vydává obecní úřad Zámrsk pro informace o dění v obci 4 x ročně
Vesnice roku
V letošním roce se naše obec zapojila do soutěže Vesnice roku. Tato
soutěž je vyhlašována každoročně Spolkem pro obnovu venkova,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem zemědělství a
jejím cílem je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na
rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost našich
vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Přihlásit
se mohou pouze obce do 7500 obyvatel. Umístit se je možné v
různých kategoriích. Všechny přihlášené obce jsou nejprve
hodnoceny v krajském kole, do celostátního kola pak postupuje za
každý kraj vždy maximálně jedna obec, které byla udělena Zlatá
stuha v krajském kole. Přihláška do soutěže musí obsahovat
detailní popis obce a života jejích obyvatel včetně fotografií. Naše
přihláška měla rozsah 19 stran A4… Všechny přihlášené obce
navštíví postupně desetičlenná hodnotící komise, jejíž členové si
nejprve důkladně nastudují přihlášky všech obcí a obec má při
návštěvě přesně dvě hodiny na to, aby se komisi představila.
Rámec představení není nijak omezen, je na každé obci, jak
prezentaci pojme.
Do přípravy naší prezentace se zapojily všechny místní spolky, obě
školy i jednotliví aktivní občané. Protože máme k dispozici krásné
video o obci, které natočil jako svou maturitní práci Tomáš Mudrich
(kdo jste video neviděl, lze ho spustit z odkazu na titulní straně
webových stránek obce, nebo ho najdete na You Tube), dohodli
jsme se, že prezentaci provedeme na základě videa a budeme
vstupovat do jeho děje s informacemi, které se do videa nevešly.
Společně jsme připravili fotografie ze života obce na výstavní
panely, přidali jsme všechny minulé výtisky Zámršťáčku, vystavili
publikace o obci, programové dokumenty.
Do naší obce přijela komise 14. června. Setkání proběhlo v Základní
škole a začalo zpěvem hymny Zlaté klasy, kterou pro obec u
příležitosti udělení znaku a praporu složil pan Milan Toušek. Děti ze
ZŠ při zpěvu doprovodila na klavír Anička Tomanová. Následovalo
předtančení děvčat z taneční skupiny PAPETO a pak už běželo video
se vstupy jednotlivých řečníků - všeobecné informace o obci, její
vybavenost, historie a místní památky, informace o obou školách,
nové tradice, místní společenský život, prezentace spolků… Měli
jsme co dělat, abychom se do vymezených dvou hodin vešli. Na
poslední chvíli jsme komisi ještě vzali do parku a k šestikmenné lípě
a návštěva skončila.
V Pardubickém kraji bylo do soutěže přihlášeno 27 obcí a neměli
jsme se soutěží žádné zkušenosti, takže jsme ani nemohli očekávat
výrazný úspěch. Přesto ale naše obec získala ocenění, diplom „Za
oživení ochotnických tradic“ a k tomu šek na 10.000,- Kč. Slavnostní
vyhlášení se konalo v obci Lukavice, která získala Zlatou stuhu a
postoupila do celostátního kola. Vyhlášení se za naši obec zúčastnil
a ocenění převzal Pavel Janík, takže toto ocenění přišlo do těch
správných rukou! Asi nemusím zdůrazňovat, že získaných 10.000,Kč bude využito právě na podporu činnosti místních ochotníků ze
spolku PAPETO.
Stejně tak jako v minulých letech, i letos vydal Pardubický kraj ke
krajskému kolu publikaci s fotografiemi a krátkým představením

všech zúčastněných obcí. Publikace je volně k dispozici v obecní
prodejně, na obecním úřadě nebo v místní knihovně.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří jste se na přípravě
soutěže i na setkání s hodnotící komisí podíleli. Vaše zapojení bylo
úžasné a kdybych mohla, udělila bych Zlatou stuhu Vám všem.
Děkuji!

Vážení občané,
přinášíme Vám informace k nové loterii, kterou vyhlásilo
Ministerstvo financí v rámci Elektronické evidence tržeb. Jedná se o
loterii, kdy můžete každý měsíc zaregistrovat do slosování o ceny až
do výše 1 mil. Kč účtenku z EET poklady, získanou v kterémkoliv z
obchodů. Zaregistrovat ji můžete prostřednictvím internetu nebo
chytrého telefonu.
Loterie ÚČTENKOVKA byla zavedena za účelem donucení
obchodníků vydávat účtenky EET - podle MMF je lidé budou
vyžadovat, a nepoctiví obchodníci budou muset účtenky vydávat.
Stát si tedy nepojišťuje dodržování povinnosti vydávat účtenky jen
vlastními mechanismy, ale činí tak nepřímo přes zákazníky.
Každému, kdo si vyzvedne účtenku a zaregistruje ji, přeji výhru, a
pokud to bude účtenka z místní Obecní prodejny, pak o to víc.
Neodpustím si ale poznámku: Osobně si myslím, že přes efekt,
který si Ministerstvo financí od Účtenkovky slibuje, je přínos této
loterie (ostatně jako celé EET) velmi diskutabilní. Nenamítám
mnoho proti loteriím, kde si lidé koupí los nebo vsadí peníze na
Sazku nebo Sportku, a vítěz je pak vyplacen z peněz těch, kteří
nevyhráli. Je to riziko každého a vyplacené peníze nezatěžují státní
kasu, naopak do ní přispívají formou zdanění. Výhry a provoz
Účtenkovky budou ale hrazeny ze státního rozpočtu, tj. z daní
vybraných od lidí a firem. A nejedná se o malou částku, provoz a
výhry Účtenkovky přijdou daňové poplatníky celkem na 75 milionů
korun ročně!! Nechci Vás ale od zapojení do Účtenkovky odradit,
naše vláda tuto loterii umožnila a zúčastnit se může každý.
Každému, kdo se do Účtenkovky zapojí, přeji mnoho štěstí!
Za Zámrskou obchodní spol. s r.o. Zuzana Tvrzníková
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nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu
jeho trvalého pobytu) nejpozději do úterý 17. října 2017, v den
voleb může volič tyto obdržet i ve volební místnosti.
Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu
vybaven voličským průkazem, může na tento hlasovat v jakémkoli
stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v
jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného
zastupitelského úřadu.

Vážení spoluobčané, v pátek a v sobotu 20. a 21. října se po celé
České republice opět otevřou volební místnosti a Vy budete mít
možnost ovlivnit směřování české politiky na dlouhé roky.
Předchozí věta se možná někomu bude zdát nadnesená, ale není to
jinak.
Je možné, že mnoho z Vás je naší politickou scénou rozčarováno, a
nelze se divit. Strany se mezi sebou nedokáží dohodnout, rozumné
návrhy, které jedna strana v parlamentu prosazuje, druhá shodí jen
proto, že nejsou z jejich pera, co jedna vláda prosadí, to druhá zruší
a politika je „ode zdi ke zdi“. Strany a poslanci sledují jen svůj záměr,
neberou ohled na skutečnou potřebu země a často projde
parlamentem návrh zákona nebo vyhlášky, nad kterým zůstává
rozum stát. Vzájemně se napadají a média pak přetřásají invektivy
jedněch proti druhým. Pokud bychom se tak, jak se chovají strany v
parlamentu, chovali v obecních zastupitelstvech, ničeho bychom v
našich obcích nedosáhli.
Osob oprávněných volit je v naší zemi více než 8 milionů. Možná i
proto máte pocit, že Váš hlas v celkovém množství nic neznamená a
Vaši účast při volbách považujete za zbytečnou. Takhle ale bohužel
uvažuje cca téměř 35% z oněch 8 milionů, tj. více než 2,5 milionu
lidí. Dvěma a půl milionu lidí je jedno, koho za ně ostatní voliči do
parlamentu vyšlou!!! Ne každý ví, že v našem volebním systému
jsou nepřidělené hlasy voličů rozpočítány zvoleným stranám v
takovém poměru, který zvýhodňuje strany s nejvyšším ziskem.
Pokud tedy nepůjdete volit, v podstatě dáte svůj hlas straně, kterou
byste možná ani volit nechtěli.
Dovoluji si Vás, oprávněné voliče, na tomto místě s velkou vážností
požádat o Vaši účast při volbách. Tyto volby jsou totiž mnohem
důležitější, než vypadají. Při pohledu na předvolební preference a
představě budoucí možné vládní koalice se vážně nabízí obava, že
budoucnost naší země nepůjde směrem, který by si většina z nás
svobodně smýšlejících lidí přála. Slyšela jsem názor, že tyto volby
jsou o tom, jestli se staneme nejzápadnější částí východní Evropy,
nebo nejvýchodnější částí západní Evropy. A k tomuto bychom se
opravdu měli vyjádřit všichni!
Jsem přesvědčena, že naše země potřebuje, aby se dostaly do
Parlamentu strany, které vyrostly na demokratických principech,
nejsou stranami jednoho muže a nestojí za nimi lobbing financí
velkých firem. Strany, které nejsou zatížené nevypořádanými
hříchy z minulosti. Strany, které budou prosazovat Českou
republiku jako svébytný stát v rámci Evropy. Takové strany, jejichž
program vychází z poznání skutečných potřeb obyvatel této země a
které budou schopny v zájmu přínosu pro obyvatele naší země
hledat shodu napříč politickým spektrem bez ohledu na vlastní
prospěch.
Vážení občané, přeji Vám šťastnou volbu.
Zuzana Tvrzníková, starostka

Náš kanalizační systém obsahuje 27 malých „domovních“
čerpacích stanic, které většinou odvádějí splaškové vody od více
nemovitostí najednou. V nedávné době se stalo několik případů,
kdy se v čerpací stanici porouchalo čerpadlo a kanalizace přestala v
příslušných domech fungovat. Pracovníci VaKu Vysoké Mýto, který
nám kanalizaci provozuje, museli splašky odčerpat a zjišťovat
příčinu poruchy. A zjistili, že téměř ve všech případech se jedná o
problém, způsobený lidským faktorem, tedy některým z koncových
uživatelů - čerpadla byla spálená díky ucpání předmětem, který do
kanalizace v žádném případě nepatří. Jednalo se o netkané textilie
a hadry.
Podle zákona o vodách patří do kanalizace pouze to, co je skutečně
odpadní vodou, čili biologicky rozložitelný materiál. Jakýkoliv jiný
odpad, který hodíte do toalety nebo kanálu, může v celém systému
způsobit vážný problém, vyžadující náročnou opravu (např.
výměna jednoho spáleného čerpadla vyjde na 20.000,- Kč). Časté
zásahy poruchové služby provozovatele se pak promítnou do
zdražení služby provozování, což může v konečném důsledku zvýšit
cenu stočného.

Žádáme důrazně: Neodhazujte do toalet, umyvadel a šachet
mechanické předměty, ani do nich nevylívejte chemický
materiál nebo tuky!
Zde je výčet věcí, které do kanalizace nepatří:
Mechanické látky:
hygienické potřeby, vložky
ubrousky z netkané textilie, kosmetické ubrousky, dětské netkané
pleny, vlhčené ubrousky
pružné materiály - např. hadry, textil, punčochy, obvazy, střeva,
pleny, čističe uší - tyčinky
kondomy
hrubé nečistoty
odpady z domácích drtičů, zbytky zeleniny a ovoce
odpady – např. popel, shnilé ovoce, cigaretové nedopalky
Tekuté nebo rozpustné látky:
tuky a oleje, minerální oleje, ropné látky, nafta
pesticidy
ředidla, barvy
žíraviny - louhy, kyseliny
jedovaté, výbušné a hořlavé látky
- např. benzín, pesticidy
domácí a zahradní chemie
zbytky čistících prostředků
hnojiva, močůvka, kejda
léky

v pátek 20. října 2017 v době od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 21. října 2017 v době od 8:00 do 14:00 hodin
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 v obci Zámrsk je
volební místnost v Obecní budově v parku (zasedací místnost).
Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a
státního občanství České republiky platným občanským průkazem
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Vážení občané,
děkuji všem, kteří jste zareagovali na článek v posledním čísle
Zámršťáčku, týkající se odpadů. Většina z Vás z článku pochopila, že
na základě podnětu občany vybízíme, aby propříště ukládali ke
svozu plasty a popelnice na jedno sdružené místo. Musím ale celou
věc uvést na pravou míru - chyba je na mé straně, článek jsem
nevhodně formulovala. Snažím se při psaní článků vážit slova,
protože napsané slovo může každý lehce pochopit po svém, tady
jsem ale nějak ztratila obezřetnost a vyznělo to úplně jinak, než
bylo myšleno. Ten člověk, který toto na zastupitelstvu navrhl, to
myslel slušně a dobře, měl na mysli spíš řadovky a rodinné domy v
souvislé zástavbě. Bylo to míněno například tak, že dva domy
nedají popelnici a plasty každý před svůj vchod, ale k sobě na jedno
místo spolu se sousedem, a tam, kde je to možné, třeba i víc domů ale vždy na bázi dobrovolnosti. Napsala jsem to nevhodně, i když si
myslím, že to rozhodně nevyznělo jako nařízení, jak zřejmě mnoho
z Vás pochopilo.
I přes toto nedorozumění mne Vaše reakce potěšily. Z mnoha reakcí
bylo znát, že považujete místní systém třídění za smysluplný a
efektivní. Lze to vyčíst i z článku paní ředitelky Soni Teplé, která mě
požádala, abych jej otiskla v následujícím čísle Zámršťáčku - činím
tak tedy.
Vážení zastupitelé, občané.
Při čtení posledního čísla Zámršťáčku jsem se opravdu zamyslela,
jak bylo doporučeno. Myslím tím zamyšlení nad svozem odpadu
(popelnic) a plastů na jedno místo v ulici.
Nevím, který iniciativní občan dostal tento nápad, ale zřejmě si
nepamatuje dobu, kdy se odpad odvážel na skládku tzv. 3. rybníku,
kdy byla hrůza tam pohlédnout nebo zastavit. Jsem ráda, že se lidé
naučili odpad třídit, pochopili, že chceme-li žít v čistém prostředí,
musíme se o to sami zasloužit. Přístup radnic a obecních úřadů
všichni rozumně myslící lidé přivítali a „třídí“. Do kontejnerů vozí
papír, sklo, popelnice a plasty připravují před svoje domy.
Má-li někdo jeden igelitový pytel s odpadem při cestě k sousedovi, a
když se spolu dohodnou na místě a odloží ho tam, to bych snad ještě
pochopila. Ale popelnice? Tak to si snad opravdu někdo dělá
legraci! Svoz, který probíhá 1 x za 14 dní, skutečně zničí naše životní
prostředí? Předpokládá navrhovatel, co se může také stát? Zřejmě
ne. Může nastat situace, kdy si občané řeknou: „ Proč já budu třídit
odpad a popelnice pak někam odvážet? A kam, třeba někomu před
dům, a před čí, komu to nebude vadit? My na křižovatce, třeba před
autobusovou čekárnu, tam je místa dost, autobus ty popelnice
určitě objede! A co starší lidé, a v zimě? Pamatoval náš spoluobčan
na ně, a na to, že i on bude také jednou starý?
Patřím k lidem, kteří chtějí žít v pěkném prostředí, dýchat čistý
vzduch (jsem astmatička), třídím odpad a protože se na konci
podepíšu, za svým názorem si totiž stojím, tak mohu říci, že i při své
práci vedu děti k tomu, aby se o čisté životní prostředí staraly,
odpad třídily. A už máme i výborné výsledky. To je podle mě pro
budoucnost důležité!
Ale mám ještě jeden nápad. Vraťme se v Zámrsku zpět do jeskyní,
prodejme auta, techniku, živme se kořínky,…… a nebudou odpady.
Také řešení!
Protože jsem životní optimista, věřím, že zvítězí zdravý rozum a vše
vyplyne z potřeb občanů a ne od někoho, kdo dostane nápad při
kávě u stolu (bohužel, dnes je to běžné) a nedomyslí důsledky. Ale
třeba se mýlím a občané budou s popelnicemi jezdit rádi. Já tedy
rozhodně ne!
Přeji všem krásné a příjemné žití v obci, kde bydlím ráda a která je
mým domovem.
Dodatek napsaný 31. 7. 2017:
Po vzájemné komunikaci a vyjádření paní starostky, která mi
sdělila, že občanům v příštím čísle Zámršťáčku vše vysvětlí, bych

chtěla svůj názor a výše napsaný text potvrdit s tím, že mi bylo dříve
než vám, ostatním spoluobčanům vysvětleno, že došlo ke
špatnému podání informací. Věřím, že v budoucnu, pokud bude
potřeba nějaký podobný problém řešit, bude to formou ankety s
jasně formulovanou otázkou nebo rozhodnutím vedení obce s
jasným zdůvodněním a podpisem, aby se „nějaký občan“ nemusel
bát, že se to nebude občanům líbit a budou si stěžovat, a vše pak
bude zachraňovat paní starostka.
Děkuji.
Mgr. Soňa Teplá

Říjen:
7.10. Bramborákové hody (Hasiči Janovičky)
14.10. Don Quijote de la Ancha (divadelní představení v Hostinci
V Podskalí)
přednáška Daniela Janíka o Mongolsku (v budově ZŠ, termín
bude upřesněn)
Listopad:
4.11. Den otevřených dveří v Základní škole
11.11. Svatomartinská slavnost, Martinská zábava
18.11. Zabijačkové hody (Hasiči Janovičky)
Prosinec:
21.12. Vánoční koncert (ZŠ a Malý pěvecký sbor Zámrsk )
24.12. Štědrodenní zpívání
Termíny některých akcí mohou být dodatečně změněny.
O případné změně budeme informovat.

Prodej vánočních kaprů
Rybáři Zámrsk letos opět zajišťují prodej vánočních kaprů.
Objednávky přijímá do 15.12.2017
paní Monika Bezdíčková,
tel. 724 398 945
a pan Luboš Přikryl,
tel. 604 949 891.
Možno objednat i pstruha.
Prodej kaprů proběhne
dne 23.12.2017 od 9 do 12 hodin.

Odstávky elektřiny a hlášení poruch - informace
firmy ČEZ Distribuce a.s.
Připravujete investice, výstavbu, veřejné akce, nebo je pro Vás
kontinuita dodávek elektřiny velmi důležitá? Chcete znát
dopředu termíny plánovaných odstávek elektřiny? V tom
případě sledujte na webových stránkách ČEZ Distribuce portál
odstávek, kde snadno zjistíte, zda je ve vašem místě plánována
odstávka elektřiny s přesností až na vaši ulici. Portál je dostupný
prostřednictvím internetových stránek www.cezdistribuce.cz ,
nebo přímo po zadání odkazu:
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html
Pro nahlášení poruch je zřízeno nové telefonní číslo 800 850 860.
Na tomto čísle také zjistíte informace o plánovaných odstávkách.
Na doplnění informujeme, že v nedávné době proběhla zásadní
rekonstrukce elektrického vedení Vn mezi Šnakovem a
Zámrskem a v obci jsme byli opakovaně omezováni odstávkami
elektrické energie. Vzhledem k rozsáhlosti rekonstrukce však
byly údajně odstávky elektrické energie nezbytné.
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Pokud návrh na povolení oddlužení podává advokát, notář,
insolvenční správce nebo soudní exekutor, náleží mu odměna ve
výši 4.000,- Kč nebo 6.000,- Kč v případě oddlužení manželů.
Částky jsou uvedeny bez DPH. Akreditované osoby budou služby
poskytovat bezplatně.
Tato změna reaguje na situaci, kdy na území České republiky
provozovalo svou činnost velké množství komerčních subjektů,
které za nepřiměřeně vysokou odměnu nabízely dlužníkům pomoc
se sepsáním oddlužení Jejich služby však postrádaly profesionalitu
a dlužníkům přinášely často spíše další problémy než pomoc.
Stále platí, že pro vstup do oddlužení musí mít dlužník stálý příjem,
musí mít 2 a více věřitelů, do návrhu musí uvést všechny své dluhy,
musí být schopen zaplatit 30 % svých dluhů a musí mít dluhy déle
než 30 dní po splatnosti. Oddlužení trvá maximálně 5 let od
schválení návrhu. Své dluhy dlužník uspokojuje buď ve splátkovém
kalendáři, nebo prodejem majetku, po novele také kombinací
obou způsobů.
Dlužník je povinen osobně se dostavit k insolvenčnímu správci na
přezkumné jednání a spolupracovat s ním po celou dobu
oddlužení. Insolvenční správce je povinen navštívit dlužníka v
jeho obydlí a vyhotovit o tom záznam. Insolvenčnímu správci
náleží odměna ve výši 1.089,- Kč nebo 1.634,- Kč (v případě
oddlužení manželů) měsíčně a také jednorázově 250 Kč za každou
přihlášenou pohledávku.
O způsobu oddlužení rozhoduje insolvenční soud.
Pokud dlužník řádně plnil podmínky oddlužení, bude po skončení
osvobozen od zbytku nezaplacených dluhů, nově o osvobození
nemusí žádat.
Občanská poradna pomáhá dlužníkům sepisovat návrhy na
povolení oddlužení již od roku 2008. Poradna bude o akreditaci
žádat a návrhy i nadále bude bezplatně sepisovat a podávat.
Služby občanské poradny jsou určeny všem lidem, kteří se dostali
do nepříznivé sociální či životní situace, nebo jim taková situace
hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují pomoc. Nebojte se proto
na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat. Informace o provozní
době a kontakty na občanskou poradnu najdete na
www.uo.charita.cz nebo je získáte na telefonu 734 281 415.

Vážení přátelé,
dne 14. října 2017 zavítá do Zámrsku
přední světový chůdoherec Lennoire Montaine

s vynikající komedií Don Quijote de la Ancha
- nejhranějším představením v Evropě.
Tuto „didaktickou klauniádu“ v režii pana Bolka
Polívky můžete zhlédnout v sobotu 14. října 2017 v
17:30 v Hostinci V Podskalí. Představení přináší
pohodu a spoustu smíchu, také však potěšující
dárečky. Je vhodné i pro rodiny se školními dětmi.
Vstupné je dobrovolné.
Těšíme se na Vás !

Používání svíček k osvětlování se v dnešní době podstatně omezilo
a zůstalo spíše jako intimní osvětlení při slavnostních chvílích.
Svíčky se dnes prodávají ve všech možných velikostech,
provedeních a barvách a používají se jako dekorativní předměty.
Pokud by sloužily pouze k uvedeným účelům, nemuseli bychom si
dělat velké starosti, i když i vánoční stromek občas může chytnout.
Otevřený oheň a především svíčky se však stále bohužel používají
tam, kam toto osvětlení v žádném případě nepatří.
To se týká jeho používání na půdách, ve sklepích, v garážích,
kůlnách, stodolách, ale také v chatách a ve stanech a někdy i v
bytech.
Používání svíček v těchto případech musíme nazvat hazardem a
občany, kteří je používají, nezodpovědnými lidmi, riskují svůj
majetek a zdraví – často však nejen svůj, ale i svých spoluobčanů.
Nejčastěji požár vznikne při zapomenutí zapálené svíčky, odložené
na hořlavém podkladě, při neopatrné manipulaci a jejím
převrhnutí při odpadnutí žhavého knotu na hořlavé předměty.
Stane se i to, že majitel bytu nebo chaty usne při zapálené svíčce
nebo že svíčku převrhne domácí zvíře.
Zanedbatelné nejsou ani hry dětí, kdy si děti pomocí svíček

Oddlužení po novele insolvenčního zákona
Od roku 2006 mohou dlužníci řešit své dluhy formou oddlužení v
insolvenčním řízení.
Zákon upravující oddlužení se již několikrát změnil, naposledy
novelou insolvenčního zákona k 1. 7. 2017.
Podle této novely si dlužník návrh na oddlužení už nemůže podat
sám. Návrhy mohou podávat pouze advokáti, notáři, insolvenční
správci, soudní exekutoři a akreditované osoby (např. občanské
poradny), kterým byla rozhodnutím ministerstva udělena
akreditace pro poskytování2
služeb v oblasti oddlužení. Dlužník sám za sebe může podat návrh
na povolení oddlužení pouze v případě, že má právnické či
ekonomické vzdělání v magisterském programu.
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osvětlují temná zákoutí svých oblíbených míst ke
hraní, jako jsou stodoly, půdy a podobně. I v těchto
případech si však musíme uvědomit, že požáry
máme na svědomí v podstatě my dospělí, že jsou
výsledkem naší nedbalosti či nedostatečné
výchovy a dozoru nad dětmi.
A proto zapálené svíčky používejme pouze při
svátcích nebo rodinných oslavách a pro potřeby
osvětlování v prostorech s nebezpečím požáru si
raději pořiďme baterku.

Článek zveřejněný obcí dle plánu preventivně výchovné činnosti
obce v oblasti požární ochrany pro rok 2017

S naší výzdobou výlohy

I ve školce začínáme nový školní rok
Není to tak dávno, co jsme se při slavnostním pasování na školáky
rozloučili s našimi předškoláky a už tu je nový školní rok. Na ten bylo
ale třeba se opět připravit a dát ve školce do pořádku vše, co bylo
potřeba. A tak nám Prokopovi opravili zahradní nábytek a vstupní
branku, vyrobili nové dveře do průchodu do parku (sloužící k
uzavření prostor zahrady mateřské školy), vyrobili novou
věšákovou stěnu na dětské ručníky, síť do okna do dětské
umývárny a v současné době dokončují překytování a nátěry oken.
Náš dík patří také panu Vlastimilu Merklovi, který ochotně opravil
dětská kola a paní Zdeně Prokopové, která se nám stará o úpravy
zeleně na zahradě. Všechny pracovnice školky se zapojily do
generálního úklidu a třídění hraček a pomůcek.
Nic tedy nebránilo tomu, aby v září opět školkou zazněly dětské
hlásky.
Mateřská škola

To byla dobrota!

Naši milí spoluobčané,
„Hola, hola, škola volá!“ Září se přehouplo do druhé poloviny a my
už zase sedíme v lavicích. Začínáme nový školní rok 2017-2018. Do
školy k nám přišlo 9 předškoláků a rázem se z nich stali školáci.
Přivítali jsme: Dominičku a Natálku Bečičkovou, Dominika
Bezdíčka, Vašíka Baráka, Karolínku Pasekovou, Lukáška Skalického,
Sophinku Hradeckou, Sabinku Přikrylovou a Matyáška Zajíčka. Do
Vysokého Mýta odešlo pět páťáků: Tereza Baráková, Matěj
Bezdíček, Eliška Křížovská, Markéta Plachá a Martin Rybenský.
Celkem je tedy v tomto roce ve škole 39 žáků. I pedagogický sbor
doznal změny, rozrostl se. Po odchodu paní učitelky Ivany Veselé do
Anglie vítáme nové pedagogické pracovnice: paní učitelku
Kateřinu Brandovou z Vysokého Mýta (na plný úvazek), paní

Cvičíme

Malý hasič

První den ve škole
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učitelku Jitku Krhovskou z Chocně (na půl úvazku – učí na škole
angličtinu, ze které má složené státnice) a školní asistentku
Kateřinu Valčíkovou z Chocně. Všem přejeme, ať se jim u nás ve
škole líbí a jsou spokojené.

rádi, protože u nich nemusíme jen sedět, ale zapojujeme se do
děje. Připravili jsme pro vás také novou pěknou obrazovou
dokumentaci ve vestibulu Obecní prodejny v Zámrsku.

Hudební představeni

První den ve škole
O Bohuslavu Martinů

Pro tento školní rok máme připraveno několik projektů.
Seznámíme Vás s některými z nich. Jsou to celoroční projekty
Robinsoni mezi včelami, Léčíme se přírodou, Úcta ke stáří,
Čtenářské dílny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a Děti dětem.
Poslední zmiňovaný projekt Děti dětem jsme zaměřili na pomoc
dětem, které žijí daleko od naší vlasti. Tentokrát je to Laos.
Vymysleli jsme to tak, že nebudeme dělat sbírku, ale ve škole
vyrobíme dárkové předměty a dekorace, které nabídneme
k prodeji při Dnu otevřených dveří dne 4. listopadu 2017 od 14:00
hodin v naší škole. Výtěžek poputuje do Laosu místním dětem,
které z toho budou mít určitě radost a bude to pro ně svátek. I my
budeme mít radost, že jsme někoho tímto způsobem obdarovali a
pomohli mu. Naskytla se nám tato příležitost, tak ji využíváme.
Všichni, naši milí občané, jste také zváni tento den do naší školy.
Vedle výrobků se budete moci občerstvit v naší školní kavárničce a
prožít s námi krásné odpoledne. Těšíme se na Vás nejen ve škole,
ale i v prosinci na našem Vánočním koncertu.
Zatím se ve škole rozjíždíme. Opakujeme látku z minulého ročníku,
abychom dobře zvládli to nové, co přijde. Přikládáme Vám několik
fotografií z akcí, které jsme již uskutečnili. Dne 1. září jsme se na
Ranči u šerifa Huga na Týnišťku rozloučili s prázdninami. Dne 4. září
jsme slavnostně zahájili nový školní rok. V pátek 15. září nás
navštívil hudebník pan Kubát, který pro nás připravil v pořadí již 3.
díl hudebního představení: ukázku ze života a díla Bohuslava
Martinů, zvaného Bohouška. Taková hudební představení máme

Na Ranči u šerifa Huga
Co si přejeme nejvíce v tuto dobu? Určitě to, abychom měli s rodiči
takovou spolupráci, jako doposud, aby nám nadále pan Švec
pořizoval videa a fotky a Obecní úřad nás nadále podporoval v
našich činnostech a vizích. Děkujeme všem! Děkujeme také
sponzorům za sponzorské dary našim dětem. Můžete se těšit na
další vydání Zámršťáčku, kde zhodnotíme, co jsme si nyní
naplánovali.
Tak krásný podzim a mějme se rádi!
Vaše Základní škola v Zámrsku
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Pátý ročník Slavností guláše letos připadl na sobotu 16. září.
Bohužel, předpověď počasí tentokrát vyšla a skutečně v devět
hodin začalo drobně pršet. A s různě dlouhými přestávkami
vydrželo pršet až do večera. Přesto se podařilo odsoutěžit
sportovní klání v kategorii dětí i dospělých. Pozornost všech byla
upřena na hlavní soutěž o nejlepší guláš. A které guláše letos
soutěžící nabídli? S již tradičním Buřtgulášem soutěžil Pavel Tuček,
cizrnový guláš s vepřovým nabídla Marika Špatenková a Eva
Horáčková.

V nabídce byl rovněž tradiční hovězí guláš Radima Podgorného a
Petra Chalupníka a letos poprvé zástupce zvěřinového guláše Královský guláš Michaela Tomana. Překvapením byl Irský kotlík
Niny Novotné a Guláš uherského grófa Kristýny Martincové.
A zájem byl nevídaný, již za hodinu a čvrt nebyla jediná porce,
všichni soutěžící hlásili: "VYJEDENO"…
Jako doplňková soutěž bylo vyhlášeno klání o nejlepší tažený závin.
Tuto kategorii zaslouženě vyhrála Ivana Chalupníková. A který
guláš oslovil nejvíc hlasujících? Sud piva od pivovaru Rychtář vyhrál
hovězí guláš Radima Podgorného a Petra Chalupníka. Gratulujeme
a těšíme se na další ročník!
Za pořadatelský tým Pavel Janík

Předpokládaný termín uzávěrky příštího čísla: 5. 12. 2017
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