po letošní zimě, která se alespoň z části podobala zimám, jak je
známe z let dřívějších, přišlo jaro a máme zde první letošní číslo
Zámršťáčku. Je opět plné informací o dění v obci a já doufám, že pro
vás to budou informace přínosné.
Pokud bych měla zhodnotit loňský rok z pohledu realizovaných
akcí, tak byl v porovnání s předchozími lety poněkud klidnější,
alespoň co se týká stavební činnosti. V první polovině roku ještě
hekticky probíhalo dokončování prací na komunikacích, začátkem
července ale vše utichlo a druhá půle roku byla pro obec již
klidnější. Tento klid ale nebude trvat dlouho, v blízké budoucnosti
nás čekají další stavební akce, jak si můžete přečíst dál v článku
místostarosty Pavla Matyse. Pavel popisuje chystané akce
dostatečně, takže moje informace budou spíše doplňující.
Nejzásadnějším výdajem mimo stavebních prací, který letos obec
plánuje uskutečnit, je spoluúčast na dotačním pořízení požární
cisterny pro jednotku SDH Zámrsk. Toto vozidlo bude stát celkem
7.8 mil. Kč a 90% této částky je financováno Ministerstvem pro
místní rozvoj z dotačního programu IROP Konkurence schopné,
dostupné a bezpečné regiony. K slavnostnímu předání vozidla do
užívání zásahové jednotce by mělo dojít při oslavách výročí 135 let
od založení dobrovolného spolku hasičů v Zámrsku dne 20. května.
Novým vozidlem však nebude vybavena jen zámrská hasičská
jednotka, z dotační spoluúčasti Ministerstva vnitra, Pardubického
kraje a obce získají nový dopravní automobil pro 9 osob i Hasiči
Janovičky. Obec by na toto vozidlo měla přispět částkou cca 200 tis.
Kč.
V roce 2014 jsme v obci ve spolupráci s aktivními občany sestavili
rozvojový dokument obce, tzv. Strategický plán obce Zámrsk, který
definuje potřeby obce na roky 2014 až 2025. V průběhu letošního
března jsme se v budově Základní školy znovu několikrát setkali nad
aktualizací tohoto dokumentu. Všichni zúčastnění se do práce
zapojovali velmi aktivně a živě diskutovali nad potřebami obce.
Výstupem jsou konkrétní požadavky na projekty, které bychom
měli v Zámrsku v budoucích letech zrealizovat. Konečná podoba
dokumentu strategického plánu se pro nás teprve sestavuje, ale
jedním z nejzásadnějších výstupů se jeví potřeba existence
důstojného víceúčelového sálu v obci, prostoru, kde by mohly
probíhat sportovní aktivity, ale i společenské akce. Tento
požadavek byl definován jako jedna z hlavních potřeb obce již při
minulém sestavování obecní strategie, vzhledem k náročné
výstavbě kanalizace a navazujících oprav komunikací však nebyl
prostor se tomuto cíli věnovat. Nyní je největší stavební nápor za
námi a je potřeba hledět do budoucna, proto jsme v loňském roce
kontaktovali autora územního plánu naší obce, Ing. arch. Kuldu,
informovali jsme ho, co nám ve vybavenosti obce chybí a požádali
ho, aby zhodnotil stav obecních budov a navrhl nám nejvhodnější
způsob, jak potřeby obce nejvhodněji zrealizovat. Kromě formy
budoucí realizace zmíněného sálu jsme chtěli navrhnout i
rekonstrukci nebo přesunutí obecního úřadu, který za současného
vzhledu není v žádném případě reprezentativní budovou, a také
návrh „obecní návsi“ v prostoru mezi hřištěm, prodejnou,
Penzionem a Pohostinstvím v Podskalí. Doporučení arch.

Kuldy bylo jednoznačné: víceúčelový sportovní sál s rozměry
minimálně pro volejbalové hřiště vybudovat nástavbou nad
budovou Kotelny a obecní úřad přesunout do nástavby nad obecní
prodejnu, v jejímž okolí vznikne náves se zelení a odpočinkovými
prvky jako jakési přirozené funkční centrum obce, ale s ohledem na
existenci záplavového území. Vše je samozřejmě hudbou
budoucnosti, ale protože realizace těchto nápadů by byla pro obec
velkým přínosem, chystá arch. Kulda studii, kterou chceme v její
přípravné fázi v nejbližších týdnech projednat s veřejností.
O tom, zda bude budoucí realizace víceúčelového sálu jednou z
hlavních priorit obce v nejbližších letech, rozhodne zastupitelstvo,
ale domnívám se, že vzhledem k zájmu občanů o kulturní,
společenské i sportovní aktivity by tomu tak mělo být. Stačí se jen
podívat na kalendář letošních akcí (viz dále v čísle) a hned je jasné,
že v Zámrsku se stále něco děje. Všechny spolky jsou skutečnými
hybateli života v obci. Často přemýšlím nad množstvím času a úsilí,
které jejich členové své činnosti věnují, a musím říci, že je velmi
obdivuji a velice si jejich práce vážím. Někdo by mohl namítnout, že
členství ve spolku a práce pro něj je přece jejich koníčkem, ale něco
jiného je věnovat se svému koníčku sám pro sebe, a nebo
uspořádat akci pro veřejnost, připravit program, celou akci si
„odpracovat“ a potom ještě vše uklidit. Členové prakticky všech
spolků se také věnují práci s dětmi a mládeží. Nemohu ale
zapomenout ani na obě školy, které své pořádané akce nezaměřují
jen na děti, které školy navštěvují a jejich rodiče, ale pořádají pěkné
akce i pro ostatní veřejnost. Do dění se také aktivně zapojují
zastupitelé, kulturní a sociální komise obce, členové dalších komisí
a výborů a zastupitelé, ale i další občané, kteří nejsou angažováni v
žádném uskupení. Přátelé, vám všem, kteří pracujete pro obec a
své spoluobčany, vyjadřuji velké poděkování!
Zdráhám se vyzdvihnout tady zvlášť některý ze spolků, protože
každý má odlišnou činnost a jiné podmínky a jejich práci nelze
navzájem porovnávat měřítkem „kdo dělá víc“. I v rámci spolků a
uskupení jsou osoby, které ostatní „táhnou“ a těm patří
poděkování největší. Nebudu je zde jmenovat, protože jich není
málo, ale dovolte mi, abych jedné z nich poděkovala jmenovitě, a to
paní Ivetě Podgorné. Díky jejím choreografickým schopnostem,
krejčířskému umění, časově náročnému osobnímu zapojení a
zapálení pro věc máme v Zámrsku skvělý taneční soubor, převážně
sestavený z členů místního ochotnického spolku PAPETO. Tenhle
soubor je žádaný pro předtančení na plesech po celém okolí a sklízí
obrovské úspěchy! Papeťáci vystoupili i na letošním IV.
Ochotnickém plese, fotografie z něj najdete na konci tohoto čísla .
Ale Iveta netrénuje jen schopné tanečníky z řad Papeta, spolu s
manželem Radimem vedou jako taneční mistři místní taneční a
dokáží naučit tancovat i nešiky, kteří si v tanci ze začátku vůbec
nevěří. Iveto, chci Ti zde na stránkách Zámršťáčku veřejně
poděkovat za Tvoji úžasnou dobrovolnou práci pro místní tanečníky
a za velký podíl na výborné reprezentaci naší obce!
Milí spoluobčané, máme za sebou první tři měsíce roku 2017, větší
část roku ale máme ještě před sebou. Jaký to bude rok, bude
záležet i na nás všech. Přeji vám, aby pro vás byl letošní rok rokem
dobrým, plným pohody, radosti a lidského porozumění.

chtěli bychom Vás informovat o plánovaných stavebních akcích,
které nebudou ve všech případech realizované naší obcí, přesto se
ale pravděpodobně dotknou našeho každodenního života. Níže
uvádíme základní popis těchto akcí se všemi informacemi, které
máme k dispozici.
1. V současné době probíhají přípravné práce na projektové
dokumentaci, týkající se plánované okružní křižovatky v místě
stávající křižovatky silnic I/35 a I/17. Součástí projektu je i akustická
studie, která zjistila překročení povolených maximálních hodnot
hluku. Z tohoto důvodu je zatím ve fázi projektu navržena
protihluková stěna nutné výšky 5,8-7 m o celkové délce 216 m,
která začíná před odbočením do obce a pokračuje v kraji podél
silnice I/35 až k domu p. Horáčka. Parametry této stěny vycházejí z
platných technických předpisů. Předpokládá se, že navržená
protihluková stěna bude transparentní se zajištěním průhlednosti
minimálně v úseku autobazaru. Tato protihluková stěna je jedním z
podmíněných objektů, který je součástí okružní křižovatky. V
případě stavby křižovatky se jí pravděpodobně nevyhneme, přesto
se lze vyjádřit k jejímu návrhu. Toto právo mají kromě našeho
obecního úřadu i majitelé sousedících pozemků, s kterými už byly
parametry stěny projednávány. Budoucí výstavba této
protihlukové stěny je ale hlavně závislá na celkovém úspěšném
dotažení projektové dokumentace okružní křižovatky a zajištění
všech nezbytných stanovisek pro územní rozhodnutí a stavební
povolení. A to se zatím nedaří, vše opět vázne na výkupu pozemků,
což je typický, negativní „český jev“. Pokud nedojde k důraznému
zamezení zneužívání demokracie, kdy si různá sdružení, spolky, či
jednotlivci upřednostňují pouze své soukromé zájmy, bude
přípravu staveb i nadále brzdit byrokratická přebujelost v
kombinaci se zvráceným pochopením demokracie.
2. Nadále probíhají projekční práce na plánované opravě krajské
silnice na průtahu obce, včetně mostu přes Loučnou u penzionu
pro seniory. Termíny zatím nejsou úplně jasné, ale stavba by měla
začít úplnou rekonstrukcí mostu. Po dobu cca 4-6 měsíců bude
doprava převedena na provizorní most vedle mostu stávajícího,
který bude kompletně vybourán a od základů nově vybudován. Pak
bude pokračovat oprava silnice od křižovatky s I/35 celým
průtahem až k železničnímu přejezdu směr Dobříkov. Akce je
navržena v rozsahu recyklace za studena a následného asfaltového
souvrství. Součástí stavby bude i výměna obrub, odvodnění i
napojení na odbočky a rozšíření vozovky v úseku podél parkové zdi.
Dále bude proveden nový propustek u odbočky na hřbitov včetně
vyčištění příkopů. V rámci této akce bude provedena i úprava
ostrůvku a přilehlého úseku chodníku. Dle stanoviska dopravní
policie Ústí nad Orlicí je nutno ostrůvek zachovat s odkazem na
BESIP.
3. Na konci loňského roku provedli zástupci operátora Vodafone
vyhledávací kontrolní měření pro možné umístění vysílače pro
přenos mobilního signálu a dat. Měření provedli v lokalitě „U
křížku“ u Bažantnice. V minulém týdnu nám zaslali žádost o
vyjádření k jejich záměru vybudovat ve vzdálenosti cca 20 m od
křížku 30 m vysoký vysílač, jehož součástí je i přístupová
komunikace s napojením na silnici u státního oblastního archívu při
vjezdu do obce. Do této komunikace plánují uložit ovládací elektro
kabel. Jelikož se jedná o citlivou záležitost, zvažujeme v současné
době všechny případné dopady na okolní prostředí. Zvažujeme i
možnost podmínit výstavbu vysílače vybudováním rozhledny. Tato
varianta bude pro Vodafone pravděpodobně méně přijatelná,
protože stavbu vysílače by výrazně prodražila. Zatím jsme se k této
akci nevyjádřili, před vydáním oficiálního stanoviska chceme
důkladně zvážit všechny okolnosti, negativa i přínosy stavby.

4. Dokončujeme projektovou přípravu na nezbytné oddělení
dešťové a splaškové kanalizace ze stávajících směsných řadů v ulici
od čp. 139 (Kopeckých) k čp.136 (Šmejdovi), a v Nové Vsi od čp. 24
(Martincovi) po čp. 21 (Eliášovi).
5. V současnosti také vyřizujeme všechny dokumenty, nezbytné
pro územní rozhodnutí a stavební povolení na opravu havarijního
mostu u škrobárny. Vše je ale čím dál komplikovanější díky složité a
zpackané legislativě. Ale to není nic nového, vyřizování stavebního
povolení je velký problém u většiny staveb. Bohužel se z této
nepříznivé situace nedokážeme dlouhodobě vymanit. V poslední
době vyšlo příliš mnoho špatných zákonů, vyhlášek, norem a
navazujících předpisů. Tyto předpisy pak nekompromisně likvidují
dříve zavedené a fungující procesy přípravy staveb. S odstupem
času mohu konstatovat, že je až neuvěřitelné, že se při stále
složitější legislativě v obci povedlo vybudovat chodníky, kanalizaci,
komunikace na Starém sídlišti atd.
Informace o některých dalších plánovaných akcích také naleznete v
článku starostky obce. V případě nových informací vás budeme
nadále informovat.

Na obec se obracejí občané, kteří se podivují nad tím, jak je možné,
že jsou v obci nemovitosti dosud nepřipojené na veřejnou
kanalizaci. Jak to, že my „musíme“, a oni ne??
K tomuto je třeba nejprve uvést, že připojení na veřejnou kanalizaci
není povinností, vyplývající ze zákona automaticky. Dle platné
legislativy v oblasti životního prostředí však musí každý, kdo
produkuje odpadní vody (= splašky, tj. veškeré odpadní vody, které
odcházejí z domu, tedy nejenom odpad z WC, ale i kuchyně,
koupelny, prádelny atd.) zajistit jejich likvidaci v souladu se
zákonem. Tento požadavek se týká jak jednotlivých domácností,
tak podnikatelských subjektů a obcí, a to bez rozdílu počtu trvale
bydlících obyvatel.
Ochrana životního prostředí by v dnešní době měla být prioritou
číslo jedna lidského společenství. Každý z nás musí přispět svým
dílem k ochraně přírody, kterou jsme povinni zachovat budoucím
generacím. Jednou z nejdůležitějších oblastí ochrany přírody je
čištění odpadních vod. Zákony, které se zabývají ochranou vod, byly
vytvořeny proto, aby zamezily dalšímu znečišťování toho
nejcennějšího, co na Zemi máme. Vždyť voda tvoří 70% většiny
živých organismů a bez vody by na Zemi nebylo života.
V souladu s požadavkem zákona u každé nemovitosti, v které jsou
produkovány odpadní vody a není možnost napojit splaškové
odpadní vody na veřejnou kanalizaci ukončenou čistírnou
odpadních vod (dále jen ČOV), musí být stávající septik (popř.
žumpa s přepadem) nahrazen vodotěsnou bezodtokovou jímkou
nebo vybudována domovní ČOV. Používání septiků, resp.
vypouštění přepadu z nich do povrchových a podzemních vod
zákon zakazuje. Žumpy mohou sloužit ke shromažďování
odpadních vod z objektu, musí však být nepropustné a
bezodtokové; doklady o nepropustnosti a bezodtokovosti žumpy
musí být uživatel schopen kdykoliv doložit (technickou a stavebních
stránku žumpy řeší stavební zákon). Odvoz obsahu žumpy a jeho
likvidaci může provádět jen oprávněná osoba s likvidací na
zákonem povoleném místě. To znamená, že likvidace splašků musí
být prováděna na k tomu určené čistírně odpadních vod (v případě
naší obce je nejbližší vhodná čistírna ve Šnakově). V případě, že
občan provozuje bezodtokovou žumpu, musí doklady o likvidaci
splaškových vod uschovávat pro kontrolu ze strany oprávněných
orgánů. Upozorňujeme, že v případě, že se majitel nemovitosti
rozhodne řešit odvádění odpadních vod prostřednictvím

vybudování domovní ČOV, bude podmínkou vydání povolení k
realizaci stavby a vydání povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových nebo podzemních mj. také nezpochybnitelné
doložení nemožnosti připojit nemovitost k veřejné kanalizační síti.
Výše uvedené povinnosti neplatí, pokud jsou odpadní vody z
domácnosti vypouštěny do veřejné kanalizace. Kontrola
dodržování předpisů z oblasti likvidace odpadních vod u fyzických
osob (občanů) přísluší Městskému úřadu Vysoké Mýto, Odboru
stavebního úřadu a územního plánování, vodoprávní úřad, včetně
možnosti uložení sankcí. U podnikatelů a firem tuto kontrolu
provádí Česká inspekce životního prostředí. V případě, že majitel
nemovitosti postupuje při likvidaci odpadních vod v rozporu se
zákonem, bude mu uložena pokuta, a to v případě fyzických osob
do výše 100 tis. Kč (§ 116 odst. 2 písm. (c) zákona 254/2001 o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v případě právnických osob do výše 500 tis. Kč
(§ 125a odst. 2 písm. (c) vodního zákona).

V Zámrsku máme poměrně dobře zásobenou obecní prodejnu.
Fungující obchod se smíšeným zbožím je nutnou podmínkou pro
zachování služeb v obci. V posledních letech ale obrat místní
prodejny z různých důvodů klesá a my bychom to rádi změnili.
Všechny důvody tohoto stavu ovlivnit nemůžeme, ale některé
alespoň částečně ano.
Abychom mohli podniknout správné kroky ke zlepšení,
potřebujeme znát názor občanů na místní prodejnu. Obracíme se
proto na vás s prosbou o pomoc formou anonymního vyplnění
anketního lístku, který najdete vložený v tomto čísle Zámršťáčku,
bude k dispozici v prodejně, popřípadě si ho můžete stáhnout na
webových stránkách obce v Aktualitách.
Prosíme, zaškrtněte své odpovědi a případně doplňte komentář, ke
kterému můžete využít i zadní stranu lístku. Vyplněný anketní lístek
vhoďte do 18. dubna do uzavřené schrány ve vestibulu obecní
prodejny, popřípadě do poštovní schránky u dveří obecního úřadu.
Děkujeme vám za Vaši pomoc!

Otázka likvidace odpadních vod se týká nás všech a nelze se jí
vyhnout. Mnoho lidí se obává vysoké ceny stočného při připojení
na kanalizaci a snaží se vyřešit likvidaci splašků jiným zákonným
způsobem, než je připojení. Uvádíme níže příklady: Průměrná
spotřeba vody čtyřčlenné rodiny je cca 180 m3/rok a prakticky
totéž množství vod skončí v žumpě. Jak je uvedeno výše, aby žumpa
splňovala současné předpisy, musí splňovat podmínku
nepropustnosti a nesmí mít (mimo jiné) žádný přepad. Z toho
vyplývá, že celý obsah musí být vyvezen a ekologicky zlikvidován,
doklady o likvidaci je nutno uchovávat pro případnou kontrolu ze
strany orgánů životního prostředí. Při 10kubíkové cisterně je to 18
vyvezení ročně, která přijdou cca na 30.000,- Kč ročně. Úhrada za
stočné se při spotřebě 180 m3 a ceně stočného 35,- Kč/m3 rovná
částce 6.300,- Kč. Finanční rozdíl je jednoznačný (problémy a práci
se zajištěním likvidace nepočítáme). V případě řešení likvidace
splašků prostřednictvím domovní ČOV může majitel nemovitosti
počítat s nižšími ročními provozními náklady, než je platba za
stočné. Je to však kompenzováno vyšší vstupní investicí na pořízení
ČOV a náklady odkanalizování nemovitosti prostřednictvím
domovní ČOV se tak vyrovnají platbám za stočné až v průběhu cca
dvaceti let. Domovní ČOV má ale své hranice životnosti a
technologii je nutné po tak dlouhé době obnovit, což znamená
další investici, hovořící opět ve prospěch likvidace splašků
prostřednictvím veřejné kanalizační sítě.

Máme tady zase - jaro. A co ještě?
Přišlo jaro, slezl sníh a máme tady opět starý problém: psí hovínka
na chodnících, v parku, na dětských hřištích… zkrátka kdekoli. Je až
hloupé připomínat stále dokola lidem venčícím své psy, aby si po
nich uklízeli. Na obecním úřadě dáváme pejskařům sáčky na psí
exkrementy zdarma (tedy těm, kteří mají poplatek za psa řádně
uhrazen). Slušný a kulturní člověk, který na veřejném prostranství
venčí psa, si po svém psu uklidí. Má v kapse sáček, a co za jeho psem
zůstane, to do něj sebere. Ptáme se Vás, spoluobčané, kteří chodíte
se svými psy po obci: jste kulturní lidé, nebo… ne?

Upozorňujeme občany na striktní zákaz propojení
vody z vlastní studny s vodou z veřejného
vodovodu!!!!
Zákon o veřejných vodovodech a kanalizacích (zákon č. 274/2001
Sb., § 3 odst. 4) a jeho prováděcí vyhláška říkají, že „Vlastník
vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla
provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve
vodovodu. Vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s
potrubím užitkové a provozní vody a ani s vodovodním potrubím z
jiného zdroje vody“.
V naší obci byly v nedávné době zjištěny dva případy propojení
vody ze studny s vodou z VaKu. Dotyční hříšníci si ani neuvědomují,
jakému riziku se přitom vystavili. Za kvalitu dodávané vody
zodpovídá VaK Vysoké Mýto. V případě, že by došlo ke kontaminaci
vody ve vodovodním řadu, musel by být celý vodovodní řad v
Zámrsku a Janovičkách vypuštěn a dezinfikován. Úhradu za tyto
úkony by provozovatel vodovodu pochopitelně vymáhal po tom,
kdo kontaminaci způsobil.

Naše obec, která vynaložila mnohé prostředky a síly na vybudování
veřejné kanalizační sítě, má ze zákona povinnost zajistit, aby všichni
její obyvatelé likvidovali odpadní vody v souladu se zákonem, a
bude toto důsledně vyžadovat. V současné době obec jednoznačné
informace o tom, že uživatelé nemovitostí nepřipojených na
veřejnou kanalizaci likvidují odpadní vody protiprávně, nemá.
Avšak „období hájení“ po dostavbě kanalizace, po které byla obec
benevolentní, aby umožnila všem postupné připojení, již bylo
dostatečně dlouhé. Od července 2017 tak bude obecní úřad ve
spolupráci s vodoprávním úřadem ve Vysokém Mýtě důsledně
kontrolovat legislativní správnost likvidace odpadních vod z
jednotlivých nemovitostí a bude jeho povinností využít všech svých
zákonných možností v případě, že zjistí protiprávní stav. V souladu s
ustanovením §3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích, ve
znění pozdějších předpisů, může obecní úřad rozhodnutím uložit
vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají
nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na
kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
Děkujeme za pochopení.
Obecní úřad

Popelnice na použitý jedlý olej
Připomínáme občanům, že přepálený jedlý olej mohou odložit pro
ekologickou likvidaci a případné další možné využití do popelnic s
otvorem ve víku u obecní prodejny a v Janovičkách na křižovatce u
Šmahů. Olej odkládejte do těchto popelnic v použitých uzavřených
PET lahvích. Pozor, do těchto popelnic NEPATŘÍ technický minerální
olej z motorů!
3

Vyvezou vám v dubnu popelnici?
Upozorňujeme občany, že firma EKOLA vyváží popelnice s
vylepenou známkou roku 2016 pouze do konce března. Pokud tedy
nebudete mít v úterý 11. dubna na popelnici známku na rok 2017,
popelnici vám s nejvyšší pravděpodobností nevyvezou.
Nezapomeňte se tedy na obecním úřadě pro známku stavit!
Známku na rok 2017 obdrží každý, kdo má uhrazen poplatek za
odpady za rok 2016. Není tedy nutné zároveň s převzetím známky
uhradit poplatek za letošní rok, na to máte podle obecně závazné
vyhlášky obce čas až do konce listopadu.

Proč někdy probíhá hlášení v obecním rozhlase bez předchozí
hudební znělky?
Hlášení veřejným rozhlasem z budovy obecního úřadu předchází
hudební znělka vždy. Jinak je tomu ale v případě, že je třeba hlásit
dálkově přes telefon z místa mimo obecní úřad. V tom případě
hudební znělka pustit nejde, protože ta se dá ovládat jen z budovy
obecního úřadu.
Proč máme ještě leckde na sloupech staré hlásiče?
Staré nefunkční hlásiče včetně kabeláže, které jsou rozmístěné po
celé obci, jsou odstraňovány postupně naším smluvním
elektrikářem panem Jindrou ve spolupráci s Milanem Novotným.
Je k tomu zapotřebí plošina, nejméně dva lidé a dostatek jejich
času, takže demontáž je opravdu postupná. K demontáži všech
starých hlásičů ale dojde.
V roce 2016 se narodilo celkem šest našich nových občánků, a to:
Denisa B., Ema V., Vincent L., Zuzana Barbora H., Milan N.,
Denisa M.. Gratulujeme rodičům k narození jejich děťátka
a miminkům přejeme hodně zdraví a radosti ze života!
V roce 2016 jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:
Zdeňkem Břečťanem, Ivanem Blažkem, Miluší Horáčkovou,
Bohuslavem Němcem, Radomírem Přikrylem, Běluší Čáslavkovou
a Josefem Bezdíčkem.
Čest jejich památce!

Dne 11. listopadu jsme se naposledy rozloučili
s mým manželem Josefem Bezdíčkem.
Chtěli bychom poděkovat všem spoluobčanům
a přátelům za projevenou účast a květinové dary.
Dovolte nám, abychom Vám zároveň popřáli krásné
blížící se Velikonoce, hodně zdraví a štěstí.
Marie Bezdíčková s rodinou
Děkujeme všem, kteří jste projevili soustrast
s úmrtím naší manželky a maminky,
paní Ilony Čáslavkové.
Milan Čáslavka se synem Milanem

Únor:
23.2. 1. přednáška o bylinkách
(Mgr. Bc. Karel Kouřil)
Březen:
4.3. Myslivecký ples
(MS Majka)
5.3. Masopustní veselí
(ZŠ)
17.3. IV. Ochotnický ples
(PAPETO)
Duben:
6.4. 2. přednáška o bylinkách-letní bylinky
(Mgr. Bc. Karel Kouřil)
11.4. Nordic walking přednáška o kondiční chůzi s holemi
(instruktor MŠMT Jiří Čepička)
13.-15.4. Velikonoční hrkání, vodění Jidáše
(organizuje Pavel Tuček)
30.4. Čarodějnice
(Hasiči Janovičky)
Ducháčkové muzikál
(PAPETO, termín bude upřesněn)
Květen:
20.5. Oslavy 135 let Hasičů Zámrsk
Den matek v Základní škole
(ZŠ, termín bude upřesněn)
Rybářské závody
(Rybáři Zámrsk, termín bude upřesněn)
Červen:
3.6. Dětský den
(Hasiči Janovičky)
24.6. Turnaj v malé kopané, diskotéka
(SK Zámrsk)
Dětské rybářské závody
(Rybáři Zámrsk, termín bude upřesněn)
Srpen:
19.8. Gulášfest
(kulturní komise)
26.8. Hasiči Zámrsk Den otevřených dveří
Dětské rybářské závody
(Rybáři Zámrsk, termín bude upřesněn)
Září:
Diskotéka
(SK Zámrsk, termín bude upřesněn)
Říjen:
Bramborákové hody
(Hasiči Janovičky, termín bude upřesněn)
Listopad:
11.11. Svatomartinská slavnost, Martinská zábava
18.11. Zabijačkové hody
(Hasiči Janovičky)
Prosinec:
Den otevřených dveří v ZŠ
(ZŠ termín bude upřesněn)
Vánoční koncert
(ZŠ termín bude upřesněn)
24.12. Štědrodenní zpívání
Termíny některých akcí mohou být dodatečně změněny.
O případné změně budeme informovat.

Dne 7.1.2017 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka, v pořadí již v
Zámrsku dvanáctá.
Opakovaně čtyři skupinky, z toho tři v obci Zámrsk a jedna v
Janovičkách, vyráží začátkem roku k Vašim domovům.
Děti jsou vždy skvěle naladěné, natěšené. Koledování si zpestříme
vždy radostným povídáním a prozpěvováním. Letos jsme se i přes
třeskutý mráz opět sešli. Venku byla zima, která se nevídá moc
často, téměř -20°C, ale všechny děti přišly bez rozmýšlení, i když
jsem si zpočátku myslela, že budeme muset sbírku přesunout. Děti
byly skvěle připravené a teple oblečené. Navařili jsme tedy teplý
čaj, připravili batůžky a vyrazili jsme k Vašim domovům.
Letos koledovaly tyto děti: Markétka Pešková, Kája Říhová, Táňa
Chalupníková, Ilonka Horáčková, Anežka Martincová, Alžbětka
Martincová, David Pešek, Matěj Říha a Johanka Tomanová. V
Janovičkách byla skupinka sestavena z těchto koledníků: Káťa
Peterková, Míša Matysová a Jakub Krobot. Jako vedoucí skupinek
se zúčastnily již tradičně Yveta Tomanová, Eva Horáčková, Jana
Matysová a Hana Pešková.
V tomto roce jsme v Zámrsku vybrali 14.767,- Kč a v Janovičkách
3.523,- Kč, dohromady tedy rekordních 18.290,- Kč!
Děkujeme všem přispívajícím za obdarování, dětem za výdrž při
koledování a všem rodičům za pomoc při organizaci této sbírky.
Přeji krásný začátek jara a těším se na další sbírku 2018.
Za organizační tým TS MUDr. Hana Pešková

Letošní Tříkrálová sbírka je za námi a tentokrát byla opravdu zimní.
Do 87 obcí a měst orlickoústeckého okresu vyšlo ve
dvacetistupňových mrazech více než dva tisíce odvážných
dobrovolníků, aby potěšili lidi přáním štěstí, zdraví a pokoje, aby
jim přinesli informace o činnosti Charity a nabídli možnost přispět
potřebným. Do 529 pokladniček bylo v našem okrese vybráno
celkem 2.495.071,- Kč. Podrobné výsledky, fotografie a použití
výtěžku Tříkrálové sbírky najdete na webu Oblastní charity
www.uo.charita.cz .
V dnešním světě se někdy zdá, že nás víc věcí dělí, než spojuje.
Tříkrálová sbírka je ale krásným příkladem toho, že dokážeme
dobře spolupracovat na společném díle. Charita, obecní úřady,
farnosti, občanské spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí přijímají
Tříkrálovou sbírku jako smysluplnou akci, do které se každý svým
dílem už 17 let obětavě zapojuje.
Jako organizátor akce a příjemce vybraných peněz vyjadřuje
Oblastní charita Ústí n. O. upřímné poděkování všem, kdo se na TS
podílejí.
Iva Marková, tel. 734 769 713, markova.iva@orlicko.cz

Vážení a milí čtenáři zpravodaje Vaši obce,
v našem Domově pro seniory jsme v lednu tohoto roku otevřeli
pro občany Vysokého Mýta a občany Pardubického kraje novou
sociální službu, která se jmenuje Odlehčovací služba. Posláním
této služby je poskytnout pomoc osobám nad 55 let věku, kteří
potřebují krátkodobě zajistit péči o svou osobu, např. protože si
potřebuje pečující rodina vyřídit své osobní záležitosti nebo si
odpočinout od péče. Do Odlehčovací služby je možné podat
žádost, jejíž formulář je dostupný na internetových stránkách
zařízení www.dsvysokemyto.cz nebo Vám jej při osobním setkání

předá sociální pracovník. Touto sociální službou zařízení podporuje
všechny občany, aby se mohli vrátit do svého původního bydlištěa
mohli zůstat co nejdéle doma. Další služba, kterou zařízení
poskytuje, se specializuje na nepřetržitou péči o lidi, kteří
onemocněli stařeckou demencí nebo Alzheimerovou chorobou.
Služba se poskytuje v bezpečném prostředí, které respektuje
charakter domácího bydlení. Pečovat o člověka s demencí klade
nároky na komunikaci a citlivý a empatický přístup a s těmito
metodami práce jsou naši pracovníci průběžně školeni.
Nabízíme také občanům možnost nechat si zdarma prověřit
speciálními testy své poznávací schopnosti a paměť. Těmito testy
Vás provede sociální pracovník, výhodou testování je včasný záchyt
vznikající demence a doporučení obrátit se na lékaře specialisty.
Marek Mana, vedoucí sociálního úseku Domova pro seniory
Ledax o.p.s. Vysoké Mýto, tel.: 725 466 547

www.dsvysokemyto.cz

Zelený čtvrtek dne 13.4.2017
Když slyšíme, jak houkají sirény a vzápětí se okolo nás přeženou
hasičské vozy, každého hned napadne, kdepak nám zase co hoří.
Pro většinu lidí jsou hasiči jedni, ale ve skutečnosti se určitým
způsobem rozdělují na ty, kteří si práci hasiče vybrali za své
povolání a ty, kteří tuto činnost vykonávají dobrovolně ve svém
volném čase. Všem dohromady, ale jde o jedinou věc, rychle a
kvalitně pomoci těm, kteří se dostali do nebezpečí a je ohroženo
jejich zdraví, životy nebo jejich majetek.
Chtě nechtě se musíme zmínit i o právních předpisech, kterými se
hasiči řídí. Jedná se zejména o zákon o Hasičském záchranném
sboru České republiky, který upravuje podmínky profesionálních
hasičů a dále zákon o požární ochraně, ve kterém je provedeno
členění jednotek požární ochrany na čtyři základní skupiny: HZS
kraje a HZS podniku to jsou ti, kteří vykonávají práci hasiče jako své
zaměstnání, JSDH podniku a JSDH obce to jsou hasiči, kteří svoji
činnost vykonávají dobrovolně mimo svoje zaměstnání.
Když se Vás zeptáme, co dělají hasiči, nejčastěji uslyšíme odpověď,
že hasí požáry. Ano je to pravda, mají to již ve svém názvu „Hasičský
záchranný sbor“. V názvu se však objevuje i druhé slůvko
„záchranný“ - tato činnost hasičů záchranářů je v dnešní době
velmi rozmanitá a tvoří již více jak 2/3 všech zásahů. Jedná se
zejména o výjezdy k dopravním nehodám, kde se provádí
vyprošťování osob z havarovaných vozidel a předlékařská pomoc.
Mezi další činnosti patří práce na vodě, čerpání vody z objektů,
likvidace olejových havárií a úniků nebezpečných látek. V mnoha
případech je nutná technická nebo technologická pomoc. Bohužel
se mezi zásahy množí o plané poplachy, kdy nezodpovědní občané
nebo jejich děti zavolají hasiče. Toto je činnost, kterou provádí tzv.
represivní složka. Vy se ale setkáváte i s hasiči z odboru prevence,
kteří se zabývají schvalováním projektové dokumentace a účastní
se kolaudací objektů. Další provádějí kontroly u právnických a
podnikajících fyzických osob a u obcí. Po požáru zase provádějí
zjišťování příčin vzniku požárů. Jak jistě sami uznáte, prevence je
velice důležitá i v oblasti požární ochrany a neměla by se
zanedbávat, protože díky nedodržování předpisů a díky nedbalosti
lidí ročně vznikají tisíce požárů.
K dalším a především novým činnostem u hasičských záchranných
sborů krajů je ochrana a výchova obyvatel, krizové a havarijní
plánování. Tyto činnosti byly na HZS krajů převedeny z referátů
obrany a ochrany Okresních úřadů a regionálních úřadů CO.
Ochrana obyvatel velice úzce s činností hasičů souvisí. Jen si třeba
vzpomeňme na povodně a pak je nám jasné, že potřebujeme plány
varování, evakuace. Pro případy havárií plány havarijní a krizové,
které se zabývají řešením havárií a živelných pohrom.
Článek zveřejněný obcí dle plánu preventivně výchovné činnosti
obce v oblasti požární ochrany pro rok 2017

Uběhl rok a přiblížilo se období Velikonoc. Po předchozích dvou
letech opět vycházejí Velikonoce na duben. Máme naději na
přívětivější počasí.
Letošní Velikonoční pondělí vychází na 17. dubna.
První setkání dětí proběhne ve středu 12.4. v 18 hodin v Rajčuru.
Pokud bude pršet tak na hřišti pod střechou. Kdo má klapačku
nebo hrkačku vezměte ji s sebou. Kdo nemá, ať přijde také. Opět
bude možnost zapůjčení klapaček z obecních zásob.
První obchůzka s klapáním tedy bude ve čtvrtek 24.března ve 12
hodin.

Velký pátek dne 14.4.2017

Bílá sobota dne 15.4.2017

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

první sraz v 11 45 v Rajčuru.
druhý sraz v 17 45 v Rajčuru.
první sraz v 5 45 v Rajčuru.
druhý sraz v 11 45 Rajčuru.
třetí sraz v 17 45 Rajčuru.
první sraz v 5 45 Rajčuru.
druhý sraz ve 12 30 v sídlišti
Na Skalce č.p. 166
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.
Díky pomoci několika dětí a rodičů se na Bílou sobotu podařilo
ustrojit chodícího Jidáše, který bez ztráty kytičky prošel celou
vesnicí, aby byl nakonec v Rajčuru spálen.
Věřím, že se opět najde dostatek ochotných dospěláků jako
doprovod dětí při obchůzce. 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 budou mít zájem, ať to přijdou v
doprovodu rodiče vyzkoušet. I kdyby šli jen jednou, na Bílou
sobotu je čeká odměna.
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

Rozloučení s rokem 2016 proběhlo vesele. Ježíšek nám v souvislosti s možnostmi dopravců donesl dárky nejen před besídkou,
ale i po ní. Radovat se můžeme například z magnetických i jiných
stavebnic, kladívek, destiček a dřevěných tvarů na zatloukání,
kočárku, audiotechniky, fotoaparátu,nové trampolíny, dalších
matrací…Za bohatou nadílku patří velký dík Obci Zámrsk, firmě
Brück AM, spol. s r.o. a firmě Iveco Czech Republic, a. s. i rodičům,
kteří dárky zakoupili nebo poskytli peníze na nákup manželům
Zajíčkovým, Janouchovým a paní D. Střasákové.

Po Novém roce zavítali i do mateřské školy Tři králové a přiblížili
dětem význam pomoci slabším a potřebným. Poznávání volně
žijících zvířat a jejich stop a ptáků, kteří u nás přezimují, přerušil
masopust zakončený maškarním karnevalem. Výrobky dětí
ozdobily třídu i šatnu, děti nachystaly boží milosti a jednohubky a
poté se proměnily v pohádkové i jiné postavy. Taneční rej střídaly
soutěže, s jejich realizací nám pomohly ochotné maminky a
babičky. Popeleční středa, po které nastává období zklidnění a
půstu, letos připadla na 1. březnový den. Březen je měsíc knihy,
proto se i v mateřské škole knihám věnujeme intenzivněji. V šatně
„stojí“ čtenářský strom s obrázky knih, které jsme ve školce od září
přečetli. Děti se dozvěděly, jak kniha vzniká, vyrobily si veselé
záložky i obrázkové knížky s vlastními ilustracemi. Z domova si
přinesly svoje oblíbené knížky, které si prohlížíme, čteme si z nich a
povídáme si o nich. Děti poznávají a vyhledávají písmena a podle
vzoru z nich skládají slova. Tematický blok zakončíme besedou a
výtvarnou dílnou s autorem knihy „Pišlické příběhy“ Václavem
Kvapilem (za zajištění děkujeme Mgr. Ivaně Veselé) a následnou
besedou s výtvarnou dílnou v Městské knihovně Choceň.

Plavecký výcvik už skončil, do Vysokého Mýta však nadále jezdíme
za kulturou, letos již např. na pohádku „O pračlověkovi“ a na
taneční vystoupení žáků ZUŠ.
K probouzejícímu se jaru patří první jarní květiny, rodící se
mláďata, návrat tažných ptáků, čarodějnice, Velikonoce, oslavy
Dne Země a Dne matek. O tom, jak jsme si těmito tématy poradili
zase příště.
Zatím si na adrese http://www.zamrsk.cz/fotogalerie-ms
můžete prohlédnout fotky z již zrealizovaných akcí.
Mgr. Lenka Hejduková, ředitelka MŠ

Informace o legislativních změnách, týkajících
se předškolního vzdělávání
Povinné předškolní vzdělávání
Novelou školského zákona (zákon č..561/2004Sb) vydanou pod
číslem 178/2016 Sb. se s účinností od 1. 1. 2017 zavádí povinné
školní vzdělávání, do kterého nastoupí děti poprvé 1. 9. 2017.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České
republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů,
a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území
České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné
předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni
pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu
delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní
ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s
hlubokým mentálním postižením.
Povinnosti zákonných zástupců
Zákonní zástupci mají povinnost přihlásit dítě k zápisu k
předškolnímu vzdělávání. § 34 odst. 1 školského zákona trvá

povinné předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku, do zahájení
povinné školní docházky. Zákonní zástupci podají žádost o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání v den stanovený ředitelem školy
v dohodě se zřizovatelem a zveřejněném způsobem v místě
obvyklým v období od 2. do 16. května (u nás 11. května) požádají
o přijetí k předškolnímu vzdělávání do spádové mateřské školy,
pokud nezvolí jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného
předškolního vzdělávání. Pokud zákonný zástupce zvolí pro dítě
jinou mateřskou školu a je-li dítě přijato do jiné než spádové
mateřské školy, požádá ředitele této školy, aby bez zbytečného
odkladu oznámil tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy.
Rodiče, kteří chtějí dítě vzdělávat sami, musí tuto skutečnost
písemně oznámit ředitelce mateřské školy do konce května.
Rodiče, kteří budou vzdělávat dítě sami, se v předem daném
termínu musí s dítětem dostavit do mateřské školy k ověření
úrovně dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých
vzdělávacích oblastí.
Zákonný zástupce dítěte poskytuje mateřské škole nezbytné
údaje pro zápis dítěte dle § 37 odst. 2 správního řádu, které jsou
určující pro rozsah náležitostí, a to:
- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (k rukám
ředitele školy);
- jméno (případně jména) a příjmení žadatele (dítěte);
- datum narození;
- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
(podle § 19 odst. 3 správního řádu);
- údaj, zda dítě má speciální vzdělávací potřeby, příp. jaké
Dále má mateřská škola právo být zákonnými zástupci
informována o:
- údaji o předchozím vzdělávání;
- státním občanství;
- údaji o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních
obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
- jménu a příjmení zákonného zástupce, místě trvalého pobytu
nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo
trvalého pobytu;
- adrese pro doručování písemností, telefonickém spojení.
Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola
doklad o očkování.
Jak se plní povinné školní vzdělávání
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní
docházky v pracovních dnech. Povinnost předškolního vzdělávání
není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v
souladu s organizací školního roku v základních a středních školách
(to se však netýká dnů ředitelského volna). Dítěti je však zaručeno
právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž
je vzděláváno. Do MŠ tedy i v době vedlejších prázdnin může, ale
nemusí docházet. Tomu odpovídají i pravidla podmínky pro
uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve
vzdělání. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení
důvodů nepřítomnosti dítěte ve dnech, kdy je vzdělávání povinné,
a zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti
dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Pro předškolní děti bude
vydán omluvný list, kam rodiče budou zaznamenávat
nepřítomnost dítěte a důvod nepřítomnosti potvrdí svým
podpisem. Podrobnosti budou upraveny ve školním řádu mateřské
školy.
Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání
Pokud bude dítě plnit povinné předškolní vzdělávání v přípravné
třídě základní školy nebo ve třídě přípravného stupně základní

školy speciální nebo v zahraniční škole na území české republiky,
oznámí zákonný zástupce dítěte tuto skutečnost řediteli spádové
mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce
před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost
předškolního vzdělávání dítěte, tedy do konce měsíce května.
Individuální vzdělávání dítěte
Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání
povinné, může v odůvodněných případech rozhodnout, že dítě
bude individuálně vzděláváno. Pak je zákonný zástupce dítěte
povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem
školního roku (do konce května). V průběhu školního roku lze plnit
povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode
dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte
doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k
předškolnímu vzdělávání. Ředitel mateřské školy doporučí
zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno,
oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vycházejí z
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Mateřská škola má za úkol ověřit úroveň osvojování očekávaných
výstupů v jednotlivých oblastech a popřípadě doporučit
zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Způsob a termíny
pro ověření úrovně očekávaných výstupů budou ve školním řádu a
budou se uskutečňovat v období od listopadu do prosince.
Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je
povinen zajistit účast dítěte k ověření. Pokud se rodič s dítětem
nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ukončí ředitelka
mateřské školy v souladu s § 34b odst. 4 školského zákona
individuální vzdělávání dítěte rozhodnutím ve správním řízení dle §
165 odst. 2 písm. k) školského zákona. Toto rozhodnutí nemá
odkladný účinek a dítě musí po převzetí rozhodnutí nastoupit do
mateřské školy, kam bylo přijato (§ 34b odst. 5 školského zákona).
Následně již není možné dle § 34b odst. 6 školského zákona dítě
opětovně individuálně vzdělávat. Podrobnější informace
naleznete na http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolnivzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani
Úplata za předškolní vzdělávání
Podle novelizovaného ustanovení § 123 školského zákona se s
účinností od 1. září 2017 vzdělávání v mateřské škole poskytuje
bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne pátého roku věku. Bezúplatnost poskytovaného
vzdělávání již není omezena měsíci či školními roky, takže i v
případě odkladu plnění povinné školní docházky, nebo v případě
dodatečného odkladu, plnění povinné školní docházky, kdy se žák
vrací zpět do mateřské školy, bude předškolní vzdělávání
bezúplatné. 7
Pokud rodiče nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu
vzdělávání nebo zanedbají péči o povinné školní vzdělávání dítěte,
mohou být trestáni uložením pokuty až do výše 5000 Kč.
Od září 2017 je zaváděno přednostní přijímání čtyřletých dětí
pocházejících ze spádového obvodu dané mateřské školy (týká se
pouze obecních mateřských škol). Mateřská škola bude muset
přijmout všechny děti starší čtyř let ze své spádové oblasti do
naplnění kapacity (v případě nedostatečných kapacit budou mít
přednost děti pětileté přijímané k povinnému předškolnímu
vzdělávání).
V případě dětí, které neplní povinné předškolní vzdělávání, bude i
nadále stanovena možnost zkušebního pobytu v maximální délce
tří měsíců.
Informace připravila Mgr. Lenka Hejduková, ředitelka MŠ

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ ZÁMRSK,
OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/17
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
2017/2018.
Zápis do MŠ se uskuteční ve čtvrtek 11. května v Mateřské škole
Zámrsk od 13:00 do 15:00 hodin. Tiskopisy (žádost o přijetí dítěte a
evidenční list) je možné od 10. dubna 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 (očkování se netýká dětí,
na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání), 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 2017/2018 budou od 10. dubna 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 email:mszamrsk@seznam.cz

Vážení a milí spoluobčané,
jaro je tu, ale my se ve vzpomínkách vracíme ke sněhu a mrazům,
které letos byly větší než minulá léta. To se odrazilo i na horách. Vy
se určitě ptáte, zda jsme se i letos vydali na Kuprovku boudu, která
nám i s tamní přírodou přirostla k srdci.
Odpovídáme: „Ano, i letos se vydáváme na hory“. Trávíme tam
nádherné chvíle od 23. 27. ledna. Naší chloubou je i to, že při
odjezdu domů všichni umí lyžovat. Na horské boudě je nás plno a
máme se tu velmi dobře. Každé ráno po snídani vyrážíme na svah u
naší chalupy, kde lyžujeme.Po dobrém obědě a odpoledním klidu
vyplněném hrami jdeme opět na kopec. Jedno odpoledne se
vydáváme na Friesovy boudy. Cestou dovádíme na sněhu... Po
občerstvení zdejším dobrým čajem „Krakonošovo bejlí“,
odcházíme zpět na Kuprovku. Tam k podvečerním činnostem patří
tvoření.

Tentokrát malujeme na dřevěné oválky horský motiv. Abychom
všechno nezapomněli, pravidelně čteme, počítáme… Na závěr
našeho každoročního pobytu na horách patří závody v obřím
slalomu a večerní diskotéka. I to se nám povedlo. Při všech
činnostech nám vždy pomáhají rodiče, kteří s námi rádi jezdí. My
všem dospělým účastníkům zájezdu moc děkujeme za jejich
ochotu a vstřícnost. Teď dost o zimě, máme tu jaro. Ať je plné
sluníčka, vůně jarních květů a štěbetavých ptáčků, jako jsme my.
Načerpejte hodně energie a radujte se z krásných dní.
To vám všem přeje Základní škola!

Pokud jsi zvídavý kluk nebo zvídavé děvče, chceš zjistit, kdo další
může žít ve vodě a kolem vody a hlavně, nebojíš-li se vodníků, pak
pro tebe bude vhodný tento kroužek !!!!! Počínaje měsícem
dubnem zahajujeme činnost přírodovědného kroužku s rybářským
zaměřením. Kroužek bude určen pro děti školního věku. Náplní
kroužku bude poznávání rostlin a živočichů nejen kolem vody. Vše
se bude odehrávat formou procházek, her a pobytu v přírodě.
Nebude chybět ani poznávání základních rybářských dovedností a
znalostí, rovněž tak troška kreativity. První informativní schůzka se
uskuteční dne 12. dubna 2017 v 17.00 hodin na „Prváku“. Těšíme
se na vás! Jakékoli doplňující informace k plánované činnosti
kroužku podá na tel. čísle: 604 949 891 Luboš Přikryl, nebo na čísle
722 516 481 Pavlína Janíková.
Rybáři Zámrsk

Rybáři Zámrsk informují, že v soboru 8. dubna proběhne
výlov rybníku Prváku. Od 10 hodin bude možnost zakoupení
vylovených ryb. Občerstvení ve formě nápojů bude zajištěno.

