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

PODĚKOVÁNÍ ZA STATEČNÝ ČIN

všem, kteří jste po dobu téměř dvou let trpělivě snášeli všechna
negativa, která probíhající výstavba přinesla. My na obecním úřadě
jsme se zase museli prokousávat náročnou administrací několika
žádostí o dotaci, zajišťováním různých dokumentací, lejster a
potvrzení a vypořádat se s mnoha výběrovými řízeními, jejichž
podmínky nám diktoval jak zákon, tak poskytovatel dotace. A při
samotné stavbě kanalizace i oprav komunikací bylo třeba popasovat
se s problémy, které neodmyslitelně při velkých stavbách vzniknou.
Kolikrát mi běželo hlavou, zda je obzvláště v případě kanalizace
veškerá práce spolu s finančními prostředky vynakládána efektivně.
V dřívější době jsme se zastupiteli mnohokrát probírali různé
možnosti odkanalizování obce a konzultovali navržený systém řešení
s vodohospodáři. Víme, že existují i jiné možné způsoby
odkanalizování včetně přírodě blízkých alternativ, pro naši obec ale v
současné době není vhodnější řešení než to realizované. A co se týká
oprav komunikací - samozřejmě, že by naše cesty mohly vypadat
ještě lépe, pokud by opravy proběhly plošně. To bychom si ale pro
letošek museli připravit nejméně pět milionů korun navíc, a to není v
možnostech obecního rozpočtu. V souvislosti s proběhlou výstavbou
bych ale chtěla vyzdvihnout nesmírné zapojení našeho
místostarosty Ing. Pavla Matyse. Jen málokdo má povědomí o tom,
kolik ho výstavba kanalizace a rekonstrukce komunikací stála času a
nervů. Jako projektant dopravních staveb, který má navíc místní
znalost a z titulu místostarosty dělá naplno a bez nároku na odměnu
to, za co si jinde projektanti účtují pěkné peníze, byl potřebný snad
úplně u všeho. Má obrovskou zásluhu na tom, že veškerá výstavba
proběhla bez velkých problémů. Pavle, děkuji Ti za nás všechny za
Tvoje neskutečné nasazení, před Tebou opravdu klobouk dolů!
A teď trochu odbočím, ale ne zas až tak daleko. Chtěla bych
vyzdvihnout práci dalšího mého kolegy z obce, Milana Novotného.
Občas se totiž ke mně dostanou řeči, které bagatelizují jeho práci.
Opět musím říci, že není mnoho lidí, kteří mají představu o velkém
rozsahu jeho činnosti. Dokonce se najdou i tací, kteří mají dojem, že
by mohl dělat víc, „když už za to bere takový prachy“ (?) Abych to
uvedla na pravou míru; Milan je placen přesně podle platové třídy,
která mu na základě vzdělání a praxe přísluší, na svou pracovní pozici
byl vybrán z pěti uchazečů, protože na jedničku vyhověl všem
požadavkům výběrového řízení (tj. učební obor nebo střední škola
technického typu, praxe v oboru, řidičský průkaz s více druhy
oprávnění, fyzická zdatnost a pokud možno bydliště v obci) a jeho
pracovní náplň čítá více než jednu hustě popsanou stránku A4. Díky
Milanově všestrannosti obec ušetří na mnoha opravách strojů a
zařízení, které bychom jinak museli dát do servisu. Milan navíc
pracuje v tak trochu ztížených podmínkách, jednak ho tady každý zná
od malička, a dále lidé ho při práci buď vidí a říkají si „proč tohle dělá
zrovna tak a ne takhle“, anebo ho při práci nevidí, a pak si říkají „co
kde ten Milan dělá, určitě si dává pauzu a nepracuje“. Nu, známé
pořekadlo říká, že doma není nikdo prorokem. Takže Milane, nenech
si od občasných šťouralů zkazit svůj optimismus a chuť do práce,
které uděláš opravdu hodně. Díky Ti za to. A teď zpátky k tématu
mého článku, a to je ukončení jedné velké stavební etapy v životě
obce. Jsme myslím všichni rádi, že už to máme „za sebou“ a že se
můžeme věnovat i jiným záležitostem. Teď aktuálně třeba
prázdninám a dovoleným. Přeji Vám všem krásné léto!

Ve čtvrtek 28. dubna jsem měla tu čest zúčastnit se předávání
Ocenění Pardubického kraje ve Východočeském divadle. Tímto
oceněním vzdává náš kraj osobnostem, jejichž činnost nějakým
způsobem obohacuje lidi kolem sebe nebo významným pozitivním
způsobem zasahuje či zasáhla do života lidí kolem nás. Pozvánku na
tento slavnostní večer jsem obdržela jako starostka obce, jejíž
občan (v tomto případě občanka) toto významné ocenění - Cenu
Michala Rabase - z rukou hejtmana kraje získal. Nebudu vás dlouho
napínat - tou oceněnou byla Eliška Matysová, a cenu získala za
záchranu lidského života.

Eliška s Davidem při předávání Ocenění
Vloni v dubnu šla Eliška, studentka střední školy v Ústí nad Orlicí
společně se svým kamarádem a studentem stejné školy Davidem
jako každé ráno do školy. Náhle si všimla muže, kterého postihl
epileptický záchvat - ležel promodralý v bezvědomí na zemi a dusil
se. Zjevně byl v akutním ohrožení života, kolem něj však chodili
další lidé a nevšímali si ho. Eliška s Davidem ale nezaváhali ani
chvilku. Zavolali záchranku a podle pokynů dispečerky záchranné
služby prováděli resuscitaci až do příjezdu profesionální pomoci.
Díky včasnému zásahu Elišky a Davida muž, který si pádem na zem
při epileptickém záchvatu zranil hlavu, přežil.
Eliška s Davidem se zachovali statečně a nezištně, tak, jak by měl v
podobném případě jednat každý z nás. Přesto ne každý by dokázal v
případě akutní potřeby takto reagovat kolem dusícího se muže
chodilo mnoho dalších lidí a nikdo z nich se o něj nestaral. Nebýt
Elišky a Davida, muž by pravděpodobně nepřežil.
Eliško, děkuji Tobě i Davidovi za Váš zodpovědný přístup a okamžité
poskytnutí pomoci, která zachránila lidský život.
Zuzana Tvrzníková, starostka

Vážení občané, po dlouhé době v obci konečně utichl stavební
ruch a hlučné stroje se odstěhovaly. Zdánlivě zde nenastala velká
změna, kanalizační trubky jsou skryté v zemi, i když na většině míst
v obci jsou komunikace o něco vzhlednější, než byly dříve. Období,
které dnešku předcházelo, bylo ale náročné pro nás všechny. Vy jste
museli akceptovat různá dopravní omezení, rozkopané silnice a
překážející stavební techniku. Chtěla bych tímto poděkovat vám

Zuzana Tvrzníková, starostka
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Nové auto už jezdí k nemocným
Tak jako řada žen na jaře vyjde do ulic v nových šatech, vyjela i
ústeckoorlická Oblastní charita v novém autě. Díky projektu „ERA
pomáhá regionům“, do nějž se zapojilo třináct dárců včetně
samotné ERY (Michal Vyhnálek, Teddies s.r.o., Žamberk, Forez
s.r.o., Ostrov, Obecní úřad Jehnědí, CK daňová kancelář, Mgr. Ing.
Dagmar Christophová, Rychnov nad Kněžnou atd.), díky sdružení
Spousti Ústí n.Orl., herci Jaroslavu Duškovi a dvěma jeho
benefičním představením i dalším dárcům se podařilo shromáždit
potřebné finanční prostředky a zakoupit auto osvědčené značky.
Společné foto současných i dřívějších herců

Automobil je pro zdravotní sestry nepostradatelný pracovní
prostředek. Umožňuje jim dostat se i do hůře dostupných míst v
okrese a rozšířit službu o nové pacienty. V r. 2015 měly sestry
charitní ošetřovatelské služby v okrese Ústí nad Orlicí v péči 1.515
pacientů a hospicové sestry doprovodily ke konci života 100
pacientů. Všem jmenovaným dárcům i těm, jejichž identifikaci
neznáme, vyjadřuje Oblastní charita upřímné poděkování. Vážíme
si této podpory, která nám umožňuje konkrétně pomáhat.

Soudobé obsazení
Proč slavnostní? Od počátku bylo záměrem na premiéru pozvat
účinkující z prosince roku 1959, kdy byla hra uvedena v Hostinci Na
Křižovatce. Bylo pozváno devět pamětníků, slavnostní premiéry se
zúčastnilo osm z nich. Za vedlejší role čertů a víl to byla paní Věra
Pavlíková rozená Hašková, Jiřina Profousová roz. Kubíková, Božena
Janíková roz. Horáčková a Vendula Schlemmerová rozená
Skřivánková. Z hlavních rolí pak princezna Rujana Magda Lohniská
roz. Ferklová, Lenka Hana Hájková rozená Martincová, Jiřík Emil
Lebeda, Čáry Felčáry Antonín Novotný a čert Belínek Marie
Kindermanová rozená Tomášková.

Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí Iva Marková
www.uo.charita.cz , tel. 734 769 713

Zkoušky čerta Belínka
Spolek divadelních ochotníků PAPETO Zámrsk
na letošní rok připravil divadelní hru od Zdenky
Horynové Zkoušky čerta Belínka.Přesto, že tato hra byla vybrána
před dvěma lety, k realizaci došlo z různých důvodů až v roce
letošním. Za tři a půl měsíce se podařilo hru nastudovat, a 16.
dubna byla uvedena na sále v Hostinci V Podskalí. Od 16 hodin
proběhla předpremiéra a od 19 hodin slavnostní premiéra.

Čert Belínek - Marie
Kindermannová (Tomášková),
Lenka - Hana Hájková
Antonín Novotný jako Čáry Felčáry
(Martincová)
a Alena Novotná (Bučková)
a Jiřík - Emil Lebeda
jako princezna Amíra

Původní obsazení
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Po úvodním přivítání všech přítomných Petrem Chalupníkem
seznámil Pavel Janík obecenstvo v krátkosti s působením
ochotnického divadla v Zámrsku a následovalo představení
jednotlivých pamětníků a jejich rolí. Všichni pamětníci dostali jako
pozornost a poděkování květinu a malý dárek „kouzelnou perlu“
na památku tohoto dne. Pak už následovalo vydařené představení
a „děkovačka“ současných i bývalých ochotníků na scéně. Došlo i na
zdokumentování této pro nás vzácné návštěvy a přes pozdní
hodinu i ke krátkým debatám. Celé představení bylo zamýšleno
jako poděkování a pocta našim předchůdcům ochotnického
divadla a to se myslím bezezbytku podařilo.

Princezna Rujana - Magda Lohniská (Ferklová)

Dědeček - Jiří Richter a maminka - Radka Lorencová (Merklová)
Původní obsazení z prosince 1959:
Dědeček - Albert Richter; jeho vnučka Lenka - Hana Hájková, roz.
Martincová; Maminka - Radka Lorencová, roz. Merklová; její syn
Jiřík - Emil Lebeda; čert Belínek - Marie Kindermanová, roz.
Tomášková; princezna Rujana - Magda Lohniská, roz. Ferklová;
Hárakšanda - Radka Bečvářovská, roz. Mimrová; princezna Amíra
- Alena Novotná, roz. Bučková; Profesorus Čáry Felčáry - Antonín
Novotný. Režie: Růžena Mimrová; nápověda - Božena Horáčková,
roz. Martínková; maskér - pan Pávek, Vysoké Mýto; scéna Jindřich Novotný.
Víly: Vendula Schlemmerová, roz. Skřivánková; Zdena Stolárová,
roz. Čáslavková; Milena Fajfrová, roz. Pýchová, Božena
Morávková, roz. Tošovská, Eva Zajíčková, roz. Kováčová, Karina
Pytlíková, roz. Nešporová, Marcela Mudrichová, Marie Vidlařová.
Čerti: Věra Pavlíková, roz. Hašková, Květa Exnerová, roz.
Prokopová, Jiřina Profousová, roz. Kubíková, Božena Janíková,
roz. Horáčková, Jana Wendligová, roz Pilnáčková, Marie Puldová,
roz. Prokopová, Marie Cagášková, roz. Jůvová

Za PAPETO Zámrsk Pavel Janík

DOTACE PRO REGION MAS NAD ORLICÍ
Místní akční skupina MAS Nad Orlicí bude během podzimu 2016
a zimy 2017 vyhlašovat nové výzvy pro obce, školy, zemědělce,
podnikatele, neziskové organizace, …
Základní informace o Fichích/dotačních opatřeních:
PRV 1 – Vzdělávání pro podnikání = aktivity v oblasti odborného
vzdělávání, získání dovedností a informační akce v oblasti
podnikání

PRV 2 – Podpora místního zemědělství = projekty na
podporu posílení role místní ekonomiky v oblasti
zemědělství – živočišné i rostlinné výrobě
PRV 3 –Rozvoj místní produkce = podpora je zaměřena na
investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo
vývoje zemědělských produktů. Produkty by měly
především pocházet z místních surovin nebo by měly být
připravovány dle regionálních receptů
PRV 4 – Cesty v krajině = obnova lesních cest
PRV 5 – Rozvoj venkovského podnikání a turistiky =
podpora drobných místních podnikatelů
PRV 6 – Les pro odpočinek = zvýšení rekreační funkce lesa
– stezky, altány, lesní tělocvičny, ..
PRV 7 – Podpora lesnických technologií a strojů = nákup
strojů a technologií pro těžbu a zpracování dřeva
PRV 8 –Spolupráce mezi podnikateli = spolupráce v oblasti
zemědělství, potravinářství nebo lesnictví a dalšímu
subjekty v regionuu škol

Víly
3

PRV 9 –Podpora lokálního odbytu = propojení mezi
zemědělci, potravináři a spotřebiteli. Propojení může být
např. prostřednictvím farmářské prodejny, organizací
farmářských trhů, přímého prodeje ze dvora apod.
IROP 1 – Bezpečná cesta do školy i práce = výstavba
chodníků, přechodů, bezpečnostních prvků, a to především
u škol
IROP 2 – Na kole do školy a do práce = podpora zvýšení
bezpečnosti pro cyklisty – cyklostezky, pruhy pro cyklisty
IROP 3 – Kvalitní sociální služby = podpora terénních a
ambulantních sociálních služeb
IROP 4 – Komunitní centra = vybudování, rekonstrukce
komunitního centra obce
IROP 5 – Sociální bydlení = podpora vzniku sociálních
bydlení
IROP 6 – Zázemí pro sociální podnikání = vznik či rozvoj
sociálních podniků, které umožní zaměstnání sociálně
vyloučeným osobám
IROP 7 – Kvalitní vzdělávání na školách = stavební úpravy a
pořízení vybavení pro zajištění rozvoje v následujících
klíčových kompetencích: Komunikace v cizích jazycích, v
oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve
schopnosti práce s digitálními technologiemi, podpora
sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov,
nákupu kompenzačních pomůcek a vybavení pro děti s
SVOP.
IROP 8 – Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu =
stavební úpravy a pořízení vybavení pro zajištění rozvoje v
následujících klíčových kompetencích: Komunikace v cizích
jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů,
přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními
technologiemi
IROP 9 – Dokumenty územního rozvoje = pořízení územní
studie na území ORP
OP Z 1 – Sociální a komunitní služby = podpora terénních a
ambulantních sociálních služeb
OP Z 2 – Komunitní práce v regionu = podpora komunitní
sociální práce mimo/nad režim zákona o sociálních
službách
OP Z 3 – Zaměstnanost – podpora bude směřována na
vstup na trh práce znevýhodněným osobám, rekvalifikaci a
vzdělávání začínajících podnikatelů
OP Z 4 – Sociální podnikání – Fiche má za cíl podpořit vznik
či rozvoj sociálních podniků, které umožní zaměstnání
sociálně vyloučeným osobám
OPZ 5 – Prorodinná opatření = příměstské tábory, hlídací
kluby, dětské skupiny

POŽÁRY A JEJICH PŘÍČINY
Jako první si musíme vysvětlit, co to je požár a k tomu
využijeme definici uvedenou v právním předpise. „Požár je
každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo
zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních
hodnotách nebo životním prostředí. Za požár se považuje i
nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální
hodnoty nebo životní prostředí ohroženy.“
Většina požárů by vůbec nemusela vzniknout, kdybychom
jednali podle předpisů, pokynů a návodů a v některých
případech nad prací i přemýšleli. Bohužel člověk je tvor
omylný a tak čísla ve statistice stále narůstají. V posledních
letech na našem území vzniká stále více požárů a od roku
1996 jejich počet překročil již hranici 20 000 požárů za rok.
Značnou část těchto požárů má na svědomí naše nedbalost,
jde asi o 17 % všech požárů. Z nedbalostních požárů nám
nejvíce starostí činí kuřáci a pak je to zakládání ohňů v
přírodním prostředí a vypalování travních porostů. Občas si
nepřečteme pokyny pro obsluhu nebo se zmýlíme či
zanedbáme bezpečnostní předpisy a požár je na světě.
Nadále nám narůstá počet úmyslně zapálených požárů, jejich
počet již přesáhl 8 % z celkového počtu. Při těchto požárech
dochází k velkým materiálním škodám, ale jsou zde ve větším
počtu i zraněné a bohužel i usmrcené osoby. Někdy se nám
nepodaří uhlídat děti a ty většinou svoji hrou zaviní požáry,
jejichž počet dosáhl 3,5%. V zimě si chceme užít teplíčka u
krbu či kamen, ale jestliže jsme zanedbali jejich údržbu nebo
jsme nevyčistili či neopravili starý komín, následky poté
můžeme přičíst sami sobě. Požárů, jejichž příčinou jsou
komíny a topidla je okolo 3 %.
Žijeme v době techniky, která nás v dnešní době provází
doslova na každém kroku. Není tedy divu, že i díky
nedokonalosti techniky dochází k požárům. Technické
závady jsou příčinou 11 % požárů. Nesprávná údržba,
instalace a provoz techniky způsobuje okolo 4 % požárů. Tato
skupina požárů se svoji četností ale bohužel i počtem
zraněných a usmrcených řadí na druhé místo statistických
tabulek. Své místo mezi příčinami s podílem 1,5 % zaujímají i
samovznícení hořlavých látek. Mezi další příčiny s malým
zastoupením řadíme výbuchy, manipulace s hořlavými
látkami, mimořádné a jiné příčiny.
Značnou skupinu požárů tvoří ty, které nejsou dále šetřeny.
Jedná se o požáry, při kterých nevznikla škoda, nebyly
ohroženy další hodnoty. (požáry trávy, popelnic, kontejnerů,
potravin na vařičích aj.)
Zde jsme Vám ukázali škálu příčin vzniku požárů s přiřazením
početního zastoupení a je tedy na Vás, jak nám pomůžete
hrozivá čísla snížit.

Další informace naleznete na www.nadorlici.cz
Máte svůj záměr? Domluvte si konzultaci, na adrese
martina.lorencova@nadorlici.cz nebo na telefonu
733 351 657. Bc. Martina Lorencová, Místní akční skupina
Nad Orlicí, 517 41 Kostelecké Horky 57

Článek zveřejněný obcí dle plánu preventivně výchovné
činnosti obce v oblasti požární ochrany pro rok 2016.
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Konec výpravčích v ŽST Zámrsk
Kdo pravidelně cestuje vlakem ze železniční stanice Zámrsk,
mohl být 14. června překvapen zvláštním klidem a smuteční
květinou zavěšenou na klice u zamčené dopravní kanceláře.
Předcházející den ve 3:40 hod byla definitivně ukončena
služba dopravních zaměstnanců v této stanici a předána na
řízení z Centrálního dispečerského pracoviště na pražské
Balabence. Po neuvěřitelných 171 letech skončil ve stanici
výpravčí a s ním i staniční dozorce v denních směnách. Provoz
vlaků je řízen dálkově, stanice je vybavena kamerovým
systémem sledujícím nástupiště a dokonce se stanice
dočkala nových hodin pro cestující, na které nikdy dříve
nebyly peníze. Zatím je pro cestující otevřená čekárna, což
ovšem nemusí dlouho trvat. První krok byl již učiněn - Česká
pošta na žádost vlastníka objektu odstranila z prostor
čekárny poštovní schránku.

Zamávání na rozloučenou

Trend dálkového řízení na železnici nelze zvrátit, zaklínadlem
je čerpání evropských peněz, „které nás nic nestojí a jsou
zadarmo“, ekonomické výhody se při správném zadání také
dají vyčíslit.
Něco se dá přece udělat - poděkovat výpravčím, za snahu
dopravit nás vždy do cíle cesty, za pomoc v nesnázích, za
vlídný úsměv.

Foto Zdeněk Procházka

Děkujeme!

Za všechny cestující Pavel Janík

Vítání jara v mateřské škole
Zima v podobě Moreny odplavala po řece a jarní příroda se začala
probouzet. První jarní květy nemohly tedy chybět ani ve školce.
Děti je poznávaly, kreslily, vyráběly z papíru, hrály hry, ve kterých se
na chvíli v květiny proměňovaly.
Jaro je spojené také s jarním úklidem. Děti se pustily nejen do
úklidu hraček, v rámci oslav Dne Země se pořádně rozmáchly a
pustily se do pomyslného úklidu celé planety. Nejdříve uklidily tzv.
„Popletený Bambulkov“ a roztřídily odpad do barevných
kontejnerů. Následně vytvořily dvě zeměkoule - na první namalovaly vše, co na Zemi chtějí, na druhé ztvárnily to, co na Zemi
nepatří. Stejně jako každý rok prokázaly své znalosti z ekologie i na
oslavách Dne Země ve Vysokém Mýtě.

Od roku 1845, kdy byl zahájen pravidelný provoz ve stanici, se
zde vystřídalo nespočetné množství zaměstnanců. Každý z
nich zažil chvíle radostné i smutné, slavnostní i tragické. Ve
stanici byl dvakrát přivítán prezident Masaryk a při návratu
do vlasti prezident Beneš. Stanici rovněž potkalo několik
železničních nehod i tragických úmrtí. Je pravda, že
odchodem zaměstnanců nekončí provoz ve stanici.

Harfička s paní Teplou
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Krátce po té ozdobily školku barevné ohně a čarodějnice z papíru i
přírodních materiálů. Na zábavné čarodějnické dopoledne zavítala
i živá čarodějnice, která děti mimo jiné naučila míchat kouzelné
lektvary. K dobré náladě přispěly závody, soutěže i písničky.

Pasování na školáky
Ani letos nechybělo focení a pohádky různých hereckých
seskupení. Novinkou byl pořad Pedagogicko - psychologické
poradny Ústí nad Orlicí zaměřený na primární prevenci (především
prevenci užívání návykových látek)a posílení návyků ke zdravému
životnímu stylu.
Na sportovních hrách ve Vysokém Mýtě získali naši předškoláci
krásné třetí místo. Ještě úspěšnější ale byli na závodech v
lehkoatletickém trojboji v Českých Heřmanicích, odkud si přivezli
pět medailí! Zahanbit se nedaly ani menší děti, které se v závodu
družstev umístily dokonce na 1 místě. Odměnou pro všechny děti
byly nejen zážitky a získané ceny, ale také výlet tentokrát do ZOO ve
Dvoře Králové nad Labem.

Mícháme
lektvary
Hudba se ozývala také v základní umělecké škole, kde děti během
vzdělávacího pořadu „Cirkus“ poznávaly hudební nástroje a na
některé z nich si zahrály. Díky paní Kláře Teplé, která za dětmi přišla
do školky, se děti seznámily i s méně běžným nástrojem harfou.
Hlavním tématem letošního jara byla domácí a hospodářská
zvířata. Projekt vyvrcholil jarní besídkou, na které děti
prostřednictvím básniček a písní představily jednotlivá zvířata i
jejich mláďata a zahrály veršovanou pohádku „ O koťátku, které
zapomnělo mňoukat“. Téma domácích a hospodářských zvířat
nemohlo chybět ani na tradičním setkání mateřských škol Zámrsk a
Dobříkov DOBZA, které se letos konalo u nás.
Na stupních vítězů

Sportovní den ve Vysokém Mýtě
V závěru školního roku nás navštívili žáci základní školy. V rámci
angličtiny hrou nám zahráli pohádku „O nenasytném vlkovi.“
Slavnostní událost čekala naše předškoláky. Po krátkém pásmu
básniček a písní byli všichni pasováni na školáky. Po návštěvě
dostihového centra a svezení na poníkovi Zuzance se vydali na
cestu, během které prokazovaly znalosti a dovednosti související
opět s domácími a hospodářskými zvířaty. Ani letos nechybělo
opékání vuřtů, diskotéka a nocování ve školce.
Takové množství akcí by se nedalo realizovat bez pomoci a dobré
spolupráce všech zúčastněných. “Dospělákům“, kteří děti obohatili
o nové vědomosti a prožitky proto patří obrovský dík.
Za celý kolektiv mateřské školy přeji dětem nádherné prázdniny
plné dobrodružství, rodičům a všem spolupracovníkům z řad
dospělých krásnou dovolenou a spoustu malých i větších důvodů k
radosti.

K jaru neodmyslitelně patří kulturní a vzdělávací akce i sportovní
soutěže. Velmi kvalitní a perfektně připravený byl program policie a
hasičů v zámeckém parku. Psovodi s belgickými ovčáky dětem
předvedli, jak naučit psy poslušnosti i jak vyhledat a zadržet
pachatele. Děti měly možnost prohlédnout si policejní auto a
pomůcky potřebné k ochraně a práci policie (vestu, čepici, odznak,
obušek, rukavice, pistoli, pouta, tester na alkohol atd). S hasičským
autem a pomůckami pro hasiče děti seznámil pan Jan Merkl. Děti si
vyzkoušely některé ochranné oděvy, přilbu a zkusily si rozbalit a
zabalit hadice...
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Trojboj v Českých Heřmanicích

Beseda se spisovatelkou Helenou Dostálovou

Ukázka záchranných složek
Skáčeme přes vatru
Mgr. Lenka Hejduková, ředitelka MŠ

Milí spoluobčané,
jsou tu prázdniny - nejlepší čas pro všechny žáky, od nejmladších po nejstarší. O prázdninách zažijí děti mnoho
nových zážitků. Vraťme se nyní k aktivitám, které jsme prožili
v tomto školním roce a které obohacují naše vzdělávání.
Nejvíce se o nich dozvíte na webových stránkách naší školy:
www.zszamrsk.cz. Jsou od letošního školního roku
pravidelně aktualizované. V přiložené fotogalerii najdete
všechny činnosti, které byly (podle ohlasu) zdařilé. V tomto
školním roce odchází do Vysokého Mýta 7 našich páťáků.
Všem přejeme úspěšný start na druhém stupni ZŠ. Dveře naší
školy jsou pro ně (jako i pro jiné) stále otevřené. Do prvního
ročníku nastoupí 9 prvňáčků, na které se moc těšíme.

Brabenec

Na závěr vám všem přejeme krásné léto plné pohody,
slunných a provoněných dní. S koncem školního roku chceme
poděkovat všem rodičům za jejich spolupráci, sponzorské
dary a jejich vztah ke škole. Velmi si toho vážíme. Nemalý dík
patří i panu Luďkovi Novotnému za poskytování sálu
Pohostinství V podskalí pro naše školní akce, panu Jaroslavu
Švecovi za fotodokumentaci a panu Milanovi Novotnému,
který se svědomitě stará o údržbu ve škole a o odvoz
sběrných surovin našich dětí. Díky jemu máme během
školního roku krásně vysekaný zámecký park, kde provádíme
sportovní činnosti v tělesné výchově a pobýváme tam se
školní družinou v době volnočasových aktivit.
ZŠ Zámrsk

Na krajské soutěži v Pasíčkách
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činnosti v oblasti sportu mládeže je tomu dvojnásob. Na
Vraclavi a v Zámrsku se to díky spolupráci pár ochotných a
nadšených lidí zatím stále daří.

Úspěšná sezóna 2015 -2016
mladých fotbalistů Vraclav/Zámrsk

Za celek mladších žáků sepsal František Wayrauch

Mladší žáci sdruženého fotbalového oddílu Vraclav/Zámrsk
věkově narození 2003 a mladší odehráli v okresní soutěži
Ústeckoorlicka úspěšnou jarní část sezóny podtrženou nejen
zlepšenými výsledky, ale i pěknou kombinační obrannou
hrou s dobrým brankářem v zádech. Pozadu nezaostávala ani
záloha, která svou flexibilní, tvořivou hrou podporovala
útočníky, jenž oproti podzimní části výrazně zlepšili svoji
střeleckou produktivitu. Nelze zapomenout na důležitý fakt,
že na turnaje jsme jezdili skoro pravidelně v plném počtu 15
hráčů a hráček. Celkový kolektivní výkon družstva se
postupně měnil v radost ze hry nejen pro trenéry a rodiče, ale
především pro naše mladé fotbalisty samotné.
V systému turnajů okresní soutěže, kdy se každého turnaje
účastnila 4 družstva jsme se vůbec neztratili, ba naopak se
nám téměř pokaždé podařilo hrát do posledního zápasu o
první turnajové příčky. Celkem jsme v jarní části soutěže
odehráli 8 turnajů. 2x jsme obsadili 1. místo, 5x jsme skončili
těsně druzí a 1x jsme se umístili na místě třetím. Odehráli
jsme 21 zápasů, z čehož jsme 14x zvítězili a 7x odešli

poraženi. Celkové skóre po jarní části bylo v poměru 55:39.
Na jaře jsme získali celkem 40 bodů, což nás v neoficiální
tabulce soutěže posunulo ze 7. příčky po podzimu na celkové
4. místo v konečném pořadí 11 celků soutěže.
Naše barvy reprezentovali: V brance: František Wayrauch; v
obraně: Michal Jiráček, Martin Hanzl, Jakub Krobot, Nikola
Jiráská, Jan Winkler; v záloze: Jan Brýdl, Vojtěch Hanzl,
Ondřej Novotný, Jan Jakoubek, Denis Řehoř; v útoku: Anežka
Wayrauchová, Ben Talacko, Soušek, Josef Janda. Trenér:
František Wayrauch. Vedoucí družstva: Zdeněk Brýdl.
Závěrem patří velké poděkování všem, kteří mladé fotbalisty
pravidelně podporují, zejména ochotným rodičům hráčů
zabezpečujícím dopravu na turnaje a za materiální podporu
obecním úřadům obou obcí. Udržet v dnešní době jakoukoliv
organizovanou činnost v prostředí vesnice je dá se říci s
trochou nadsázky malý zázrak. V případě organizované
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