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

Stejně jako vloni se i letos naše obec přihlásila do soutěže Vesnice
roku. V této soutěži nejde o to, jestli má obec rovnější chodníky
než ta sousední, více uklizeno, lepší kulturní dům nebo
výstavnější obecní úřad. Jde o život na venkově a jeho obyvatele,
o jejich zájem o místo, kde žijí. Cituji z webu Ministerstva pro
místní rozvoj, které soutěž administruje: „Cílem soutěže Vesnice
roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele
venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit
rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a
upozornit širokou veřejnost na význam venkova.“ Jsou to trochu
akademická a hůře pochopitelná slova, ale zjednodušeně
řečeno: Jde o to, aby si obyvatelé venkova uvědomili, jak důležité
pro jejich život je prostředí a místo, které obývají. A myslím si, že
všichni, kteří se u nás do představení obce hodnotící komisi
zapojili, si uvědomili opravdovou hodnotu naší vesnice. Vesnici
totiž tvoří lidé, kteří v ní žijí a jsou ochotni pro ni a pro své
spoluobčany něco dělat. A ať si škarohlídi říkají, co chtějí, v
Zámrsku jsou úžasní lidé. A jak představení obce probíhalo? Od
přivítání ve společenské místnosti v Penzionu doputovala
desetičlenná hodnotící komise během dvouhodinové pochůzky a
projížďky obcí se zastávkami na hřišti, v parku a u zámrské a
janovičské hasičárny až do rybářské klubovny u Prváku. Komisi
jsme představili obec a její aktivity, činnost obou škol i všech
spolků a jednotlivců, kteří se zapojují do veřejného života –
myslivců, rybářů, hasičů Zámrsku i Janoviček, fotbalistů, spolku
Papeto, komisí obce a dalších aktivních občanů. Měli jsme
připravené fotografie, informace o obnovování tradic, hasičskou
techniku, názorné ukázky z činnosti spolků i předvedení
nejmladších členů místních organizací. Ani tentokrát se naší obci
v konkurenci celkem patnácti obcí z Pardubického kraje
nepodařilo dosáhnout na nejvyšší stupně a významná ocenění
sbíraly spíše menší obce (vítězem krajského kola se stala obec
Pustá Kamenice, Modrou stuhu za společenský život získaly
Vyšehněvice). V této soutěži se ale porovnává neporovnatelné a
nejde o to zvítězit, ale zúčastnit se. Uvědomili jsme si během
příprav i prezentace, že máme být v Zámrsku na co pyšní. A
jediné, co bych závěrem chtěla říci, je - Přátelé, děkuji Vám všem!

Komunitní setkání občanů nad budoucími investicemi
V březnu a dubnu proběhla v místní škole dvě velmi zajímavá
setkání nad tématy, která vzešla ze strategického rozvojového
plánu, vytvořeného se zapojením veřejnosti - komunity občanů
obce. Cílem bylo stanovení východisek pro budoucí mutlifunkční
budovu - sportovní a kulturní centrum obce a rozhodnutí o
umístění a realizaci pozemků pro novu bytovou výstavbu. Účast
občanů na obou setkáních byla vysoká a průběh obou setkání byl
opravdu zajímavý a podnětný, i přes vzájemné počáteční
nepochopení ve věci postupu facilitace projednávání.
Zjednodušeně k výstupům setkání:
Multifunkční společenské centrum
Účastníci setkání definovali, že obec potřebuje samostatný sál s
klubovnami i gastronomickým zázemím a samostatnou tělocvičnu.
Oboje by mělo být bezbariérové, s dostačující kapacitou
parkoviště. Nejvhodnější lokalitou s prioritou č. 1 se jeví zanedbaný
areál bývalého SHZ, který je v soukromém vlastnictví a v souasnosti
je velmi málo využívaný.
Informace k postupu obce: Proběhlo setkání s vlastníky
nemovitostí, tito mají zájem odprodat budovy a pozemky pouze
jako celek. Jako velmi nevýhodná se jeví nabízená prodejní cena
areálu. Je třeba zajistit posouzení zkušeného architekta k
budoucímu využití stávajících budov s ohledem na ekonomické
možnosti a potřeby obce. Jednání komplikuje ztížená možnost
komunikace s vlastníky areálu.
Pozemky pro bytovou výstavbu
Účastníci setkání se shodli, že prioritou obce by mělo být
přednostní umístění pozemků do lokality na Nové Vsi za účelem
propojení Nové Vsi s částí Zámrsku před nádražím a minimalizací
zásahu do kvalitní orné půdy. Na jaře 2018 by mělo proběhnout
zmapování počtu a struktury zájemců o parcely pro výstavbu
rodinných domů, následně pak zmapování možností umístění
parcel v souladu s územním plánem obce. Do konce roku 2018 pak
mají proběhnout jednání s vlastníky pozemků o odkupu pro účely
bytové výstavby. V případě zjištění, že možnosti parcelace na Nové
Vsi nejsou vyhovující potřebám obce, obrátí se koncem roku 2018
pozornost obce k vlastním pozemkům za sídlištěm Skalka.
Informace k postupu obce: Obec nově zaevidovala téměř 20
žádostí o odkup pozemku pro výstavbu RD, převážně od místních
občanů. Byly definovány lokality pro vznik nových parcel a
zmapováni vlastníci pozemků pod nimi. V průběhu léta proběhne
jednání se všemi vlastníky pozemků, na kterých by mohly nové
parcely vzniknout a na základě výsledků jednání rozhodne na
podzim 2018 zastupitelstvo obce o dalším postupu.
Zuzana Tvrzníková, starostka

Od 1. června 2018 začala platit nová dávka ze systému
nemocenského pojištění – tzv. dlouhodobé ošetřovné. Nárok na
dlouhodobé ošetřovné vznikne tomu, kdo dlouhodobě pečuje
o člena rodiny v domácím prostředí alespoň po dobu 30 dnů a
nemůže kvůli tomu chodit do zaměstnání nebo vykonávat
samostatnou výdělečnou činnost. Dlouhodobou péčí se rozumí
poskytování celodenní péče ošetřovanému spočívající
v každodenním ošetřování (tzn. péče spojená s podáváním jídla a
pití, oblékáním, svlékáním, tělesnou hygienou a pomocí při výkonu
fyziologické potřeby). Dávku je možné pobírat nejdéle
90 kalendářních dnů a výše dávky za kalendářní den činí 60 %
denního vyměřovacího základu. Ošetřovanou osobou musí být
fyzická osoba, jejíž závažná porucha zdraví si vyžádala hospitalizaci
trvající nejméně 7 kalendářních dnů. Potřebu péče v následujícím
období musí potvrdit ošetřující lékař. Abyste mohli uplatnit nárok
na dlouhodobé ošetřovné, musíte být:
a) manželem (manželkou) ošetřované osoby nebo registrovaným
partnerem (registrovanou partnerkou) ošetřované osoby,
b) příbuzným v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo je její
sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo
strýc,
c) manželem (manželkou), registrovaným partnerem
(registrovanou partnerkou) nebo druhem (družkou) fyzické osoby
uvedené v písmenu b), nebo
d) druhem (družkou) ošetřované osoby nebo jinou fyzickou
osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.
Na rozdíl od běžného krátkodobého ošetřovného je tato dávka
určena i pro OSVČ. Protože je to ale dávka nemocenského pojištění,
podmínkou pro vznik nároku na její výplatu je dostatečně dlouhá
účast na pojištění. Zaměstnancům vznikne nárok na dlouhodobé
ošetřovné, pokud jsou účastni nemocenského pojištění
alespoň 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících. U OSVČ je
to účast na pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně
předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni
prvního převzetí této péče.
V průběhu péče, za kterou náleží dlouhodobé ošetřovné, vám
zaměstnavatel nemůže dát výpověď a po ukončení péče vám nová
úprava v zákoníku práce garantuje původní práci i návrat na stejné
pracovní místo. Zaměstnavatel ale nemusí poskytnout pracovní
volno na tuto péči automaticky. Může to odmítnout, ale jen kvůli
vážným provozním důvodům. V takovém případě vám je musí
písemně sdělit. V ostatních situacích je povinen volno poskytnout.
Nárok na další dlouhodobé ošetřovné může vzniknout nejdříve po
uplynutí 12 měsíců ode dne, za který jste měli naposledy na tuto
dávku nárok. Dlouhodobé ošetřovné náleží vždy jen jednou, i když
současně poskytujete péči více osobám.
Pracovníci Občanské poradny Ústí nad Orlicí

Přinášíme Vám další článek z informacemi Policie ČR. V tomto
článku bychom vám rádi dali několik rad, jak předcházet okradení,
přepadení nebo jak neusnadňovat práci kapsářům. Ač se někomu
může zdát, že jsou to informace zbytečné, my si to nemyslíme a
stejně tak hovoří i naše statistiky. Téměř každý den policisté v práci
celého Pardubického kraje řeší případy krádeží a to ať věci při sobě
nebo z odložených tašek v nákupních vozících. Řada poškozených,
především pak těch starších, nám při výsleších říká, že se otočili
opravdu jen na vteřinu třeba u regálu v obchodě anebo, že si
nevšimli, že by jim někdo v autobuse do kabelky sahal. A věřte nám,
že žádné zboží v cenové „akci“ vám nestojí za ten čas a problémy při
blokování platebních karet a vyřizování si nových odcizených
osobních dokladů. O ztrátě peněz ani nemluvím.
Jak se tedy chránit před okradením?
- Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo
kabelce vždy odděleně.
- Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete.
- Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky nebo
nákupní tašky.
- Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech,
ale mějte ji stále na očích a chraňte ji rukama na boku nebo na
hrudi.
- Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a
nenechávejte ji v nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem
v šatně kina, divadla, restaurace, ani v čekárně u lékaře či na
úřadech.
- Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům a
okradení může proběhnout bez povšimnutí.
- Čtete-li si v dopravním prostředku MHD, mějte své příruční
zavazadlo pořád pod kontrolou.
- Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a
nenechávejte svá zavazadla bez dozoru.
- Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte pozor,
jestli vás někdo nesleduje příliš zblízka. Vybírání z bankomatů
uvnitř bank či spořitelen je spolehlivější. Byla-li vám platební karta
odcizena, ihned zablokujte účet.
- Nepište si PIN na platební kartu, na její obal nebo na lísteček,
který uložíte společně s platební kartou na stejné místo.
- Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi,
nepůjčujte cizím lidem peníze, neplaťte žádné zálohy podomním
prodejcům. A jak jsme již v minulých článcích upozorňovali a jak mi
potvrdila energetická poradkyně paní Vladimíra Rosendorfová, za
plyn ani elektriku energetické společnosti peníze nevrací ani
nevybírají.
- Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své
věci, zejména kabelky stále na očích.
Stanete-li se i přesto obětí krádeže, radíme vám:
- V případě odcizení financí, platební karty, dokladů, mobilního
telefonu se neprodleně obraťte na Policii ČR.
- V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svoji
banku a platební kartu zablokujte.
- V případě odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého
operátora a zablokujte SIM kartu.
- Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži došlo, popř. popis
pachatele či pachatelů.
- Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případným dalším
nepříjemnostem se zneužitím dokladů.
- Tísňová linka pro sluchově postižené je 603 111 158.

A jak předcházet riziku přepadení?
- Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům.
Choďte raději frekventovanějšími ulicemi.
- Kabelku nebo tašku noste v ruce či na rameni směrem od ulice,
aby vám ji z vozovky nemohl někdo vytrhnout a ukrást.
- Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte se za každou cenu.
Zdraví nebo dokonce život jsou cennější než peníze!
- Po chodníku choďte raději dále od vchodů domů, kde by mohl
číhat případný pachatel a mohl by vás vtáhnout dovnitř.
- Při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte a nevcházejte
tam s někým neznámým. Také ve výtahu nejezděte s někým, koho
neznáte. Radši počkejte na výtah prázdný.
- Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby
vypadali důvěryhodně. Ochota "pomocníka" může být jen
záminkou k tomu, aby se dostal do vašeho bytu a tam vás okradl
třeba i za použití násilí.
- Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte se co nejrychleji
dostat na místo, kde je nějaký obchod nebo více lidí, mezi nimiž
budete bezpečnější.
- Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, když v blízkosti nikoho
nevidíte. Mohl by vás uslyšet někdo za rohem nebo přes otevřené
okno a přispěchat na pomoc.
- V případě nutnosti můžete pro svou ochranu použít sprej
(deodorant, lak na vlasy nebo slzný plyn), který nosíte v tašce či
kabelce. Pachatele tím překvapíte, možná i odradíte a sami tak
získáte čas na přivolání pomoci. Spuštění vašeho osobního alarmu
může útočníka vylekat a přimět ho k útěku.
- Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné zastávce hromadné
dopravy, především v časně ranních nebo pozdně večerních
hodinách.
- V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte co nejblíže k řidiči.
Jeho blízkost může případného lupiče od zlého úmyslu odradit
nebo vám v případě obtěžování či napadení řidič rychleji pomůže.
Krásné letní dny vám za Policii ČR přeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ,
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Prosíme občany o důslednější kontrolu svých poštovních
schránek i doručených letáků. Podle informací od více
dodejců se občas některé ze zásilek, vložených do
poštovních schránek, nedostanou ke svým adresátům.
Důvodem může být možnost, že jsou omylem vyhozeny
společně s dodanými letáky. Děkujeme.

Poslední informace o dění v naší mateřské školce jsme Vám přinesli
z období Vánoc. Naše vzpomínání tedy bude ještě chvíli spadat i do
zimního období. K tomu neodmyslitelně patří putování Tří králů,
které si děti na začátku nového roku také vyzkoušely. Následovalo
poznávání života ptactva a lesní zvěře v zimě, během kterého jsme
pomocí pohádky Rukavička plynule přešli k seznamování s částmi
lidského těla a s druhy oblečení. „Ve zdravém těle zdravý duch“ – o
tom se mohly děti přesvědčit při sledování zimních olympijských
her a především během malých ZOH konaných v naší mateřské
škole. O zdravou stravu se nám starají naše paní kuchařky, které se
dále vzdělávají. Letos např. absolvovaly praktický seminář Skutečně
zdravé školy o kterém si můžete přečíst a podívat se na video na
stránkách
http://www.skutecnezdravaskola.cz/aktuality/novinky/
prakticky-seminar-pro-kucharky-se-konal-v-usti-nad-orlici-diky
-donatorum-burzy-filantropie-a-dalsim-sponzorum.

DOBZA - lyžovat umíme i v teplém počasí
Masopustní období zakončil karneval, z kterého jste mohli vidět
fotky již v minulém čísle Zámršťáčku. Březen je nazýván měsícem
knihy. Děti si v tomto období vyráběly vlastní knížky a rozšířily školní
atlasy zvířat, ptáků i rostlin. Četba však prolíná celým školním
rokem – obrázky knih přečtených před poledním odpočinkem
zdobí „Čtenářský strom“. Letos je na něm 23 přečtených titulů.
Během letošního výtvarného tvoření s paní Třískovou si děti
vyrobily bloček s magnetem. Tvoření z různých materiálů patří k
oblíbených každodenním aktivitám dětí. Nemohlo tedy chybět
vynášení Moreny zhotovené ze starého pečiva, velikonoční tvoření,
skládání papíru, malování a kreslení různými výtvarnými
technikami, střihání a lepení zaměřené na typické znaky jara.
Nevynechali jsme ani čarodějnické dopoledne se soutěžemi a
opékáním vuřtů. Nezapomněli jsme také na oslavy Dne Země,
navštívili jsme Záchrannou stanici Pasíčka, divadelní představení a
taneční vystoupení ve Vysokém Mýtě a hudebně vzdělávací pořady
v Základní umělecké škole. Děti se rovněž zúčastnily besedy s npor.
Mgr. Šárkou Vlčkovou (asistentkou prevence kriminality ve
Vysokém Mýtě) a jejím kolegou, během které se mimo jiné
dozvěděly, jak by se měly zachovat v případě, že by se ztratily (měly
by znát své jméno, příjmení a datum narození), jak přivolat pomoc
při nešťastné události či dopravní nehodě, co dělat v případě, kdy
by je někdo cizí lákal do auta nebo k němu domů… Policisté přiblížili
dětem náplň svého povolání a ukázali jim vybavení - policejní vestu,
obušek, pouta, policejní odznak a průkaz. Beseda byla velmi
přínosná, děti se zájmem poslouchaly a aktivně spolupracovaly.
Těšily se i na plánovanou prohlídku policejního auta, z které ale z
důvodu deště sešlo.

Jarní besídka - Travička zelená
Počasí však přálo sportovním aktivitám. Ve středu 30. května se
starší děti naší mateřské školy zúčastnily sportovního dne
předškoláků vysokomýtských mateřských škol. Svoji účast pojaly
spíše jako generální zkoušku na závody v lehkoatletickém trojboji v
Českých Heřmanicích. Pilný trénink i zkouška se vyplatily. Na
stupních vítězů v Českých Heřmanicích letos nejčastěji zářila žlutá
trička našich dětí! Z celkově 24 medailových míst obsadily 11!
Obzvláště úspěšní byli chlapci. Třikrát obsadili všechny stupně
pouze kluci ze zámrské školky: v hodu do dálky (1. místo Ondra Č., 2.
místo Lukáš J. a 3. místo Vašík W.) i celkově v trojboji jako nejlepší
sportovci letošního sportovního klání (1. místo Ondra Č., 2. Vašík W.
a 3. místo Lukáš J.). Ondra Č. získal celkem 3 zlaté medaile (za běh,
hod a trojboj), Vašík W. získal celkem 2 stříbrné a jednu bronzovou
(za běh, trojboj a hod) a Lukáš J. získal celkem jednu stříbrnou a
jednu bronzovou (za hod a trojboj). Zahanbit se nenechaly ani
dívky. Zuzanka T. získala zlato za skok daleký z místa, Deniska A.
zlato za běh na 20 m a Adélka S. bronz za hod daleký. Družstva
mladších dětí skončila sice na 5. místě, ale i ona si spolu s dětmi,
které se na stupně vítězů nedostaly, zaslouží pochvalu za velkou
snahu a sportovní nadšení.

Počasí nám přálo i během přátelského setkání MŠ Dobříkov a MŠ
Zámrsk, které se letos uskutečnilo u nás v Zámrsku. Bylo tematicky
zaměřené na roční období. Tomu odpovídala stanoviště na zahradě
i v interiéru MŠ. Na jarním stanovišti děti přiřazovaly barvy
kytičkám a snažily se barvy správně pojmenovat. Letní období nám
přiblížilo přenášení vody pomocí injekčních stříkaček z kbelíčku do
kbelíčku. V podzimním koutku si děti připomněly, jak se správně
oblékat v chladnějším období (šála, čepice, rukavice, svetr, bunda).
Přestože bylo jaro opravdu teplé, děti si na zahradě i zalyžovaly! K
zimě totiž patřil slalom na lyžích mezi kuželkami. Na závěr si děti
připomněly charakteristické znaky všech ročních období při výrobě
papírového stromu, jehož korunu zdobily obrázky typickými pro
jaro, léto, podzim i zimu. Po splnění úkolů si s kamarády z Dobříkova
vyměnily dárečky a příští rok se budeme těšit do Dobříkova!

Pasování na školáky

S vodníkem

Jízda na koni se všem dětem líbila

Vedle tvoření, sportování a rozšiřovaní vědomostí a dovedností se
děti pilně učily básničky, písničky, tančily či dramatizovaly pohádku.
To vše předvedly rodičům při jarní besídce nazvané „U dvou kytek
na paloučku“.
Velkou pochvalu zaslouží děti nejen za předvedené výkony.
Společně se svými blízkými rovněž sbíraly sušenou citronovou a
pomerančovou kůru a hliník. Přirozeně se tak učí šetřit životní
prostředí a navíc „vydělat“ své první peníze. Z těch jsme zakoupili
drobné dárky pro nejpilnější sběrače, nanuky a za zbývající peníze
jsme pořídili (a ještě pořídíme) vybavení na dětský ponk. Sami
posuďte, jak pilné sběrače máme: Celkem děti donesly: 23,- kg
těžkého hliníku, 102,5 kg drobných aluminiových obalů, 15,- kg
pomerančové kůry, 1,4 kg citronové kůry.Za sběr jsme utržili:
celkem za kůru: 416,- Kč, celkem za hliník: 1 609,- Kč. Celkový zisk
tedy činil 2 025,- Kč!
Fotografie ze všech akcí jsou pravidelně zveřejňovány na webových
stránkách: https://www.zamrsk.cz/fotogalerie-ms, zájemci si je
spolu s interiérem školky mohli prohlédnout též během Dne
otevřených dveří.

Červen se přehoupl do druhé poloviny a nás čekal ještě jeden výlet
- edukativně - zábavný program Hraběnčiny nové šaty na zámku
Potštejn. Největší událost však čekala na předškoláky. Ti byli
slavnostně pasováni na školáky a během zábavného odpoledního
programu se nejen svezli na koních a splnili úkoly, které na ně čekaly
během putování po Zámrsku, ale u rybníku na ně čekal živý vodník!
Nikoho naštěstí do vody nestáhl a všechny děti ve zdraví dorazily
zpět ke školce, kde si opekly vuřty a po oslavě s diskotékou strávily
ve školce noc.

Úspěch v trojboji v Českých Heřmanicích

V Potštejně nebydlí jen hraběnka

Na závěr pro zajímavost uvádím přehled akcí konaných
v tomto školním roce nad rámec běžných aktivit:
12. 10. 2017 O křišťálovém srdci (CziDivadlo Praha)
13. 10. 2017 Drakiáda s posezením u bramboráků
21. 11. 2017 Muzikoterapie s p. Kohlerovou
24. 11.2017 Vesmírný stan
28. 11. 2017 Hrátky na pohádky (Hudební divadlo dětem)
20. 12. 2018 Vánoční besídka
01. 02. 2018 Myšák Pišta Divadlo U Dvou slucí
20. 03. 2018 Maškarní karneval se soutěžemi
21. 02. 2018 Vynášení Moreny
26. 03. 2018 Výtvarná dílna s p. Třískovou
- výroba bločku s magnetem
28. 03.2018 Pipi dlouhá punčocha
(Hoffmannovo divadlo Uherské Hradiště)
18. 04.2018 Putování ztracené kapky
(Divadlo KAPSA Andělská Hora)
25. 04. 2018 Den Země Vysoké Mýto
27. 04. 2018 Den otevřených dveří v MŠ
03. 05. 2018 Taneční vystoupení ve Vys. Mýtě
16. 05. 2018 Pamlsky a bonbony
- procházka po ZUŠ s hudebním programem
17. 05. 2018 Dopravně bezpečnostní akce Policie ČR
23. 05. 2018 Školní výlet do ekocentra Pasíčka
- autobusem veř. dopravy

30. 05. 2018 Sportovní hry ve vys. Mýtě
31. 05. 2018 Lehkoatletický trojboj jednotřídních mat. škol
v Českých Heřmanicích
06. 06. 2018 DOBZA - setkání dětí MŠ Zámrsk a MŠ Dobříkov
11. 06. 2018 Jarní besídka U dvou kytek na paloučku
12. 06. 2018 Školní výlet na zámek Potštejn
- Hraběnčiny nové šaty
21. 06. 2018 Slavnostní pasování na školáky se zábavným
programem a spaním v MŠ
V průběhu roku k nám zavítaly pracovnice České školní inspekce,
jejichž závěry jsou k dispozici na stránkách http: // www.csicr.cz
/cz/ Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=10777.
Jak vidíte, během školního roku jsme toho stihli opravdu hodně. S
mnohým nám pomohli i rodiče či další ochotní spoluobčané. Pan
Petr Dostál a pan Martin Vojtěch např. postavili trampolínu a
opravili dětská kola, manželé Andrésovi, pan Jan Pavlíček a paní
Pavlína Janíková se aktivně podíleli na realizaci programu pro
předškoláky, paní Marika Špatenková zajistila program policie.
Všem jmenovaným i nejmenovaným za to patří naše srdečné
poděkování. Školku čekají o prázdninách opravy, malování i
doplnění herních prvků na zahradě, děti pak dovádění a radovánky
v kruhu svých nejbližších. Předškolákům přejeme šťastné vykročení
do nové životní etapy a všem dětem i rodičům krásné letní dny,
spoustu radosti, odpočinek a v září se budeme těšit opět na
shledanou!
Mgr. Lenka Hejduková, ředitelka MŠ
V Zámrsku dne 26. června 2018
Vážená paní ředitelko,
při příležitosti zakončení předškolního vzdělávání mého syna
Ondřeje bych Vám i všem Vašim kolegyním, zaměstnankyním
Mateřské školy v Zámrsku, ráda poděkovala jménem svým i
jménem svého syna za profesionalitu, s níž přistupujete ke své
práci, za obrovské osobní nasazení dalece překračující hranici
Vašich pracovních povinností, za velký přínos pro rozvoj našich dětí
ve znalostní i sociální rovině a v neposlední řadě také za laskavý
přístup k dětem i mimořádnou vstřícnost k rodičům. Děkuji Vám
všem za tři spokojené roky, které můj syn strávil v harmonickém a
přátelském prostředí zdejší mateřské školy. Lepší školku už jsme si
nemohli přát.
Se srdečným pozdravem Markéta Česáková
V Zámrsku, 27. června 2018
Vážená paní ředitelko!
Prázdniny jsou přede dveřmi a to, co se zpočátku zdálo jako příliš
vzdálená budoucnost, je zde. Náš syn Vojtík byl zdárně pasován na
školáka a již se těší do školy. Pravda, možná se domnívá, že škola
znamená chození dál do školky v Zámrsku, ale s aktovkou . Nic
ovšem nezmění fakt, že uplynulé čtyři roky Vojta strávil v
harmonickém, příjemném, přátelském a především jemu
vyhovujícím prostředí Mateřské školky v Zámrsku. Jako rodiče
bychom Vám i všem zaměstnancům školky chtěli co nejupřímněji
poděkovat za Vaši mnohdy nedoceněnou práci. Za Váš čas, který
školce i dětem věnujete mimo pracovní dobu. Děkujeme Vám za
péči, kterou jste Vojtovi věnovali a díky které prodělal ve svém
vývoji neuvěřitelný skok vpřed. Děkujeme Vám za krásné besídky,
kterých jsme se mohli jako diváci zúčastnit a kdy mnohdy jedno oko
nezůstalo suché. Vážená paní ředitelko, ve Vaší práci s dětmi a
především pro děti Vám i Vašim spolupracovníkům přejeme
mnoho zdaru, mnoho úspěchů, mnoho spokojených dětí a
dětských úsměvů.
Děkujeme Vám! Jan a Kateřina Pavlíčkovi, Zámrsk

Pasování prvňáků na čtenáře
Milí přátelé,
skončil nám školní rok 2017- 2018. Máme tu prázdniny, na které se
každý z nás těšil. Naučili jsme se mnoho nového a zažili plno
krásných příběhů. Některé příběhy vám nabízíme ve fotografiích.
Děkujeme všem, kteří se zasloužili o to, aby se nám ve škole líbilo, a
těm, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhali. Přejeme všem léto
plné pohody, nespočet příjemných zážitků a v září na shledanou!
Základní škola

Předvedení
ukázky
zásahu

Dopravní výchova - chodec cyklista

Lanové centrum Říčky

Společné foto s Králem Otou I. a královnou
Teorie dopravní výchovy

Návštěva HZS Vysoké Mýto
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Výlet do Říček – lanové centrum
Výlet
na Zemskou
bránu

Upřesňujeme termín Dne otevřených dveří v zámrské
hasičárně: Na tuto tradiční akci se můžete těšit v sobotu 18.
srpna. V září proběhne další ročník tradiční soutěže o nejlepší
guláš, spojené s celodenní dobrou zábavou pro děti i
dospělé. Termín je zatím v jednání a bude upřesněn v
nejbližší době. Účastníci soutěže se však již mohou zamýšlet
nad vítězným receptem!
Termíny dalších akcí budou upřesněny v příštím čísle
Zámršťáčku.

Zemská brána
- výstup na skály
za pokladem
Den rodiny
- dárek
pro maminku
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