patnáctý květen je vyhlášen mezinárodním Dnem
rodiny. Proto zveme na tento den odpoledne do SPOZu na besídku
naše rodiče a prarodiče. Písničkami, básničkami, scénkami a
pohádkami chceme našim nejmilejším poděkovat za jejich péči o
nás. Nakonec máme pro naše rodiče a prarodiče dárečky: přáníčka
a vlastnoručně vypěstované květiny. Koncem května se scházíme v
Dobříkově společně s ostatními málotřídními školami z okolí na
branně bezpečnostním cvičení s názvem BRABENEC. Akce je vždy
vzorně připravena. Žáci se mimo jiné seznamují s praktickými
ukázkami první pomoci umělým dýcháním z úst do úst, ošetření
raněného, s ukázkami práce Městské policie Ve Vysokém Mýtě atd.
Vyplňují dopravní testy a na ukázkách poznávají naši přírodu.
Poslední den v květnu oslavujeme ve škole Den dětí. Sami si
vyrábíme obložené housky, které představují klauna. Po výborné
svačině nás navštěvuje spisovatelka literatury pro děti paní Jitka
Vítová, která nám zajímavým vyprávěním popisuje, jak píše knížky
pro malé čtenáře. V knížce O Květušce a tesaříkovi na postavě

Oslava 10 let od vítězství lípy v celostátní soutěži
Slavnostně se loučíme i s páťáky, kteří po prázdninách odcházejí do
školy ve Vysokém Mýtě. Jsou to Nikola Jiráská, Vladimír Klofanda,
Dominik Silnica a Tomáš Syrový. Přejeme jim, ať se jim ve škole ve
Vysokém Mýtě daří. Konec má být sladký. Proto si všichni
pochutnáváme na jahodovém dortu s mascarpone. Do oběda
hrajeme hry a trávíme krásné dopoledne. Při slavnostním ukončení
školního roku předáváme vysvědčení a odměny za sběr léčivých
bylin a odpadových surovin. Vedle bylin jsme sebrali 100 kg hliníku
a 3001 kg starého papíru. Děkujeme mamince Ivě Jiráčkové, která
nám zprostředkovala 2 500kg papíru z celkového množství. Na
závěr chceme poděkovat našim rodičům za jejich pomoc škole při
školních akcích a Obecnímu úřadu, kterému jde ( jako všem
pracovníkům školy) o to, aby se žáci cítili v naší škole dobře. Na
závěr vám, naši milí spoluobčané, přejeme krásné léto plné pohody
a radosti !
Základní škola
Na Sněžce

U šestikmenné lípy
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Fotbal 2014

ŽENY:
Celek žen skončil po podzimní části ročníku 2013 - 2014 na 9. místě
se ziskem 10 bodů, když 3x vyhrál, 1x hrál nerozhodně a 6x prohrál.
Gólů na podzim daly ženy 10 a obdržely jich 37.
Na jaře ženy z deseti utkání 2x vyhrály, 3x remizovaly a 5x prohrály,
získaly 9 bodů a skóre 6 : 20.
Jarní střelci gólů: L.Voglová 3, D.Jandáková, V.Jiráská,
A.Benešová po 1 gólu.
Žlutých karet bylo na jaře celkem pět: M.Šabatová 2, L.Voglová,
D.Jandáková, L.Hořejší po 1.
Celkově v ročníku 2013 2014 skončil celek žen na 7. místě tabulky
s 19 body a skórem 16 : 57.
Nejvíce gólů za celý ročník: 9 L.Voglová, 5 D.Jandáková, 1
A.Benešová, V.Jiráská

MUŽI:
Po podzimní části ročníku 2013 - 2014 skončilo mužstvo mužů s 21
body na sedmém místě tabulky, když 6x vyhrálo, 3x hrálo
nerozhodně a 4x prohrálo. Nastřílelo 32 gólů a 19 gólů obdrželo.
Na jaře 2014 bylo mužstvo o něco úspěšnější, když získalo 25 bodů
za 7 výher, 4 remízy a jen 2x prohrálo, dalo 29 gólů a 18 gólů
obdrželo.
Nejvíce gólů na jaře: 10 - A.Csernyanszký , 6 - M.Bálek , 5 R.Peterka , 3 - A.Karela , 2 - M. Jiráský a R. Matoušek, 1 - L.Krejza.
Žlutých karet bylo celkem 35, podělili se o ně: M.Bálek 8, L.Krejza
6, M.Jiráský 5, R.Matoušek 4, A.Csenyanszký a R.Peterka 3,
R.Mudrich 2, M.Dostál, D.Zahradník, P.Matoušek, A.Karela -1.
Červené karty byly 3, dostali je : D.Zahradník, R.Matoušek,
R.Mudrich.
Celkově za soutěžní ročník 2013 2014 získalo mužstvo mužů 46
bodů, dalo 61 gólů, obdrželo 37 gólů a skončilo na 4. místě
tabulky.
Góly za celý ročník dali: 22 A.Csernyanszký, 10 M.Bálek, 8
R.Peterka,
4 A.Karela, R.Matoušek a M.Jiráský, 3 M.Novotný, 2 L.Krejza, 1
R.Mudrich, M.Mudrich, T.Houžvička a D.Zahradník

Jarní výsledky žen a konečná tabulka ročníku 2013 - 2014:

Mužstvo mužů před posledním utkání v Přelouči

Výsledky jednotlivých jarních utkání a konečná tabulka:

Celek žen před utkáním v Kutné Hoře

Mužstvo starší přípravky naslouchá radám trenéra
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Závažné nedostatky v třídění odpadu

MLADŠÍ ŽÁCI:
Mladší žáci sehráli na jaře osm turnajů, ve kterých odehráli celkem
24 utkání, z toho skončili 2x na druhém místě a 6x na třetím místě.

Pomalu si začínáme zvykat na kontejnery na zelený odpad, které
jsou střídavě umísťovány na různých místech obce. Mnozí z nás je
určitě přivítali se spokojeností, protože zeleň v jarních a letních
měsících roste “jako z vody” a kdo nemá králíky nebo jiná domácí
zvířata, která by trávu zkonzumovala, je pro něj zeleň odpad a ten je
potřeba někam uložit. K tomu právě slouží tyto kontejnery. Do nich
však (stejně jako do jiných kontejnerů) nelze ukládat jiný druh
odpadu, než pro který je kontejner určen! Bohužel se velmi často
stává, že se v kontejnerech objeví něco úplně jiného, než tam být
má. Toto se týká především kontejnerů u Kotelny na Starém
sídlišti a bývá to tak často, že zvažujeme zrušení tohoto
kontejnerového místa a umístění kontejnerů jinam tak, aby bylo
na ty, kteří kontejnery plní, dobře vidět. Snad jenom stud před
ostatními spoluobčany spolu se strachem z finančního postihu
zabrání těm chronickým a lhostejným nepořádníkům plnit
kontejnery něčím, co tam nepatří.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA:
Mužstvo starší přípravky sehrálo na jaře také osm turnajů, ve
kterých sehrálo 19 utkání, z toho 7x,vyhrálo, 7x prohrálo a z 5
nerozhodných utkání vyhrálo 3x na penaltový rozstřel.
Celkově starší přípravka obsadila 2x první místo, 3x skončila na
druhém místě a 3x byla třetí.

Pozvánka na fotbalový turnaj
V sobotu 26. července 2014 se v rámci oslav 95. výročí založení SK
Zámrsk uskuteční na hřišti v Zámrsku už 42. ročník fotbalového
turnaje mužů „O pohár obecního úřadu v Zámrsku“ za účasti
mužstev SK Vysoké Mýto, FK AGRIA Choceň, Sokol Moravany, AFK
Horní Jelení a domácího SK Zámrsk. Začátek prvního utkání je v 8,30
hodin. Fotbalový oddíl srdečně zve všechny příznivce fotbalu na
tuto tradiční akci!

Ono se totiž nedá jen tak říci - “no co, vždyť je to všechno odpad, tak
to může být jedno”. Nemůže. Za vytříděné sklo, papír a plasty obec
prakticky neplatí - vynaložené částky na odvoz a likvidaci se nám
vrátí tzv. systémem EKOKOM za využití druhotné suroviny. Avšak v
případě, že je v kontejneru po odvozu zjištěn jiný odpad, nelze již z
provozních důvodů suroviny třídit, svozová firma musí odpad uložit
jako komunální (v horším případě nebezpečný) a likvidaci celého
obsahu kontejneru obci naúčtuje v řádech tisíců korun.
Nedávno byl u Kotelny opakovaně nalezen v kontejneru na zelený
odpad jak komunální, tak i nebezpečný odpad (plastové obaly od
chemických sloučenin), a to podstatně velké množství. Jen díky
postřehu zodpovědných občanů, kteří odpad ze zeleně vytřídili,
nemusela obec hradit odvoz a likvidaci obsahu kontejneru. Děkuji
Vám, kteří jste všímaví a zodpovědní, za zákrok v pravou chvíli! V
současné době se nám podařilo zajistit přesvědčivou stopu, která
nás konkrétně vede k jednomu z viníků, zaneřáďujících kontejner
na zeleň na sídlišti u Kotelny jiným odpadem. V případě, že se toto
bude opakovat a obec bude muset likvidaci odpadu hradit, na
základě důkazu budeme bez okolků částku z viníka vymáhat.

Postřeh z divadelního představení
Spolek divadelních nadšenců Papeto neusnul na vavřínech a k
mému velkému potěšení pro nás připravil další divadelní
představení. Najít si v dnešní hektické době čas, mít chuť pobavit
ostatní, učit se dlouhé texty, připravit kulisy, garderobu, docházet
na zkoušky a získat v sobě dostatek kuráže vystoupit na podium to
si zaslouží uznání!

Apeluji tímto na slušnost, pořádkumilovnost a zodpovědnost
všech občanů - ukládejte všechny odpady tam, kam se ukládat
mají !!!

Možnosti kulturního vyžití jsou na vesnici omezené. Možná i z toho
důvodu byl na představení nemalý počet dětí, přesto, že Ženitba je
dílo určené spíše dospělým. A proč ne? Třeba se v jejich řadách
objeví budoucí pokračovatelé Papeta. Stálo by však za zvážení, jak
dlouho děti udrží pozornost, čím je motivovat či zabavit. Časté
pobíhání do lokálu a zvláště šustění sáčků s pamlsky rušilo diváky a
jistě nebylo příjemné ani pro účinkující.

Zuzana Tvrzníková

Najde se řešení?
Lenka Hejduková
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