číslo 1

DUBEN 2019

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

zahradě. Když se stane, že budou kontejnery plné, odpad u nich
prosím nenechávejte, případně budeme rádi, když budete obec o
tomto stavu informovat. Dost často se stává, že v kontejnerech
jsou naházené prázdné, ale nezmáčknuté krabice, čímž se
kontejner velmi brzy zaplní. Věřím, že se v letošním roce povede
kapacitu kontejnerů navýšit a tento problém vyřešit.
Občas se stává, že někdo pilně třídí, ale pokud odváží a vyhazuje
prázdné láhve v 5 hodin ráno když jede na ranní směnu, tak o
sobě dává vědět mnoha lidem v okolí kontejnerů, kteří možná v
tu dobu ještě spí...
Chtěl bych vás také poprosit o důsledné třídění tuků a olejů z
kuchyně. Pokud se tuk z pánvičky vylije do odpadu, po
vychladnutí ztuhne, plove po hladině odpadní vody a balí na sebe
další tuky a nečistoty a v naší nové kanalizaci může napáchat dost
velké škody. Sami to doma řešíme tak, že máme jednu PET láhev,
do které zchladlý olej sléváme a 3x za rok láhev odvezeme k
prodejně do k tomu určené popelnice.
Co se týká plastů, tak jako obec asi více pro třídění udělat
nemůžeme, a je na svědomí každého, zda bude plasty házet do
popelnice, pálit (což je mimochodem ta nejhorší a navíc
nezákonná možnost) anebo třídit a jednou měsíčně nechat
odvézt od domu. Určitě není špatná věc pořídit domů žlutou
popelnici – při ceně asi 800 Kč za popelnici se Vám investice brzy
vrátí, když nebudete muset kupovat jednorázové pytle...
Rád bych zopakoval pro většinu občanů již známou věc - máme
možnost odkládání tříděných odpadů do sběrných dvorů ve
Vysokém Mýtě (pro nás bezplatně, je to poté zpětně podle
skutečnosti účtováno obci Zámrsk).
Všem, kteří odpady třídí bych chtěl touto cestou poděkovat, a
věřím, že se nám každoročně bude dařit celkové množství
vyprodukovaných odpadů snižovat.
Michal Teplý

máte v rukou první letošní číslo Zámršťáčku. Budeme rádi, pokud
Vám náš obecní zpravodaj bude i letos přinášet zajímavé
informace o dění v obci a zachováte mu nadále přízeň.
Úvodem tohoto prvního čísla jsme se rozhodli věnovat odpadům. Je to možná příhodné, protože zvláště v jarním období
máme potřebu uklízet a zbavovat se všeho nepotřebného.
Odpadů ale produkujeme stále více a i u nás v obci se čím dál
častěji potýkáme se starou nerudovskou otázkou: „Kam s ním?“

Molitan do plastů nepatří

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám v tomto článku sdělil pár informací a
osobních myšlenek o odpadovém hospodářství v naší obci.
V první řadě bych chtěl začít faktickými údaji, tedy čísly o
odpadech za uplynulé 2 roky. Pozitivní je, že meziročně došlo k
mírnému snížení celkového množství vyprodukovaných odpadů
z 200 tun za rok 2017 na 192 tun v loňském roce (pokles o
necelých 10%), důležitější ale je, že jsme dokázali mnohem více
odpadu vytřídit – v r. 2017 činil podíl vytříděného odpadu (papír,
plast, sklo) 19% a loni to bylo 26%. To, co mě prvotně vedlo k
napsání článku bylo, že jsem po Vánocích neměl kam odložit
vytříděný papírový odpad. Určitě jsem nebyl sám, a jelikož to je
opakovaně, kdy kontejnery hlavně na papír jsou plné, je potřeba
s tím něco dělat. Je jasné, že pokud chceme odpad třídit, musí ze
strany obce být poskytnuto místo kam ho odložit. Proto v
současné době obec pracuje na navýšení kapacit kontejnerů na
papír a sklo. Chtěl bych Vás tímto požádat, abyste se zamysleli
nad tím, jakým způsobem odpad třídíte a odkládáte. Bohužel se
dost často stává, že se v kontejnerových hnízdech objeví odpad,
který tam nepatří – pokud odpad z nějakého důvodu nechcete
třídit, není nic jednoduššího, než ho dát do popelnice, je to určitě
menší zlo, než nasypat směsný odpad do kontejneru na papír.
Současně když jsou kontejnery plné, nedávejte prosím papír
vedle anebo ho alespoň nedávejte tak, že nejde zavřít víko.
Jakmile papír zvlhne nebo zmokne, již patří do směsného
odpadu. Nezavřené víko kontejneru po dešti znamená
znehodnocení celého obsahu. A pokud zafouká vítr, tak to, co
100 let ČSRna
uložíte večer ke kontejneru, mají druhý denoslavy
Vaši sousedé

Plasty - tak takhle NE
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PROJEKT STOP LHOSTEJNOSTI
Přepálené oleje patří mezi nejodolnější nečistoty jak v
kanalizacích, tak i po jejich úniku do volné přírody. Stejně tak ani
příroda si s vylitým olejem jednoduše neporadí.
V čem můžete pomoci Vy: Nevylévejte použitý kuchyňský olej do
odpadů, šetřete životní prostředí i životnost kanalizace. Vaše
důležitá role spočívá v odevzdání odpadového oleje k ekologické
likvidaci. Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve
vhazovat do nádob na sběr použitého oleje, umístěných u obecní
prodejny a v Janovičkách u Šmahů. Ekologickou likvidaci z těchto
nádob pak pro Vaši obec zajišťuje firma Černohlávek Oil.
Sběrem přepáleného oleje, jeho následným zpracováním a
dalším použitím se všichni můžeme podílet na ochraně našeho
společného vzácného bohatství – životního prostředí. Pojďte s
námi pomáhat přírodě!
Černohlávek oil

N Ě K O L I K P O Z N Á M E K K O D PA D Ů M
- A NA CO OBČAS ZAPOMÍNÁME
Kontejnery na tříděný odpad jsou určeny pro specifický druh
odpadu
V obci máme (zatím) čtyři místa s kontejnery, kam mohou lidé
uložit vytříděný papír, bílé a barvené sklo, dále použitý kuchyňský
olej a vyřazené oblečení. Tato místa si ale občané často pletou s
odkladištěm čehokoliv a tak se u kontejnerů povalují stará
umyvadla, části nábytku, plastové kbelíky, zbytky chemikálií
apod. Tento odpad EKOLA samozřejmě při výsypu kontejnerů
neodveze. Nevzhledný odpad tak „krášlí“ své okolí do doby, než
se najde dobrovolník, který ho odklidí, nebo jeho odvezení zajistí
obec. Neodkládejte odpad vedle kontejnerů a vyhazujte do nich
pouze tříděný odpad, pro který je kontejner určen!
Do kontejnerů na bioodpad lze odkládat pouze biologický
odpad schopný rozkladu
Od jara do podzimu jsou v obci střídavě na několika místech
rozmístěny kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. Nelze
však do nich odkládat například silné větve, které se v krátké
době nerozloží a neporadí si s nimi ani drtička na kompostárně.
Zjednodušeně řečeno: Do těchto kontejnerů by se měl ukládat
pouze odpad, který byste bez obav odložili i do kompostéru na
vaší zahradě. Vloni na podzim se stalo, že byla občanem do
kontejneru odložena hlína! Ta se ale v žádném případě nerozloží,
i přesto, že to je přírodní materiál. A stal se i smutný případ, kdy
bylo v kontejneru na zeleň vyhozené rozbité umyvadlo...
Vyhazujte do kontejnerů na bioodpad pouze potravinové odpady
z kuchyně a rozložitelný zahradní odpad!
I svoz plastů má svá pravidla
Aktuálně se na obec obrátila svozová firma EKOLA České Libchavy
s důrazným varováním, týkajícím se svozu plastů. Podle smlouvy
na odvoz plastů mají být plasty odkládány k odvozu v plastových
pytlích. V poslední době si s tím ale mnozí občané nelámou hlavu
a plasty, zvláště objemnější, vyhodí před dům volně (viz přiložené
fotografie). Objemné plastové odpady lze odevzdat při svozu
objemného odpadu, který je v obci prováděn 2x ročně,
popřípadě odevzdat do sběrných dvorů ve Vysokém Mýtě.
Svozová firma nebude nadále volně ložené plasty ani objemné
plastové odpady odvážet.
Popelnice na použitý olej není určena pro komunální odpad
U obecní prodejny a v Janovičkách u Šmahů jsou umístěny
popelnice od firmy Černohlávek oil. Otvor v jejich víku není od
toho, aby se nám do popelnice lehce odhazovaly vajgly

od cigaret, papírky od žvýkaček nebo sáčky od bonbonů, ale aby
bylo možné otvorem dobře vhodit plastovou lahev s použitým
kuchyňským olejem. Na popelnicích býval zámek, ten však někdo
opakovaně ulamuje (že by se olejem dobře topilo??). Bohužel
některým občanům je úplně jedno, že popelnice není určena pro
komunální odpad a vhazují do ní cokoliv (viz ilustrační foto).
Firma Černohlávek oil, která pro nás zdarma použitý olej
likviduje, tak musí před vyjmutím lahví s olejem vždy nejprve
vytřídit několik kilogramů komunálního odpadu. Je to ostuda…
Do popelnic s otvorem v jejich boku vkládejte pouze plastové
lahve s použitým kuchyňským olejem. Kulturní lidé třídí odpad.

Několik čísel k tříděnému odpadu
a co možná nevíte
Odvoz a likvidaci tříděného odpadu zajišťuje pro naši obec
svozová firma Ekola České Libchavy. Samozřejmě za úplatu. Za
odvoz plastů, výsyp kontejnerů, odvoz barevného i bílého skla a
papíru platíme částky v řádu desítek tisíc. Obec je ale zapojena v
systému sběru a recyklace odpadových obalů EKOKOM,
financovaného zákonnými příspěvky společností, vyrábějících
obaly (plastové, papírové, skleněné apod.). Díky tomu se
prostředky vynaložené na sběr a odvoz recyklovatelných obalů
obci vrací. Zde jsou čísla za poslední tři roky, která pro
zjednodušení omezím na hlavní zrecyklovatelné komodity:

Z tabulky je jasně poznat, že systém je nastaven tak, že čím víc
třídíme, tím více se do obce vrací. Nejen, že tříděním chráníme
životní prostředí, ale zároveň šetříme obci finanční prostředky. Ty
by však obec měla podle smluvního systému využít pro zlepšení
nakládání s odpadem. (Nejen) proto se v letošním roce chystáme
navýšit stavy kontejnerů na tříděný odpad v obci. Jak vidíte,
vytříděné množství odpadu v jednotlivých letech stoupá meziročně v uvedených letech vždy o 5 tun!! Naopak množství
vyprodukovaného komunálního odpadu se v uváděných letech
snižovalo: V roce 2016 to bylo 176 tun, v roce 2017 164 tun a v
roce 2018 již jen 147 tun. Vážení občané, děkujeme Vám za Váš
zodpovědný přístup k třídění odpadu. Budeme se snažit, aby Vám
obec zajistila podmínky pro ještě lepší třídění.
Má to smysl. Třiďte odpad.
Za obec Zámrsk Z. Tvrzníková

Pro informaci občanům znovu zveřejňujeme platnou
obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2015.

4) Kovový odpad:
Kovový odpad lze odkládat vždy v pondělí a ve čtvrtek v době
od 14 do 15 hodin v kotelně obecní prodejny do zvláštní sběrné
nádoby; dále obec zajišťuje odvoz kovového odpadu v
termínech vyhlášených obecním rozhlasem, kdy je nutno tento
druh odpadu v den svozu uložit k odvozu ke komunikaci před
domy.
5) Textilní odpad:
Tento druh odpadu je možno odložit do kontejneru na
stanovišti U Rajčáku.
Čl. 4 - Sběr a svoz nebezpečných složek komunál. odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2 je
zajišťován 2x ročně odebíráním na předem vyhlášených
přechodných stanovištích. Pracovníci svozové firmy odpad
přebírají a ukládají do automobilů k tomuto sběru určených.
Informace o sběru jsou letákovou formou rozesílány do
jednotlivých domácností, zveřejňovány na úřední desce
obecního úřadu a vyhlašovány obecním rozhlasem.
Čl. 5 - Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým
rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např.
koberce, matrace, nábytek … ).
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován 2x ročně
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích.
Pracovníci svozové firmy odpad přebírají a ukládají do
automobilů k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou
letákovou formou rozesílány do jednotlivých domácností,
zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a vyhlašovány
obecním rozhlasem.
Čl. 6 - Sběr a svoz směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných
nádob a pytlů. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:
1. typizované sběrné nádoby - popelnice, ve výjimečných
případech pytle, určené ke shromažďování směsného
komunálního odpadu,
2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných
prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného
komunálního odpadu.
2) Sběrné nádoby budou v den svozu uloženy k odvozu ke
komunikaci před domy. Svoz probíhá dle daných termínů svozové
firmy, zveřejněných na úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách obce.
Čl. 7 - Sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu
1) Biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) je odpad, který je
schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu - např. potraviny,
odpad ze zeleně.
2) Bioodpad lze ukládat do velkoobjemových kontejnerů,
umístěných v době od 1.4. do 31.10. kalendářního roku na
stanovištích - v Zámrsku: u obecní prodejny, na Starém sídlišti a
na Staré Vsi; na Nové Vsi: u Rajčáku; v Janovičkách: u nádraží, u
Šmahů a na návsi.
Čl. 8 - Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební
odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem
stanoveným způsobem.
Čl. 9 - Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná
vyhláška obce Zámrsk č. 2/2002 o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

Obecně závazná vyhláška obce Zámrsk č. 1/2015, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Zámrsk
Zastupitelstvo obce Zámrsk se na svém zasedání dne 28.7.2015
usnesením č. 72/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2
zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1 - Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území obce Zámrsk, včetně nakládání se
stavebním odpadem1.
Čl. 2 - Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
1. biologické odpady rostlinného původu
2. papír
3. plasty včetně PET lahví
4. nápojové kartony
5. sklo
6. kovy
7. textil
8. nebezpečné odpady
9. objemný odpad
10. směsný komunální odpad
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální
odpad po stanoveném vytřídění podle odst. 1 písm. a) až i).
Čl. 3 - Shromažďování a svoz tříděného odpadu
1) Bílé a barevné sklo, papír:
Tyto druhy odpadu jsou shromažďovány do zvláštních sběrných
nádob, rozmístěných na těchto stanovištích:
- na sídlišti u Kotelny
- u Obecní prodejny
- u Rajčáku
- na křižovatce v Janovičkách
Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny
příslušnými nápisy (sklo, barevné sklo, papír).
Svoz probíhá dle daných termínů svozové firmy, zveřejněných
na úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách
obce.
2) Plasty včetně PET lahví:
Tento druh odpadu je shromažďován do plastových pytlů, které
budou v den svozu uloženy k odvozu ke komunikaci před domy.
Svoz probíhá dle daných termínů svozové firmy, zveřejněných
na úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách
obce.
3) Nápojové kartony:
Tento druh odpadu je shromažďován do plastových pytlů, které
budou v den svozu uloženy k odvozu ke komunikaci před domy.
Svoz probíhá dle daných termínů svozové firmy, zveřejněných
na úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách
obce.
1/ Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
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2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
Informace pro občany: Objemný odpad a nerozložený nábytek
lze také individuálně odevzdat bezplatně za splnění podmínek
daných řádem sběrného dvora na adrese Vysoké Mýto, ul.
Průmyslová a ul. kpt. Poplera. Zde je možno na náklady
objednatele objednat i mobilní kontejner pro stavební odpad.

Dne 6.1.2019 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Do sbírky se
zapojilo 15 dětí, bylo sestaveno 5 skupinek - čtyři v Zámrsku a
jedna v Janovičkách.
Již tradičně jsme se sešli ve výborné náladě v dopoledních
hodinách a navštěvovali jsem vaše domovy.
Letos koledovaly v Zámrsku tyto děti: Denisa Z., Markéta P., Karla
Ř., Taťána Ch., Anežka M., Alžběta M., Natálie B., Kateřina P.,
Karla T., Ilona H., Leona J., Lucie J.. V Janovičkách byla skupinka
sestavena z těchto koledníků: Filip Č., Michaela M. a Dorota V.
Jako vedoucí skupinek se zúčastnily již tradičně Yveta Tomanová,
Eva Horáčková, Jana Matysová, Hana Pešková a Ilona
Chalupníková.
V tomto roce jsme vybrali celkem úžasných 20.235,- Kč. Pro
porovnání v roce 2018 18.236,- Kč, v roce 2017 17.890,- Kč a v
roce 2016 16.794,- Kč.
Děkujeme všem přispívajícím za obdarování, dětem za výdrž a
skvělou náladu při koledování a všem rodičům za pomoc při
organizaci této sbírky a za výborný oběd, který nám vždy připraví.
Přeji krásný začátek jara a těším se na Tříkrálovou sbírku 2020.
MUDr. Hana Pešková

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 poprvé v historii na
Orlickoústecku překonal hranici tří milionů korun. Do 603
pokladniček bylo vybráno celkem 3.078.392 Kč!
Letošní Tříkrálová sbírka přinesla nejen radost a požehnání do
našich domovů, ale především konkrétní pomoc pro lidi z našeho
okolí, kteří ji potřebují. Sbírka je také krásnou ukázkou toho, že
dokážeme i v dnešním světě spolupracovat na společném díle.
Charita, obecní úřady, farnosti, občanské spolky, stovky
dobrovolníků a tisíce lidí vidí v Tříkrálové sbírce smysluplnou akci,
do které se již 19 let obětavě zapojují.
I tentokrát finanční prostředky poslouží Charitě na provoz řady
služeb a projektů. Dělat tak úspěšnou a rozsáhlou akci je možné
jen díky spolupráci mnoha subjektů. Děkujeme obecním úřadům
za pomoc s pečetěním a rozpečeťováním pokladniček. Děkujeme
farnostem, v nichž se dávají dohromady lidé, kteří se sbírkou
prakticky pomáhají. Zvláštní poděkování patří všem našim
asistentům v jednotlivých obcích a městech, kteří si každoročně
berou na starosti organizaci Tříkrálové sbírky, a samozřejmě
koledníkům, kterých jsou v okrese téměř dvě tisícovky. Tříkrálová
sbírka má dobrou prestiž u občanů, kteří svými příspěvky do
pokladniček vyjadřují podporu a důvěru Charitě. Znovu se
ukázalo, že žijeme v krásném kraji s mnoha lidmi, kteří různými
způsoby myslí na druhé.
„Naše dobré skutky jsou jako malinké hořčičné zrnko, jež se
vůbec nepodobá nádhernému stromu, který z něho jednou
vyroste. Přesto mají sílu a schopnost, aby přinesly trvalý
užitek.“ (Basil Veliký, řecký ranně křesťanský filosof a teolog)
Jako organizátor akce a příjemce vybraných peněz Oblastní
charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem Vám, kteří jste se na
Tříkrálové sbírce podíleli buď jako dobrovolníci nebo
přispěvatelé.
Podrobné výsledky letošní Tříkrálové sbírky najdete na webu
OCH www.uo.charita.cz
Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí Markéta Drmotová
V obci Zámrsk se do 5 pokladniček v letošní Tříkrálové sbírce
vybralo celkem 20.235,- Kč.

Tříkrálová sbírka

Rozvedli jste se? Rozešli jste se s partnerem/partnerkou a máte
spolu nezletilé děti? Byly Vám děti svěřeny do péče, ale druhý z
rodičů neplatí výživné?
Musí být výživné stanoveno soudně?
Nemusí, pokud se rodiče dokážou dohodnout. V případě rozvodu
manželství je úprava poměrů nezletilých dětí podmínkou, aby
soud manželství rozvedl.
Jak lze soud žádat o stanovení výživného?
K soudu je třeba podat Návrh na stanovení výživného. Tento
návrh se podává k okresnímu soudu dle trvalého bydliště
nezletilých dětí. V návrhu rodič může sám navrhnout částku,
která mu bude připadat přiměřená. Případně může uvést, že výši
ponechá na posouzení soudu. Obecně se doporučuje částku
uvést. Návrh je osvobozen od soudních poplatků.
Jaká je přiměřená výše výživného?
Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Při stanovení
výživného se vychází nejen z příjmů obou rodičů, ale také z jejich
podílu na péči o děti a z potřeb dítěte.
Jak výživné vymáhat, pokud druhý z rodičů neplatí?
Pokud máte v ruce pravomocné rozhodnutí o výživném, pak
můžete začít výživné vymáhat prostřednictvím exekutora či

Tříkrálová sbírka
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soudu (návrh na výkon rozhodnutí). Pokud jste měli jen ústní či
písemnou dohodu, která je opakovaně porušována,
doporučujeme co nejdříve podat Návrh na stanovení výživného k
soudu, přiložit k návrhu písemnou dohodu a vymáhat výživné i
zpětně. Výživné lze vymáhat až 3 roky zpětně.
Kdy mohu podat trestní oznámení?
Trestní zákoník stanoví jako trestný čin neplacení výživného po
dobu čtyř měsíců. V tomto případě rodiči, který výživné neplatí,
hrozí odnětí svobody na šest měsíců až pět let. Je tedy potřeba
zvážit, zda podáním trestního oznámení získáte něco jiného než
zadostiučinění. Pokud bude rodič ve vězení, pravděpodobnost
vymožení výživného se značně snižuje.
Jak probíhá vymáhání prostřednictvím exekutora?
Exekutora si můžete zvolit sami podle vlastního uvážení. Za
účelem vymáhání výživného se neplatí žádná záloha či poplatek
za vymáhání. Po zahájení exekuce už vše potřebné zajistí
exekutor. Pokud rodič pracuje, mohou být prováděny srážky ze
mzdy, dále může být zablokován účet a jestliže tyto dva způsoby
nepostačují, pak také může dojít k prodeji majetku.
Kdy se výživné promlčuje?
Výživné se nepromlčuje jako celek, ale postupně se promlčují
jeho jednotlivé měsíční částky. V případě, kdy bylo výživné
stanoveno soudem, tak jednotlivé splátky se promlčí po deseti
letech. Jednotlivé splátky výživného, které si mezi sebou partneři
ujednali pouze písemnou dohodou, se promlčí po třech letech.
Pokud potřebujete více informací nebo chcete pomoci sepsat
některý z návrhů, můžete se obrátit na naši občanskou
poradnu osobně, na tel:734 281 415
či na email: poradna@uo.hk.caritas.cz

MAP II. Vysokomýtsko se představuje
Co je to MAP?
Zkratka MAP by mohla odkazovat k mapám, případně k
zeměpisu. Omyl, znamená Místní Akční Plán vzdělávání. Jedná se
o projekt MŠMT s podporou EU, který je zaměřen na rozvoj
kvalitního vzdělání pro všechny děti a žáky. V současnosti probíhá
MAP II., který navazuje na již proběhlý MAP I.
Kde MAP působí?
V regionu ORP Vysokomýtsko.
Komu je MAP určen?
Ředitelům škol, pedagogům, dětem, žákům, rodičům i veřejnosti.
Zkrátka všem, kteří mají zájem zlepšit vzdělávání v regionu.
Co MAP právě dělá?
Pořádá semináře, které jsou vytvářeny dle potřeb pedagogů –
Traumata dětí v MŠ a ZŠ, Nadaní žáci ve třídě, atd. Pomáháme
zvyšovat ředitelům škol jejich dovednosti, v rámci osmidenního
vzdělávacího kurzu Ředitel koučem.
Přínos MAP ?
Snažíme se propojovat školy, veřejnost i radnice a probudit zájem
o vzdělávání našich dětí. Zapojujeme rodiče do diskuze pomocí
pracovních skupin, které mohou ovlivňovat klima na školách. Pro
rodiče pořádáme tématické přednášky.
Kdo MAP realizuje?
Místní Akční Skupina NAD ORLICÍ o. p. s, která vznikla roku 2007.
V daném území sdružuje podnikatele, hospodáře, spolky a obce.
Jejím cílem je dosáhnout rozvoje venkova v kraji tří Orlic.
Možnosti Vašeho zapojení do projektu MAP?
Máte jakékoliv podněty, nápady či dotazy týkající se vzdělávání na
Vysokomýtsku? Neváhejte nás kontaktovat!
Jste odborník v určité oblasti a rád/a byste Vaše znalosti či
dovednosti předal/a ostatním? Ať už dětem, školám nebo
rodičům, dejte nám o sobě vědět!
Chcete se účastnit našich akcí? Neváhejte nás kontaktovat!
Zajímá Vás vzdělávání a chcete dostávat pozvánky na semináře
různého zaměření? Napište nám nebo sledujte naši stránku na
Facebooku nebo web.
Kontakty: www.map.nadorlici.cz, FB: MAP vzdělávání pro
Vysokomýtsko,

Duben:
18. – 20.4.
Velikonoční hrkání, vodění Jidáše (organizuje Pavel Tuček)
30.4. Čarodějnice (Hasiči Janovičky), stavění máje (kulturní
komise)
Květen:
18.5. Kácení májí , Rybářské závody (Rybáři Zámrsk, termín bude
upřesněn)
Červen:
1.6. Dětský den (Hasiči Janovičky), 29.6. Turnaj v malé kopané (SK
Zámrsk), Dětské rybářské závody (Rybáři Zámrsk, termín bude
upřesněn)
Červenec:
13.7. 100 let fotbalu (SK Zámrsk)
Srpen:
17.8. Hasiči Zámrsk- Den otevřených dveří
Září:
7.9. Gulášfest (kulturní komise), Rybářské závody (Rybáři Zámrsk,
termín bude upřesněn)
Říjen:
12.10. Bramborákové hody (Hasiči Janovičky)
Listopad:
11.11. Svatomartinská slavnost
23.11. Zabijačkové hody (Hasiči Janovičky)
Prosinec:
5.12. Mikulášská nadílka, Vánoční koncert (ZŠ - termín bude
upřesněn)
24.12. Štědrodenní zpívání

Mgr. Jan Kučera (hlavní manažer projektu):
jan.kucera@nadorlici.cz, 603 211 072
Pavel Suchý (odborný manažer projektu):
pavel.suchy@nadorlici.cz, 603 211 355
Lenka Pelinková (koordinátor projektu):
lenka.pelinkova@nadorlici.cz, 603 211 280
Projekt: Místní akční plán pro ORP Vysoké Mýto II.
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009710

Rádi byste jeho podobu či obsah ovlivnili nebo pozměnili?
Hledáme nové členy do redakčního týmu! Zájemci se mohou
přihlásit osobně na Obecním úřadě, popřípadě telefonicky
na čísle 724 191 881 nebo emailem na ouzamrsk@email.cz .

Termíny některých akcí mohou být dodatečně změněny, popřípadě
budou akce doplněny. O případné změně budeme informovat.
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Spoluúčast obce zařazená v rozpočtu je necelých 100 tis. Kč.
Žádost o dotaci na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u
kostela sv. Martina jsme podali na Ministerstvo zemědělství
(SZIF). V případě zisku dotace necháme sochu zrestaurovat s
přispěním obce cca 70 tis. Kč.
A v neposlední řadě máme u MAS Nad Orlicí podánu žádost o
realizaci nové polytechnické učebny s bezbariérovým WC v
Základní škole. Naše žádost je hodnocena kladně a finančních
prostředků by mělo být dost, takže v současné době netrpělivě
čekáme na výsledek. Pokud dotace dopadne, pustíme se
neprodleně do realizace. Na spoluúčast máme v rozpočtu
vyčleněnu částku do 100 tis. Kč.
Máme naplánovány i další nezbytné akce, jako je výměna oken v
budově Penzionu a oprava střechy dílen, kam začalo zatékat. Tyto
akce však budou odvislé od naší úspěšnosti s výše uvedenými
žádostmi o dotaci. Bez dotačního příspěvku budeme muset tyto
akce posunout na rok 2020.

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 27.3.2019 schválilo
rozpočet obce na rok 2019. V rámci rozpočtu bude zrealizováno
několik akcí, z nichž alespoň o některých Vás chci krátce
informovat.
Největší část rozpočtu ukrojila chystaná rekonstrukce mostu na
hřiště. V rámci výběrového řízení bylo osloveno celkem 9 firem, z
nichž podala nabídku jediná (!). Bohužel, práce je mnoho a lidí
málo, firmy si mohou vybírat a tak trochu i licitovat o ceně…
Rekonstrukci je ale nutno zrealizovat a nebylo by smysl výběrové
řízení opakovat. Na stavbu mostu jsme podali žádost o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj, které dotační titul pro opravy
staveb silniční infrastruktury letos nově otevřelo. Bohužel,
žádostí do tohoto dotačního titulu se na MMR sešlo celkem za
144 milionů Kč, a ministerstvo vyčlenilo pro celou ČR pouhých 20
mil. Kč, tedy zhruba na podporu 15 takových mostů, jako je náš…
Z toho důvodu si neděláme velkou naději.
Dobíhají další tři akce, zasmluvněné nebo započaté již v minulém
roce, a to rekonstrukce budovy SPOZ (vnitřní zateplení budovy,
výměna oken a dveří a výměna otopné soustavy), dále dokončení
komunikace ve slepé ulici – odbočce z ulice k nádraží směrem k
Duškovým; zde je dle předpisů nutnou podmínkou realizace
obratiště pro složky IZS (hasiči); poslední akcí probíhající od
loňska je rekonstrukce chodníků na místním hřbitově.
Je nezbytné zrealizovat opravu komunikací po dokončené
kanalizaci od dětského hřiště a od pošty k sídlišti na Skalce. I na
tuto akci máme podánu žádost na MMR – zde je ale poměr
požadavku oproti alokaci finančních prostředků mnohem více
tristní, než v případě mostů – ministerstvo vyčlenilo celkem 190
mil. Kč, od obcí se však sešlo požadavků za 2,2 miliardy Kč. Že by
se zrovna na Zámrsk usmálo štěstí, v to snad ani nedoufáme. V
každém případě ale musí letos proběhnout alespoň část
rekonstrukce (např. od Kopeckých po Skalku) s dokončením v
příštím roce, ať už s dotací, nebo bez dotace.
Pokud uspějeme s další požadovanou dotací, pustili bychom se i
do výměny azbestové střechy na budově ZŠ. Opět se jedná o
dotační titul MMR na rekonstrukci veřejných budov, ale zde byla
podaná žádost největší sázkou do loterie – na požadavek 2,57
miliardy Kč má MMR připraveno pouhých 100 milionů korun. A
bez dotace bude muset tato akce počkat.
V této souvislosti si neodpustím jedovatou poznámku, jak bylo v
loňském roce Ministerstvo pro místní rozvoj v čele s ministryní
Dostálovou doslova velkohubé. Sdělovací prostředky byly plné
informací, jaké nové dotační tituly z národních zdrojů pro obce
chystají a že obce mohou podávat žádosti prakticky na cokoliv. A
přitom má stát pro celou republiku připraveny jen „malé
drobné“…
Na co však stát nezapomíná, je zásahová technika. V loňském
roce jsme podali žádost o dotaci na hasičský automobil pro
jednotku hasičů Zámrsk. Máme příslib dotace od Ministerstva
financí ve výši 450 tis. Kč plus od Pardubického kraje 300 tis. Kč.
Do plné ceny (cca 1,3 mil. Kč) musí automobil dofinancovat obec.
Aktuálně probíhá výběrové řízení na dodavatele auta.
V listopadu 2018 jsme podali společně s Týnišťkem žádost o
dotaci na cyklostezku. Zatím neznáme výsledek, ale
předpokládáme, že v případě úspěchu bychom cyklostezku v
tomto a příštím roce zrealizovali.
A ještě zmíním některé z „menších“ akcí:
Již letos budeme realizovat rekonstrukci zahrady u Základní školy.
Na zahradu jsme získali dotaci ze Státního fondu životního
prostředí ( zde se nejedná o státní, ale evropské peníze ).

V roce 2018 se narodilo celkem šest našich nových občánků,
a to: Filip B., Eliška S., Petr B., Sofie K., Vojtěch P., Jakub V.
Gratulujeme rodičům k narození jejich děťátka a miminkům
přejeme hodně zdraví a radosti ze života!
V roce 2018 jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:
Vratislavem Horáčkem, Marií Kameníkovou,
Miloslavem Martincem, Alenkou Šimečkovou,
Miroslavem Podhájeckým, Václavem Kacálkem
a Janem Šedou. Čest jejich památce!
Máte zájem o občasnou výpomoc v místní prodejně?
Do obecní prodejny v Zámrsku sháníme občasnou výpomoc
formou brigády za účelem záskoku v době dovolených, případně
onemocnění prodavaček. Práce je vhodná např. pro důchodce,
maminky na mateřské nebo studenty. Zájemci mohou
kontaktovat vedoucí prodejny paní Ivu Bálkovu, popřípadě
Obecní úřad.

- uzavření smlouvy s ÚZSVM o bezúplatném převodu pozemkové
parcely č. parc. 298/1 v KÚ Janovičky do majetku obce Zámrsk
(bývalá „pětatřicítka“)
- zrušení společnosti Zámrská stavební spol. s r.o.
- návrh rozpočtu Mateřské školy a Základní školy Zámrsk na rok
2019
- uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku č. parc. 207/1 v KÚ
Janovičky
- uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku č. parc. 199/7 v KÚ
Zámrsk
- uzavření smluv na prodej zaplocených částí ppč. 296/10 a
296/45 v KÚ Zámrsk
- uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava havarijního
stavu mostu M4 u fotbalového hřiště v Zámrsku“ s firmou
Dopravní stavby a rekonstrukce
- podání žádosti o dotaci do dotačního titulu MMR Podpora
obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury na akci opravy
mostu na hřiště
- podání žádosti o dotaci do dotačního titulu MMR Podpora
obnovy místních komunikací na opravu komunikace po dostavbě
kanalizace
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Plán společných obchůzek:
Zelený čtvrtek dne 18.4. - první sraz v 11,45 v Rajčuru.
- druhý sraz v 17,45 v Rajčuru.
Velký pátek dne 19.4. - první sraz v 5,45 v Rajčuru.
- druhý sraz v 11,45 Rajčuru.
- třetí sraz v 17,45 Rajčuru.
Bílá sobota dne 20.4.
- první sraz v 5,45 Rajčuru.
- druhý sraz ve 12,30 v sídlišti Na Skalce č.p. 166

- podání žádosti o dotaci do dotačního titulu MMR Rekonstrukce
a přestavba veřejných budov na výměnu střechy a hromosvodu v
ZŠ
- hospodaření obce Zámrsk za rok 2018 a účetní závěrku za rok
2018
- závěrečný účet obce Zámrsk za rok 2018 a zprávu z přezkoumání
hospodaření obce Zámrsk za rok 2018 s výsledkem: bez výhrad
- rozpočet obce na rok 2019 s příjmy ve výši 14.261.400,- Kč,
financováním ve výši 1.929.000,- Kč a výdaji ve výši 16.190.400,Kč
- uzavření Směnné smlouvy s SOA na směnu částí obecních
pozemků č. parc. 34/2, 829 a 841/1 za části pozemků v majetku
ČR s právem hospodaření SOA č. parc. 42/1, 42/2 a 42/3 v KÚ
Zámrsk
- uzavření Smlouvy mezi obcemi na zajištění požární ochrany obci
Slatina
- dofinancování dopravního automobilu, pořizovaného pro
jednotku JPO III SDH obce Zámrsk
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na
cestu ke křížku s firmou Vodafone Czech Republic
Plné znění příslušných usnesení naleznete na webových
stránkách obce www.zamrsk.cz pod odkazem „Obecní úřad Usnesení“.

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

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.

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 budou mít zájem, ať to přijdou v
doprovodu rodiče vyzkoušet. I kdyby šly 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 na
shledanou!
S pozdravem KLAP! Pavel Tuček

Dobrý den, sousedky a sousedi,
V letošním roce zahájíme již druhou pětiletku obnovené tradice
Klapání v Zámrsku. Nejenom že děti, které byly u počátku této
obnovy již odrostly a zastoupily je další aktivní děti. Ale velmi
významně se změnilo také vnímání této tradice většinou
spoluobčanů Zámrsku. To je potvrzením toho, že tradiční Klapání
v předvelikonočním období je v Zámrsku doma.
V roce 2019 budeme pokračovat ve focení vodění Jidáše pro
plánovaný obecní kalendář. Obec Zámrsk požádala na Úřadě
pardubického kraje o dotaci na propagaci tradičního
regionálního zvyku. Nyní jsme v očekávání zda bude dotace
přidělena. Částka za vydání obecního kalendáře by měla být také
financována z peněžité odměny 10 000 Kč, získané obcí Zámrsk v
soutěži Obec roku 2018 za přínos při obnově a udržování
tradičního kulturního dědictví.
Poprvé se sejdeme ve středu 17.4. 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. Bude
možnost zapůjčení klapaček z obecních zásob.

Kulturní komise při obci Zámrsk již tradičně organizuje akce
připomínající památku obětí holocaustu spojené s naší obcí. V
lednu si připomínáme na hřbitově v Zámrsku oběti z transportu
smrti z 24. ledna 1945. Akce se letos uskutečnila v pátek 25.
ledna, přítomni byli zástupci obce, SOA v Zámrsku, SČP Pardubice
a občané za Zámrsku. Hrob obětí transportu smrti je opraven a
udržován a díky pomoci pracovníků SOA v Zámrsku se podařilo na
pomníku ztotožnit jména dvou zemřelých a ve zbývajících
případech alespoň upřesnit, odkud pocházeli.
Další akcí je připomínka tragického úmrtí manželů Bondyových,
kteří spáchali sebevraždu druhý den po obsazení okleštěné
československé republiky německou brannou mocí v březnu
1939. Scházíme se již tradičně u pomníčku Bondyových u řeky
Loučné. Tentokrát jsme především uklidili okolí pomníčku od
stařiny a náletových keřů, očistili pomník a na památku obětí
zapálili svíčky. Památku Bondyových jsme uctili u jejich hrobu na
místním hřbitově. Rovněž tento hrob byl nedávno opraven a je v
důstojném stavu. Škoda, že kameníci neměli při opravě zrovna
svůj den a omylem vyzlatili nápis na pomníku na rok 1938 místo
správného 1939. Nenechte se tedy mýlit. Při obou akcích si vždy
připomínáme i tragický osud paní Zdenky Blažkové, která byla pro
svůj židovský původ v prosinci 1942 internována v KT Terezín a
odtud 20. ledna 1943 zařazena do transportu do KT Osvětim, kde
byla zavražděna v plynové komoře. Možná, že někdo z vás
zaznamenal článek, který vyšel 23. listopadu 2018 v novinách
5+2. V článku se hovoří o knize Říkali mu Hurvínek.

Klapání v Zámrsku
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Knihu napsal pan František Heusler a popisuje v něm osud rodiny
z manželčiny strany. V postavě židovky Marie spojil osudy
manželčiny babičky paní Zdenky Blažkové, její sestry Anky ze
Zámrsku a sestřenice Hanky z Ústí nad Orlicí. Příběh líčí těžký
život v protektorátní Praze, hlavní linií příběhu je však láska
inženýra Honzy k Marii. Po internování Marie v Terezíně se Honza
dál snaží pomáhat v jejím těžkém osudu a pokračuje i přes těžké
zklamání.
Autor uvádí, proč napsal tuto knihu: „Den ode dne pozoruji, jak je
lidská paměť kratší, jak dokonce někteří lidé říkají, že žádný
holocaust nebyl. Přitom mnoho lidí má předky, kteří si tím prošli
či při holocaustu zahynuli. Kvůli nim jsem knížku napsal.“
A to je také důvod, proč si v obci tyto události připomínáme.
Za kulturní komisi Pavel Janík, předseda komise

Děti prostřednictvím rozhovorů, tvoření, hudby, pozorování či
dramatizace pohádek poznávaly znaky a činnosti typické pro
podzimní období – jednotlivé druhy ovoce a zeleniny, polních
plodin a jejich sklizeň, houby, stromy s jejich listy a plody apod.
Interiér a později i zahradu opět ozdobili krásní Podzimníčci,
nechyběla ani tradiční Drakiáda s bramborákovým posezením.
Halloweenským a svatomartinským tvořením jsme se rozloučili s
podzimem a pomalu jsme se připravovali na příchod Mikuláše s
andělem i na nejoblíbenější zimní svátky – Vánoce. Děti vyráběly
dárečky a přáníčka, vánočně vyzdobily třídu, šatnu i výlohu
obecní prodejny a prostřednictvím dramatizace pohádky o
ptačích kolednících, která byla i součástí vánoční besídky pro
rodiče, se seznamovaly s biblickým příběhem o narození Ježíše.
Malí
záchranáři

Vážení přátelé, v loňském roce se podařilo uskutečnit částečné
obnovení prastarého zvyku stavění máje. Jeho původ sahá až do
pohanských dob a v různých podobách přežil až do dnešní
moderní doby. Při naši loňské akci jsme postavili v Rajčáku velkou
máj a o čtrnáct dní později provedli takové malé ukázkové kácení
májí pro připomenutí tradice.
A co letos? Pokud máte chuť a trochu času připojte se k nám.
Velká máj by se měla postavit v úterý 30. dubna (protože 1.
května už musí stát). Pokusíme se najít příhodnější místo než
Rajčák. Nechceme narušovat tradiční akci pálení čarodějnic a máj
určitě lépe vynikne na otevřeném prostranství, než v dolíku. V
sobotu 18. května (pokud o to bude zájem) proběhne pochůzka
po obci spojená s kácením malých májek u domů svobodných
děvčat a poté vydražení a pokácení velké máje. Akce bude
ukončena posezením na hřišti SK Zámrsk.
A co je potřeba k uskutečnění celé akce? Hledáme silné muže,
svobodné i ženaté k postavení velké máje. Každá ruka bude
dobrá. Potřebujeme také vědět, která svobodná děvčata budou
mít zájem o postavení malé májky a následné kácení májky
svobodným mládencem. Budeme také prosit o pomoc ženy
svobodné i vdané o pomoc při upletení věnce a ozdobení velké
máje.
Hlásit se můžete u Pavla Janíka nebo Pavla Tučka, informace
obdržíte před konáním akce. Podaří se nám po obchůzce klapáčů
a vodění Jidáše oprášit další lidovou tradici?
Kulturní komise

Nový rok jsme přivítali příběhem o Třech králích a pohádkami
„Rukavička,“ a „Zimní putování s koblížkem“, jejichž
prostřednictvím děti poznávaly život lesních zvířat a u nás
přezimujících ptáků, pro které vyrobily spoustu lojových krmítek.
Vnitřní prostory školky postupně ozdobily rozličné karnevalové
masky. Příprava na maškarní karneval se vyplatila – děti si
nachystaly jednohubky a pomocí krásných převleků se proměnily
v různé pohádkové postavy a prožily dopoledne plné tance a
soutěží. Maškarní výzdobu brzy nahradili sněhuláci vyrobení
různými výtvarnými technikami, obrázky odrazu zimní krajiny v
rozbitém zrcadle či velký obraz zimní královny.
Maškarní karneval

Září uteklo jako voda, nově příchozí děti se postupně začlenily
do kolektivu, úspěšně jsme zvládli první výlet. Nic tedy nebránilo
tomu, abychom postupně přešli k dalším vzdělávacím aktivitám.
Zimní královnu s příchodem jara vystřídala její následovnice –
jarní královna i obraz boje těchto královen o vládu nad zemí. I
když máme zimu rádi, tentokrát jsme v boji trochu pomohli
královně jarní – zimu, představovanou Morenou, jsme za
doprovodu říkadel a písní poslali pryč po vodě. Neradi jsme se
rozloučili i s panem Liborem Hradeckým, který na dočasnou dobu
rozšířil řady dospěláků pracujících v mateřské škole. Muž je ve
školce vždy tak trochu raritou a „strejda Libor“, jak mu děti říkaly,
byl opravdu velmi oblíbený. Na jaře ho však čekají jiné pracovní
povinnosti. Na jeho místo proto nastoupí paní Eva Horáčková,
která v letošním školním roce pracuje nejen jako vedoucí
stravování, ale zastává i funkci školní asistentky.

Cvičíme
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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
2019/2020.
Zápis do MŠ se uskuteční v úterý 7. května 2019 v Mateřské škole
Zámrsk od 15:00 do 16:30 hodin.
Tiskopisy (žádost o přijetí dítěte a evidenční list) je možné od 1.
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 či doklad o trvalém
pobytu dítěte – pokud se liší od pobytu zákonných zástupců. 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
2019/2020 jsou vyvěšeny v mateřské škole a na webových
stránkách https://www.zamrsk.cz/smernice-a-dokumenty.
K zápisu lze jít i s dítětem mladším tří let (ale starším 2 let). Takové
dítě však musí být schopné účastnit se předškolního vzdělávání v
souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní
vzdělávání. Pokud žádáte o přijetí dítěte mladšího 3 let je nutné se
domluvit na podmínkách přijetí tohoto dítěte s ředitelkou
mateřské školy. Případné dotazy zodpovíme na tel.: 465 481 213
nebo email:mszamrsk@seznam.cz
Povinnost předškolního vzdělávání
Od 1.9.2018 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které
dovršily pěti let (do 31.8.2019). Povinné předškolní vzdělávání se
vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území
České republiky déle než 90 dnů a také na cizince, kteří na území
České republiky pobývají dobu delší než 90 dnů.
Zákonný zástupce dítěte narozeného do 31.8.2014 je povinen
přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání:
- do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve
školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu
- nebo může zvolit pro dítě jinou mateřskou školu zapsanou ve
školském rejstříku
- nebo může zvolit jiný způsob povinného předškolního vzdělávání
tj.:
a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez
pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného
stupně základní školy speciální
c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které
ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné předškolní
vzdělávání jiným způsobem, tj. a), b), c) je povinen oznámit tuto
skutečnost řediteli vybrané spádové mateřské školy v den zápisu,
případně nejpozději do konce května 2018.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým
mentálním postižením (je diagnostikováno lékařem)
Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému
předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku, za který může být
uložena pokuta do výše 5.000,00 Kč.
Vzdělávání se pro předškolní děti (tj. děti narozené 31.8.2014 a
starší) poskytuje bezúplatně.

Podzimníčci

Mikulášská nadílka

Po celý školní rok věnujeme zvýšenou pozornost nácviku
správného držení tužky (a věřte, že někdy je to velký oříšek!),
uvolnění ruky a zápěstí, grafomotorickým cvičením a
vybarvováním omalovánek, tedy činnostem, které předchází
učení psaní. Na jaře nás čeká poznávání jarních květin, života
tažného ptactva, domácích zvířat a hmyzu, které se bude střídat s
oslavami Velikonoc, Dne Země či přiblížením zvyků souvisejících
se Filipojakubskou nocí. Hlavním tématem letošního jara, které
se objeví i v jarní besídce, je bezpečnost a prevence v dopravě a
integrovaný záchranný systém. Před sebou máme ještě spoustu
dalších akcí, například sportovní tréninky na soutěže v Českých
Heřmanicích a Vysokém Mýtě, plavecký výcvik, Dobza – letos v
Dobříkově, návštěvy divadelních a hudebních představení a
tanečních vystoupení, exkurze do požární zbrojnice, výlet či
závěrečné loučení s předškoláky. O tom ale zas příště…
Za MŠ Zámrsk Mgr. Lenka Hejduková, ředitelka

Ptáci v zimě
Vánoční besídka
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celostátní i evropské úrovni. Velmi mne těší, že i díky Vaší obci
takovou oporu naše obce mají. Sdružení místních samospráv ČR,
kterého je Zámrsk platným členem, je stále více slyšet a máme
i konkrétní výsledky.
SMS ČR právě završilo deset let své existence. Máme jeden
společný cíl, aby se lidem dobře žilo v celé České republice, od
velkoměst po nejmenší vesnici. Jen za poslední tři roky se počet
našich členů zdvojnásobil, SMS ČR nyní sdružuje téměř 2000 obcí
a měst ze všech koutů naší země. Díky zapojení a podpoře
členských obcí jsme respektovaným partnerem vlády,
ministerstev, krajů i dalších úřadů a organizací při jednáních o
zákonech a opatřeních, která mají vliv na miliony obyvatel České
republiky.
Společně a úspěšně prosazujeme spravedlivé rozdělování daní
pro menší obce nebo čerpání peněz z evropských fondů pro
smysluplné projekty. Usilujeme také o zachování dostupných a
fungujících úřadů i kvalitních veřejných služeb na venkově, o
trvale udržitelný přístup ke krajině, abychom našim dětem
jednou předali zdravou zemi. Navíc si vyměňujeme zkušenosti a
prohlubujeme vzájemnou spolupráci. To vše se nám krok za
krokem daří, ale máme před sebou ještě hodně práce.
Děkuji proto i Vaší obci a všem Vašim obyvatelům, že se nám daří
úspěšně prosazovat naše společné zájmy - evropskou kvalitu
života pro všechny občany České republiky. Chci Vás také
ubezpečit, že i nadále bude SMS ČR urputným zastáncem obcí a
ochotně Vám bude nabízet pomocnou ruku v boji se všemi
výzvami, se kterými se potýkáte.
Za Sdružení místních samospráv České republiky

Správu naší obecní kanalizace vykonává VaK Vysoké Mýto a
provádí i veškeré opravy kanalizace. Náklady na opravu pak
započítává do ceny, kterou obci účtuje. Cena služeb,
prováděných VaKem, se následně promítá do výpočtu pro
budoucí stočné.

Co nepatří do kanalizace
Komponenty kanalizace jsou kvalitní, poměrně zánovní a k
poruchám by mělo docházet jen výjimečně. Přesto voláme
poruchovou službu do obce často a náklady na opravy jdou do
desetitisíců. A co je příčinou 80% dosud nastalých poruch?
Zadřené čerpadlo na některé z přečerpávacích stanic... Na
přiložené fotografii je hadr (původně možná tepláky nebo
svetr?), který vytáhli předminulou neděli technici z čerpačky v
Janovičkách. Kanalizace ucpaná hadrem samozřejmě v oněch
několika domech napojených na čerpačku nefungovala a splašky
neodtékaly. Za poruchu a zbytečně vynaložené náklady na výjezd
a opravu může nepozornost některého z obyvatel napojených na
tuto čerpačku, který zřejmě vylil vodu s předmětným hadrem do
WC.
Pro připomenutí opakovaně uvádíme výčet věcí, které do
kanalizace rozhodně nevhazujte ani nevylévejte:
Mechanické látky:
hygienické potřeby, vložky; ubrousky z netkané textilie,
kosmetické ubrousky, dětské netkané pleny, vlhčené ubrousky;
pružné materiály - např. látky, 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

JUDr. Stanislav Polčák, předseda

Pozn.: Sdružení místních samospráv ČR je nevládní
nepolitickou organizací s celostátní působností, která
sdružuje a hájí zájmy zejména malých obcí a měst v ČR. SMS
ČR aktuálně oslavilo 10 let své existence a při té příležitosti
zaslalo poděkování za podporu všem svým členským obcím i
jejich občanům. Naše obec je členem tohoto dobrovolného
sdružení od roku 2010 a služeb, které Sdružení nabízí svým
členským obcím, aktivně využívá. Přejeme Sdružení místních
samospráv do dalších let vše dobré a mnoho úspěchů při
prosazování zájmů našich obcí a jejich obyvatel!

Děkujeme všem, kteří jste projevili soustrast
s úmrtím našeho manžela a tatínka pana Jana Šedy.
Marie Šedová a dcery Eva a Marie s rodinami
Touto cestou srdečně děkujeme spoluobčanům
a obecnímu úřadu za projevy soustrasti
a květinové dary při posledním rozloučení
s paní Blankou Bezdíčkovou dne 21.3.2019.
Tibor Csernyanszky a Hugo Nesveda

Naše obce a města jsou stále více slyšet
Praha, leden 2019
Vážená paní starostko, vážené zastupitelstvo,
tzv. „velká“ politika, ať už v Praze nebo v Bruselu, bývá mnohdy
vzdálena problémům, se kterými se potýkají naše menší obce a
města. Žijí v nich přitom miliony obyvatel, kteří si zaslouží kvalitní
život a na které se bohužel často zapomíná. Je proto důležité, aby
i oni měli zastání, někoho, kdo bude prosazovat jejich zájmy na
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