Vážení spoluobčané,
i když letošní zima nebyla žádnou opravdovou zimou, stále se
nechce vzdát a neustupuje jarnímu sluníčku. Přesto už začalo
astronomické jaro a je tedy pravý čas na první letošní číslo
Zámršťáčku.
V loňském roce prošla naše obec i my všichni náročnou výstavbou
kanalizace. Tato stavba svým způsobem omezila běžný život
prakticky nás všech. Podařilo se ji však zdárně dokončit a do
budoucna nás bude v oblasti investic v této oblasti čekat už jen
oddělení dešťové a splaškové kanalizace v cca dvousetmetrovém
úseku na Nové Vsi a v ulici u rodinných domů na Starém sídlišti.
Jsme si vědomi nepříjemností, které Vám přinesla stavba
kanalizace a hlavně skutečnost, že nebylo možno stav komunikací
uvést do bezproblémového stavu ihned po výstavbě. Kanalizační
řad byl vkládán do komunikací do velké hloubky, místy 3 až 4 metry
hluboko, a navrácená zemina i přes snahu o její zhutnění klesá
postupně. Pokud by krátce po uložení kanalizace došlo ke
konečným povrchovým opravám cest, mohli bychom celé úseky
letos opravovat znovu. Cena za opravy komunikací je vysoká a
peníze na takové opravy by byly neúčelně vynaložené. Snažili jsme
se tedy řešit pouze lokální problémy, které rozkopané komunikace
přinášely, a snad se nám to občas i dařilo. Vážení občané, děkujeme
Vám za Váš dosavadní vstřícný přístup ke stavbě a stavu
komunikací, Vaši trpělivost a pochopení.
Tolik očekávaná rekonstrukce místních komunikací, která tvoří
nejzásadnější položku letošního rozpočtu, je ale už na dohled. Od
počátku března probíhají práce na Starém sídlišti. Aktuálně probíhá
výměna kabelu veřejného osvětlení, aby mohlo být sídliště
osazeno novými lampami, následovat bude etapa komunikace
včetně odstavných pásů před řadovkami a v druhé etapě bude
zrealizována komunikace podél hasičárny a bytovky čp. 109 až k
silnici podél parku. Od dubna poběží rekonstrukce komunikací i v
dalších částech obce, přičemž prioritními úseky jsou ulice na Staré
Vsi a náves v Janovičkách. Další úseky budou následovat. Budou
také zpevněny parkovací pásy podél dlážděné komunikace na
Závodní straně zatravňovacími panely. Všechny komunikace by
měly být zrekonstruovány nejpozději do konce června, věříme ale,
že v případě příznivého počasí to bude i dříve.
Snad mohu prozradit (a doufám, že to nezakřiknu), že Pardubický
kraj chystá s velkou pravděpodobností na letošní rok opravu silnice
na průtahu obcí, která už je na mnoha místech v havarijním stavu.
Pokud k tomu skutečně dojde, bude mít Zámrsk jedny z nejlepších
komunikací v celém okolí
Ráda bych Vás informovala také o dalších záměrech obce. Od
loňského roku probíhá částečná rekonstrukce veřejného osvětlení
a pokračovat budeme i letos. Na tuto akci jsme získali 40% dotaci od
Ministerstva průmyslu a obchodu, máme v plánu zrealizovat ale
větší objem rekonstrukce, než jen dotovaný projekt. Jen namátkou
zmíním např. osazení nových světel do Úvozu. Kromě letošního
zásadního výdaje na opravy komunikací, který činí v rozpočtu více
než 8 milionů korun, se do dalších větších akcí nebudeme moci
pustit. I opravy komunikací zvládneme jen proto, že jsme díky
dotační podpoře Pardubického kraje, který nám na kanalizaci
přispěl částkou 6,5 milionu Kč, nemuseli na tuto akci vyčerpat celý
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poskytnutý úvěr a peníze můžeme použít na komunikace. Avšak
jedním z nesplněných úkolů, které veřejnost určitě vnímá
negativně, jsou neopravené mosty přes Loučnou obzvláště
rozpadlý most u Škrobárny. Jsme si tohoto dluhu vědomi. Bohužel
rozpočtová částka za opravu mostu je tak zásadní, že jsme si
netroufali pustit se do jeho rekonstrukce v době, kdy jsme nemohli
předvídat vývoj výstavby kanalizace. Nyní již máme v rozpočtu
určité prostředky vyčleněny a můžeme rozjet stavební řízení a
následný výběr dodavatele. A letos nás možná čeká ještě jeden
zásadní výdaj. Říká se „nechvalme dne před večerem“, ale snad
mohu napsat, že máme velkou pravděpodobnost zisku dotace na
novou velkoobjemovou cisternu pro zásahovou jednotku Hasičů
Zámrsk. Cisterna bude stát cca 8 milionů korun a obec uhradí z této
částky 10%. Tuto dotační možnost zjistil velitel jednotky Honza
Merkl počátkem roku, okamžitě se té myšlenky chopil a hlavně díky
jeho aktivitě a spolupráci byla naše obec zřejmě první v celé
republice, kdo podal žádost do příslušného dotačního programu.
Pokud se skutečně podaří cisternu získat, bude to pro místní
jednotku nejen velký závazek do budoucna, ale i velká pocta. Místní
jednotka JPO III vyjíždí prakticky ke všem požárům v okolí a stařičké
tatrovky, které naše jednotka používá, i přes jejich udržovaný stav
již neodpovídají současným požadavkům na vybavení akceschopné
jednotky. Ale nechci se v tomto článku věnovat jen rozpočtovým
záležitostem. Obec je hlavně o lidech, kteří v ní žijí, a na lidi má naše
obec štěstí. Společenský život je u nás bohatý díky místním
spolkům, hasičům z obou částí obce, rybářům, mysliveckému
spolku, fotbalovému klubu a také ochotnickému spolku PAPETO.
Počet plesů, které se v zimním období konají v Hostinci v Podskalí,
se v posledních letech ustálil na čísle 3 jak zásluhou mysliveckého
sdružení a ochotnického spolku, ale i díky aktivitě jednotlivců. Na
plesech si po tanečních, vedených místním párem tanečních
mistrů, manželů Ivety a Radima Podgorných, dokážeme zatančit
nejen obligátní polku, valčík a „ploužák“, ale i čaču, sambu, jive a
mnoho dalších tanců včetně tanga (!). A předtančení v podání
taneční skupiny PAPETA jsou žádaná v celém širém okolí. Tanečníci
sklízejí i ceny v soutěžích naposledy bodovali počátkem března na
taneční soutěži v České Třebové ziskem druhého místa. A můžeme
se těšit na nové divadelní představení, které chystají místní mladí
herci pod vedením Pavla Janíka. Nemohu nevzpomenout
společenské a sportovní akce pořádané Hasiči Janovičky i Hasiči
Zámrsk, rybářské závody, Gulášfest a již tradiční Martinskou
slavnost i zábavu a velikonoční klapání s Jidášem. Když ke všem
těmto aktivitám připočtu akce pořádané Mateřskou a Základní
školou, Vánoční koncert s účastí žáků Základní školy a pěveckého
sboru, sestávajícího již z 15 členů (z toho 13 Zámršťáků) a již tradiční
Štědrodenní zpívání, na kterém se 24. prosince sešlo již téměř sto
(!) lidí, tak je to opravdu úctyhodný výčet společenských aktivit!
Přátelé, velmi děkuji za práci Vám všem, kteří se obětavě zapojujete
do činnosti obce. Členům spolků, pedagogům z obou škol,
zastupitelům a členům komisí, ale i jednotlivým občanům, kteří se
pustí do práce tam, kde je třeba. Vážení přátelé, bez Vás všech a
Vašeho zapojení by naše obec nebyla tou, která je našim
obyvatelům skutečným domovem. Patří Vám velký dík.
Přeji Vám všem v letošním roce mnoho zdraví a úspěchů.
Zuzana Tvrzníková, starostka

V pondělí 2. listopadu 2015 uvítala naše obec velmi vzácnou
návštěvu. Naši obec navštívil prezident České republiky Miloš
Zeman. Pana prezidenta jsme uvítali spolu s dětmi ze Základní i
Mateřské školy před zámkem a poté se pan prezident vypravil do
badatelny Státního oblastního archivu prohlédnout si připravené
vzácné archiválie. Následovala beseda se zastupiteli, která se
odehrávala ve velmi příjemné a neformální atmosféře. Na
zámeckém nádvoří pak pan prezident promluvil k občanům obce a
zodpověděl jejich dotazy. Spolu s prezidentem České republiky nás
navštívil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Den 2.
listopadu 2015 bude zaznamenán v kronice jako jeden z
nejvýznamnějších dnů v historii naší obce.

Státní oblastní archiv v Zámrsku, jako archiv zříený zákonem č.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů, musí z důvodu ochrany majetku a zejména zajištění
ochrany svěřené části Národního archivního dědictví zabezpečit
prostory, v nichž se nacházejí archiválie. Jedním z prostředků,
kterými je zabezpečení zrealizováno, je kamerový systém, snímající
prostor v okolí sídla archivu. Ifnrmujeme tímto o skutečnosti, že v
tomto konkrétním případě je kamerovým systémem zachycen
vstup do partku a cesta vedoucí tzv. Černou zahradou kolem zámku.
Užití kamer je ze strany archivu plně v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a
stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů (č. 1/2006).

Tříkrálová sbírka i letos potvrdila, že Charita ČR je pro veřejnost
důvěryhodnou organizací. Občané devadesáti obcí a měst v
okrese Ústí nad Orlicí přispěli do 524 pokladniček částkou
2.439.598,- Kč.
Více než 1500 koledníků přineslo lidem na Orlickoústecku přání
štěstí, zdraví a pokoje do nového roku. Za to dostali „tři králové“
nejen pamlsky, ale i dar pro Charitu. Tato sbírka má pro Charitu velký
význam, protože díky ní se daří podporovat některé služby, a
pomáhat tak lidem v nouzi. Z částky vykoledované v našem okrese je
65 % určeno přímo Oblastní charitě Ústí n.O. Ta obnos použije na
činnost služeb v regionu, např. domácí hospicovou péči nebo
pečovatelské služby. Organizovat tak rozsáhlou akci je možné jen
díky nezištné službě stovek lidí, zejména našich asistentů v
jednotlivých obcích. To oni se každoročně s nenápadnou
samozřejmostí zapojují do náboru koledníků, jednání s institucemi či
pořádání doprovodných programů. V řadě míst mají zásadní podíl na
průběhu sbírky farnosti, často pomáhají skauti, hasiči nebo školy.
Nezbytností je spolupráce s obecními úřady. Je potěšitelné, že
Tříkrálová sbírka potvrzuje funkční občanské soužití v našich obcích,
splečenstvích, farnostech i rodinách, v nichž je přirozené úsilí o
dobré dílo a práce pro druhé. Upřímně děkujeme všem, kdo se na
letošní Tříkrálové sbírce podíleli. Děkujeme našim asistentům v
jednotlivých obcích, zástupcům obecního úřadu, farnosti a všem,
kdo pomáhají v obci sbírku organizovat. A hlavně děkujeme Vám,
občanům, za Vaše příspěvky do pokladniček. Pro Charitu má tato
sbírka velký význam, protože díky ní se nám daří podporovat některé
služby, a pomáhat tak potřebným. Děkujeme ale i za to, co se nedá
změřit nebo spočítat za radost, kterou koledníci rozdají svým přáním
štěstí, zdraví a pokoje. Řada občanů bere toto přání velmi vážně, už
dopředu koledníky očekává a těší se na ně. Tříkrálová sbírka se tak
stala součástí společenského života a smysluplnou tradicí v mnoha
obcích.Podrobné informace o výsledcích sbírky a použití prostředků
z Tříkrálové sbírky najdete včetně fotografií na našem webu
www.uo.charita.cz. Přejeme Vám mnoho dobrého v roce 2016.
Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí Iva Marková

Celá návštěva proběhla velmi příjemným a důstojným způsobem. K
zajištění jejího bezproblémového průběhu přispěli jak místní
občané svým přístupem, tak i pořadatelé z řad zastupitelů a
především členové místních hasičských sborů, ale i hasičů ze
sousedních obcí, kteří se ujali spolupořadatelské funkce. Chtěla
bych Vám všem toto cestou poděkovat.

Tříkrálová sbírka v obci Zámrsk
Letošní Tříkrálová sbírka přinesla v naší obci výnos ze čtyř
pokladniček celkem 16.794,- Kč, z toho v Zámrsku 13.435,- Kč a v
Janovičkách 3.359,- Kč. Koledovat po obci chodily čtyři skupinky, a
to: Johanka Tomanová, David Pešek a Matěj Říha; Karla Říhová, Táňa
Chalupníková a Kateřina Peterková; Ilona Horáčková, Blanka
Horáčková a Matěj Bezdíček a v Janovičkách Míša Matysová,
Magdalena Šťastná a Jakub Krobot. Dospělý doprovod zajistily Hana
Pešková, Yveta Tomanová a Eva Horáčková.

Požadujeme:
- 2 roky praxe u lůžka
- řidičské oprávnění skupiny B
- osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného
dohledu
- základy práce na PC
Nabízíme:
- zázemí stabilní organizace
- možnost dalšího vzdělávání
- 5 týdnů dovolené
- zaměstnanecké benefity
Životopis zasílejte na adresu: kaplanova.petra@orlicko.cz
Případné informace na tel. 731 402 322, www.uo.charita.cz

Proč si nedopřát… ?
Rozbitý spotřebič, touha po chytrém mobilu či neobvyklé
dovolené, nezištná finanční výpomoc dospělým dětem, návštěva
předváděcí akce s výletem, obědem a dárkem „zdarma“ a v
neposlední řadě nákupy velkého množství vánočních dárků to
všechno může být spouštěčem bezesných nocí a strachu z
budoucnosti.

Znovu připomínáme všem, kteří se před časem přihlásili jako
zájemci o získání kompostéru zdarma, že na základě jejich zájmu
pro ně stále držíme kompostér Thermoking 900 l v zásobě. V
současné době je většina kompostérů již rozebrána, stále však se
nedostavili všichni ti, pro které je blokujeme. Dostavte se tedy
prosím v úředních dnech v pondělí nebo ve středu na obecní úřad k
podpisu výpůjční smlouvy, nejpozději však do 2. května. V případě,
že se nemůžete dostavit, obraťte se na nás emailem nebo
telefonicky, abychom věděli, že máte o kompostér stále zájem a
domluvíme se na pozdějším termínu odběru. Kompostérů je
omezené množství, v případě ale, že budou přebývat i po
uvedeném datu, nabídneme je dalším zájemcům.

Dopřejte si ale jen to, na co máte!
Začíná to nevinně. Na nákupy a uspokojení svých tužeb si půjčím
jednou, potom podruhé, a ještě potřetí. Pak se něco stane (přijdu o
práci, dlouhodobě onemocním, opustí mě manželka, přítel, …).
Nezaplatím jednu splátku, druhou, třetí. Začnou se na mě hrnout
upomínky, výzvy k zaplacení, později platební rozkazy a exekuční
příkazy. Přestanu poštu přebírat, přestanu ji otvírat, „strčím hlavu
do písku“. Ze všech stran slyším jen DLUHY, DLUHY, DLUHY. Svým
blízkým nic neřeknu, bojím se a stydím.Všichni po mně chtějí
peníze, které nemám. Záhy nevím, kudy kam.
Svoji situaci řešte!
Nemusí být tak bezvýchodná, jak na první pohled vypadá. Naše
poradna poskytuje bezplatné poradenství. Nejčastěji řešíme
dluhovou problematiku. Pomůžeme Vám zmapovat Vaše dluhy,
komunikovat s věřiteli, pomůžeme Vám sepsat žádost o splátkový
kalendář. Poradíme Vám i v oblasti exekucí, pomůžeme s podáním
návrhu na platební rozkaz, odporu proti platebnímu rozkazu,
podnětu na zastavení exekuce apod. Vysvětlíme Vám doručené
dopisy od věřitelů, exekutorů či soudů, kterým nerozumíte,
poradíme, jak dál postupovat a co Vás ještě čeká. Poskytneme Vám
informace o oddlužení, dlužníkům pomůžeme sepsat návrh na
oddlužení, věřitelům pomůžeme s podáním přihlášek do
insolvenčního řízení.
Kromě dluhového poradenství se zabýváme i pracovním právem,
poradenstvím v oblasti bydlení, sociálních dávek, rozvodů, úpravy
styku s dětmi, výživného, sousedských vztahů, majetkových
vztahů, spotřebitelského práva a další.
Kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky nebo e-mailem na
číslech 734 281 415 a 465 520 520, nebo na internetu na adrese
www.uo.charita.cz.

Koncem loňského roku byla dokončena výstavba obecní kanalizace
a od té doby je možno realizovat domovní kanalizační přípojky k
Vašim nemovitostem. Připojení ke kanalizačnímu řadu mají být
provedena do 30.6.2016. V případě, že ze závažných individuálních
důvodů nebude možno v uvedené době některou z nemovitostí ke
kanalizaci připojit, upozorňujeme, že odpadní vody z této
nemovitosti musí být likvidovány v souladu se Zákonem č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
v platném znění.
V praxi to znamená, že odpadní vody v obci s vybudovanou
kanalizací mohou být mimo kanalizaci vypouštěny buď do jímky s
vyvážením, která má doklad o nepropustnosti, nebo (v ojedinělých
případech) do domovní čistírny odpadních vod s následnou
likvidací přečištěné vody zasakováním na vlastním pozemku, popř.
vypouštěním do vodoteče (povolení vyřizuje vodoprávní úřad, k
vypouštění do vodoteče musí dát souhlas příslušný správce
vodního toku). Kontroly likvidace odpadních vod v souladu se
zákonem jsou v pravomoci vodoprávního úřadu.
Informujeme občany, že obdržené faktury za stočné mohou platit
nejen bankovním převodem pod variabilním symbolem platby,
uvedeným na složence, ale také v hotovosti v kanceláři obecního
úřadu, a to v úředních dnech obecního úřadu vždy v pondělí od 8
do 11 nebo od 14 do 17 hodin, popřípadě ve středu od 8 do 11 a od
14 do 16 hodin.
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Obec Zámrsk přijme pracovníka pro správu a údržbu hřbitova.
Jedná se o celosezónní samostatnou práci v rozsahu
cca 40 hodin měsíčně. Více informací na Obecním úřadu
v Zámrsku, tel. 465 481 221, popř. 724 191 881,
email ouzamrsk@email.cz .
V roce 2015 jsme přivítali celkem sedm nových občánků, a to:
Adélku B., Nikolku Z., Kryštofa K., Marka S., Markétku J.,Adama P.,
Karolínku V.
Gratulujeme rodičům k narození jejich děťátka a miminkům
přejeme hodně zdraví a radosti ze života!
V roce 2015 jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:
Martou Drahošovou, Marií Tošovskou, Vladimírem Kopeckým,
Ladislavem Matouškem, Janou Norkovou a Miluší Kučerovou.
Čest jejich památce!

Od listopadu 2012 do října roku 2015 probíhala průběžná veřejná
sbírka Farnosti Zámrsk na zajištění finanční výpomoci při opravě
střechy kostela sv. Martina v Zámrsku. V souladu s podmínkami
sbírky Vám přinášíme závěrečné vyúčtování.
Právnická osoba: Římskokatolická farnost Zámrsk
Foersterova 161/1, 566 01 Vysoké Mýto,
IČ: 49317911
Sbírka povolena pod č.j.: KrÚ 63386/2012
Účel veřejné sbírky: Oprava střechy kostela sv. Martina v Zámrsku
Datum zahájení sbírky: 1.11.2012
Datum ukončení sbírky: 8.10.2015
Způsoby provádění sbírky:
a) shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu
Česká spořitelna, pobočka Vysoké Mýto, nám. Přem. Otakara II
190/I, č. účtu: 2912066319/0800
b) sběracími listinami
c) pokladničkami
d) prodejem vstupenek na vybrané akce (nebylo realizováno)
Statutární zástupce farnosti: Mgr. Pavel Mistr
Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby:
Hana Michálková
Osoba provádějící vyúčtování: Zuzana Tvrzníková
Hrubý výtěžek sbírky za dobu konání sbírky činil:74.605,84 Kč
Náklady spojené s konáním sbírky (vedení účtu): 38,08 Kč
Čistý výtěžek sbírky: 74.567,76 Kč
Peníze z výtěžku sbírky v částce 74.567,76 Kč byly v průběhu konání
sbírky využity na úhrady faktur č. 16/102013 v roce 2013 a
15FV00012 v roce 2015 za práce provedené dle smlouvy o dílo ze
dne 28.2.2013 na opravě střechy kostela sv. Martina biskupa v
Zámrsku. Kopie všech potřebných dokladů byly přiloženy k
průběžnému vyúčtování za jednotlivá období (tj. ze dne 22.4.2014,
27.4.2015 a 7.1.2016). Cena za opravu střechy (výměna části
konstrukčních prvků a kompletní výměna střešní krytiny) převýšila
1.400.000,- Kč a byla dále spolufinancována z prostředků Farnosti
Zámrsk, Biskupství Královéhradeckého a z dotačních prostředků
poskytnutých Pardubickým krajem. Je nutno podotknout, že
opravou střechy práce na kostele nekončí. V havarijním stavu jsou
pískovcové prvky střechy, fasáda budovy je významně poškozená a
kostel bude potřebovat i další zásahy. Rekonstrukce této památky
je zkrátka běh na dlouhou trať a doufáme, že na opravu druhé
nejvýznamnější historické stavby v obci se prostředky i v budoucnu
postupně najdou.

S - K L U B je komunitní klub pro seniory a veřejnost z Vysokého
Mýta a přilehlých okolních obcí. Myšlenka založení S - K L U B U
vznikla, protože chceme seniorům v našem regionu poskytnout
něco navíc- prostor pro realizaci svých koníčků, místo, kde se
mohou potkat s vrstevníky, zábavu, ale také odborné informace ze
sociální oblasti. Přístup do S - K L U B U mají samozřejmě i mladší
generace, které mohou svou účastí a svým nápaditým umem
setkání obohatit. S - K L U B se koná v Domově pro seniory ve
Vysokém Mýtě, Žižkova 913.
Jde nám o aktivní a plnohodnotné trávení volného času
- S - K L U B se koná každý poslední čtvrtek v měsíci vyjma letních
prázdnin od 16:00 17:30 hodin v Domově pro seniory ve Vysokém
Mýtě nebo na předem ohlášeném místě.
- O termínu konání a obsahu témat S - K L U B U se dočtete na
webových stránkách Domova pro seniory
www.dsvysokemyto.cz nebo zavolejte sociální pracovnic
na tel: 724 009 603, která Vám dotazy ráda zodpoví.
- Každým setkáním se budou prolínat dvě různá témata.
- Témata budeme vybírat tak, abyste v nich našli inspiraci, poučení i
odborné informace ze sociální práce. Rovněž se do tvorby témat
mohou zapojit samotní zájemci, spolupracovat také budeme s
odborem sociálních věcí městského úřadu Vysokého Mýta.
- Těšit se můžete například na přednášky o různých terapiích, které
v Domově poskytujeme, povídání o aktuálním dění ve světě,
cestopisné přednášky, seznámení se s prací na počítači a
internetu, poskytnutí rad z oblasti problematiky demence,
především Alzheimerovy choroby a osob pečujících, kterých se
tato problematika týká, budeme řešit oblasti z prevence
kriminality, aj.
- Celým setkáním Vás budou provázet sociální pracovníci
Domova pro seniory ve Vysokém Mýtě.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Bc. Veronika Vytlačilová a Bc. Marek Mana, DiS. sociální
pracovníci Domova pro seniory ve Vysokém Mýtě

V předchozích dvou letech se do vsi vrátila původní tradice Klapání
v Zámrsku. Pozitivní je, že „realizační tým“ se rozrostl. Byli jsme
sice trochu oslabeni nemocemi několika klapáčů, ale dorazili další.
Výsledkem bylo téměř 30 dětí,které se statečně popraly s časnou
ranní hodinou a s horším počasím. Díky pomoci několika rodičů se
na Bílou sobotu podařilo ustrojit Jidáše verze 2.0. chodící. Rozdíl
mezi lety 2014 a 2015 můžete vidět na fotografiích.

Letošní Velikonoční pondělí vychází na 28.března.
Z organizačních důvodů se sejdeme poprvé ve středu 23.3. v 18
hodin v Rajčuru. Pokud bude pršet, tak na hřišti pod střechou. Kdo
má klapačky a hrkačky, vezměte je s sebou. Kdo nemá, ať přijde
také. Na obecním úřadě je k dispozici několik klapaček k zapůjčení.
Ve středu se vyberou Velcí a Malí páni a založí se docházkový sešit.

majitelům rodinných domků. Kdy jste naposledy za přítomnosti
odborníka kontrolovali stav přípojky a vodičů v rozvodné skříni?
Právě zde většinou prochází vodiče prostorami plnými prachu,
pavučin či starého harampádí a jejich izolace je namáhána
povětrnostními vlivy. Preventivní prohlídka pomůže zabránit
zkratu v prostředí jako stvořeném pro vznik požáru.
Jako další otázka platí všem, kdo si sami provádějí údržbu pojistek.
Používáte vždy jen správně dimenzované pojistky? Nebo je sami
opravujete? Většina samozvaných odborníků postupuje tak, že
tavný element nahradí z jakési snahy po trvanlivosti průřezem
silnějším než samotný vodič. Zapomíná přitom na původní účel
pojistky, protože takto opravená pojistka při přetížení sítě
nepřeruší přívod proudu a dojde tak k nenapravitelným poruchám
na vlastních spotřebičích, ale i k poškození instalace a zkratu. Proto
pojistky nebudeme nikdy opravovat, ale nahradíme je novými
předepsané hodnoty.
Důležitou částí elektroinstalace je vnitřní rozvod proudu, položíme
si tedy otázku, zda je proveden podle platných předpisů, jaký je
jeho technický stav a zda průřezy vodičů odpovídají dnes
používaným spotřebičům. Je dostatečně zabezpečen proti
přechodovým odporům, přehřívání vodičů a zkratům, o jejichž
důsledcích už byla zmínka? A co přívodní šňůry ke spotřebičům?
Zacházejí s nimi i naše děti a podcenění zdánlivé maličkosti má v
tomto případě účinek elektrického křesla, na které se odsuzujeme
vlastní nedbalostí. To platí i pro nejrůznější provizória při
stavebních pracích, pro zapojení spotřebičů na motorový proud
nebo nouzové osvětlení.
A ještě pár slov o důležité součásti vybavení budov o
hromosvodech. Podmínkou účinné ochrany před bleskem je jejich
neporušený svod a správně provedené zemnění. Jestliže
hromosvod svede atmosférický výboj o napětí dosahujícím miliónu
voltů, je třeba zajistit odbornou revizi a případnou opravu,
abychom při další bouřce nebyli odkázáni už jen na zásah hasičů.
Navzdory dobré víře zde totiž hromnička mnoho nepomůže.
Těm, kteří na naše otázky nemohou odpovědět bez začervenání,
chceme závěrem popřát, aby stačili odhalené závady odstranit
dříve, než dojde k neštěstí. Vždyť dobře víme, že špatný stav
elektroinstalace, neodborné zásahy a nedodržení technických
norem nechává dokořán otevřené dveře nejen velkým hmotným
škodám, ale především ohrožuje lidské zdraví a životy.

První obchůzka s klapáním bude ve čtvrtek 24.března ve 12 hodin.
Zelený čtvrtek dne 24.3. 2016 - první sraz v 11,45 v Rajčuru.
- druhý sraz v 17,45 v Rajčuru.
Velký pátek dne 25.3. 2016 - první sraz v 5 45 v Rajčuru.
- druhý sraz v 11 45 Rajčuru.
- třetí sraz v 17 45 Rajčuru.
Bílá sobota dne 26.3. 2016 - první sraz v 5 45 Rajčuru.
-druhý sraz ve 12 30 v sídlišti Na Skalce č.p. 166
Pro připomínku popěvky:
Ráno a večer:
Klekání zvoníme, Jidáše honíme
Jidáši nevěrný cos to učinil
Že jsi svého pána židům prozradil
Za to budeš šlapat bláto
S Luciferem , ďáblem
Až na věky věkův ámen

V poledne:
Poledne zvoníme, Jidáše honíme
Jidáši nevěrný cos to učinil
Že jsi svého pána židům prozradil
Za to budeš šlapat bláto
S Luciferem , ďáblem
Až na věky věkův ámen

Popěvek na Bílou sobotu v průvodu s Jidášem:
Dámy, páni dejte něco od klapání, Jidášovi na kalhoty, zítra půjde
do roboty.
V předchozích letech se potvrdilo, že i mladší děti zvládnou
obchůzku vesnice s klapačkami bez problémů. Také letos bychom
rádi přizvali i mladší děti, než jsou předškoláci z MŠ. Pokud o to
budou mít zájem, ať to přijdou v doprovodu rodiče vyzkoušet. I
kdyby šly jen jednou, na Bílou sobotu je čeká odměna. Vítáni jsou
také dospěláci, jako dohled nad dětmi s ohledem na provoz vozidel
ve vesnici. Truhlář pan František Prokop vám může v případě zájmu
vyrobit originální zámrskou klapačku (tel.737 661 354).
Zachovejte dětem přízeň a na Bílou sobotu odpoledne
nashledanou!
S pozdravem KLAP! Pavel Tuček

Pětku na konci letopočtu nahradila šestka. Dalo by se tedy
očekávat, že i informace v novém čísle Zámršťáčku budou z roku
2016. Školní rok však na změnu letopočtu nedbá. Dovolte mi proto
krátký návrat na začátek roku, ovšem školního.

Kdybychom měli představit „hosta“ našeho vyprávění, nazveme jej
bez rozpaků všestranným pomocníkem. Ano, elektrická energie
během krátké doby převzala většinu prací v našich domácnostech,
pohání stroje v závodech i motory lokomotiv a tramvají. A jestliže
kdosi označil 20. století jako století elektřiny, vyjádřil tak přesně
postavení, které elektřina v našem životě zaujímá. Ponecháme však
tentokrát stranou její průmyslové uplatnění a podíváme se na ni z
hlediska běžného spotřebitele. Přijměte několik otázek našeho
malého testu jako návod, jak se nezařadit mezi ty, jimž elektrický
proud posloužil v negativním smyslu. První otázka je určena
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Drakiáda byla za námi, kroužek keramiky a prožitkové angličtiny
pod záštitou Vzdělávacího centra Paprsek byl v plném proudu. Za
finančního přispění obce se podařilo zajistit i odbornou logopedku
pro předškoláky. Čekala nás další zajímavá akce, na kterou jsme rádi
přijali pozvání od kolektivu základní školy - oslavy Dne stromů. Sešli
jsme se v parku, kde měly skupinky dětí za úkol vytvořit srdce ze
spadaného listí, jako symbol toho, že máme rádi stromy a přírodu
vůbec. Vyvrcholením hezkého dopoledne bylo slavnostní vysazení
jabloně před ZŠ. Přejeme jabloňce, ať pěkně roste a dává jablíčka
této i dalším generacím.
Připomněli jsme si také Dušičky a nezapomněli jsme ani na
halloweenské dýně a doplňky, ozdobili jsme výlohu obecní
prodejny.
Chodník v areálu mateřské školy lemovali Podzimníčci, kterým
podobu vtiskli nápadití rodiče spolu se svými dětmi. Interiér školky
zdobily dětské práce. Ty 11. listopadu doplnily i výrobky dětí z roku
předešlého, tematicky rozdělené podle ročních období.
Návštěvníci, kteří do školky zavítali v rámci svatomartinských oslav
na Večer otevřených dveří, si tak mohli prohlédnout nejen novou
ředitelnu a ostatní prostory mateřské školy prostřednictvím
fotoalb, kronik i dětských výtvorů měli možnost poznat činnost
školky v průběhu celého školního roku.

S příchodem prosince zavítal do školky Mikuláš s andělem. Čert,
kterého nechali za dveřmi, si nikoho neodnesl, nic tedy nebránilo
propuknutí příprav na Vánoce. Děti vyráběly přáníčka, dárečky,
dekorace na vánoční besídku, zdobily třídu i šatnu… Během
přípravy programu mimo jiné poznávaly a hrály biblický příběh o
narození Ježíše. Na vánoční výstavě v Chlumci nad Cidlinou pak
průvodkyni překvapily svými znalostmi. Ta je na oplátku provedla
zámkem, kde dětem v jednotlivých místnostech ukázala, jak se slaví
Vánoce v různých zemích světa. Zbývalo ozdobit stromek a
slavnostně naladit nejen sebe, ale i pozvané hosty. Pak už jsme se
všichni společně mohli radovat ze spousty nových hraček, na které
Ježíškovi přispěla obec, firma Brück i rodiče (všem patří velký dík),
ochutnat výborné cukroví a popřát si radostný vstup do Nového
roku. Na děti čekala poslední akce roku 2015 Vánoční pohádka v
podání žáků ZŠ Vraclav. Během podzimu i po Novém roce děti
shlédly několik divadelních a jedno kouzelnické představení. Samy
si také s chutí zahrály na Tři krále, stihly vyrobit sněhuláky ze sněhu
i z papíru. Předškoláky čekal velký úkol příprava na zápis do
základní školy. Po jeho zdárném zvládnutí vypuklo opět veselí
tentokrát maškarní. O něm si můžete přečíst v samostatném
příspěvku. Ostatně ani ve školce na četbu nezapomínáme. Každý
den před poledním odpočinkem čteme krátké příběhy i knihy

S příchodem prosince zavítal do školky Mikuláš s andělem. Čert,
kterého nechali za dveřmi, si nikoho neodnesl, nic tedy nebránilo
propuknutí příprav na Vánoce. Děti vyráběly přáníčka, dárečky,
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zámkem, kde dětem v jednotlivých místnostech ukázala, jak se slaví
Vánoce v různých zemích světa. Zbývalo ozdobit stromek a
slavnostně naladit nejen sebe, ale i pozvané hosty. Pak už jsme se
všichni společně mohli radovat ze spousty nových hraček, na které
Ježíškovi přispěla obec, firma Brück i rodiče (všem patří velký dík),
ochutnat výborné cukroví a popřát si radostný vstup do Nového
roku. Na děti čekala poslední akce roku 2015 Vánoční pohádka v
podání žáků ZŠ Vraclav. Během podzimu i po Novém roce děti
shlédly několik divadelních a jedno kouzelnické představení. Samy
si také s chutí zahrály na Tři krále, stihly vyrobit sněhuláky ze sněhu
i z papíru. Předškoláky čekal velký úkol příprava na zápis do
základní školy. Po jeho zdárném zvládnutí vypuklo opět veselí
tentokrát maškarní. O něm si můžete přečíst v samostatném
příspěvku.

na pokračování. Pro zajímavost - od září jsme přečetli již 13 knih
(Birlibán; Kamilka a její kamarádi; Neplač,muchomůrko;
Garpíškoviny; U všech čertů; Pohádky o čertech; Kocourek se vrací;
O modrém kocourkovi; Sněhurka; Kubula a Kuba Kubikula; Jak se
rodí bráškové; Dobrodružství veverky Zrzečky; Povídání o pejskovi a
kočičce). Poslední jmenovaná kniha se stala inspirací k výzdobě
prostoru na odpočinek fotografii si spolu s dalšími můžete
prohlédnout ve fotogalerii mateřské školy na www.zamrsk.cz .
Vedle toho poznáváme ptáky, kteří u nás přezimují, volně žijící
zvířata, povídáme si o ochraně zdraví. V současnosti je před námi
výtvarné tvoření výroba náušnic a přívěsků, muzikoterapie,
vynášení Moreny, oslavy Dne Země, pomalu se připravujeme na
oslavu Velikonoc. Čekají nás divadelní představení, hudební pořady
i vzdělávací akce zaměřené mimo jiné i na prevenci či sportovní hry.
O tom ale zas příště. Jak můžete číst stále se něco děje. Vše co
děláme, by se nedařilo bez kvalitní spolupráce zaměstnanců školky
i školy, rodičů a prarodičů, podpory obce i dalších obětavých lidí.
Vzhledem k tomu, že mě můj zdravotní stav na čas vyřadil z aktivní
účasti ve školce, přijmete můj dík alespoň prostřednictvím těchto
řádků.
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Letošního karnevalu se zúčastnilo 22 dětí a na pomoc se soutěžemi
nám přišlo pět maminek, jedna babička a jeden tatínek, kterým
tímto děkujeme.Samotnému karnevalu předcházely pečlivé
přípravy. Vyráběli jsme s dětmi masky a vějíře, nazdobili jsme si
školku do maškarního stylu, děti pomáhaly s přípravou jednohubek
a ke svačince měly masopustní koblihy.

Karneval jsme zahájili průvodem masek v kruhu a následnou módní
přehlídkou masek. Poté následovalo malé překvapení ve formě
minipředtančení kankánu v podání personálu MŠ. Děti tanec zaujal
a kankán si také vyzkoušely. Následoval tanec při reprodukované
hudbě. A již jsme mohli začít soutěžit. Soutěží bylo 8. Děti měly za
úkol: třídit barvy, strkat hlavou velký míč k cíli, přemístit se po
novinách z místa na místo, chytit uvázanou kuličku do kelímku a
proběhnout slalomem dráhu, navléknout korále pro princezny,
navíjet bonbón na provázku na prst, přenést potraviny na tácku z
místa na místo, složit puzzle s pohádkovými motivy. Za soutěže
dostaly děti drobné odměny. Soutěže vystřídalo mlsání dobrot a
opět tanec. Tentokrát si zejména chlapci vyzkoušeli základy
společenského chování, jako je vyzvání dívky k tanci, správné
taneční držení v páru a poděkování za tanec a odvedení své
vyvolené zpět na její místo. Děti naučily rodiče nové taneční hry :
„Tančíme Labada“ a „Rumba, samba, čačača“. Děti měly z
karnevalu velkou radost a některé inspiroval i k výtvarnému
ztvárnění.
Za Mateřskou školu Jana Rambousková

Ředitelka MŠ v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
vyhlašuje zápis do Mateřské školy Zámrsk pro školní rok
2016/2017
Zápis do MŠ se uskuteční ve středu 11. května v Mateřské škole
Zámrsk od 13:00 do 15:00 hodin. Tiskopisy (žádost o přijetí dítěte a
evidenční list) je možné vyzvednout v mateřské škole u
pedagogických pracovnic. K zápisu přineste vyplněnou žádost a
evidenční list (na kterém nesmí chybět potvrzení dětského lékaře
o zdravotním stavu dítěte a jeho očkování), rodný list dítěte a
platný občanský průkaz, ve kterém je zřejmé místo trvalého
pobytu.
U cizinců jsou potřebná další potvrzení. Informace o nich obdrží
zákonný zástupce dítěte od ředitelky mateřské školy v souladu s §
20 zákona školského zákona v platném znění.
Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
ve školním roce 2016/2017 jsou vyvěšeny v mateřské škole a na
www.zamrsk.cz, v sekci mateřská škola směrnice a dokumenty
Případné dotazy zodpovíme na tel.: 465 481 213 nebo e-mailu:
mszamrsk@seznam.cz

Milí spoluobčané,
tentokrát se na Vás obracím nejen jako vaše spoluobčanka, ale
také jako regionální koordinátorka v projektu Skutečně zdravá
škola (dále jen SZŠ). Protože se i k mé velké radosti do projektu
zapojila také místní Základní škola, ráda bych Vám stručně
představila celý projekt.
„Co to je Skutečně zdravá škola“
„Skutečně zdravá škola je občanská iniciativa usilující o zlepšení
školního stravování. Usiluje o to jednak změnou Vyhlášky o školním
stravování tak, aby odpovídala současným vědeckým poznatkům,
a jednak zaváděním komplexního programu Skutečně zdravá škola.
Program je určen školám, v rámci kterého se vedení školy, učitelé,
žáci, rodiče, pracovníci školních kuchyní, dodavatelé potravin,
zemědělci a zástupci místní komunity společně zasazují o to, aby
byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a
vytvářeny základy příjemné, zdravé kultury stravování.
Školy, které se do programu zapojí, mimo jiné do kuchyně nakupují
suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků a v jídelně poskytují
pokrmy připravené z čerstvých sezónních surovin, splňujících
kritéria Skutečně zdravé školy. Pro žáky organizují výlety na místní
farmy, integrují téma jídlo do školního vzdělávacího programu,
pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity, žáci absolvují
lekce vaření a pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu.“
Co to prakticky pro naši ZŠ znamená?
ZŠ po registraci do programu bude postupovat vlastním tempem
a plnit kritéria k získání bronzového certifikátu SZŠ. Jaká a zda
všechna kritéria splní, je už na škole samotné. Jejich splnění bude
záviset na spolupráci všech: učitelů, dětí, rodičů, zástupců obce,
občanů a také kuchařek. Témata zdravé stravy se budou
objevovat i v rámci vyučovacích hodin, na školním pozemku
vznikne možná bylinková zahrádka, žáci navštíví nějakou farmu z
blízkého okolí, kde budou mít možnost pozorovat a seznámit se,

