Červenec 2015

číslo 2

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

Vážení spoluobčané,

Jmenovaní zástupci obce Vám také při této kontrole předloží k
podpisu návrh smlouvy o připojení, jejíž vzor naleznete v tomto
čísle Zámršťáčku.
Pozor - do hlavní kanalizace se bude možno připojovat nejdříve od
poloviny srpna 2015! Přesný termín Vám včas sdělíme. Od
připojení až do kolaudace stavby (tj. cca do konce září) budete
vypouštět odpadní vody ve zkušebním provozu (bez placení
stočného).
Výši stočného budeme nyní projednávat se Státním fondem
životního prostředí. SFŽP jako poskytovatel dotace totiž na rozdíl
od jiných dotačních titulů požaduje promítnout do stočného kromě
režie a služeb provozovatele i vytváření fondu na obnovu majetku.
Toto není od věci, protože takový fond do budoucna zajistí
bezchybné provozování kanalizace i v případě havárie. O výši
vytvářeného fondu je však možné se SFŽP jednat, protože dřívější
striktně nastavené podmínky by v mnohých případech vedly k výši
stočného, které přesahuje tzv. „sociálně únosné stočné“ (pro
informaci: „sociálně únosné stočné“ je součet vodného plus
stočného a pro Pardubický kraj je jeho výše stanovena na 92,74 Kč
včetně DPH).
Protože byla spousta úseků místních komunikací zničena nebo
silně poškozena výstavbou, byl navržen rozsah prací nad rámec
kanalizace dle skutečného technického stavu povrchů komunikací.
V nejbližším období dojde k postupným komplexním opravám
těchto povrchů v ucelených plochách - asfaltových nebo
dlážděných. Všechny další plochy a prvky porušené stavbou budou
nakonec vráceny do původního stavu. V současné době probíhá
výběrové řízení na realizaci oprav a k ukončení rekonstrukcí
komunikací by mělo dojít nejdéle v polovině příštího roku. Všechny
ostatní důležité zprávy, týkající se výstavby kanalizace včetně
harmonogramu naleznete na webových stránkách obce v levé liště
na adrese www.zamrsk.cz.
Akce Kanalizace Zámrsk - Janovičky však není jedinou akcí v rámci
budování kanalizace, kterou letos zrealizujeme. Kromě této „velké“
stavby začne v červenci realizace rekonstrukce kanalizace na
Starém sídlišti. Poté nás bude čekat v úplném odkanalizování obce
už „jen“ poslední fáze - realizace oddělení nyní jednotné kanalizace
u rodinných domů u Starého sídliště (naproti poště) zvlášť na
kanalizaci dešťovou a splaškovou. Toto však bude realizováno
samostatnou stavební akcí v co nejbližší době - dle finančních
možností obce.
Na obě stavby kanalizace jsme získali také dotaci z Pardubického
kraje - v součtu celkem 6,5 milionu Kč. Nutno podotknout, že jako
plátci DPH však budeme muset z této částky DPH odečíst.
Na závěr Vám všem musíme poděkovat za toleranci a pochopení
všech nezbytných omezení, uzavírek a dalších nepříjemností, které
se bohužel při výstavbě vyskytly. Realizace této stavby probíhá
vzhledem k rozsahu stavby v rekordním termínu, takže ne vždy bylo
možno se negativům vyhnout.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám krásné léto a co nejméně
nepříjemností, spojených s probíhajícími stavebními akcemi.

rádi bychom Vás v následujících řádcích informovali o výstavbě
kanalizace Zámrsk - Janovičky, která se pomalu chýlí ke konci. Sice
zbývá několik lokálních částí, ale většina stavby je již provedena.
Nepříjemné uzavírky na průtahu obce máme za sebou a snad už tak
výrazná omezení nenastanou. V současné době probíhají práce na
konstrukci vozovky v pásech po kanalizaci souběžně s opravou
nebo doplněním odvodnění komunikací v místech, kde došlo k jeho
poškození nebo vybourání. Úplně na konci stavby budou také
prováděny závěrečné zkoušky provedení kanalizace (kamerové
zkoušky, těsnosti spojů, technologie atd.). Po dokončení a
vyhodnocení zkoušek bude mít zhotovitel mírný časový prostor na
případné drobné úpravy, které vyplynou ze zkoušek kanalizace.
Jakmile bude kanalizační řad řádně odzkoušen a uznán za schopný
zkolaudování, začne poslední fáze- připojování Vašich nemovitostí
do kanalizace. Předpokládáme, že se od poloviny srpna budou
jednotlivé nemovitosti připojovat na základě smluv o připojení,
které budou všem doručeny, domovními přípojkami do koncových
domovních šachet, osazenými na hranicích soukromých pozemků.
Na obecním úřadě si většina z Vás vyzvedla jednotlivé projektové
dokumentace domovních přípojek k Vašim nemovitostem,
popřípadě jste si projekty zajistili sami. Součástí projektů je i
rozpočet s předpokládanou cenou za přípojku. Měla by to být cena
maximální, dle třídníku stavebních prací a cena nabídnutá
realizační firmou bude nižší. Obecní úřad dle Vašich požadavků dále
oslovil několik stavebních firem, zda mají zájem realizovat v naší
obci soukromé kanalizační přípojky. Oslovit můžete kteroukoliv
z nich podle Vašeho výběru. Ceny, které firmy nabídly, se od sebe
příliš neodlišují. Nabídnout Vám realizaci přípojky jsou připraveny
tyto firmy:
Pavel Kopecký, Zámrsk, tel. 606 232 723,
kopecky.zamrsk@seznam.cz
Zeman a Zeman, Sedlec - tel.737 380 676, juzastav@centrum.cz
Libor Vodstrčil, Vysoké Mýto, Lhůta 21, tel. 774 111 216
vodstrcil@seznam.cz
Jiří Petřek, Vanice, tel. 724 064 266
Pan Petřek upozorňuje, že volnou kapacitu bude mít až na podzim
Pokud budete přípojku realizovat sami, je nutné, abyste si zajistili
případné vytyčení podzemních inženýrských sítí, pokud se nachází
na Vašem pozemku a dále je nutno zajistit odborný dohled
kvalifikované osoby, která má zkušenosti s výstavbou kanalizace.
Do kanalizačního řadu bude možno napojit pouze přípojky, které
odpovídají projektové dokumentaci. Znovu důrazně upozorňujeme, že do přípojky NESMÍ být vyústěn žádný svod dešťové
vody!!
Jakmile bude potrubí osazeno do rýhy, je nutno před jejím zásypem
zajistit kontrolu a převzetí Vaší přípojky. Tyto záležitosti bude mít na
starost Milan Novotný a Milan Martinec pro Zámrsk + Novou Ves a
Pavel Matys pro Janovičky. Můžete se na ně obrátit na těchto
kontaktech:
Milan Novotný - č. tel.605 811 209
Miloslav Martinec - č. tel. 734 403 472
Pavel Matys - č. tel.724 023 419

Zuzana Tvrzníková, starostka
Pavel Matys, místostarosta a předseda komise pro výstavbu
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Usnesení 6. zasedání zastupitelstva obce Zámrsk

- kapitálové výdaje:65.375.396,- Kč
Přebytek rozpočtu ve výši 18.659.200,- Kč je rozpočtován na:
splátky přijatých úvěrů financování celkem: -18.659.200,- Kč

ze dne 30.3.2015
31/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk určuje zapisovatelem
zasedání Mgr. Bc. Karla Kouřila.
32/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk určuje ověřovateli zápisu
Ing. Jiřího Kopřivu a Milana Novotného.
33/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program
zasedání obecního zastupitelstva:
1.Zahájení
2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.Schválení programu zasedání
4.Závěrečný účet obce Zámrsk za rok 2014
5.Účetní závěrka obce za rok 2014
6.Rozpočet obce na rok 2015
7.Různé
8.Diskuse
9.Závěr
34/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok
2014 a zprávu z přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
s výsledkem bez výhrad.
35/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje hospodaření
obce Zámrsk za rok 2014 a účetní závěrku za rok 2014.
36/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje přebytkový
rozpočet obce na rok 2015 s těmito příjmy a výdaji:
Příjmy ve výši:50.657.596,- Kč
- z toho daňové příjmy:8.360.000,- Kč
- běžné příjmy:1.366.000,- Kč
- přijaté dotace: 40.931.596,- Kč
Výdaje ve výši:69.316.796,- Kč
- z toho běžné výdaje:3.941.400,- Kč

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva obce Zámrsk
ze dne 4.5.2015
37/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk určuje zapisovatelem
zasedání Mgr. Bc. Karla Kouřila.
38/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk určuje ověřovateli zápisu
Pavla Přikryla a Ilonu Chalupníkovou.
39/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program
zasedání obecního zastupitelstva:
1.Zahájení
2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.Schválení programu zasedání
4.Projednání návrhu dodatku smlouvy na realizaci stavby
kanalizace
5.Projednání výsledku výběrového řízení na provozovatele
budoucí kanalizace
6.Delegování zástupce obce na valnou hromadu společnosti
VaK Vysoké Mýto
7.Různé
8.Diskuse
9.Závěr
40/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o dílo, uzavřené dne 11.6.2014 na realizaci stavby
Kanalizace Zámrsk - Janovičky s firmou GASCO spol. s r.o.
41/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje firmu Vodovody
a kanalizace s.r.o. Vysoké Mýto jako budoucího provozovatele
stavby Kanalizace Zámrsk - Janovičky. Zastupitelstvo obce Zámrsk
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REKREACE A POŽÁRNÍ OCHRANA

pověřuje starostku obce jednáním se Státním fondem životního
prostředí ve věci umožnění maximálního snížení části budoucího
stočného, určené na obnovu stavby Kanalizace Zámrsk - Janovičky tak, aby budoucí účtované vodné a stočné nepřekročilo hranici
sociální únosnosti a maximálně se přiblížilo k částkám hrazeným
v okolních obcích.
43/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk deleguje starostku obce, v
případě její nepřítomnosti místostarostu obce, k zastupování
obce na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace
Vysoké Mýto s.r.o.
44/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 65 v
KÚ Zámrsk manželům G. za smluvní cenu 4.087,- Kč.
45/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk bere na vědomí informace o
postupu řešení problému přítomnosti kamionové dopravy v
Zámrsku a pověřuje radu obce dalším jednáním v této záležitosti.

Znáte jistě sami to rozechvění během posledního dne v zaměstnání, když víte, že zítra už začíná dovolená. Nemusí to být jen ona,
vždyť i obyčejný víkend na chatě, chalupě či pod stanem, využitý k
odpočinku a rekreaci, vyvolá stejné příznaky. Udoláni spěchem naší
technické doby se vracíme do přírody a do romantických dob
našeho mládí. A jaká by to byla romantika bez táboráků, večera bez
svíčky či petrolejky … .
Vida jak snadno jsme se dostali opět k požární problematice!
Nebudeme nikomu v tomto povídání brát chuť strávit své volno
podle vlastních představ, přidáme pouze malý balíček rad, jak
nezměnit své rekreační sídlo v ruiny, krajinu na spáleniště a sebe na
statistické číslo obětí požárů.
Pomineme-li tentokrát nástrahy topného období, číhá požární
nebezpečí už zjara. Kdo z majitelů chat a chalup by snesl pohled na
neupravené okolí své nemovitosti, kdo by se po zimě nechtěl zbavit
nepotřebného haraburdí. Nejjednodušší cestou je vypálení staré
trávy a spálení všeho, co už dosloužilo. Nehledě na zákaz
vypalování travního podrostu, riskujeme při tomto počínání, že
například při změně větru a nedostatečném zabezpečení uklidí
oheň kromě zbytečností i naši krásnou dřevěnou chatičku.
Nezapomínejte, že při stavbě rekreačních objektů je využíváno
především dřevo a další hořlavé materiály. A to co ve stavbě zděné
nemusí skončit tragicky, mívá v dřevěných objektech ty nejtěžší
následky.
Pozornost budeme věnovat také tomu, s čím si hrají naše děti.
Popřát jim volnost ještě neznamená dovolit jim hry se zápalkami
nebo dokonce s cigaretami. Děti sice pouze napodobují jednání
dospělých, nevědí ale, co všechno oheň dokáže. Na spálený les či
pole je žalostný pohled, co však pohled na rodiče, kteří ztratili to
nejdražší, co měli … .
Právní předpisy upravují možnosti rozdělávání otevřených ohňů v
přírodě velice striktně. Je povoleno pouze v prostorech
vyhrazených tábořišť na zvláště určených místech. Nemáme už
dovednost starých zálesáků, po jejichž tábořištích nenašel nikdo
ani stopu, nikdy však neopomeneme před odchodem oheň uhasit a
zasypat jej hlínou, protože i doutnající zbytky také mohou zapálit.
Úbytek lesních porostů má na svědomí tolik jiných příčin, že
přidáme-li k nim ještě požáry, přestane naše republika být brzy
turistickým rájem.
Využívejme všech krás, které nám naše republika nabízí, ale
neničme je. Pokud vyrazíme po naší vlasti, ať tuto naši cestu
neznačí jen řada spálenišť.

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva obce Zámrsk
ze dne 15.6.2015
46/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk určuje zapisovatelem
zasedání Mgr. Lenku Hejdukovou.
47/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk určuje ověřovateli zápisu
Tomáše Klofandu a Jana Merkla
48/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program
zasedání obecního zastupitelstva:
19.Zahájení
20.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 21.Schválení
programu zasedání
22.Záměr obce č. 20/2015 23.Záležitosti spojené s výstavbou a
budoucím provozem obecní kanalizace 24.Smlouva o zřízení
věcného břemene sítě ČEZ 25.Smlouva o poskytnutí dotace z
Programu obnovy venkova
26.Různé 27.Diskuse
28.Závěr
49/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje realizaci pronájmu
a budoucího prodeje budovy č. p. 148 na stavební parcele č. 294,
stavební parcelu č. 294 a parcely p. č. 231/77 a p.č. 231/81 panu
T.K. dle záměru obce č. 20/2015.
50/2015Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje zadání zadávacího
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava komunikací
Zámrsk - Janovičky“.
51/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje oslovení těchto
uchazečů ve věci realizace veřejné zakázky „Oprava komunikací
Zámrsk - Janovičky“: GASCO spol. s r.o., MADOS MT s.r.o.,
SAPA - LPJ spol. s r.o.
52/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk bere na vědomí informace o
průběhu příprav na jednání se Státním fondem životního
prostředí ohledně budoucí ceny stočného.
53/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje uzavření smlouvy
s firmou ČEZ DISTRIBUCE na zřízení věcného břemene
služebnosti el. sítě na pozemku p.č. 734/1 č. IV-122012866/VB/1.
54/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje uzavření smlouvy
s Pardubickým krajem na poskytnutí dotace pro rok 2015 z
Programu rozvoje venkova ve výši 100 000,- Kč.
55/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk bere na vědomí informace o
stavu jednání k problému kamionové dopravy, informaci o zájmu
o stavební pozemek v lokalitě pro bydlení na Nové Vsi, průběh
jednání s SK Zámrsk o navýšení příspěvku pro rok 2015 a
informace starostky o setkání s premiérem k postupu příprav
výstavby R35.

Článek zveřejněný obcí dle plánu preventivně výchovné činnosti
obce v oblasti požární ochrany pro rok 2015

Informace firmy ČEZ a.s.
Plánované odstávky elektřiny - veřejný informační portál ČEZ
Připravujete investice, výstavbu, veřejné akce, nebo je pro Vás
kontinuita dodávek elektřiny životně důležitá? V tom případě
sledujte PORTÁL ODSTÁVEK, kde snadno zjistíte, zda je ve vašem
místě plánována odstávka elektřiny s přesností až na vaši ulici.
Portál odstávek je dostupný prostřednictvím internetových stránek
www.cezdistribuce.cz, nebo přímo po zadání odkazu:
http://www.cezdistribuce.cz/cs/technicky-dispecink/planovaneodstavky.html Přehledně, na jednom místě, získáte veškeré
potřebné informace týkající se plánovaných odstávek elektřiny s
přesností až na Vaši ulici získáte informace o plánovaných
odstávkách elektřiny na nejbližších 15 dní.
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Hlášení pálení

OP Králíky
Gymnázium a ZŠ Králíky
Moravská 647, 561 69 Králíky

Víte, že….
Pokud máte odpad, který chcete zlikvidovat pálením, musíte
dodržovat obecně závaznou vyhlášku naší obce č. 2/2012, kterou
jsou stanoveny podmínky pro ochranu veřejného pořádku?
Spalovat můžete pouze organický materiál, který při hoření
neznečišťuje životní prostředí nebezpečnými zplodinami. Vyhláška
v článku 6 praví, že „Pálení rostlinných materiálů ze zahrad v
obydlené části obce do vzdálenosti 100 m od nejbližší obydlené
nemovitosti je zakázáno. Pálením rostlinných materiálů není
myšleno pálení drobného ohně ze suchých rostlinných materiálů
pro rodinné venkovní opékání nebo grilování, případně při jiné
obdobné společenské akci (např. tzv. pálení čarodějnic). Při každém
pálení je nutné brát zřetel na povětrnostní a tlakové podmínky,
dodržovat základní bezpečnostní opatření a nelze obtěžovat jiné
občany nad míru přiměřenou poměrům.“ Pálit také nemůžete na
pozemku jiného vlastníka bez dohody s jeho majitelem! A pokud se
chystáte pálit větší oheň, než jen malý ohníček na opečení buřtů,
doporučujeme nahlásit pálení na HZS Pardubického kraje na
webové adrese: http://www.hzscr.cz/clanek/paleni-vpardubickem-kraji.aspx a jakékoliv případné změny nahlásit na
čísle telefonu +420 950 570 110. Vyhnete se tak nepříjemné situaci,
kdy někdo z aktivních občanů v domnění, že hoří, oznámí domnělý
požár na lince 112 nebo 150 a u vaší vatry se pak nečekaně objeví
zásahová jednotka se zapnutými majáky.

OP Vysoké Mýto
Centrum sociálních služeb
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
OP Letohrad
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad
OP Lanškroun
Centrum sociálních služeb
Havlíčkova 1129, 563 01 Lanškroun

Zásady Občanské poradny (OP)
 OP usiluje o to, aby občané* netrpěli neznalostí svých
práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo
neschopností účinně vyjádřit své potřeby, či hájit své
oprávněné zájmy.
 OP je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné
pomoci a podpory.
 OP přijímá každého občana s každým dotazem, nezaleží na
věku, na místě trvalého bydliště, ani na jiných rozdílech.
 OP vede své klienty k samostatnosti.
 OP neradí a nezastupuje v komerčních či podnikatelských
záležitostech.
 V OP nepracují právníci ani psychologové. Občané tak
mohou být odkázáni na odborníky.
 Při řešení složitějších dotazů může poradce případ
konzultovat s externími specialisty, odborníky a občan tak
může být objednán na další termín.
 Poradci v OP jsou navzájem zastupitelní, tzn., že občan
nemá možnost vybírat si poradce.
 Délka jedné konzultace je stanovena maximálně do 45 min.
Poslední občan je přijat nejpozději 30 minut před koncem
provozní doby.
 Smlouva o poskytování služby je nepsaná. Občan může
vypovědět smlouvu bez udání důvodu.
 Občané se mohou vyjadřovat k práci OP a poradců mohou
využít knihu přání a stížností (v poradně). Stížnost může být
podána i anonymně. Podrobnosti k podávání stížností jsou k
dispozici v čekárně u vchodu do OP.
 Služby OP jsou ambulantní, tzn., že OP své klienty nemůže
navštěvovat v jejich bydlišti, ani jinde.

Oblastní charita Ústí nad Orlicí OBČANSKÁ PORADNA
Člen asociace občanských poraden
(odborné sociální poradenství dle zák. č. 108/2006 Sb.)

Tel.: 734 281 415 (denně v provozní době)
465 520 520 (Ústí nad Orlicí, záznamník)
468 003 465 (Vysoké Mýto)
Po zanechání vzkazu na záznamníku voláme zpět.

e-mail: poradna@orlicko.cz
www.uo.charita.cz, www.obcanskeporadny.cz

* Především osoby v nepříznivé sociální situaci dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách.
Naši činnost podporují: Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Pardubický kraj, Česká Třebová, České Libchavy, Králíky, Lanškroun,
Letohrad, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk

Do OP Ústí nad Orlicí je možné se objednat.

Aktuální provozní dobu si, prosíme, ověřte.

OP Ústí nad Orlicí
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
17. listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí

Naši činnost můžete podpořit darem i Vy
č.ú.: 831240611/0100, VS 451

OP Česká Třebová
Městský úřad
Staré náměstí 77, 560 02 Česká Třebová

Děkujeme
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Milí spoluobčané,

z cukru, abychom se v dešti rozpustili! Už teď se těšíme na další
shledání s dobříkovskými kamarády, které se bude příští rok konat
unás v Zámrsku. Až budete číst toto číslo Zámršťáčku, měli bychom
za sebou mít vyhodnocení sběru sušené citronové a pomerančové
kůry a sběru hliníku a slavnostní pasování předškoláků na školáky
se zábavným programem a nocováním ve školce - letos se
rozloučíme s Matýskem Špatenkou, Karolínkou Molčíkovou,
Karličkou Tučkovou, Maxíkem Vasiljevem a Dominičkem
Andrésem. O prázdninách hlásky dětí opět vystřídají řemeslníci.
Obroušení a nalakování čeká parkety ve třídě a změn k lepšímu by
se měla dočkat také ředitelna. Přejeme všem dětem krásné
slunečné prázdniny a rodičům, prarodičům i ostatním
spoluobčanům příjemně prožité dny volna.

naše kulturní komise pro Vás i pro letošní rok připravuje zajímavé akce.
Vzhledem k probíhající výstavbě kanalizace jsme ale museli letošní kulturní program trochu poupravit. Přesto se ale nudit nebudeme! Již nyní se
můžete připravit na tradiční Gulášfest, který letos proběhne 5. září.
Vyzýváme všechny potenciální kuchaře, aby se na tento termín přichystali. Na Gulášfestu si zasoutěží nejen kuchaři, ale i ostatní dospělí a děti v
zábavných soutěžích. Doprovodný kulturní program, tanec a bohaté
občerstvení bude zajištěno! V listopadu se budete moci těšit na Martinskou slavnost pro děti a Martinskou zábavu a v prosinci na tradiční Vánoční koncert a Štědrodenní zpívání. Přeji krásné léto Vám všem, dětem
nádherné slunečné prázdniny a těším se na setkání na výše uvedených
akcích.
Za kulturní komisi Tomáš Lamberský

Ze života mateřské školy

Za mateřskou školu Mgr. Lenka Hejduková a Jana Rambousková

Se zimou jsme se již tradičně rozloučili vynášením Moreny letos
trochu netypické. Aby nikoho neděsila, ale naopak posloužila
dobré věci, vyrobili jsme ji z pečiva a nakrmili jsme tak vodní
živočichy a kačeny. I Velikonoce jsme pojali trochu jinak. Místo
barvení vajíček jsme vytvořili keramické ovečky, které jsme upevnili
do misky se zeleným osením ozdobeným barevnými ulitami šneků.

Budou z nás hasiči

Dlouhodobé téma: „Řemesla a povolání, při kterém jsme poznávali
práci našich předků i současná zaměstnání vyvrcholilo jarní
besídkou nazvanou „Ten dělá to a ten zas tohle“.
Do školky za námi přijelo i několik návštěv.
S canisterapií paní Libuše Kulawiak, jejíž pejsci nás naučili, že se jich
nemusíme bát, ale zároveň při styku se psy musíme být opatrní. Při
výtvarné dílně s paní Třískovou jsme si vyrobili přívěsek a pan
Martin Kubát ze ZUŠ Litomyšl nás při pořadu Wolfík seznámil s
hudbou W.A.Mozarta
Hodně jsme také cestovali. Do Chocně jsme vyrazili na hudební
představení M. Novozámské „Povídejme si děti“, v ZUŠ Vysoké
Mýto jsme při naučném programu poznávali hudební nástroje, v
Šemberově divadle jsme shlédli velmi pěkné taneční vystoupení
dětí nazvané „Putování“ a své vědomosti z oblasti přírody a
ekologie především třídění odpadů jsme prokázali při oslavách
Dne Země na vysokomýtském náměstí. Starší děti absolvovaly
předplavecký výcvik a věřte, že během kurzu udělaly velký pokrok!
Velmi dobré sportovní výkony jsme prokázali na lehkoatletickém
trojboji jednotřídních mateřských škol. Odměnou nám byly nejen
diplomy a medaile, ale také pohádka Lotrando a Zubejda, v podání
žáků ZŠ České Heřmanice.
Velmi zdařilý byl rovněž výlet do Labyrintária Loučeň.
Exkurze do hasičské zbrojnice

Jednou z posledních akcí tohoto školního roku byl DOBZA (
každoroční zábavné dopoledne dětí z Dobříkova DOB a Zámrsku
ZA ).Tento rok jsme navštívili dobříkovské kamarády u nich v
mateřské škole.
Čekalo na nás 5 stanovišť se zábavnými úkoly z říše pohádek. Po
svačině v altánku jsme se rozdělili do družstev a zábava mohla začít.
Na prvním stanovišti si děti poslechly pohádku jak Křemílek a
Vochomůrka zaseli semínko - měly za úkol si také zaset svoje
semínko a ozdobit si květináček. Druhé stanoviště bylo sportovní
děti chodily na dětských chůdách. U třetího stanoviště jsme se ocitli
u perníkové chaloupky, kde měly děti hledat shodné perníkové
tašky. Na čtvrtém stanovišti si vyrobily motýlky a u pátého
stanoviště je čekal jednoduchý pohádkový kvíz zakončený výrobou
čepice pro Večerníčka.
Na závěr si děti vyměnily sladkou odměnu a drobné dárečky. Cesta
zpět do naší školky byla trochu zpestřena deštěm, ale nejsme přece

Canisterapie a nácvik obrany pred útokem psa
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Milí spoluobčané,
je tu červen, měsíc, kdy končí škola a jsou před námi prázdniny.
Uběhly tři měsíce od vydání posledního Zámršťáčku. Za tu dobu
máme mnoho nových zážitků, které vám předkládáme v podobě
fotografií. Je to unikátní světová výstava Brána do vesmíru,
návštěva Botanické zahrady v Praze, výroba čarodějnice, beseda
nad knihou Kapřík Metlík, oslava Dne rodiny, školní výlet do
Toulovcových maštalí. Poslední velká akce se uskutečnila 24.
června, kdy jsme s velitelem hasičů Janem Merklem u hasičárny
zhlédli praktickou ukázku práce hasičů. Následovalo v parku
grilování vuřtů a dopravní výchova s názvem: Chodec a cyklista.
Instruktor Jan Mračno s dětmi probral teoretickou i praktickou
přípravu jízdy na kole, ale i chování chodců na silnici. Na závěr jsme
se rozloučili s páťáky, kteří odcházejí na druhý stupeň do Vysokého
Mýta. Jim i panu učiteli byl symbolicky darován velký jahodový
dort, o který se s námi rozdělili. Do školy ve Vysokém Mýtě
odcházejí: Míša Jiráček, Leonka Janíková, Bětuška Duchoslavová a
Denis Řehoř. Ve škole končí i pan učitel František Černý, který zde
působil deset let. Pan učitel byl po celou dobu své pedagogické
práce pro žáky autoritou i kamarádem. Měl respekt a žáci ho pro
jeho vstřícnost a smysl pro humor měli rádi. Představoval mužský
element ve školství, který na mnohých školách chybí. Žáci měli
znalosti, na kterých stavěli při přechodu na druhý stupeň. Společně
s ostatními pedagogy se aktivně zapojoval do činnosti školy a tvořil
s námi jeden tým. Za to všechno panu učiteli všichni děkujeme.
Pane učiteli, dveře do naší školy jsou pro vás vždy otevřené a jste u
nás vítán! Po prázdninách do naší školy nastoupí nová paní učitelka
Ivana Veselá, která zvítězila ve výběrovém řízení na post učitelky.
Má 14 let pedagogické praxe ve školství, z toho několik let na
málotřídní škole. Své znalosti z pedagogické práce a angličtiny si
prohloubila několikaletým působením ve škole v Anglii. Je
profesionální cvičitelkou fitness a také vede kurzy prožitkové
angličtiny pro děti a dospělé. Tento kroužek se chystá vést i pro žáky
naší školy a ráda by oslovila i děti z mateřské školy. Na práci v naší
škole se těší, a to jsme rádi. Závěrem bychom chtěli poděkovat vám
všem, kteří spolupracujete s naší školou a pomáháte nám
sponzorskými dary či jinou záslužnou činností. Na oplátku se i my
snažíme dělat svými vystoupeními, dárečky a další činností radost
kolem sebe. Tak, teď jen rozdat odměny za sběr bylin a odpadových
surovin, dostat vysvědčení a hurá na prázdniny! Ať jsou pohodové,
plné sluníčka a krásných zážitků pro nás pro všechny.

V Toulovcových maštalích
Dopravní výchova
v parku

Učíme se dopravní značky

ZŠ Zámrsk

V Toulovcových maštalích

ZŠ Ukázka práce hasičů
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Fotbalový oddíl TJ Sokol Vraclav / SK Zámrsk, o.s.

Ústeckoorlicka rozhodně ostudu neudělali, ba naopak. Všem, kteří
pravidelně chodí na tréninky a zápasy, patří veliké poděkování za
viditelnou reprezentaci obou obcí. Reprezentovali nás: František
Wayrauch, Jan Winkler, Jan Brýdl, Vojtěch Hanzl, Ben Talacko,
Jakub Krobot, Michal Jiráček, Denis Řehoř, Anežka Wayrauchová,
Audrey Řehořová, Nikola Jiráská. Za celek starší přípravky František
Wayrauch. V příští sezóně 2015/16 se posuneme o kategorii výše a
pod hlavičkou Vraclav / Zámrsk nás v okresním přeboru budou
reprezentovat týmy mladších a starších žáků a v krajské třídě si
odbude premiéru tým dorostenců. Veliké poděkování po ukončené
fotbalové sezoně si zaslouží ochotní a obětaví rodiče za podporu a
pomoc při dopravě na turnaje. Nakonec veliké poděkování všem
našim trenérům mládežnických celků, bez jejichž obětavosti a
zapálení by mnoho dětí nepoznalo to jedinečné kouzlo
kolektivního sportu a krásu fotbalu.
Všem krásné léto a prázdniny...
Zdenda Brýdl, trenér, Vraclav

Tým starších žáků po úspěšné podzimní části, kdy vedl tabulku
meziokresního přeboru Ústecka a Svitavska, začal jarní část dobře.
Po úvodních výhrách jsme v utkání o čelo tabulky dokázali zvítězit s
FC Jiskra 2008 Králíky po remíze 2-2 sice až na pokutové kopy, ale
vítězství to bylo vzhledem k průběhu hry zasloužené. Vyrovnávací
gól jsme totiž dostali po hrubé chybě obrány až v poslední
minutě..... Zlom nastal v následujícím domácím utkání s dosud
třetím týmem Sebranic, který předváděl asi nejfotbalovější hru ze
všech týmů soutěže a zaslouženě nás přehrál. Poté jsme ztratili
body i s týmy ze dna tabulky, nejprve bod v Kunčině a následně jsme
podlehli venku Albrechticím. Tím jsme se bohužel "propadli" až na
třetí místo v tabulce. Vzhledem k umístění po podzimní části je to
škoda. Některým klukům v okamžicích kdy se nedařilo, bohužel
chyběla bojovnost a větší zápal pro hru.
V tabulce střelců soutěže obsadil Tomáš Lupoměský druhé místo s
26 brankami a třetí Tomáš Klofanda s 19 brankami.

MŠ Den Země
ve Vysokém Mýtě

Zde konečná tabulka sezóny 2014/15:

Mladší žáci

MŠ DOBZA

Kluci pod vedením trenéra Tomáše Klofandy odváděli po celou jarní
část sezony velmi slušné výkony, za což jim byly odměnou výborné
výsledky. Ze šesti odehraných turnajů jsme odešli 4x jako vítězové a
2x jsme obsadili 2.místo. Kromě dvou jsme všechna utkání vyhráli.
Někteří hráči vypomáhali a byli platní i v utkáních starších žáků, za
což jim patří velký dík.
Reprezentovali nás: Jan Zeman /27/, Vladimír Klofanda /21/, Tomáš
Syrový /10/, Jan Soušek /6/, Matěj Plocek /5/, Vojtěch Bezdíček /4/,
Josef Janda /2/, Jan Jakoubek /2/,
Filip Peterka /1/, Matěj Krobot /1/, Martin Hanzl, Johana
Tomanová a brankář Sebastian Talacko. V závorce je počet
vstřelených branek.
Starší přípravka
Na jaře jsme odehráli celkem 7 turnajů. Z toho jsme se umístili : 1x
1. místo, 4x 2. místo a 2x 3. místo. Oproti podzimu jsme byli
oslabeni o Vojtu Suchomela a Matěje Bezdíčka, kteří odešli na
hostování do Spartaku Choceň. I přesto jsme díky bojovným
výkonům odváděli vcelku slušné výkony. Celkem bylo odehráno 19
zápasů. 10x jsme zvítězili, 8x jsme odešli poraženi, 1x jsme
remizovali (s výhrou na PK). Celkové skóre bylo 73:52.Sloučení
klubů a spolupráce Vraclavi se Zámrskem se ukázalo jako krok
dobrým směrem k zachování činnosti fotbalové mládeže, v tomto
případě věkové kategorie v rozmezí 8-11 let. V době, kdy děti a
mládež na vesnici mají mnoho jiných zájmů, leckdy i smysl
postrádajících a kdy fotbal již dávno není pro vesnickou mládež
sportem číslo jedna, je další odehraná sezóna bez jediné absence
klubu na soutěžních turnajích srovnatelná s malým zázrakem. Naši
mladí fotbalisté Zámrsku a Vraclavi na okresních hřištích

MŠ Labyrintárium Loučeň
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MŠ Návštěva v ZUŠ
Vysoké Mýto

MŠ Vynášení Moreny

ZŠ Beseda
Kapřík
Metlík

MŠ Nocování budoucích
školáků ve školce
MŠ Pasování na školáky

ZŠ Jahodový dort

Velikonoční výrobky dětí ZŠ
MŠ Před zámkem Loučeň
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