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

Sobota 20. května 2017 byla pro zámrské hasiče výjimečným dnem.
V rámci oslav 135 let od založení hasičského sboru v Zámrsku (byl
založen roku 1882) zásahová jednotka obce slavnostně převzala
novou cisternu Tatra 8157 od zástupců firmy THT Polička a zástupců
obce Zámrsk. Celková cena vozu je 7.798.450,- korun a 90 % této
částky bylo získáno z dotace Evropského fondu pro regionální
rozvoj, Integrovaného regionálního operačního programu a
státního rozpočtu. Zbylých 10 % uhradila obec Zámrsk z vlastních
zdrojů. Slavnostního předání se zúčastnili významní hosté: pan
Jaroslav Lorenc, obchodní ředitel společnosti THT Polička s.r.o.,
která novou Tatru vyrobila; Ing. Elena Pešková, zástupkyně firmy
Stelma Pardubice, která se postarala o administraci dotace. Dále
radní Pardubického kraje Mgr. Hana Štěpánová, předseda Sdružení
místních samospráv a europoslanec Stanislav Polčák, náměstek
ředitel HZS Pak plk. Mgr. Aleš Černohorský, velitel stanice HZS Pak
Vysoké Mýto npor. Milan Vincenc a starostka hasičského okrsku Bc.
Kristýna Šťastná. Slavnostního okamžiku se zúčastnili také zástupci
okolních hasičských sborů, starostové sousedních obcí a příznivci z
řad veřejnosti. Předání proběhlo před místním zámkem, kam
postupně najela všechna vozidla Hasičů Zámrsk Opel Campo a
cisterny Tatra 148 i veterán Tatra 138, která je mezi hasičskými
vozidly nyní již opravdovou raritou. Jako poslední přijela za
potlesku diváků CAS 30 T 815-7 6x6. Klíče od vozidla předal Jaroslav
Lorenc z THT Polička do rukou starostky obce Zuzany Tvrzníkové a ta
vozidlu nechala požehnat páterem Mgr. Janem Kunertem. Poté
předala klíče od nové cisterny veliteli Janu Merklovi a následovalo
pokřtění vozidla členy zásahové jednotky - jak jinak, než
samozřejmě šampaňským... Po zdravicích plk. Aleše
Černohorského, Ing. Eleny Peškové a Bc. Kristýny Šťastné
následovalo rozkrájení dortu věrné kopie nové Tatry a pak už
proběhlo představení vozidla všem účastníkům slavnosti. Další
program oslav následoval v místním parku, kde proběhla
předtančení i veselé scénky v podání místního ochotnického spolku
PAPETO a vystoupení šermířské skupiny Tartas Česká Třebová. Po
celé odpoledne k tanci i poslechu hrála country kapela a oslavy byly
zakončeny večerní diskotékou. Účastníci oslav si jejich průběh
velmi pochvalovali a odcházeli domů spokojeni. Jednotka SDH obce
Zámrsk toho dne získala velmi platného pomocníka, který jim bude
nadále usnadňovat jejich činnost v organizovaném systému
požární ochrany.
Jan Merkl, velitel zásahové jednotky SDH Zámrsk
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Vážení spoluobčané,
letos slavíme 135 let historie hasičského spolku v naší obci. Již 135
let je v Zámrsku uskupení, jehož členové jsou ochotní zapomenout
na svůj čas a své problémy ve chvíli, kdy je třeba pomoci jiným a pro
záchranu majetku a zdraví svých spoluobčanů často riskují zdraví
své. Tato úloha dobrovolných hasičů je nezastupitelná a patří jim za
to obrovský dík. Hasičský spolek ale tvoří i mnoho dalších členů a
členek, kteří nemohou jezdit k požárům a jiným haváriím, ale
aktivně se zapojují do kulturního a společenského života obce. Mne
osobně velice těší, že spolupráce s naším hasičským spolkem i jeho
zásahovou jednotkou je příkladná.
Květnové oslavy hasičského výročí byly letos o něco slavnostnější.
Vybavení zásahové jednotky Hasičů Zámrsk se rozšířilo o novou
cisternovou automobilovou stříkačku TATRA 815. To, že obec a její
jednotka s dotační podporou tuto cisternu získala, je výsledkem
spolupráce obce a Hasičů Zámrsk s firmou Stelma, která nás
dokázala úspěšně provést administrativními nástrahami žádosti o
dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Integrovaného
regionálního operačního programu, a dále s firmou THT Polička,
která pro nás cisternu vyrobila. Musím také vyzdvihnout velké
zapojení velitele zásahové jednotky SDH Jana Merkla, který podání
žádosti o dotaci na novou CAS inicioval a velmi zodpovědně si vzal
na starost technické detaily celého procesu pořízení CAS.
Získání nového vozidla do majetku obce ale ukazuje na dobrou
práci také ostatních členů jednotky, kteří v minulosti již mnohokrát
dokázali, že naše zásahová jednotka JPOIII je platným členem
organizovaného systému požární ochrany. Nemohu však
opomenout práci všech ostatních, která dnešní době předcházela.
Zásluhu na současném kreditu jednotky a jejím materiálním
vybavení má kvalitní práce jak předchozích velitelů a starostů
sboru, tak i minulého vedení obce, pana Vlastimila Profouse a paní
Aleny Břečťanové. Jejich předchozí úsilí a práce ve prospěch
místních hasičů položila základy, na které my nyní můžeme
úspěšně navázat. Vážení, děkuji vám za vaši práci a věřím, že další
činnost obce i Hasičů Zámrsk bude úspěšným pokračováním toho,
co jste vy v oblasti požární ochrany začali.
Nová cisterna je pro zásahovou jednotku Hasičů Zámrsk svým
způsobem odměnou, ale zároveň také závazkem do budoucna.
Krajské vedení HZS naši žádost o dotaci podpořilo a dalo tak najevo,
že se s naší zásahovou jednotkou do budoucna nadále v krajském
systému HZS počítá. Musím říci, že jsem na práci naší zásahové
jednotky hrdá a věřím, že se naše jednotka se s nároky na ni
kladenými bude nadále dobře vyrovnávat.
Milí přátelé hasiči, pane starosto, pane veliteli, členové zásahové
jednotky i ostatní členové hasičského spolku, činnosti vás všech si
velice vážím a děkuji vám za vaši práci. Gratuluji vám k letošnímu
významnému výročí a přeji, aby se vám všem dařilo, byli jste dobrá
parta a aby vám členství v místním hasičském spolku přinášelo
potěšení.
Zuzana Tvrzníková, starostka obce

Dne 31. března 2017 jsme se naposledy rozloučili
s paní Miloslavou Csernyanszkou. Chtěli bychom
poděkovat přátelům, všem spoluobčanům
a obecnímu úřadu za projevy soustrasti
a květinové dary.
Manžel Tibor a děti, maminka Blanka Bezdíčková

Firma Vodafone v nedávné době sdělila našemu obecnímu úřadu
záměr vybudovat za obcí v lokalitě u Bažantnice 40 m vysoký vysílač
s kovovou konstrukcí. Vysílač by měl být umístěn cca 20 m od křížku
u Bažantnice, příjezdová komunikace by měla vést po nynější
obecní travnaté cestě na konci obce. Tato stavba zásadně naruší
vzhled tohoto pěkného místa a příjezdová komunikace změní ráz
cesty, proto se většina zastupitelů vyjádřila k této stavbě negativně.
Je však možné, že veřejnost bude mít jiný názor (nelze např.
vyloučit, že vysílač by zlepšil signál mobilní sítě Vodafone?).

Rádi bychom znali Váš názor na případnou realizaci této stavby, aby
mohl obecní úřad postupovat v souladu s názorem většiny občanů.
Obracíme se tedy na všechny občany se žádostí o vyjádření k
případné realizaci stavby vysílače. Vyjádřit se můžete volnou
formou buď emailem na adresy ouzamrsk@email.cz,
zamrsk@tiscali.cz , nebo písemně s dodáním na obecní úřad,
popřípadě vhozením do schránky vedle dveří OÚ. Děkujeme!
Obecní úřad

V minulém čísle Zámršťáčku jsme všem nabídli anketu, kterou jste
měli možnost vyjádřit se ke službám místní obecní prodejny.
Přinášíme vám vyhodnocení odpovědí této ankety.
Sortiment zboží v prodejně považuje za vyhovující 79%
respondentů, 21% za vyhovující částečně, 0% za nevyhovující.
Kvalitu zboží považuje za dobrou 76% respondentů, 24% za
vyhovující částečně, 0% za nevyhovující.
Provozní dobu prodejny považuje za vyhovující 94% respondentů,
6% za vyhovující částečně, 0% za nevyhovující.
Hygienické podmínky v prodejně považuje za dobré 74%
respondentů, 21% za ucházející, 6% za špatné.
Ceny zboží považuje za výhodné 24% respondentů, za srovnatelné
s jinými obchody 41 % a za vyšší než jinde 35 %.
Profesionalita a ochota prodavaček je na dobré úrovni podle 79%
respondentů, podle 12% to ještě ujde a 9% ji považuje za špatnou.
K anketě většina z vás připojila i připomínky nebo podněty, které
zde vzhledem k jejich obsáhlosti nebudeme citovat, rozhodně ale
nezapadnou. Zde je krátký komentář k alespoň nejčastějším
připomínkám:
Často byla zmiňována vysoká cena a špatná kvalita ovoce a
zeleniny. Souhlasíme, že cenově je v naší prodejně tento sortiment
poměrně vysoko. Co se týká jeho ceny, tady je třeba
zaměstnankyně prodejny trochu omluvit. Do prodejen, které

V případě zájmu je Vám k dispozici regionální projektová
manažerka, která Vám ráda a bezplatně poskytne veškeré
informace, které s projektem souvisí, zodpoví případné dotazy a
pomůže Vám s registrací.
Regionální manažer pro Pardubický a Královéhradecký kraj
Mgr. Pavla Merková
tel.: 770 102 817, mail.: pavla.merkova@fdv.cz

nejsou zapojené do žádného velkého obchodního řetězce, zaváží
zboží jen málo dodavatelů a všichni dodávají cenově výše, než lze
nakoupit ve velkých obchodech. Zelenina a ovoce musí mít ze
zákona na prodejně vždy doložitelný doklad o původu a dodavateli,
takže toto zboží není možné pro prodejnu nakoupit levněji např. na
tržišti a zde jej prodávat. Co se týká kvality často dodavatel zboží
zvadlé už přiveze a prodavačky se musí rozhodnout, zda jej vzít,
nebo odmítnout, a pak ho nemít v nabídce. Souhlasíme ale, že
kontrolu v regále je třeba provádět častěji a zkaženou zeleninu ani
ovoce nenabízet. Současně se budeme snažit vyhledávat levnější
dodavatele tohoto sortimentu.
Za ještě vážnější považujeme připomínky k nedostatečnému
dodržování hygienických zásad v prodejně a neochotě a
neprofesionalitě prodavaček. Vámi zmiňovaná pochybení jsou
nepřípustná a budeme je řešit. Co se týká připomínek k cenám
zboží: Jsme rádi, že ve většině vnímáte ceny zboží za porovnatelné s
jinými obchody nebo i lepší. Tady je třeba vzít v úvahu, že možnosti
maloobchodní prodejny jsou jinde, než u velkých řetězců, a vždy
bude hodně záležet na šikovnosti vedoucí prodejny, zda se jí podaří
pořídit zboží pro naši prodejnu co nejlevněji. Neuváděli jste ale jen
negativní podněty a připomínky. Ve více dotaznících se objevila
pochvala místní prodejny i jejích pracovnic a také konstatování, jak
je dobře, že zde tuto prodejnu máme. To nás opravdu potěšilo.
Děkujeme vám všem, kteří jste se zapojili a anketu jste vyplnili, a
děkujeme také za vaše podnětné připomínky, z kterých budeme
vycházet při další snaze o zlepšení služeb naší obecní prodejny.
Zuzana Tvrzníková, starostka

Pro další informace můžete navštívit stránky:
www.vzdelavanipraxi.cz nebo facebook.com/vzdelavanipraxi.
Projekt je realizován Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkovou
organizací Ministerstva práce a sociálních věcí a je financován z
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Podněty ke změnám autobusových jízdních řádů
Přestože má naše obec v porovnání s okolními obcemi dobrou
autobusovou dopravní obslužnost a lepší možnosti dopravy do
okolních měst i do zaměstnání, je co zlepšovat. V minulosti
vznesené požadavky na úpravu dopravy nebyly vždy vyslyšeny, mj.
také vzhledem k tomu, že se jednalo o požadavky jednotlivých
cestujících. Krajský úřad v současné době sbírá podněty k možným
úpravám jak jízdních řádů autobusových linek pro období roku
2018, tak i pro následující roky.
Velmi ráda bych iniciovala znovuzřízení autobusového spoje, který
podle mého názoru naší i okolním obcím citelně chybí. Jedná se o
spoj, který by dopravil z Vysokého Mýta do Zámrsku (a dále do
Dobříkova, Srubů a Slatiny) pracovníky z odpolední směny firmy
IVECO a.s. Současně se zavedením tohoto spoje by bylo vhodné
zavést dopravu na odpolední směnu - aktuálně by stačilo „otočit“
trasu stávajícího okružního autobusového spoje č. 700926, který
vyjíždí z Mýta do Zámrsku ve 12,30, v Zámrsku je ve 12:37 a jede
přes Dobříkov, Sruby, Choceň a zpět Sruby a Slatinu s návratem do
Mýta ve 13:24. V případě otočení trasy tohoto spoje by spoj vyjížděl
ze Zámrsku přímo na Mýto cca ve 13:15. (Vlivem otočení trasy by
došlo k menším časovým posunům v případě Chocně, Srubů a
Dobříkova a k většímu posunu pouze v případě Slatiny, která však
má výhodu vlakového spoje do Vysokého Mýta i Chocně každou
hodinu.) Myšlenka znovuzavedení večerního spoje a úprava
odjezdu/změny trasy stávajícího odpoledního spoje však musí
mít podporu z řad veřejnosti. Mnoho pracovníků odpoledních
směn si navyklo dojíždět autem, protože neměli jinou možnost, je
ale možné, že by možnost autobusové dopravy uvítali a do
budoucna hlavně využívali (aby nám zavedený autobus pak zase
nezrušili). Obracím se tedy touto cestou na vás všechny, kteří
byste měli zájem uvedené spoje využívat, popřípadě máte
oprávněný požadavek na jiné úpravy autobusových jízdních řádů,
abyste své podněty dodali.
Podněty k úpravám jízdních řádů má obec dodat na KrÚ do 31.
července, prosím tedy o dodání vašich podnětů do 28.7.2017, buď
na email ouzamrsk@email.cz, zamrsk@tiscali.cz , nebo písemně
přímo na obecní úřad. !! Upozorňuji, že jednotlivé žádosti budou
mít vždy nižší míru podpory, proto je třeba, aby byl podnět podán
více občany buď jednotlivě, nebo v jedné žádosti, iniciované více
žadateli!!
Zuzana Tvrzníková, starostka

Projekt Vzdělávání praxí znamená pro účastníky větší šanci na
pracovním trhu a pro firmy příležitost kompenzovat si náklady za
zaškolení potencionálního zaměstnance
Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, kteří chtějí získat nové
znalosti a zkušenosti v reálném pracovním prostředí, a na druhé
straně firmy, které si chtějí prostřednictvím nabízených praxí (stáží)
nezávazně a s finanční podporou otestovat a zaškolit potencionální
zaměstnance.
Účastníky projektu mohou být lidé starší 15 let, kteří jsou ucha-zeči
o zaměstnání, rodiče na/po rodičovské dovolené, nízkokvalifikovaní nebo lidé ve věku nad 50 let. Poskytovatelem praxí se
mohou stát právnické osoby nebo OSVČ ať už z komerčního nebo
neziskového sektoru.
Účastníci si vybírají z nabízených pozic jednotlivých firem, které se
do projektu přihlásily. Samotná praxe je pak v délce 1-6 měsíců dle
vybrané pozice. A vybírat je možné opravdu z velkého spektra
oborů, jedná se např. o pozice v administrativní, ekonomické nebo
strojírenské oblasti, ale také pozice v rámci zemědělství, cestovního
ruchu, stavebnictví, informačních technologií, marketingu a
reklamy a mnoha dalších. Po celou dobu praxe účastníka provází
zkušený a zaškolený zaměstnanec dané firmy, tzv. mentor.
Účast v projektu není nijak zpoplatněna, naopak přináší jak
účastníkům, tak firmám řadu výhod. Pro účastníky je to zejména
možnost prohloubení si dosavadních znalostí, získání praktických
zkušeností a v neposlední řadě případnou možnost uplatnění se v
dané firmě. Firmy si účastí v projektu mohou vyzkoušet
potencionálního zaměstnance v praxi, ověřit si mentorské
schopnosti svých zaměstnanců a získat finanční kompenzaci
vynaložených nákladů.
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Požadavek na novou poštovní schránku
Občané části Janoviček a Zámrsku poblíž nádraží se již několikrát
obrátili na obecní úřad s žádostí, aby obec iniciovala instalaci
poštovní schránky na křižovatce U Šmahů. Řeším tento požadavek s
Českou poštou, prozatím však bezvýsledně. Poslední odpověď na
moji žádost zněla, že Česká pošta má záměr vhozové poštovní
schránky v převážné většině zrušit, takže není pravděpodobné, že
by v této části naší obce došlo ke zřízení nové vhozové schránky.
Budou se však údajně snažit vyjít našemu požadavku vstříc. Čeká
mne jednání s oblastní manažerkou České pošty a pokusím se s ní
tento požadavek občanů projednat.
Z. Tvrzníková

Likvidace odpadu od domu k domu
Firma Ekola České Libchavy s.r.o. zajišťuje v naší obci svoz
komunálního odpadu a plastů formou odvozu od jednotlivých čísel
popisných. Popelářská auta popojíždějí od domu k domu, u
každého zastaví, vysypou popelnici nebo naloží pytel s plasty, v ulici
pobudou dlouho, udělají hluk a z výfuku vypustí do ovzduší spoustu
škodlivých látek. Nedávno vznesl jeden iniciativní občan na
zastupitelstvu podnět, aby občané jednotlivých ulic v zájmu
omezení nepříjemného popojíždění svozových vozidel od domu k
domu svezli pokud možno popelnice i pytle s plasty na jedno místo
v ulici. Toto opatření by ono hlučné a nezdravé popojíždění alespoň
zčásti eliminovalo.
Je to rozumný návrh, který stojí za realizaci. Obracíme se proto
touto cestou na vás všechny, odpovědní občané, abyste ve vaší ulici
nebo části obce našli společné místo, kam budete svážet popelnice
a jednou měsíčně odkládat pytle s použitými plasty. Děkujeme.

Kontejnery na suť a stavební odpad
Čas od času se na obec obrátí některý z občanů s požadavkem na
přistavení nízkého mobilního kontejneru na stavební odpad a suť.
Upozorňujeme však, že tuto službu obec nezajišťuje. Pro odložení
stavebního odpadu je možné objednat mobilní kontejner na náklad
objednatele např. v Technických službách Vysoké Mýto (kontakt:
+420 465 420 441) a odpad za úhradu odevzdat na sběrných
dvorech Vysokého Mýta na adrese ul. Průmyslová a ul. kpt. Poplera
Vysoké Mýto, popřípadě je třeba využít služeb jiného soukromého
dopravce. Pozor: na rozdíl od jiných odpadů, které je možno na
sběrných dvorech odložit bezplatně na základě smlouvy obce s
Technickými službami se jedná v případě stavební suti o odpad,
jehož uložení vždy hradí původce (dovozce)!
Obecní úřad

Řada lidí doma pečuje o své blízké, kteří se potýkají s různými
zdravotními problémy, které přináší věk, nemoc nebo úrazy. Je to
dlouhodobá a náročná služba, jeden z ušlechtilých činů, které
můžeme udělat pro své blízké - umožnit jim, pokud je to možné,
aby mohli i v nemoci setrvat doma. Domov se nedá ničím nahradit,
a právě pobyt v rodinném prostředí přináší pacientům větší jistotu,
pocit bezpečí, často i zlepšení jejich zdravotního stavu.
Charita domácí péči podporuje. Jedním ze způsobů je zapůjčení
kompenzačních pomůcek jako např. polohovací elektrické postele,
antidekubitní matrace, chodítka, invalidní vozíky, toaletní židle,
sedačky na vanu nebo WC atd. Tyto pomůcky usnadňují pohyb a
obsluhu nejen pacientovi, ale zejména rodině, která o něj pečuje.
Za pomůcky se platí půjčovné dle aktuálního ceníku. Smlouva se
uzavírá na 30 dní, ale pomůcku můžete mít půjčenou tak dlouho,

jak je potřeba, třeba i několik let. Dopravu pomůcek Charita
nezajišťuje, ve výjimečných případech je ale možné se na odvozu
domluvit. Oblastní charita UO má v okrese tři půjčovny, kde ročně
obslouží kolem 800 klientů. Zavolejte, rádi vám sdělíme potřebné
informace.
Kontakty:
Ústí nad Orlicí, Ul. 17. listopadu 69, tel. 731 402 314,
e-mail: pujcovna.uo@uo.hk.caritas.cz
Letohrad, Na Kopečku 356, tel. 731 598 830,
e-mail: pujcovna.let@uo.hk.caritas.cz
Lanškroun, Havlíčkova 1129, tel. 733 611 556,
e-mail: pujcovna.lan@uo.hk.caritas.cz

Pomoc v případě mimořádných situací
Oblastní charita Ústí nad Orlicí nabízí pomoc v případě
mimořádných krizových situací (povodně, požáry…), a to například
zapůjčení vysoušečů vlhkosti interiérů (kontaktujte tel. 731 598
830). Dále nabízí sociální šetření, mapování situace v terénu;
materiální pomoc, zajištění náhradního šatstva.
Koordinátoři pomoci: tel. 731 402 294, 730 804 220
Více na : www.uo.charita.cz

Poskytování domácí zdravotní péče společností Naděje
Domácí zdravotní péči poskytuje naše společnost Naděje od roku
2011. Zdravotní výkony mohou provádět registrované zdravotní
sestry přímo u Vás doma a to na doporučení Vašeho obvodního
lékaře, v případě Vaší hospitalizace na základě doporučení
nemocnice. Veškerá péče je hrazena ze zákonného zdravotního
pojištění občana, máme se zdravotními pojišťovnami uzavřeny
smlouvy, takže naši klienti nic nehradí.
Mezi výkony zdravotní péče, které poskytujeme, patří např. odběry
krve a ostatního biologického materiálu, podání léků ve všech
formách, cévkování, převazy operačních, chronických ran a
dekubitů, ošetřovatelská rehabilitace, nácvik používání
kompenzačních pomůcek, péče o diabetiky a paliativní péče, tj.
péče o umírajícího pacienta, domácí oxygenoterapie - podávání
kyslíku, kontroly zdravotního stavu - měření krevního tlaku,
glykémie apod. Všechny výkony provádíme na základě ordinace
lékaře a spolupráce s ním.
Péči poskytujeme 7 dní v týdnu v rámci Vysokého Mýta a okolí.
Zapůjčujeme také kompenzační pomůcky, tato služba je však často
využívána, takže je často počet pomůcek omezen.
Kontaktujte nás pro případné dotazy či osobní setkání, rádi Vám
poskytneme více informací:

Naděje - domácí zdravotní péče s.r.o.
Gen. Závady 116, Vysoké Mýto, Tel.: 733 484 176, 604 440 163
www.dop-nada.cz
Za společnost Naděje - domácí zdravotní péče s.r.o.
staniční sestra pro oblast Vys. Mýta Mgr. Pavla Tillová

Pokud jste se rozhodli zpříjemnit si přečtení tohoto zamyšlení
zapálenou cigaretou, vítáme vás zvláště srdečně a doufáme, že
vydržíte až do konce, protože naším tématem budete vy kuřáci.
Zatímco škody a ztráty, které má na svědomí vyšší nemocnost
kuřáků, nelez přesně určit, o požárech a škodách zaviněných
neopatrností vyznavačů nikotinu prozradí všechno už tolikrát

vzpomínaná statistika požárnosti.. Jako povzbuzení do další
činnosti kuřáků žhářů můžeme uvést, že ke špici žebříčku v počtu
způsobených požárů jim chybí jen dvě příčky a ty nejsou při zvýšené
aktivitě rozhodně nedostupné. Tak například v roce 1999
způsobily naši kuřáci 1018 požárů se škodou přesahující 28 milionů
korun. Při těchto požárech bylo bohužel 51 osob zraněno a 19
osobám již hasiči ani lékaři nedokázali pomoci. Provozovatelům
čerpacích stanic můžeme jen závidět, neboť zde je jedno z mála
míst, kde i nejnáruživější kuřáci svoji cigaretu odkládají. Při bližším
zkoumání však zjistíme, že naše cigareta je schopna zapálit téměř
všude: v lakovnách, skladech, továrních dílnách, prodejnách,
stájích, stodolách, v průmyslu i zemědělství. Hořící nedopalek v koši
zapálí i kanceláře. Kouření přímo pod zákazovou tabulkou a v
blízkosti hořlavin, při manipulaci s hořlavými kapalinami či lepení
podlahových krytin vám jednak určitě zajistí pověst neohroženého
hrdiny, jednak ušetříte vstupné na oblíbené katastrofické filmy,
protože dokonalý horor si snadno obstaráte sami.

Milí spoluobčané,
jsou prázdniny, čas volna, oddechu od školních povinností, čas pro
nové příběhy nejen dětí, ale i dospělých. My jsme v naší škole vedle
té nejdůležitější, výchovně vzdělávací práce, ve školním roce prožili
mnoho příběhů a činností, které nás opět velmi obohatily a
potěšily. Na našich webových stránkách www.zszamrsk.cz se
můžete s těmito akcemi blíže seznámit. Proto vybírám jen některé
a připojuji fotografie.
Hasiči to mají těžké

Hasiči to mají těžké
Jako hasičky
Vyjmenovali jsme jen několik možností, jak přispět k nárůstu počtu
požárů, které si na své konto připsali neopatrní kuřáci. Fantazii se
ovšem meze nekladou a jistě objevíte další způsoby, jak ohrozit
sebe i své okolí, ať už při letní procházce vyprahlým lesem nebo při
zimním pobytu v horské chalupě, v každé situaci bývá vítaným
pomocníkem alkohol, který vás zbaví i toho mála sebeovládání a
ohleduplnosti, bránící vám v uskutečnění vašich paličských
záměrů. Že jsou mezi námi i hrdinové ochotní za nikotin položit svůj
život, dosvědčí téměř neuvěřitelný příklad muže, jemuž cigareta
pomáhala při údržbě rodinného vozu. Neodložil ji ani tehdy, když se
pokoušel vizuálně zkontrolovat, zda hladina benzínu v nádrži
opravdu odpovídá ukazateli na palubní desce. A i když přesné
množství neznáme, můžeme říci, že ho bylo tolik, aby změnilo auto
v ohořelý vrak, rozpoutalo požár rodinného domu a zmíněnému
muži vyneslo uznání za kuřáckou statečnost, In memoriam …
Namítáte možná, že kouření je vaše věc. Ano a my nemůžeme
nikoho nutit, aby se vzdal svého byť pochybného potěšení.
Dopřejte si jej ale tak, abyste raději nenaplnili žádný z bodů našeho
návodu pro ničitele.
Článek zveřejněný obcí dle plánu preventivně výchovné činnosti
obce v oblasti požární ochrany pro rok 2017.

Na závěr školního roku jsme navštívili Městskou galerii s
interaktivní výstavou autora Večerníčka, Rumcajse, Manky a
Cipíska pod názvem „Radek Pilař dětem“. V Muzeu českého
karosářství jsme si prohlédli expozici historických vozů. Upoutala
nás i hasičská zbrojnice, kde byl Den otevřených dveří. Čtvrťáci a
páťáci odjeli do Vysokého Mýta na kolech a stihli si prohlédnout
náměstí i okolí z nadhledu z vysokomýtské Zvonice. Při zpáteční
cestě zhlédli Legiovlak, který se skládal ze 13 zrekonstruovaných
vagonů. Těmito vlaky se desetitisíce československých legionářů
přepravily v letech 1918 - 1920 napříč Ruskem po Transsibiřské
magistrále.
Závěr školního roku patří výletům. I my jsme se vypravili na výlet,
tentokrát autobusem do Keltského archeoparku v Nasavrkách.
Prožili jsme zde zajímavý den s celodenním programem o Keltech.
Prošli jsme si s průvodcem celé oppidum a dozvěděli se mnoho ze
života Keltů. Vyzkoušeli jsme výrobu keramiky, rozdělávání ohně,
střelbu z luku a další věci k přežití v pravěku. Poslední den v červnu
jsme si rozdali vysvědčení a odměny za sběr léčivých bylin a hurááá
na prázdniny!

Na měsíc srpen připravil Spolek divadelních ochotníků
PAPETO Zámrsk reprízu představení Ducháčkové. S laskavým
svolením vedení SOA Zámrsk uvedeme představení na
nádvoří zámku. První představení uvedeme 19. srpna od
20:15 hod., následovat bude druhé představení od 22:15
hod. Místa k sezení bude možno předem rezervovat,
podrobnosti uvedeme na plakátech.
Těšíme se na Vás!
PAPETO Zámrsk
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Jsme Keltové

Střelba z luku

Učíme se hasit

Rozdělávání ohně

Úspěšná sezóna 2016 -2017 mladých fotbalistů Vraclav/Zámrsk
V muzeu českého karosářství

Spolupráce fotbalových klubů Vraclav a Zámrsk v mládežnických
kategoriích pokračovala i ve fotbalové sezóně 2016-2017. Tak
jako minulý rok se podařilo našim mladým nadějím i letos docílit
velmi pěkných výsledků a vynikající reprezentace našich obcí.
Mladší žáci obsadili v silné konkurenci 17 celků okresního
přeboru krásné druhé místo po dramatickém finále o okresního
přeborníka. Starší žáci se stali ve své věkové kategorii okresními
přeborníky a jen o kousek jim uniklo vítězství ve finále poháru
předsedy okresního fotbalového svazu, kde odešli velmi těsně
poraženi až na dodatkové pokutové kopy.
Našemu fotbalovému sdruženému celku mladších žáků
VRACLAV/ZÁMRSK se podařil v této sezoně 2016-2017 velký
sportovní úspěch, kdy v okresní soutěži dokázali zvítězit ve všech 14
utkáních naší skupiny a obsadit tak 1. příčku v základní skupině B.
Okresní soutěž mladších žáků se hrála ve dvou skupinách. Ve
skupině A hrálo celkem 9 celků a v naší skupině B 8 celků. Celkem
tedy 17 sportovních družstev mladších žáků. První dva celky z každé
skupiny postoupily do finálového turnaje o titul okresního
přeborníka, který se konal 17. června 2017 na hřišti v Lukové.

Na konci školního roku jsme se rozloučili s paní učitelkou Mgr.
Ivanou Veselou, která se rozhodla odejít za svou rodinou do Anglie,
kde bude dále působit v pedagogické činnosti. Poděkovali jsme jí za
její kvalitní práci v naší škole. Přejeme jí, aby se jí při jejím působení
v Anglii dařilo.
Pedagog, který nastoupí na pozici za paní učitelku, vzejde během
prázdnin z právě probíhajícího výběrového řízení.
O našich budoucích prvňáčcích, kteří v září do naší školy nastoupí,
vám více napíšeme v dalším čísle Zámršťáčku. Našim končícím
páťákům přejeme, aby se měli na druhém stupni ve Vysokém Mýtě
dobře, líbilo se jim tam a dařilo. Dveře naší školy jsou pro ně vždy
otevřeny!
Naši milí spoluobčané, přejeme vám všem krásné léto. Nalaďte se
vnitřně na toto období. Pak vám nebude vadit ani moc sluníčka, ani
moc případného deště. Mějte se fajn a u dalšího čísla Zámršťáčku
na shledanou!
Za kolektiv pracovníků školy Mgr. Jarmila Jandová
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Naše barvy reprezentovali: Michal Jiráček, František Wayrauch,
Vojta Hanzl, Jakub Krobot, Nikola Jiráská, Jan Winkler, Jan Brýdl,
Ondřej Novotný, Denis Řehoř, Anežka Wayrauchová, Ben
Talacko a Michal Wích. Trenér: František Wayrauch, vedoucí
družstva: Zdeněk Brýdl.

Tabulka skupiny B mladší žáci - po základní části

Mladší žáci Vraclav / Zámrsk - horní řada zleva: Trenér František
Wayrauch st., kapitán Jan Winkler, Michal Jiráček, Vojta Hanzl,
Ondřej Novotný, Jan Brýdl, Benjamin Talacko a vedoucí družstva
Zdeněk Brýdl; dolní řada zleva: Michal Wích, Nikola Jiráská, Anežka
Wayrauchová, Denis Řehoř a František Wayrauch

Náš celek mladších žáků Vraclav / Zámrsk nejprve v semifinále
porazil domácí Lukovou 4:2 a ve finále nás čekalo silné Jablonné
nad Orlicí. Při napínavém finálovém utkání, kdy jsme pár minut
před koncem utkání ještě vedli 3:2, jsme nakonec v
dramatickém závěru prohráli těsně 3:4. V 15 předešlých
utkáních celého soutěžního ročníku jsme ale dokázali zvítězit!
No a až v tom úplně posledním jsme poznali hořkost porážky.
Soupeř byl prostě o jednu vstřelenou branku lepší. Naši kluci a
holky však mohli ze hřiště odejít se vztyčenou hlavou, neboť na
hřišti nechali ze sebe doslova všechno. Odvedli kus poctivé
fotbalové práce. Nejlepším střelcem celého okresního přeboru
se stal Honza Brýdl, který dokázal vsítit 38 branek v 16
odehraných mistrovských utkáních.

Starší žáci odehráli v Lukové finále poháru předsedy okresního
fotbalového svazu, kde po remíze 0:0 s celkem Jablonného nad
Orlicí odešli poraženi až na penalty v konečném poměru 5:6.
Celkovou soutěž okresního přeboru starších žáků však dokázali
vyhrát a stát se okresními přeborníky této kategorie. V soutěži
starších žáků bylo sice pouze 5 celků, které se však v průběhu
soutěže mezi sebou utkaly celkem čtyřikrát. Rovněž jde o
hodnotný úspěch pod taktovkou trenéra Petra Svatoše a
vedoucího družstva Romana Plocka.

Starší žáci Vraclav / Zámrsk - horní řada zleva: Vojtěch Bezdíček,
Vladimír Klofanda, Sebastian Talacko, Matěj Krobot, Josef Janda;
prostřední řada zleva: Jan Winkler, Michal Jiráček, Fanda
Wayrauch, Denis Řehoř, Jan Soušek, Filip Peterka; dolní řada zleva:
Nikola Jiráská, Jan Brýdl, Tomáš Syrový, Matěj Plocek
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Tabulka okresního přeboru - starší žáci
V sobotu 1. července se na hřišti SK Zámrsk uskutečnil 2. ročník
turnaje v malé kopané Budvar cup. Počasí nám toho dne přálo a
nejen díky tomu akci navštívilo mnoho diváků a fanoušků tohoto
pěkného sportu. Turnaje se zúčastnilo 12 týmů, které hrály o
hodnotné ceny. Výsledné pořadí prvních tří týmů bylo následující:
1. Laco team (Ladislav Bajzlík, Alan Karela, Miroslav Podmajerský a
další)
2. Medvídci (Roman Mudrich, Martin Mudrich, Tomáš Klofanda
ml., Michal Novotný a další)
3. Ferdové (Petr Kajsrlík, Dominik Houžvička, Vojtěch Vařečka, Jan
Janík a další)
Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným týmům za jejich zapojení
a sportovní výkony a doufám, že se uvidíme i za rok. Dále bych chtěl
poděkovat všem, kteří pomohli s organizací turnaje.
Za SK Zámrsk Tomáš Houžvička

Srpen:
19.8.
Ducháčkové (muzikál na zámku - PAPETO)
26.8.
Den otevřených dveří v hasičárně (Hasiči Zámrsk)
Dětské rybářské závody (Rybáři Zámrsk, termín bude upřesněn)

Září:
1.9.
Diskotéka (SK Zámrsk)
16.9.
Gulášfest (kulturní komise)

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.

Závěrem děkujeme všem příznivcům, fanouškům a Obecním
úřadům Vraclav a Zámrsk za podporu aktivní sportovní
činnosti mládeže.
František Wayrauch

Předpokládaný termín uzávěrky příštího čísla: 2. 10. 2017
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