Číslo 5/2006
Vážení spoluobčané, dámy a pánové,
od posledních voleb do obecního zastupitelstva
v roce 2002 velmi rychle uplynuly čtyři roky a opět se
nacházíme před dalšími volbami, které se v tomto
měsíci konají. Nadešel ten pravý čas, abychom společně
zhodnotili, jak se podařila zabezpečit prosperita a další
rozvoj naší obce, její postupné zvelebování a naplnění
cílů spokojenosti našich spoluobčanů. Jsem si vědom,
že informací o dění v obci bylo k dispozici poměrně
dost a proto se zaměřím pouze na stručné zhodnocení
naší práce. K plnění volebního programu bych chtěl
předeslat, že je vytvářen v době a situaci, která se však
v průběhu dalších let mění a je nutné i volební program těmto změnám přizpůsobovat. Hlavním našim
cílem bylo v hrubých rysech dokončit všechny akce započaté v minulých volebních obdobích a současně
s tím řešit poměrně značné problémy s údržbou a opravami stávajících obecních zařízení. Všeobecně
platí a je to stále nutné míti na zřeteli, že těžko se budují nové věci, ale je ještě těžší tyto věci potom
v budoucnu udržovat. A to nyní poznáváme velmi často, kde na všech našich obecních budovách je
potřeba provést opravy střech a prakticky není na jejich zafinancování. Bylo proto nutné stanovit
priority a podle nich postupovat. V nedávné době jsme museli provést opravu střechy na obecní
prodejně, protože její stav byl již neudržitelný a vznikalo nebezpečí poškození prodávaného zboží a tím
i velké možné problémy s hygienou. Opravu střechy bude potřebné dále postupně provést na kotelně,
dílnách bývalého družstva, na mateřské školce a na budově základní školy. Nyní bych přistoupil
k hodnocení plnění volebního programu.
byla dokončena oprava komunikací po Skalách a ve Staré Vsi
byla dokončena výstavba nového sídliště a dokončeny inženýrské sítě v této zástavbě. Zbývá
provést vrchní potah na komunikaci a dle možností zhotovit chodníky. K tomu bych chtěl ještě uvést,
že náklady na IS byly velmi vysoké a věřím, že občané bydlící v této lokalitě uznají, že teď bude nutné
také opravovat a udržovat ostatní části obce s tím, že po nějakém čase se uvedené práce dokončí
byla dokončena výstavba Penzionu a nyní je již celý obsazen vyjma bytu správce. Zbývá dokončit
společenská místnost, která nebyla součástí akce a několik dalších drobných nedodělků. Celá tato
stavebně značně náročná akce, kterou jsme zajišťovali obecními pracovníky jak to šlo, se nám podařila
zdárně dokončit. Jsme rádi, že všem návštěvníkům Zámrsku se Penzion líbí a řada z nich by si zde pro
budoucno chtěla zamluvit umístění. V současné době ještě tyto tři akce nejsou uzavřeny a probíhá
vypořádání dotačních titulů
byl vybudován chodník ve spodní části nového sídliště směrem k prodejně
byla provedena změna vytápění z koksu na plyn v mateřské školce a z akumulačních kamen na
vytápění tepelným čerpadlem v základní škole. S tímto druhem vytápění máme docela problém
v důsledku špatné funkčnosti regulačního zařízení a celého systému vůbec. Od jeho uvedení do provozu
se vyskytují soustavné problémy, v jejichž důsledku velmi často je systém automaticky přepnut do
režimu vytápění elektrickou energií. Po celou dobu jsou uvedené nedostatky soustavně řešeny
s dodavatelem zařízení, vždy něco upraví, ale bez většího výsledku. Na posledním jednání slíbil instalaci
jiného, dokonalejšího zařízení

v mateřské škole bylo vybudováno nové podium pro polední odpočinek dětí. Tomu předcházelo
odstranění nejvíce napadených podlahových ploch červotočem a odborné ošetření ostatních dřevěných
prvků deratizátorem
byly provedeny lokální výspravy obecních komunikací
na křižovatce I/35 byly z větší části odstraněny osvětlovací stožáry, které nikdo neudržoval a
vznikalo zde nebezpečí pádu vlivem koroze z posypových materiálů. Zbývajících 10 kusů se již nepodařilo
odstranit a bude nutné tak učinit v jarním období
v průběhu uplynulého období v souvislosti s prováděním údržby a oprav veřejného osvětlení byla
prováděna jeho postupná modernizace
na místním hřbitově byla provedena úprava prostorů pro odkládání hřbitovního odpadu. Nepodařilo
se z finančních důvodů zabezpečit opravu zdi na dobříkovské straně. V uplynulém období se také na
hřbitově kradlo, došlo zde k odcizení měděných součástí Gottlovy hrobky a pískovcových částí u kaple
zimní údržba byla zajišťována v mezích našich možností v celé obci
nepodařilo se nám zajistit prodloužení kanalizace od bytovky ČD směrem k Týništku. Je to úkol již
letitý a velice mě mrzí, že se to nepodařilo a splaškové vody a zápach z nich otravují život obyvatelům
tohoto domu. Protože není v našich silách zjednat nápravu, požádali jsme o to kompetentní firmu VAK
Vysoké Mýto. V současné době se dojednává způsob provedení
zlikvidovali jsme obecní skládku materiálu na bývalém hokejovém hřišti a v současné době
provádíme úpravy tohoto prostranství a prostranství kolem obecní prodejny. Při těchto úpravách je
zohledňována i možnost příchodu stoleté vody
je vypracován projekt na vybudování celoobecní kanalizace s jejím připojením na čistírnu Vysoké
Mýto ve Šnakově. Je to akce Mikroregionu, aby bylo možné dosáhnout na peníze Evropské unie. Náklady
jenom pro naši obec se pohybují v částce vyšší než 40 milionu korun a tudíž realizace bez evropských peněz
je téměř nemožná. V těchto věcech je nutné se řídit pravidlem, že štěstí přeje připraveným, protože ten, kdo
nebude mít připravenou a schválenou příslušnou dokumentaci, nemá v podstatě žádné šance získat dotační
tituly, které vláda nebo ministerstva vyhlásí. Je to sice dosti nelogické vkládat a i ukládat do těchto projektů
značné finanční prostředky a nemít žádnou záruku možností realizace, současný trend je však takový.
Z uvedených důvodů jsme zatím nerealizovali částečné odkanalizování křižovatky, protože za situace, kdy je
reálná naděje vybudovat odkanalizování celé obce, by to bylo neúčelné
jsou prováděny práce na lávce přes řeku Loučnou, která zvýší bezpečnost chodců a zejména dětí.
Současně s tím je budována část chodníku k obecní prodejně
částečně byly opraveny mosty u škrobárny z nichž jeden byl poničen ohněm a druhý byl upraven
jako lávka pro pěší. Byly jsme dohodnuti s p. Zdeňkem Viktorínem o prodeji náhonu k jeho turbíně s tím,
že peníze z prodeje by byly investovány do generální opravy mostu. Bohužel došlo k tomu, že p. Ing.
Vanický z Chocně přes mnohačetné sliby nám nedokázal za několik let vyhotovit geometrický plán a tak se
mezitím pan Viktorin odstěhoval do Vysokého Mýta a prodej se neuskutečnil. Jmenovaný pán (Ing.
Vanický) nám dluží ještě celou další řadu geometrických plánů, kvůli kterým jsme nemohli prodat řadě
našich občanů dohodnuté pozemky, za což se jim při této příležitosti omlouváme. V nedávné době se nám
podařilo zajistit geodetickou fy. V Ústí nad Orlicí a tak je předpoklad, že všechny dluhy minulosti budou
v dohledné době napraveny
vybudování dětského hřiště v Janovičkách se nám nepodařilo realizovat podle našich představ a
slibů, které jsme občanům v této části obce dali. Dost dlouho trvalo odkoupení od vlastníků a potom se
rovněž nedařila realizace úprav . Zemědělské družstvo Vraclav nám neustále slibovalo likvidaci plevelu,
zorání a další úpravy. Neudělali nic, a tak jsme se obrátili na fy. Evergreen Jiřetín pod Jedlovou, která se
profesionálně úpravou hřišť zabývá a má u nás pronajatou garáž s žádostí o tyto úpravy. Ing. Kopecký na
místě samém si prohlédl pozemek a přislíbil zpracování projektu a provedení některých prací formou
kompenzace nájemného. V současné době probíhají práce na projektu
Z obav, aby se nám do obce nenastěhovali občané vytvářející problémy, jsme byli nuceni koupit za
ne zcela výhodných podmínek bývalou Schlemerovu hospodu a domy v bývalé cihelně. Částečné řešení
máme pro domy v cihelně, ale bohužel nemáme řešení pro hospodu v důsledku nedostatku finančních
prostředků. Měli jsme velký zájem odkoupit Šmahovu hospodu, tuto zdemolovat a vytvořit na stávajícím
místě nové stavební parcely. Byli jsme dohodnuti s p. Fritschem, že nám objekt přenechá, avšak za nějaký

čas jsme zjistili, že jej prodal firmě na opravu střech z Vysokého Mýta. Bohužel jsme neměli žádnou
možnost toto změnit. Bylo to svobodné rozhodnutí majitele.
V současné době probíhá zpracovávání územního plánu obce. Tato akce byla rozdělena do tří etap a
je financována částečně z grantu Pardubického kraje a zbytek z rozpočtu obce. K vlastnímu plánu bude
nutná celoobecní diskuse, protože se bude jednat o závazný dokument, podle kterého se bude obec rozvíjet
v příští budoucnosti. Máme velký zájem dosáhnout zařazení stavebních parcel další části nového sídliště do
tohoto plánu podle studie zpracované docentem Marholdem. Bude na našich nástupcích, aby se o toto
zasadili. Je nutné si uvědomit, že samostatně mají šanci přežívat jen velké obce s vybudovanou
infrastrukturou.
Stavební komise zajišťovala vedle spolupráce na některých vyjmenovaných akcích dále povolovací
agendu spojenou se stanovením podmínek při povolovacích řízeních na drobných stavbách, vyjadřovala se
k odborným posouzením různých stavebních akcí v teritoriu obce a řešila další úkoly stanovené obecní
radou. Poděkování patří všem, kteří se na výstavbě a zvelebování obce podíleli.
Pro zajišťování vyšší informovanosti občanů o dění v obci byl pravidelně v rozsahu 5 až 6 čísel
ročně vydáván místní zpravodaj Zámršťáček. Naše obec žila i bohatým kulturním a sportovním životem,
kdy byl pravidelně pořádán jarní a podzimní koncert na zámku, obec se podílela jako spolupořadatel
společně s fotbalisty na Májovém Zámrskání, byla nápomocná ředitelce ZŠ při organizování vánočních
koncertů v kostele sv. Martina, vytvořili jsme internetové stránky obce, byl zřízen veřejný internet v obecní
knihovně, byl upraven interiér obecní knihovny a vybudováno sociální zařízení. Podařilo se zabezpečit
stabilní vedení obecní kroniky panem Zdeňkem Procházkou, který tuto důležitou činnost o životě obce vede
svědomitě a odpovědně. Zvlášť významnou událostí bylo vyhodnocení naší šestikmenné lípy stromem roku
2004. Toto vítězství proslavilo naši obec v celé České republice a bylo to hlavně ocenění obětavé a
cílevědomé práce dětí základní školy, pedagogických pracovníků, zejména však paní ředitelky, obecního
úřadu a některých spoluobčanů. Velmi dobrých výsledků zejména při výchově dětí k přírodě, ekologii a
životu kolem nás bylo dosaženo také v Mateřské škole, což bylo oceněno i krajským radním Ing. Šilarem.
Dík a uznání patří všem, kteří se podílejí na vzdělávání a zájmové činnosti dětí a všem, kteří zajišťovali
kulturní vyžití v naší obci. O sportovní vyžití občanů se tak jako v minulosti starají funkcionáři a členové TJ
SK Zámrsk. Tato organizace velmi aktivně pracuje s mládeží, zajišťuje fotbalové turnaje o putovní pohár
Obecního úřadu, zajišťuje propagaci a reprezentaci naší obce v blízkém i vzdáleném okolí. Vedle této
záslužné činnosti jsou také hlavními pořadateli velké kulturní akce Májové zamrskání. Za jejich práci jim
rovněž děkuji.
Sociální komise během uplynulého volebního období předala dárkové balíčky 84 občanům starším
80. let. Ke kulatým výročím, to je k padesátinám, šedesátinám, sedmdesátinám a pětasedmdesátinám,
rozeslala 127 blahopřání. V období vánočních svátků každoročně navštěvovala občany v domovech
důchodců v Chocni a ve Vysokém Mýtě. Společně se základní a mateřskou školou bylo přivítáno 24 našich
nejmenších občánků. Společně s paní předsedkyní této komise děkujeme členkám komise za jejich práci a
základní a mateřské škole za jejich spolupráci.
Na úseku veřejného pořádku komise po celou dobu řešila připomínky občanů souvisejících
s veřejným pořádkem a dále projednávala přestupky postoupené Policií ČR. Hlavními problémem bylo
volné pobíhání psů, znečišťování silnic, poškozování obecního majetku, narušování nočního klidu a
podobně. Jako konkrétní případy mohu uvést pobíhání psů v Janovičkách majitele p. Horáčka, zakládání
černých skládek a v neposlední řadě hluk při pořádání některých hudebních produkcí v obci. Na naši žádost
komise provedla prohlídku a evidenci poškození dopravního značení. Jeho výměna bude provedena na
základě projektu, který bezplatně pro obec zpracoval p. Ivan Bartoš. Komise se dále podílela na zajišťování
veřejného pořádku při konání kulturních a společenských akcí. Přes několik jednání s policií se nám však
nepodařilo zamezit průjezdu nákladních aut, což je velmi palčivý problém. Členům této komise rovněž
děkuji za jejich práci.
Kontrolní výbor po celou dobu plnil mechanizmus kontroly jak práce a hospodaření obecního
úřadu, tak jednotlivých úkolů vyplývajících z usnesení zastupitelstva a rady. Členové kontrolního výboru se
pravidelně zúčastňovali každoroční inventarizace obecního majetku, prováděli kontroly hospodaření a
nakládání s finančními prostředky. Jednalo se například o kontroly poskytnutých dotačních prostředků, jejich
účelnost a správné využití. Dále byly prováděny kontroly hospodaření v Základní škole a v Mateřské škole.
Součástí kontrol bylo využití finančních prostředků při zadávaných pracích jednotlivým firmám. Při této
činnosti provedl také kontrolní výbor vyhlášení výběrových řízení například na topení v ZŠ, MŠ nebo výběr

majitele poslední stavební parcely. Dále kontrolní výbor provedl kontrolu stavu požární techniky, dále
využití pracovní doby zaměstnanců pracujících na penzionu a taktéž využití pracovní doby, vozidel a
parkování vozidel pracovníků zaměstnaných obcí. Prováděné kontroly sloužily jako podklady pro audity
kontrolních orgánů. Kontrolní výbor velmi úzce spolupracoval s výborem finančním, jehož členové odvedli
pro naši obec rovněž velký kus práce a proto oběma výborům patří poděkování.
V oblasti životního prostředí bylo vykonáno mnoho dobré a pro další život obce užitečné práce.
Komise zabezpečovala zejména péči o veřejnou zeleň, nakládání s odpady, povolovací řízení při kácení
stromů a podobně. Úkoly to nebyly jednoduché, ale dařilo se je plnit, za což jim také patří dík.
Zvláště bych chtěl poděkovat za práci členům hasičských sborů Zámrsk a Janovičky, kteří po celou
dobu byli vždy připraveni pomoci našim občanům. Při povodňových situacích, které nás postihly, prokázali
svoji obětavost a odbornou schopnost pomáhat lidem, za což jim patří dík nás všech. V obou sborech je
zapojeno mnoho mladých lidí, kteří jsou zapojeni v soutěžích požárního sportu a reprezentují naši obec při
soutěžích pořádaných v okolních obcích. Dále bych chtěl poděkovat členům mysliveckého sdružení za
jejich obětavou práci pro přírodu a život kolem nás. Jsou to právě oni, kteří svoji obětavostí pomáhají zvěři
překonávat nástrahy současného technického světa a mají velký podíl na tom, že některé druhy zvěře jsou
ještě v přírodě zachovány.
Poslední, takovou zvláštní kapitolou naší práce, byly služby. Provozujeme obecní prodejnu, stavební
společnost včetně dopravy, svoz komunálního odpadu, vyvážení fekálií a podobně. Nebylo vůbec
jednoduché uvést tyto činnosti do života a vyžádalo si to nemalé úsilí obecního úřadu a lidí, kteří tuto
činnost zabezpečovali. Je to činnost v podstatě rozsáhlá, která by dala na slušnou firmu s několika řídícími
pracovníky. U nás nebyl žádný pracovník zabývající se nějakým úvazkem na řízení a provozu těchto
činností a vše se dělalo bezplatně při výkonu jednotlivých funkcí. Přikládali jsme provozu obecní prodejny a
dopravy velkou důležitost, protože oba subjekty zaměstnávaly naše lidi a současně poskytovaly služby
občanům. Zejména pak obecní prodejna zajišťuje široký sortiment zboží pro zásobování našich obyvatel.
Jak jsem již uvedl, začátky nebyly jednoduché, ale nyní jsou společnosti dobře fungující a jako takové je
předáváme našim nástupcům, aby je vedli k další prosperitě.
Vážení spoluobčané, seznámil jsem Vás s činností obecního zastupitelstva za uplynulé volební období.
Dovolte mi proto, abych všem členům zastupitelstva, členům obecní rady, členům komisí, pracovníkům
obecního úřadu, všem zaměstnancům obecního úřadu, ředitelkám, pedagogickým pracovníkům a
zaměstnancům školských zařízení, funkcionářům a členům společenských organizací a všem občanům
poděkoval za dobrou práci a spolupráci ve prospěch obce a jejího veřejného života. Zvláště bych chtěl
poděkovat svým nejbližším spolupracovníkům a to místostarostce Aleně Břečťanové a účetní Ivetě
Kalousové za jejich dobře odvedenou práci pro obec a za velmi dobrou spolupráci při plnění každodenních
úkolů. Jejich práce byla velkým přínosem k dosažení vytyčených cílů. Protože po mnoha letech končím
s výkonem funkce starosty a do nového zastupitelstva již nekandiduji, chtěl bych všem občanům srdečně
poděkovat za dobrou spolupráci a za vše, co jsme společně pro naši obec vykonali. Za ta léta jsem měl
mnoho spolupracovníků a vždy bylo naším cílem udělat něco prospěšného pro obec. Velmi rád budu na
převážnou většinu období, kdy jsem pracoval v obecním úřadě, vzpomínat. Našim nástupcům přeji mnoho
úspěchů v této nelehké činnosti, aby se jim práce dařila a všichni občané aby pod jejich vedením žili
spokojený život v této krásné obci.
Přeji Vám všem pevné zdraví a mnoho spokojenosti.
Vlastimil Profous, starosta

PODĚKOVÁNÍ
Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo,
dovolte mi Vám jménem svým a jménem sdružení Hasiči Zámrsk poděkovat za práci, kterou jste během svého
volebního období vykonali pro rozkvět a prosperitu obce a při podpoře našich hasičů. Naši hasiči Vám i občanům
byli, jsou a stále budou kdykoliv nápomocni při řešení mimořádných událostí, neboť svým vybavením, ochrannými
pomůckami a technikou se mohou rovnat sborům poloprofesionálním.
Dále mi dovolte popřát novým kandidátům do obecního zastupitelstva, kteří budou za několik dnů zvoleni,
hodně zdaru, pevných nervů a odvahy do jejich náročné práce, která je po jejich zvolení čeká.
Za Hasiče Zámrsk velitel Miroslav Merkl

USNESENÍ zastupitelstva obce Zámrsk ze dne 9. 10. 2006
A)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
B)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
Informaci o průběhu přípravy projektové dokumentace na rekonstrukci školní kuchyně
Vypracování žádosti OÚ na posunutí termínu realizace úprav školní kuchyně na prázdniny 2007
Zprávu ing. Matyse k opravě místní komunikace v úseku od odbočky u kravína ke křižovatce
Zprávu Bc. Buriana o průběhu dokončení nájemní smlouvy mezi obcí a SK Zámrsk
Zprávu p. starosty Profouse o průběhu kolaudace kabin na hřišti a geometrickém zaměření stavby
Poděkování velitele hasičů p. Merkla odstupujícímu zastupitelstvu za spolupráci
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
Zprávu o plnění plánu rozpočtu obce v r.2006
Zprávu starosty Vlastimila Profouse o činnosti obecního zastupitelstva za volební období 2002-2006
Pronájem a následné odkoupení pozemků potřebných pro činnost obce v bývalé cihelně
Přijetí dotace KÚ ve výši 100.000,-Kč na opravu požární cisterny hasičů Zámrsk
Audit hospodaření za rok 2005 s výhradou
Prodej části pozemku 231/30 p.Františku Bartošovi a prodej části pozemku 231/31 Aleně Břečťanové
Prodej prioritních akcií České spořitelny a.s. v celkovém počtu 700 ks, za 400,- Kč jednu akcii
Pověřuje starostu Vlastimila Profouse realizací prodeje
Prokázání finanční způsobilosti k provozování nákladní dopravy ve výši 870.000,-Kč
Přijetí dotace 45.000,- Kč na zpracování 2.etapy územního plánu
Přijetí dotace ve výši 30.000,-Kč na opravu kabin SK a doplnění této dotace dalšími 30.000,- Kč z rozpočtu obce
Složení inventarizačních komisí
Rozpočtové změny č.5-14
Znění smlouvy o dílo na výstavbu lávky pro pěší
Znění smlouvy o dílo na výstavbu chodníku k lávce

VOLBY do zastupitelstev obcí 2006 - oznámení o době a místě konání voleb
Starosta obce Zámrsk podle § 29 zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
oznamuje:
1.
Volby do zastupitelstva obce Zámrsk se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2006:
dne 20. 10. 2006 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
dne 21. 10. 2006 od 8,00 hodin do 14,00 hodin
2.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 v obci Zámrsk je horní třída Základní školy v Zámrsku č.p.3 .
3.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným
cestovním průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem).
4.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Zámrsku dne 2.10.2006

POZVÁNKA NA KONCERT
Před rokem jsme Vás na stránkách Zámršťáčku zvali na varhanní koncert, pořádaný za účelem získání finanční
částky potřebné na údržbu a vyčištění varhan v zámrském kostele sv. Martina. Koncert se uskutečnil v sobotu
15. října 2005 a věříme, že se návštěvníkům líbil. Výnos koncertu činil rovných 6.000,- korun a tato částka byla
vložena na účet zámrské farnosti. Děkanství Vysoké Mýto přidalo k této částce ještě jednou tolik a údržba a
nejnutnější oprava varhan mohla proběhnout.
Varhany se opravovaly v týdnu od 2. do 8. července 2006. Varhaníci Jakub Stratílek a Mgr. Jan Fajfr, který má
s opravou varhan četné zkušenosti, varhany kompletně rozebrali, vyčistili a napustili proti červotoči. Dva rejstříky
zcela vyměnili za jiné, aby varhany získaly větší zvukový "lesk". Dále přeladili všechny píšťaly a seřídili tzv.
trakturu, aby se nepozdil převod mezi klávesou a ventilem pod píšťalou. Nakonec ve varhanách seřídili tlak
vzduchu a po několika dnech práce bylo hotovo. Změna zvuku varhan k lepšímu je patrná každému, kdo si jejich
zvuk z doby před zákrokem pamatuje.
Abyste si mohli nový zvuk zámrských varhan poslechnout, připravili jsme pro Vás na neděli 5. listopadu 2006
od 16 hodin

KONCERT PRO VARHANY II

kterým zároveň chceme vyjádřit poděkování všem, kteří na údržbu tohoto vzácného nástroje přispěli nebo byli
nápomocni. Vyslechnete si varhanní skladby starých i novodobých mistrů v podání Jakuba Stratílka a za
doprovodu varhan skladby pro příčnou flétnu v podání Marcely Kubové a sólový zpěv Zuzany Tvrzníkové ml.
Případné dobrovolné vstupné bude vloženo na účet zámrské farnosti jako příspěvek na opravu zdejšího kostela.

Na koncert Vás srdečně zvou pořadatelé – přátelé hudby!

ŠIPKOVANÁ Mateřské školky Zámrsk
„Slyšte, slyšte!“ Mateřská školička v Zámrsku rozšířila díky pedagogům a rodičům okruh zájmů a poznání pro naše
dětičky. Turistickou akcí se zapisuje mezi školky s výjimečným programem. Kdo a kde? takovéto aktivity dnes
provozuje ve volném čase! Ve městech nelze počítat s trávením volného času tímto způsobem. Lidé jsou tam příliš
rozptýleni velkou nabídkou kulturních i sportovních zájmů. V obci, jak všichni víme, je to jiné. Aktivity pro malé děti
tu nejsou žádné. Musíme tedy využít toho, co nám poskytuje naše okolí a přizpůsobivá povaha vesnického človíčka.
Turistika je jednou z možností. Nejenže rozšiřuje poznání o přírodě, ale také rozjasňuje ducha a zlepšuje fyzickou
kondici.
Proč ten úvod? Dne 22. září 2006, v krásný slunečný podzimní den, jsme se vypravili na malou školní
túru. Trasa byla dohodnuta na rodičovském sdružení: směr Zámrsk – Dobříkov. Sešli jsme se v hojném
počtu. Cesta byla nenáročná a velmi osvěžující. Vyšli jsme v 15.00 hodin od MŠ směrem k vodní
elektrárně. Rodiče se kochali krásně vyhlížejícími domy v „satelitním městečku“. A děti, v nadšení, před
nimi utíkaly tak rychle, že první soutěžní otázku přešly. Skřítek “Zapoměnka“ si s námi pohrál hned na
začátku. A rozhodně ne naposled! Otázky a úkoly nás provázely celou cestu. A všechny moc bavily. Byly
vypracovány s humorem a rozumem. Díky paním učitelkám!
Další úkol byl již pilně splněn. Rodiče museli své děti přenést na zádech od keříku šípku k břízám po kamenité cestě,
cca 50 metrů. Pak se zpívaly známé písničky podle obrázků. kovní tatínkové a maminky plnili úkoly zodpovědně a
s úsměvem na tváři. Děti byly moc šťastné. Dalším úkolem bylo složit básničku na probíhající šipkovanou. Básničku
citujeme a děkujeme za ní kamarádovi-básničkářovi:
Nad námi se slunce sklání
k Dobříkovu putování
prosvětluje, prohřeje,
celá školka okřeje.
To odpoledne páteční

je tak trochu sváteční.
Cestou lesní, loukou, strání
vede naše putování.
Na stanovištích zastavíme,
zadaný úkol vyplníme,

otázky správně zodpovíme
a na buřtíky se těšíme!
Snad větrné počasí
nám ohýnek nezhasí.

Barevné praporky, zavěšené na různých místech nás dále navedly na topolové stromořadí, jež jsme
raději pro klid duše obešli. Mezi stromy jsme přeskákali na pomyslných balvanech řeku vytvořenou
z dětských kroužků položených na zem. Zajímavý nápad,že? Cesta dále vedla k železničnímu
viaduktu. Děti dle stop poznávaly zvířátka tak snadno, jako by si znalosti o nich opakovaly každý
den. Seznámili jsme se s nejstaršími stromy světa. Trochu nás pozlobili komáři, ale pohotová maminka s paní
učitelkou vše ošetřily. A tak túra probíhala dále v pohodové atmosféře. Tatínkové dostali také za úkol nařezat
klacíky na opékání buřtů. A za mostem, aby mamky nepřišly zkrátka, byl úkol na protáhnutí těla. Dospělí skákali
v pytlích,za nadšeného fandění dětí. Některé děti byly i trochu udivené, že si rodiče hrají. Pročpak asi? Poslední
otázka byla bylinková. Poznávali jsme metodou “čuchací“ - levanduli,řebříček a mateřídoušku. Závěrečná šerpa přes
cestu nám už ale zakončila soutěžní část.
Poklad jsme ze samého nadšení a těšení na krásné hřiště a občerstvení nenašli. Ale nedá se říci, že
nezískali. Maminka Tomanová dojela poprosit skřítka „Schovanku“, aby jí poklad daroval. Dostala ho, ale
musela slíbit, že se bude taková akce ještě opakovat, a že všechny úkoly byly splněny svědomitě. Také
skřítkovi musela přečíst krásnou básničku. “Dobříkovský Schovánek“ se slitoval a děti už za chvíli mlsaly dobrůtky.
Opékaly se i buřtíky. „Děkujeme za zázemí, sousedé z Dobříkova!“ Rádi bychom tuto vstřícnost také oplatili. Tak
se budeme těšit třeba příště na nějaký obdobný výlet tamnější MŠ. Vždyť je u nás co poznávat! Máme tu vzácný
botanický poklad - park., památky jako zámek, kostel, faru, hrobku… a další. A k občerstvení dobře udržované
hřiště mezi rameny řeky Loučné.
Výlet, turistický výšlap a šipkovaná zároveň se tedy vyvedly.Všichni byli příjemně unavení, a tak se i rozešli. S
úsměvy a únavou v tvářičkách.
Vzkaz pro děti: skřítkové Vraclaváček, Slatináček, Srubeček a Šnakováček, možná i Choceňáček s Mýťáčkem se už
na Vás moc těší! Připravují Vám mnoho soutěží a záludných situací v přírodě i jinde. Čímpak asi překvapí na další
výpravě? Doufejme, že nás ale nevystraší strašidlo Lenošidlo? To by pak z krásných zážitků zbyl pouze skřítek
Uplakánek, Tlustidláček a Nudníček. Nemyslíte děti? A věřte, také skřítků zde v Zámrsku je mnoho. Těch zlých i
hodných. Přemýšlejte do příště, jaké skřítky zde vídáme nejčastěji?
My rodiče přejeme Zámrské školičce mnoho spokojených dětí a rodičů. A také lepší reklamu!
Někteří rodiče z města by přece třeba raději dávali své ratolesti na takto přírodně a sportovně
zaměřenou školku, než do městských školek izolovaných městskou zástavbou a smogem
znečistěném prostředí. Podporujme ji tedy a dělejme reklamu, kde to jde! Nechceme přece, aby jí
spolkla ošklivá čarodějnice “Globalizace“?
K. Jonášová

Všem na očích a potají
list za listem se svlékají stromy a keře.
Chtějí spát v mlhách,
co tká jim listopad.
Milí spoluobčané,
je tu opět podzim se svým půvabem, barevností i rozmanitostí počasí, se sluníčkem a
přípravou
na zimu. Podzim je spojen i se začátkem nového školního roku. Dovolte nám, abychom si společně
připomenuli některé naše uplynulé i budoucí akce.
Mezi oblíbené patřily podzimní a jarní výlet vlakem do Východočeského muzea v Pardubicích, kde
jsme se podrobně seznámili s přírodou našeho regionu a se strašidly, na která někdo nevěří, ale která
stejně někdy straší. Vánoce jsme oslavili naším tradičním Vánočním koncertem a vlastnoručně
malovanými ozdobami. Snad nejvíce vzpomínáme na týdenní ozdravný pobyt v Krkonoších na chatě
Kuprovka ve výšce 1 300 metrů, nedaleko Sněžky, který nám velmi učaroval. Zde jsme strávili jeden
z nejhezčích týdnů nejen s dětmi, ale i s rodiči, kteří nám všemožně pomáhali. Za největší klad
považujeme 100% úspěšnost výuky jízdy na lyžích. Společně s mateřskou školou jsme zhlédli několik
vystoupení pro děti. Vystoupení kouzelníka považujeme za nejzdařilejší. Jaro je v naší škole spojeno se
sběrem léčivých bylin. Z výtěžku financujeme nákupy sešitů a sběračům odměny. Zároveň jsme sebrali 48
kg pomerančové kůry, 12 kg léčivých bylin a 300 kg kaštanů.
Závěr školního roku jsme završili výletem do Moravskoslezských Beskyd, kde jsme navštívili skanzen
v Rožnově pod Radhoštěm, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavého ze života našich předků a známou
sochu Radegasta. Poslední den června jsme rozdali vysvědčení, odměny za sběr léčivých bylin a rozešli se
domů na prázdniny.
Po prázdninách jsme se sešli k slavnostnímu zahájení školního roku. Přivítali jsme nové prvňáky:
Tadeáše Břečťana a Vojtu Zelinku, druháka Aničku Martinkovou. Zároveň jsme uvítali paní
vychovatelku, Jiřinu Přibylovou, která nastoupila po paní vychovatelce Ivě Šmejdové, která odešla do
starobního důchodu.
I tento školní rok bude pro nás velmi zajímavý. Zahájili
jsme spolupráci s DDM Mikádo Vysoké Mýto. Po celý
školní rok budou probíhat zájmové kroužky Plastický
modelář a Keramika. Opět nás čeká lyžování v Krkonoších
na Kuprovce, několik kulturních a zájmových akcí
(proběhla návštěva planetária s pozorováním Venuše
v Hradci Králové, seznámení se s historií a konstrukcí
varhan spojenou s praktickou ukázkou v kostele Sv.
Martina, kde nás čeká ke konci roku Vánoční koncert,
který zazpíváme pro občany Zámrsku, dále nás čeká
branná hra s tématem historie Zámrsku a přespáním ve
škole, sběr léčivých bylin, zajímavý školní výlet…).
V průběhu příštího roku se též budeme snažit dobudovat
naši zahradu. Největší změnou ve výuce naší školy bude otevření pátého ročníku. Všem čtenářům přejeme
hezký podzim a těšíme se na společnou účast při našich akcích.
Základní škola

Začátek školního roku 2006/2007 v mateřské škole
V tomto školním roce není po delší době kapacita MŠ zcela naplněna. K 1. září 2006 je zapsáno
celkem 21 dětí, z toho 9 předškoláků, 5 4-5 letých a 7 dětí ve věku 3-4 let.
Nový školní rok jsme zahájili trochu netradičně. Krátce po počátečním rozkoukání jsme se vypravili na
výlet do Stanice ochrany přírody Pasíčka v Proseči. Po cestě linkovými autobusy přes Vysoké Mýto a
Litomyšl nás čekala asi 3 km pěší túra, která ale stála za námahu. V Pasíčkách jsme zvířátka a ptáky nejen

pozorovali, ale dozvěděli jsme se i mnoho zajímavostí o jejich životě, původu i příčině pobytu
v záchranné stanici. Nejvíc času jsme strávili u klecí s veverkou, rysem ostrovidem, psíkem mývalovitým,
liškou stříbrnou i obecnou, havranem, strakou a u ohrady divokých prasat. Po seznámení se savci, dravci,
sovami i dalšími ptáky jsme se přesunuli na louku za areálem, kde jsme se posilnili opečenými vuřty.
Zpáteční cestu jsme statečně zvládli, v autobuse si někteří z nás pospali a plni zážitků jsme za krásného
slunečného odpoledne dorazili zpět do MŠ.
Že jsme opravdoví sportovci a zvládneme i cestu do
Dobříkova „pod kanály“, jsme dokázali také při
turistickém výšlapu, kterého jsme se zúčastnili spolu
s rodiči, kteří se nejen podíleli na přípravě, ale i na plnění
úkolů.
Náš maskot - skřítek Ekolík nás průběžně provádí
lesem, poli, zahradou a my spolu s ním poznáváme
houby a další plody lesa, ovoce, zeleninu i hospodářské
plodiny. Třídu, šatnu i výlohu prodejny zdobí naše
výrobky z papíru, dřeva, modelíny a především přírodnin.
K vidění jsou např. houby, korále, ale také draci. A proč
právě draci? Protože k podzimu patří již tradičně
Drakiáda! Letos nám foukal vítr, takže se draci mohli
vesele prohánět po obloze. Naši radost trochu pokazil drobný déšť, který nás předčasně zahnal do školky.
Tam nám naštěstí spravily náladu ovocné dobroty od maminek a společné hry až do večerních hodin.
Mgr. Lenka Hejduková

PEDIKÚRA, MASÁŽE
pedikérské ošetření mokrou cestou,
relaxační a rekondiční masáže celého těla,
vše v pohodlí Vašeho domova
nabízí: Pavlína Sochorová, Horní Jelení
tel. 605 075 213
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