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

V blízké době plánujeme ještě poslední realizaci rekonstrukce
kanalizačního řadu v obci, a to oddělení jednotné kanalizace u
rodinných domů u Starého sídliště (naproti poště) zvlášť na
kanalizaci dešťovou a splaškovou. Na závěr Vám všem musíme
poděkovat za vzorný přístup, spolupráci a toleranci během
výstavby kanalizace. Zároveň Vám přejeme hladký průběh prací při
provádění Vašich domovních přípojek kanalizace. Do příštího
června nás tedy čekají opravy některých úseků komunikací včetně
výstavby mostů u hřiště a škrobárny, ale věříme, že po
zkušenostech a zážitcích z výstavby kanalizace tyto akce dokážeme
dobře zvládnout.
Pavel Matys

Vážení spoluobčané,
jelikož byla dokončena stavba kanalizace Zámrsk Janovičky, chtěli
bychom zde shrnout záležitosti, které provázely výstavbu a
informovat Vás, co bude následovat. Stavba byla zahájena na konci
listopadu 2014 a probíhala přes příznivé zimní období až do svého
závěru na konci července 2015. Během výstavby se nevyskytly
závažnější komplikace, které většinou provázejí takovéto rozsáhlé
stavby. Dále probíhalo odstraňování nedodělků, úpravy povrchů a
okolního terénu, souběžně s nezbytnými zkouškami kanalizačního
systému až po čistírnu odpadních vod ve Šnakově. Zároveň byla se
všemi doklady podána žádost o kolaudační souhlas, který by měl
být vydán dle předběžných informací koncem října 2015. Nadále
dále probíhat práce, spojené s opravou povrchů mí stních
komunikací, které byly poškozeny výstavbou kanalizace. Některé
úseky, zejména dlážděné, byly již opraveny. Ostatní komunikace
budou postupně dokončeny do 30.6.2015. K hranicím našich
pozemků byly vyvedeny jednotlivé odbočky, zakončené revizní
šachtou. Umístění této šachty předem upřesňoval s projektantem
každý vlastník nemovitosti už během projekčních prací v roce 201314. Od 11. září je možné připojit Vaše nemovitosti do těchto
revizních šachet, které jsou v ukončeních odboček z hlavní
kanalizační stoky. Před připojením je však nutno zkontrolovat, zda
je připojení provedeno přípojkou, zrealizovanou v souladu se všemi
příslušnými technickými předpisy. Jakmile bude Vaše potrubí
osazeno do rýhy, je nutno před jejím zásypem zajistit kontrolu a
převzetí Vaší přípojky pověřenou osobou - Milan Novotný a Martin
Vyhledal pro Zámrsk + Novou Ves a Pavel Matys pro Janovičky.
Pověřená osoba provede nejprve kontrolu technického provedení
Vaší přípojky a zjistí potřebné údaje, které zapíše do Potvrzení o
kontrole kanalizační přípojky nemovitosti. Nakonec Vám při této
kontrole předloží k podpisu Smlouvu o odvádění odpadních vod.
Při připojení nesmí dojít k napojení do kanalizace bez kontroly
přípojky zástupcem obce. Do přípojky nesmí být také v žádném
případě napojen svod dešťové vody. Kanalizace je splašková a
odpady, které do ní budou zaústěny, nesmí projít žádnou formou
předčištění. V žádném případě nesmí dojít k přečerpání obsahu
septiku do kanalizace. Toto kanalizační řád striktně zakazuje a
každý, kdo by tak učinil, se vystavuje sankcím. Kanalizační řád je k
dispozici společně s ostatními pokyny na webových stránkách
obce. Koncem roku 2015 skončí pro naši obec výjimka pro stávající
vypouštění odpadních vod z našich nemovitostí. Z toho vyplývá, že
bychom se měli všichni připojit do nové kanalizace do konce roku
2015. Je jasné, že se letos někteří spoluobčané z různých důvodů
nestihnou připojit. Pro tyto případy budeme jednat s odborem
stavebního úřadu a životního prostředí ve Vysokém Mýtě o
„přechodné lhůtě" pro připojení do 30.6.2016 a shovívavosti při
případné kontrole vypouštění odpadních vod.
Cena stočného v rámci Kanalizace Zámrsk Janovičky byla
stanovena na základě předchozích výpočtů na 35,- Kč/m3 včetně
DPH. V červenci 2015 byla dále zahájena plánovaná rekonstrukce
kanalizace na Starém sídlišti, která se již blíží do svého konce. Po
jejím dokončení bude následovat oprava místních komunikací v
tomto úseku Starého sídliště s realizací opět do 30. června 2015.

místostarosta a předseda komise pro výstavbu

ODPADY ZNOVU TENTOKRÁT PO LOPATĚ

- DO BÍLÝCH KONTEJNERŮ PATŘÍ BEZBARVÉ SKLO
- DO ZELENÝCH KONTEJNERŮ PATŘÍ BAREVNÉ SKLO
- DO MODRÝCH KONTEJNERŮ PATŘÍ PAPÍR
- DO KONTEJNERU NA BIOODPAD PATŘÍ ODPADY ZE ZAHRAD A DALŠÍ
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD
- OSTATNÍ ODPAD DO TĚCHTO KONTEJNERŮ NEPATŘÍ, ANI SE K NIM
ŽÁDNÝ JINÝ NESMÍ ODKLÁDAT

A konečně – všichni, kteří čtete tyhle řádky, umíte číst a nechybí
Vám trocha zdravého rozumu. Obec vydala novou závaznou
vyhlášku, ve které je přesně popsáno, kam můžete které odpady
ukládat. Takže si ji prosím přečtěte, a ti, kterých se zmínka o
čuňatech týká, si už konečně zapamatujte, jak odpad správně
třídit a kam ho ukládat. Uvědomte si, že slušně a s ohledem k
prostředí kolem nás bychom se měli chovat všichni.
Za OÚ Zámrsk - Zuzana Tvrzníková, starostka
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5) Textilní odpad:
Tento druh odpadu je možno odložit do kontejneru na stanovišti
U Rajčáku.

Obecně závazná vyhláška obce Zámrsk č. 1/2015, o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Zámrsk

Čl. 4 - Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je
zajišťován 2x ročně odebíráním na předem vyhlášených
přechodných stanovištích. Pracovníci svozové firmy odpad
přebírají a ukládají do automobilů k tomuto sběru určených.
Informace o sběru jsou letákovou formou rozesílány do
jednotlivých domácností, zveřejňovány na úřední desce obecního
úřadu a vyhlašovány obecním rozhlasem.
Čl. 5 - Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým
rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce,
matrace, nábytek … ).

Zastupitelstvo obce Zámrsk se na svém zasedání dne 28.7.2015
usnesením č. 72/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona
č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):
Čl. 1 - Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území obce Zámrsk, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů)

Čl. 2 - Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
1. biologické odpady rostlinného původu
2. papír
3. plasty včetně PET lahví
4. nápojové kartony
5. sklo
6. kovy
7. textil
8. nebezpečné odpady
9. objemný odpad
10. směsný komunální odpad
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální
odpad po stanoveném vytřídění podle odst. 1 písm. a) až i).

Informace pro občany: Objemný odpad a nerozložený nábytek lze také
individuálně odevzdat bezplatně za splnění podmínek daných řádem sběrného
dvora na adrese Vysoké Mýto, ul. Průmyslová a ul. kpt. Poplera.

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován 2x ročně
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích.
Pracovníci svozové firmy odpad přebírají a ukládají do automobilů k
tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou letákovou formou
rozesílány do jednotlivých domácností, zveřejňovány na úřední
desce obecního úřadu a vyhlašovány obecním rozhlasem.
Čl. 6 - Sběr a svoz směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob
a pytlů. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:
1. typizované sběrné nádoby - popelnice, ve výjimečných
případech pytle, určené ke shromažďování směsného
komunálního odpadu,
2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných
prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného
komunálního odpadu.
2) Sběrné nádoby budou v den svozu uloženy k odvozu ke
komunikaci před domy.
Svoz probíhá dle daných termínů svozové firmy, zveřejněných na
úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách obce.
Čl. 7 - Sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu
1) Biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) je odpad, který je
schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu - např. potraviny,
odpad ze zeleně.
2) Bioodpad lze ukládat do velkoobjemových kontejnerů,
umístěných v době od 1.4. do 31.10. kalendářního roku na
stanovištích - v Zámrsku: u obecní prodejny, na Starém sídlišti a
na Staré Vsi; na Nové Vsi: u Rajčáku; v Janovičkách: u nádraží, u
Šmahů a na návsi.
Čl. 8 - Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební
odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem
stanoveným způsobem.
Čl. 9 - Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná
vyhláška obce Zámrsk
č. 2/2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů)

Čl. 3 - Shromažďování a svoz tříděného odpadu
1) Bílé a barevné sklo, papír:
Tyto druhy odpadu jsou shromažďovány do zvláštních sběrných
nádob, rozmístěných na těchto stanovištích:
- na sídlišti u Kotelny
- u Obecní prodejny
- u Rajčáku
- na křižovatce v Janovičkách
Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny
příslušnými nápisy (sklo, barevné sklo, papír).
Svoz probíhá dle daných termínů svozové firmy, zveřejněných na
úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách obce.
2) Plasty včetně PET lahví:
Tento druh odpadu je shromažďován do plastových pytlů, které
budou v den svozu uloženy k odvozu ke komunikaci před domy.
Svoz probíhá dle daných termínů svozové firmy, zveřejněných na
úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách obce.
3) Nápojové kartony:
Tento druh odpadu je shromažďován do plastových pytlů, které
budou v den svozu uloženy k odvozu ke komunikaci před domy.
Svoz probíhá dle daných termínů svozové firmy, zveřejněných na
úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách obce.
4) Kovový odpad:
Kovový odpad lze odkládat vždy v pondělí a ve čtvrtek v době od
14 do 15 hodin v kotelně obecní prodejny do zvláštní sběrné
nádoby; dále obec zajišťuje odvoz kovového odpadu v termínech
vyhlášených obecním rozhlasem, kdy je nutno tento druh
odpadu v den svozu uložit k odvozu ke komunikaci před domy.

Informace pro občany: Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat mobilní
kontejner na náklad objednatele nebo za úhradu odevzdat na sběrných dvorech
Vysokého Mýta na adrese ul. Průmyslová a ul. kpt. Poplera Vysoké Mýto.
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Mapový server naší obce GObec
Žloutnoucí listy mávají v podzimním větru na rozloučenou
odcházejícímu létu, ranní mlhy nás donutí navléci teplé kabáty a
letmý pohled na teploměr vysvětlí, proč z komínů začínají stoupat
proužky dýmu. Ti, kdo se včas nezásobili topivem, se tváří ustaraně a
pokoušejí se napravit, co přes léto nestačili. Nejsou však jediní, komu
na čele přibudou vrásky. Protože je-li pro zahrádkáře a zemědělce
dobou žní červenec a srpen, pro motoristy představuje vrchol
brněnská Velká cena, pak pro hasiče sezóna vrcholí právě v topném
období. Kdo z nás si při zatápění uvědomí, že jenom závady na
topidlech, jejich nesprávné používání a manipulace s odpadem
přispěly za jediný rok k celkovým škodám částkou přes 33 milionů
korun, ten uzná, že starosti hasičů jsou plně opodstatněné. A to
nemluvíme zatím o dalších příčinách, které úzce souvisí právě s
topným obdobím.Domníváme se, že právě na tomto místě je třeba
připomenout nesmírný význam požární prevence a preventivně
výchovné činnosti, protože za většinou neštěstí stojí zdánlivě
nepatrné a zanedbatelné maličkosti, které by bylo při včasné
prevenci možno snadno odstranit. Bohužel si nikdo z postižených
neuvědomil, oč je lacinější obětovaná chvilka volného času proti
statisícovým škodám a zmařeným životům. Co všechno bychom měli
před započetím topné sezóny zkontrolovat? V tomto povídání
uvedeme jenom hlavní body, protože k jednotlivým typům topidel
se ještě vrátíme v podrobných samostatných statích. Začneme
prohlídkou samotných kamen. Zkontrolujeme šamotování, uzávěry
dvířek a stav kouřovodů. Pravidelnou prohlídku u tepelných
spotřebičů na plyn ponecháme na odborníkovi. U elektrických
spotřebičů prověříme přívodní šňůry, zásuvky i dimenzování pojistek
proti případnému zkratu. U všech topidel budeme dbát na bezpečný
odstup od zařízení místnosti a pokud není možné jej dodržet,
zabezpečíme alespoň kvalitní tepelnou izolaci. Dále prohlédneme
napojení na komínové těleso a majitelé rodinných domků se
přesvědčí, zda odpovídá požárním předpisům, je-li omítnuto, jestli v
něm nejsou zazděné trámy a zda hořlavé látky jsou uloženy
dostatečně daleko.Pokud prohlídka neukáže závady, zbývá jen se
seznámit se správným postupem obsluhy a hlavně jej vždy
dodržovat. Tím jsme udělali vše, co bylo třeba udělat ke snížení
nebezpečí vzniku požáru a nezbývá než popřát vám příjemné chvíle
pohody u hřejících kamen, strávené bez obav, že místo člověka se o
naše hodnoty postará jen požár.

Na webových stránkách naší obce se objevilo nové tlačítko s
popiskou GObec mapový server. Naleznete ho v pravém svislém
menu a jeho prokliknutím se dostanete na mapový server naší obce,
který obsahuje katastrální mapu naší obce včetně pozemků a čísel
popisných, mapy Google a další mapy, budete si moci jednoduše
zobrazit územní plán nebo záplavové území. Tento mapový server
bude postupně doplněn o zákres sítí veřejné infrastruktury a další
užitečné informace.
Informujeme, že počátkem října byly spuštěny nové internetové
stránky naší školy, a to na webové adrese www.zszamrsk.cz . Pod
tímto odkazem naleznete nejen všechny potřebné informace o naší
škole, ale i aktuální nabídku kroužků, rozvrh hodin, jídelní lístek
školní jídelny a mnohé další, a samozřejmě také fotografie ze
školních akcí a vyučování. Na naše stránky se pohodlně dostanete i z
webových stránek obce Zámrsk www.zamrsk.cz z odkazu Základní
škola.
Ať se Vám nové školní stránky líbí a rádi je navštěvujete!

Pozor na nahlášení dočasně vyřazených
vozidel, termín je konec roku 2015!
Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před
30. červnem 2013 (je tzv. v depozitu), musíte přijít do konce roku
2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud
termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde
přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině
roku 2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak
nehrozí administrativní zánik vozu, ale finanční sankce do výše až
50.000,-Kč. Proto prosím využijte zbývajícího časového prostoru ke
sdělení potřebných údajů o vozidlu a nenechávejte to na poslední
chvíli. Formulář žádosti je na webových stránkách města Vysokého
Mýta, pod odborem dopravy a silničního hospodářství. Při podání
žádosti je nutno uhradit správní poplatek ve výši 50,-Kč.

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

V sobotu 21. listopadu se od 20 hodin v sousedním
Dobříkově koná tradiční

XIII. Reprezentační ples
Mikroregionu Vysokomýtsko
Jedná se vždy o velmi zdařilý ples s bohatou a
hodnotnou tombolou. K tanci a poslechu zahraje
kapela Vepřo Knedlo Zelo s Dádou, občerstvení zajistí
myslivecké sdružení Majka Dobříkov Zámrsk, jejichž
kuchyně je vyhlášená. Předtančení je v režii Papeta
Zámrsk. Vstupenka s místenkou je v ceně 120,- Kč.

Pozvánka na koncert
U příležitosti dokončení opravy střechy kostela sv. Martina se v
sobotu 7. listopadu po slavnostní zpívané mši, která proběhne
mezi 16 až 17 hodinou, uskuteční v místním kostele sv. Martina
koncert vysokomýtského chrámového sboru Musica da Chieza.

Prosíme o předběžné nahlášení účastníků plesu do
4. listopadu na místním obecním úřadě, na emailu
ouzamrsk@email.cz nebo na tel. 724 191 881.

Začátek koncertu je v 17 hodin. Vstupné dobrovolné.
Na koncert jste srdečně zváni!
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Kroužky při Mateřské a Základní škole Zámrsk
Mobil: +420 777 012 474
e-mail: info@centrumpaprsek.cz
www.centrumpaprsek.cz

Konec školního roku byl spojen nejen s loučením s předškoláky
odcházejícími do základní školy, ale také s přípravami na plánované
úpravy v budově mateřské školy. V ředitelně zůstaly jen holé zdi,
elektronika a hračky ze třídy zaplnily kuchyň, umývárnu i sklady.
Stavební práce tak mohly vypuknout. Nejdříve byly provedeny
nové rozvody elektřiny v ředitelně i ve třídě. Následovalo vytrhání
starých parket v ředitelně a vyrovnání podlahy, otlučení vlhkých zdí
a jejich oprava, zabudování trezoru, snížení a zakrytí stropu
sádrokartonem, vymalování, položení a nalakování nových parket.
Obroušeny a nově nalakovány byly také parkety v přední části třídy.
Ředitelna byla kompletně vybavena novým nábytkem a
osvětlením. Z umývárny byla vyvedena voda ke sprchovadlu s
oblázky, vybudovanému v zadní části zahrady. Koordinace
zednických, malířských, sádro-kartonářských, elektrikářských,
parketářských, instalatérských i truhlářských prací tak, aby na sebe
plynule navazovaly a byly hotové do začátku nového školního roku,
nebyla jednoduchá. Velmi proto děkuji všem zúčastněným
řemeslníkům za ochotu a vstřícnost. Zvláštní poděkování patří
panu F. Prokopovi, který mi s organizací prací i zajištěním materiálu
a firem výrazně pomáhal a obci za finanční zajištění celé akce.

Vzdělávací centrum Paprsek přichází s kvalitní nabídkou kroužků a
zájmových aktivit, které jsou určeny i pro děti, které chodí do jiné
mateřské školky či základní školy. Naší snahou je nabídnout
různorodost, profesionalitu a stále se progresivní cestou rozvíjející
nabídku aktivit.
V tomto školním roce bude probíhat při Mateřské škole Zámrsk
kroužek keramiky a prožitkové angličtiny. Při Základní škole Zámrsk
kroužek keramiky a hravé angličtiny rozšíří také kroužek Výroby
loutek. Bližší informace o náplni, kurzovném a lektorovi naleznete
na této webové stránce: www.krouzky.centrumpaprsek.cz
Všechny kroužky jsou vedeny kvalifikovanými lektory, kteří mají v
této činnosti zkušenosti.
V přípravě je i kroužek bubnování na bubny Djembe a věříme, že v
nejbližší době nabídneme také sportovně - pohybový kroužek.
Vzdělávací centrum Paprsek vysílá paprsky i k Vám a je jen na Vás,
zda se jimi necháte dotknout a přivedou Vás mezi nás.
Mgr. Ivana Veselá, ZŠ Zámrsk

TANEČNÍ KURZY
Taneční kurzy začínají ve středu 7. října 2015 děti od 17,00 hodin, ženy od 18,30 hod. Taneční
pro páry budou probíhat v neděli 8., 15., 22. a
29. listopadu 2015 od 17 do 19 hodin. Všechny
kurzy probíhají na sále Hostince v Podskalí.

PODĚKOVÁNÍ
Mateřská školka

Ředitelna zazářila novotou, hotovo bylo i ve třídě, všude však byly
nánosy prachu. Prach pronikl i do ostatních místností. Nezbývalo
tedy nic jiného, než pustit se do úklidu celé školky. Úklid to byl
opravdu náročný. Po té, co zmizel prach z podlah a nábytku, přišly na
řadu hračky. S vodou či prachovkou se potkala každá kostička,
všechny součástky stavebnic, kočárky, panenky, knihy, záclony,
závěsy, veškeré textilní doplňky, sítě, potahy molitanových kostek,
hracích polštářků apod., cvičební nářadí, prostě vše, co patřilo do
třídy. Po úklidu třídy a šatny následovala umývárna, chodby, sklady,
kuchyň. Hračky a pomůcky byly na svém místě, zbývalo nastěhovat
veškerou dokumentaci zpět do ředitelny, roztřídit ji, skartovat,
archivovat a uložit do nových skříní a stolů. O opětovné propojení
počítačové sítě a telefonů se ochotně postaral pan Pavel Žaba.
„Třešničkou na dortu“ byla úprava květinových záhonů v prostoru
zahrady (výtvor paní Prokopové, ze které se po té, co přestala ve
školce vařit, stala naše dvorní zahradnice), oprava okapového svodu
poškozeného při velkém větru, úklid venkovního skladu hraček a
výměna písku v pískovištích osazených novými sedátky. V září tak
děti, kterých je opět 26, mohly nastoupit do školky zářící čistotou.
Děkuji proto paní Lucii Barákové a paní Prokopové, které vyslyšely
naši prosbu o pomoc v místním rozhlase a všem pracovnicím školky,
které ochotně přerušily dovolenou a přiložily ruce k dílu.
Za zastupitele obce Zámrsk - Zuzana Tvrzníková, starostka

Mgr. Lenka Hejduková, ředitelka MŠ
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DRAKIÁDA 2015

Počasí opět „nezklamalo“ a jak je už „dobrým“ zvykem, ani letos vítr
nefoukal. Přesto draci téměř zázrakem vzlétli k obloze. Někteří
vystoupali vysoko a našli si vzdušné proudy, které je ve výšce udržely,
jiní průběžně padali a díky vytrvalosti dětí i rodičů opět stoupali. Přes
padesát účastníků letošní Drakiády si tak užilo hlavně pobíhání po
poli spojeného se sběrem brambor, které zůstaly ležet mezi čerstvě
zasetým obilím. O to příjemnější byl návrat do vytopené a
bramboráky provoněné školky. Po posilnění a zahřátí čajem či kávou
nechyběla ani sladká tečka v podobě ovocných i jiných dobrot, o
které se opět v hojné míře postaraly maminky.
Nejmenší děti si vyzkoušely, jaké to bude, až dorostou do
„školkového“ věku, starší předvedly rodičům, s čím si nejraději hrají a
školáci zavzpomínali na časy, kdy ve školce pobývali. Čerstvě
nasbírané brambory se v tvořivém koutku, kterého se ujala paní
Kristýna Martincová, postupně měnily v pohádkové postavy,
zvířátka, sluníčka…
Drakiáda je za námi. Děkujeme panu Martinu Pilařovi za brambory,
paní Petře Růžičkové a paní Evě Horáčkové na výborné bramboráky,
které nám z nich usmažily a rodičům za donesené dobroty. Těšíme se
na další společné setkání i s dalšími občany Zámrsku, které rádi
uvidíme na Dni otevřených dveří, plánovaných na období oslav sv.
Martina.
Za MŠ Zámrsk Mgr. Lenka Hejduková

Září v základní škole
Milí spoluobčané,
skončil nám první měsíc nového školního roku 2015/2016.
Rozkoukáváme se po prázdninách a zjišťujeme, že dva měsíce
prázdnin je síla. Vidíme, co se dá zapomenout, když si o prázdninách
moc neopakujeme. Teď už to zase zvládáme. Jsme rádi, že od začátku
jezdíme každý pátek na plavání. Kurzu se účastní všichni žáci naší
školy. Je vidět, jak se rok od roku zdokonalujeme. I výuka plavání je
úplně jiná než dříve. Je rozmanitá s mnoha různými plaveckými
pomůckami, které plavání zpestřují a zpříjemňují. Školu máme
vymalovanou, i stěny školní jídelny dostaly nové barvy. O to se
postaral pan Jaroslav Jiráský, o úklid naše paní školnice Jaroslava
Kysilková. Paní učitelky připravují v přípravném týdnu vše, abychom
1. září slavnostně zahájili nový školní rok. Vítáme nové školáky. Do
prvního ročníku nastupují: Dominik Andrés, Tadeáš Hansl, Karolínka
Molčíková, Matěj Špatenka a Maxim Vasilyev. Do druhého žákyně
Johanka Drobná a do 3. ročníku Tommy Zigo. Je nás 33 žáků. Škola je
pro nás otevřena každý den pondělí pátek od půl sedmé a zavírá se
po 16. té hodině. Od října otvíráme zajímavé kroužky. Těšíme se na
hravou angličtinu, výrobu loutek a keramiky a neméně na kroužek
hry na bubny. Škola je tu i pro dospělé. Jednou týdně od 18 do 19
hodin vede naše cvičitelka Lucie Rejmanová hodinu posilování. Jsme
rádi, že se prostory školy využívají i jiným způsobem, než jen k
učení.Vloni jsme se loučili s prázdninami na ranči na Týnišťku. Je to
pro nás již tradice. Letos se tato akce koná 12. září. Většina z nás se
převléká do masek. Pod vedením šerifa Huga a pomoci jeho skupiny
nejprve plníme zajímavé úkoly, nato nacházíme poklad truhlu zlata!
Za splněné úkoly dostáváme perníkové medaile a plno jiných dobrot
a hraček. Poté opékáme vuřty a nakonec sladce unaveni se loučíme s
šerifem a krásným prostředím ranče.
4

Hodinu Hudební výchovy zpestřují dne 21. září Muzikohrátky.
Zkušení lektoři manželé Jasanští hrají s dětmi na africké bubny,
seznamují je i s jinými hudebními nástroji, na které mohou všichni
zúčastnění hrát. Školou zní rytmus a všem je fajn.Dne 22. září v
hodině Vlastivědy máme besedu s paní starostkou, aby nám řekla o
práci obecního úřadu a my zase přednášíme paní starostce naše vize,
co bychom v obci chtěli vybudovat, co se nám líbí a naopak, co by se
mělo zlepšit. Dozvídáme se plno zajímavých věcí, ale i my dáváme
zajímavé podněty. Např.: „v obci chybí tělocvična, dětská hřiště se
nám moc líbí, ale brali bychom víc houpaček a prolézaček, altánek v
parku by bylo potřeba opravit“. Některá přání jsou nereálná: otevřít
tu pobočku McDonald´s či KFC. Nejvíce vyzdvihujeme novou
výsadbu v parku. Besedu hodnotíme velice kladně. Do konverzace se
zapojilo mnoho žáků a bylo škoda, že jsme po hodině museli skončit.
Další zajímavou akcí je projekt Den jazyků. Říkáte si: „To něco
takového existuje, jako Den jazyků?“ Představte si, že ano. Pozvání
přijala paní Gábina Chalupníková z MIKÁDA a přivedla s sebou
Španělku, která je v MIKÁDU na roční stáži. Učí nás španělský tanec a
my ji na oplátku učíme tanec Kolo, kolo mlýnský. Na závěr nám čte ve
španělštině pohádku O myšce, kterou překládá G.Chalupníková.
Mezi návštěvou jsou také německy, slovensky a ukrajinsky mluvící
hosté a čtou nám naše známé pohádky v jejich jazyce. Např.
Červenou karkulku či Sněhurku. Paní učitelka Iva Veselá dramatizuje
pohádku O jednom autobusu v anglickém jazyce. Toto setkání v nás
zanechává mnoho zajímavých poznatků. Alespoň jeden z nich přestože neznáme jazyk, můžeme si rozumět. Všichni se dobře
bavíme, a ani nám při tanci či zpěvu nepřipadá, že jsme z jiné země.
Ani jiný jazyk nás nerozděluje. Zase jedna krásná a poučná akce. Je
však potřeba, aby člověk znal cizí jazyk. Máme vizi na příští rok,
kterou uskutečníme: naše škola bude školou s rozšířeným
vyučováním anglického jazyka.Mezi náš nový zajímavý projekt patří
projekt INFORMAČNÍ TABULE (pokud to tak lze nazvat). Víte, že v naší
obci informační tabule chybí. Vytvoření jejich předlohy se chopila
Pavla Tvrzníková, studentka vysoké školy, obor učitelství estetické
výchovy. Pavla si předsevzala, že žáci 4. a 5. ročníku s její pomocí
informační tabule do místního parku a okolí vytvoří. K tomuto úkolu
Pavla přistupuje zodpovědně. Svoji představu nejprve představila
radě obce a po zkonzultování možnosti přenesení předloh na
skutečné tabule se pustila s dětmi do práce. Každou hodinu má
připravenu. Navštěvuje hodiny výtvarné výchovy a vede rozhovory
s žáky o historii naší obce, aby o ní získali určitý obraz. Zajímavé věci
o historii kostela sv. Martina se děti v rámci přípravy dozvěděly i od
pana faráře. Pavla zapojuje žáky, kteří pod jejím vedením kreslí
mapu Zámrsku, jindy děti vytvářejí, co se jim nejvíce ve vesnici líbí.
Při přípravě tabulí využívají různé techniky. Všichni jsme zvědaví,
jaký bude výsledek, ale nechme se překvapit! Žáky to velice baví a
to je dobře. Celý projekt by měl být dokončen a připraven k realizaci
do listopadu. Obrazovou dokumentaci akcí školy najdete ve
vestibulu Obecní prodejny v Zámrsku. Svými činnostmi pomáháme
naplňovat informační, čtenářskou i multikulturní gramotnost.
V závěru bychom chtěli všem popřát krásné podzimní dny. Nám ve
škole „Ať se daří“!
Základní škola

Hrajeme
na africké bubny

Zahájení
školního roku

Kreslíme mapu Zámrsku

Na ranči
Vydává Obecní úřad Zámrsk, Zámrsk 95, 565 43 Zámrsk, IČO 00279811
e-mail: zamrsk@tiscali.cz, pro informace občanům ZDARMA.
Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. číslem: MK ČR E 12835.
Předpokládaný termín uzávěrky příštího čísla je 30. listopadu 2015

Besedovali jsme
s paní starostkou
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