číslo 1

duben 2009

vydává obecní úřad Zámrsk pro informace o dění v obci

Vážení spoluobčané

historie naší obce, uspořádáním více akcí. Počátkem léta se například
uskuteční koncert k výročí dvou zdejších slavných rodáků-loňského 110.
výročí narození hudebního skladatele a varhaníka Jana Zycha a letošního
160. výročí narození jednoho z největších evropských sběratelů hudebních
památek pana Bedřicha Donnebauera. Termín oficiálního připomenutí si
šestisetšedesátiletého výročí je pak určen na 5. a 6. září.
Mnoho občanů se ptá na Zámrskání. Ne, letos Zámrskání neplánujeme. V
takové podobě, v jaké jste ho znali, se dá uspořádat jen s velkou účastí
sponzorů, a v současné době získat sponzoring je velmi obtížné. Světová
ekonomika zažívá nepěknou dobu a pokles její výkonnosti se dotkne mnoha
obyvatel naší země. Bohužel ani našemu regionu se tato nepříjemná doba
nevyhýbá, i firmy v našem nejbližším okolí jsou již nuceny omezovat
výrobu se všemi dalšími nepříjemnými důsledky pro zaměstnance. - Při
uvědomění si současné ekonomické situace je pak pro nás velice
překvapující dění na naší politické scéně. Události, ke kterým v poslední
době došlo, navozují vážné pochyby o zodpovědnosti těch, kteří tento stav
vyvolali. Nechat v současné době padnout vládu je nezodpovědnost, která
destabilizuje českou ekonomiku a poškozuje statut České republiky v rámci
Evropské unie. Jak je vidět, touha po moci je u některých politiků natolik
silná, že vskutku dokáží upřednostnit své vlastní cíle a zájmy před zájmy
země a jejích občanů.
Nechci se tu ale teď věnovat nepříjemným tématům. Máme před sebou ještě
velkou část roku 2009, a jak ho prožijeme, nezáleží jen na věcech zvenčí. Je
důležité, abychom se dopředu dívali pokud možno s optimismem, a snažili
se udělat vše pro to, abychom žili spokojeným životem my i naši blízcí.
Přeji Vám všem, abyste prožili tento rok ve zdraví a spokojenosti.

jak se stalo již tradicí, obracím se na Vás v prvním letošním čísle
Zámršťáčku se stručným shrnutím toho, co se v obci v minulém roce událo a
s nástinem alespoň některých akcí, které obec čekají v roce 2009.
V minulém roce se v obci podařilo vybudovat chodník od řeky až ke konci
parkové zdi. Firma SAPA odvedla práci ve výborné kvalitě a musím
pochválit také její vstřícnost a spolupráci s obcí. Chodník byl vybudován
podle projektových požadavků norem, vyhovujících osobám se sníženou
schopností pohybu a orientace, a kromě toho, že napomáhá bezpečnějšímu
pohybu chodců v místech obzvláště problematických, je i velmi vzhledný.
Na výstavbu této první etapy chodníků naší obci přispěl Státní fond
dopravní infrastruktury částkou ve výši 1.609.000,- Kč a je nutno říci, že
bez tohoto finančního přispění bychom na tomto frekventovaném průtahu
obcí dosud chodník neměli.
V loňském roce se realizovala přestavba kuchyně a zázemí ve zdejší
mateřské škole. Provoz kuchyně byl již delší dobu hygieniky označován za
nevyhovující z pohledu současných norem. Kuchyň a přilehlé prostory
prošly náročnou přestavbou, a hygienici při své pravidelné roční kontrole
loni na podzim již neměli k provozu kuchyně žádné výhrady.
Obecní rozpočet musí pro letošní rok počítat s nižším příjmem. Bohužel v
něm zbývají z pohledu potřeb obce na investiční akce jen malé částky.
Doufáme, že velkou investiční akcí v roce 2009 bude výstavba druhé etapy
chodníků-od autobusové zastávky po Nové Vsi směrem k mostu přes
Loučnou. V únoru letošního roku jsme získali na tuto etapu stavební
povolení a podali jsme žádost na Státní fond dopravní infrastruktury o
příspěvek na tuto akci. Nebudu zastírat, že bez finančního příspěvku se do
této velké akce jednorázově nemůžeme pustit.
Obecní budovy nám bohužel stárnou a nevyhýbají se jim nutné opravy.
Zmíním zde za všechny jen opravu budovy obecních dílen, kde jsou již
vyměněny okapy, během března došlo k výměně oken, následovat bude
výsprava střech dílen a garáží.
Plánovaná větší akce stavebního charakteru je oprava zdi hřbitova na
„dobříkovské“ straně, kterou se nám nepodařilo uskutečnit v loňském roce.
Nyní však již práce probíhají a během jara by měla být zeď hotová. V plánu
letos máme také výtah v budově Penzionu. Na vybudování výtahu jsme
požádali Pardubický kraj o dotační příspěvek z Programu obnovy venkova.
V této souvislosti zmíním jednu věc, která nedávno nemile zaskočila
všechny obce ve správním obvodu Pardubického kraje - obcím byl na
základě rozhodnutí Kraje rozeslán k vyplnění povinný dotazník, který
umožní Kraji dosti podrobně nahlédnout do hospodaření a financí obcí.
Přitom obec jako samostatný správní celek ve svém hospodaření Kraji
nepodléhá a takové snahy dříve nebyly obvyklé. Napadá mne jediné možné
vysvětlení pokud se zjistí, že obce dobře hospodaří se svým majetkem,
Kraj usoudí, že krajské peníze nejsou v regionu potřeba a bude možno je - v
souvislosti s předvolebními sliby - investovat jinde. Vždyť jen na slibovanou úhradu zdravotnických poplatků za občany musí letos Pardubický
kraj nově vyčlenit v rozpočtu částku 76 milionů korun.
Určité finance v rozpočtu jako každoročně vyčleňujeme také na životní
prostředí. Počátkem roku byly vykáceny přestárlé stromy na hřišti, které
byly za hranicí životnosti. Po terénních úpravách máme v plánu okolí hřiště
opět zazelenit. Pozornost musíme věnovat také stromovým alejím podél
komunikací. Máme zadánu studii na ozdravění kaštanových a lipových
alejí podél průtahu obcí a ke hřbitovu. Na základě studie chceme požádat o
dotaci z Operačního programu životního prostředí na revitalizaci těchto
alejí.
Možná jste si již všimli, že se na pozemcích za novým sídlištěm Na Skalce
pohybují geodeti. Jedná se o zaměřování pozemků, které by na základě
loňské žádosti obce o bezúplatný převod měly být obci převedeny
Pozemkovým fondem za účelem budoucí bytové výstavby.
Letos naše obec slaví 660 let od první zmínky o obci. Toto výročí není příliš
„kulaté“, takže neplánujeme oslavy v takovém rozsahu, jak tomu bylo před
deseti lety. Chceme ale důstojně připomenout datum, ke kterému se váže

Zuzana Tvrzníková, starostka

Letošní Tříkrálová sbírka v Zámrsku
Jako již tradičně proběhla i letos v naší obci tříkrálová sbírka. Sbírka byla
uskutečněna v sobotu 3.1.2009. Podařilo se nám vytvořit dvě skupinky
dětí, každou skupinku doprovázel jeden vedoucí. Sbírky se zúčastnily
tyto děti: Terezka Černá, Zbyněk Říha, Lucka Pešková, Sabinka
Kajsrlíková, Klárka Kalousová a Eliška Tomanová a jako vedoucí
skupinek Hana Pešková a František Černý. I přes třeskutý mráz jsme měli
všichni výbornou náladu a chuť udělat něco pro dobrou věc. Obešli jsme
celý Zámrsk, ale do obce Janovičky jsme díky opravdu veliké zimě již
nestihli zajít. Přesto bylo ve sbírce vybráno 7.802,- Kč!
Děkujeme všem dětem, které byly ochotny podílet se na této charitativní
akci a těm, kdo nám pomohl s organizací, v neposlední řadě maminkám,
které nám nabídly oběd a zahřátí u šálku čaje.
Na příští rok bychom rádi vytvořili ještě jednu skupinku tří králů-dětí a
jednoho vedoucího, kteří by zamířili do Janoviček. Kdo byste měl zájem,
hlaste se na tel. č.776 668 175 - Pešková Hana.
Děkujeme všem občanům naší obce, kteří ochotně přispěli do této sbírky.
Hana Pešková
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Informace z Obecního úřadu

Počátkem prosince provedla v obci odborná firma kontrolní měření
rychlosti projíždějících vozidel, a to na dvou stanovištích na Nové Vsi a u
parku. Určitě vás bude zajímat, že během necelých dvou hodin měřící
zařízení zachytilo 83 řidičů, kteří v těchto místech překročili rychlost 55
kilometrů v hodině!!
Výsledky z měření budou použity Mikroregionem Vysokomýtsko při
vypracování žádosti o dotaci na pořízení informačních měřičů rychlosti
do obcí.

Znovu chceme na tomto místě apelovat na všechny občany, aby
nenechávali volně pobíhat své psy po obci!
Počátkem roku se stala v obci velmi nepříjemná událost došlo k
pokousání jedné zdejší občanky psy, kteří nebyli očkováni proti vzteklině.
Jaké z toho byly nepříjemné důsledky, to si jistě dovedete představit.
Volně pobíhajících psů se bojí hlavně děti, v nedávné době jsme tu měli
také případ pokousaného dítěte velkým psem. Tito psi nenapadají jen lidi,
mohou napadnout i jiná domácí zvířata, například psa, kterého si jeho pán
vede kolem řádně uvázaného na vodítku.
Někdo si možná řekne můj pejsek je malý, nekouše, ten přece nemůže
způsobit žádnou škodu. Nemylte se. I malý a hodný pes, který běhá volně,
může být „nebezpečný“ připlete se do cesty motorovému vozidlu, řidič se
lekne, popřípadě se mu bude chtít vyhnout, a pes tak může způsobit
dopravní nehodu!
Ještě bychom rádi znovu upozornili na nešvar, kterého se rádoby
„pejskaři“ dopouštějí. Jsou to psí výkaly, které po svém psu sbírá při
vycházce stále jen málokdo. Teď, co slezl sníh, je „hovínek“ například
plný celý park...
Naše právní normy dostatečně neřeší volné pobíhání psů a ponechávají na
obcích, aby toto upravily vlastním právním předpisem. Proto jsme v
Zámrsku přistoupili k vydání obecně závazné vyhlášky, která upravuje
pohyb psů na veřejných prostranstvích. Porušení této vyhlášky je pak
možno postihovat podle přestupkového zákona.
Obecně závazná vyhláška je občanům zpřístupněna na webových
stránkách obce a na Obecním úřadě.

Chcete hradit poplatky bankovním převodem?
Pokud máte zájem uhradit pravidelné poplatky obci bankovním
převodem, můžete je uhradit na číslo účtu Obce Zámrsk 9628611/0100
pod variabilním symbolem, který v sobě bude obsahovat druh poplatku
a nemovitost, za kterou je poplatek hrazen (viz níže):
Variabilní symbol platby bude vždy osmimístné číslo, složené z
těchto údajů:
První čtyři místa bude tvořit čtyřmístný účetní kód platby (odpady 1337, poplatky psi 1341, stočné 2321, pronájmy pozemků 1012)
Páté místo určí část obce (Stará Ves 1, Nová Ves 2, Janovičky 3)
Šesté až osmé místo určí číslo domu, v případě méně než trojciferného
doplňte PŘED něj nuly
Pro ilustraci příklad:
Variabilní symbol platby za odpady obyvatel domu Zámrsk, Nová Ves
35: 13372035 (rozkódováno: 1337 = účetní kód, 2 = Nová Ves, 035 =
číslo domu)
V případě, že chcete uhradit poplatek jednotlivě jen za některé
obyvatele nemovitosti, uveďte do „Zprávy pro příjemce“ jméno, za
koho je platba hrazena.

Vzhledem k tomu, že někteří občané nejsou dostatečně informováni o
ohlašování vzniku a zániku poplatkové povinnosti při držení psa,
přinášíme zde výňatky z platné vyhlášky obce 4/2007 o místním
poplatku ze psů:

Odpadový kalendář
V minulém čísle Zámršťáčku se objevil překlep v zimním svozu
komunálního odpadu. Proto přinášíme tabulku svozů ještě jednou,
doplněnou navíc o svoz plastů, tetrapaků a nebezpečného odpadu a
elektroodpadu:

Čl.4 Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně
vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo
započetí držení psa staršího, ve lhůtě do 15ti dnů od vzniku poplatkové
povinnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen
oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

Pondělí sudé týdny zimní období
(říjen až březen včetně)

2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku podle
zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů nebo podle této obecně závazné vyhlášky osvobozena a tuto
skutečnost musí při ohlášení správci poplatku prokázat.

Úterý - liché týdny po celý rok

30. prosince 2008 | 5. a 19. ledna 2009, | 2. a 16. února | 2., 16. a
30. března | 12. a 26. října | 9. a 30. listopadu | 7. a 21. prosince

13. a 27. ledna | 10. a 24. února | 10. a 24. března | 7. a 21. dubna
5. a 19. května | 2., 16. a 30. června | 14. a 28. července | 11. a 25.
srpna | 8. a 22. září | 6. a 20. října | 3. a 17. listopadu | 1., 15. a 29.
prosince

3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou
skutečnost, která má vliv na výši poplatku, stejně tak i vznik a zánik
osvobození do 15ti dnů od jeho vzniku a/nebo zániku.
Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci
poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu nebo název právnické
osoby, sídlo a IČ.

Termínový kalendář svozu plastů a tetrapaků pro rok 2009
- vždy středa ve čtyřtýdenních intervalech:
7. ledna, 4. února, 4. března, 1. dubna, 29. dubna, 27. května,
24. června, 22. července, 19. srpna, 16. září, 14. října,
11. listopadu, 9. prosince
Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu v roce 2009:
6. června a 7. listopadu 2009 (vždy sobota). Přesný čas svozu
bude s týdenním předstihem upřesněn letáčky a informacemi
na vývěskách.

Dostáváme časté podněty ze strany občanů ohledně křižovatky U křížku.
Tato křižovatka je nepřehledná obzvláště na příjezdu z Janoviček a
zvažujeme možnost vyššího zabezpečení průjezdu tímto místem. Loni v
září jsme zmíněný stav řešili s pracovníky SUS Choceň. Na popud
obecního úřadu dovezli do obce zrcadlo, které jsme modelově instalovali
na různá místa křižovatky a místo, kde by zrcadlo bylo nejefektivnější,
jsme vytypovali.
Na Nové Vsi však plánujeme zbudovat v tomto roce chodníky s místem
pro přecházení právě u křižovatky. Tím se změní parametry křižovatky a
umístění zrcadla na zmíněné vytypované místo by se mohlo ukázat jako
nevhodné. Na následném jednání rady se stavební komisí obce tedy bylo
dohodnuto, že dopravní situaci na této křižovatce vyřešíme komplexně po
vybudování chodníku.
Jinak podotýkám, že bezpečný průjezd touto křižovatkou, stejně tak jako
na všech ostatních problematických místech a komunikacích, je hlavně na
zodpovědnosti řidičů. Ti by měli při průjezdu obcí dodržovat předepsanou
rychlost a základní lidskou ohleduplnost. Bohužel, zdá se, že tato
vlastnost některým z dnešních řidičů chybí.

Zápis dětí do Mateřské školy Zámrsk
na školní rok 2009-2010
Přihlášky k zápisu dětí do mateřské školy lze podat
do 30. dubna 2009 v mateřské škole. K tomuto
datu jen nutné podat přihlášky dětí, které nastoupí
od měsíce září i v průběhu školního roku.
Tiskopisy jsou k dispozici u pedagogických pracovnic
a na webových stránkách obce: www.zamrsk.cz v odkazu mateřská škola.
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Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk
ze dne 24. 3. 2009 - č. 14
A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Hospodářský výsledek Základní školy za rok 2008 ve výši
+650,14 Kč a převedení přebytku do rezervního fondu
2) Hospodářský výsledek Mateřské školy za rok 2007 ve výši
-40.712,81Kč a pokrytí ztráty v této výši z rezervního fondu
3) Přebytkový rozpočet obce na rok 2009 s těmito příjmy a výdaji:
Příjmy ve výši:8.697.500,- Kč
- z toho daňové příjmy:7.320.500,- Kč
- běžné příjmy:1.377.000,- Kč
Výdaje ve výši:8.655.500,- Kč
- z toho běžné výdaje:6.526.500,- Kč
- kapitálové výdaje:2.129.000,- Kč
Přebytek rozpočtu ve výši 42.000,- Kč je rozpočtován na:
- splácení úvěru-580.000,- Kč
- vklady na hypotéky+538.000,- Kč
Financování celkem:-42.000,- Kč
4) Zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů Janovičky
5) Bezúplatný převod pozemků pod chodníky, zbudovanými v roce 2008
na pozemku silnice p.č. 825 v majetku Pardubického kraje a oddělenými
geometrickým plánem č. 292-524-2008 jako pozemky p.č. 825/2 až
825/6, z majetku Pardubického kraje do majetku obce Zámrsk
6) Podmínky rozhodnutí o udělení dotace na rozšíření pracoviště
Czech Point.
7) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o pravidlech pohybu psů
na veřejných prostranstvích
8) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009, kterou se vydává Požární řád
obce Zámrsk
9) V případě poskytnutí grantu Pardubického kraje Farnosti Zámrsk
na opravu střešní konstrukce kostela sv. Martina v Zámrsku obecní
zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek obce ve výši 10% grantu.

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

odsud přecházely do páté třídy do Mýta a svorně tvrdí, že v některých
předmětech byly i napřed. Obě byly po přestupu do Mýta z velkého
kolektivu zklamané. Kvalitu zdejší výuky dokazuje také dosavadní 100%
úspěšnost přijetí zdejších dětí po ukončení páté třídy do víceletého
gymnázia.
V menším kolektivu zdejší školy se kromě učiva dají zvládat i poměrně
náročné mimoškolní aktivity. Každoroční dvoudenní letní výlety nebo
celoškolní týdenní lyžařské pobyty na horách jsou myslím výmluvným
dokladem takové nadstavbové činnosti.
Vlastní škola má ještě jeden nezastupitelný význam pro svou obec. Děti,
které od šesti let dojíždějí do školy jinam, si vytvoří daleko slabší vazbu k
„rodné“ vesnici. Mají tu méně kamarádů, své koníčky si hledají mimo obec,
život a dění ve vsi je mnohem méně zajímá než ty, které tu vyrůstají. Pro tyto
děti a jejich generaci se pak může obec stát jen jakýmsi satelitem, kam se
jezdí přespávat. Vesnická škola lidi spojuje, obohacuje život vesnice,
vytváří komunitu. A to je jeden z důležitých základních kamenů života v
obci.
P.S.: Mimochodem, ten člověk, který mi sdělil svůj názor na zbytečnost
existence základní školy v obci, argumentoval tím, že zdejší děti jsou
údajně v Mýtě v učivu pozadu. Zeptala jsem se ho, jak tohle může vědět?
(jeho děti do zdejší školy totiž nechodily). Prý mu to řekla pedagožka ze
základní školy z Mýta. Její zájem o to, aby mýtská škola měla co nejvíce
žáků, chápu. Čím více dětí do školy chodí, tím větší je příjem státních peněz
do jejího rozpočtu...
Zuzana Tvrzníková

Masopust držíme,
nic se nevadíme
pospolu.
Proč bychom se hádali,
když jsme se tak shledali
poznovu.
Dobře jste uhodli tato básnička se váže k masopustu, tradici, která je stále
opomíjena,ale sem tam se nějaký prvek objeví. Třeba u nás již čtvrtým
rokem pořádáme Masopustní veselí s Inkou Rybářovou. Známá pražská
zpěvačka se k nám ráda vrací, aby si s námi zazpívala a s Dendy Rybkou
(klaunem) nás vtáhla do maškarního reje. Letos k nám přijíždí 1. března.
Ve vytopeném a vyzdobeném sále pohostinství v Podskalí tancuje a baví
se na 140 dětí a dospělých. Nechybí tu ani tombola. Rodiče připravili
dětem kouzelné masky a děti v nich ani nepoznáváme. Jsou tu princezny,
kovbojové, broučci a berušky, tanečnice, vodníci, čarodějové a
čarodějnice, šašci a čertíci, ………..
Dvě hodiny zpívání, tancování a soutěží s Inkou a Dendym
končí . Podle toho, jak děti odcházejí spokojeny a jak o této akci ještě ve
škole mluví, usuzujeme, že se akce opět zdařila. A to nás těší nejvíce. Děti
patří k dětem, chtějí být pospolu a tato akce k tomu také přispěla.
Děkujeme Obecnímu úřadu v Zámrsku za spozorování tohoto
maškarního veselí, děkujeme rodičům, že umožnili svým dětem, aby se
přišli pobavit, a všem ostatním, kteří svou činností pomohli, aby tato akce
vznikla!
Základní škola v Zámrsku- organizátor

1) Informaci starostky o podání žádosti na Státní fond dopravní
infrastruktury o finanční příspěvek na druhou etapu výstavby chodníků
na průtahu obcí
2) Informaci starostky o plánu preventivně výchovné činnosti obce
v oblasti požární ochrany na rok 2009
3) Informaci starostky o vytvoření pracovní skupiny pro jednání s firmou
Brück o směně pozemků.
Pavel Janík, místostarosta
Zuzana Tvrzníková, starostka

Proč škola ve vsi?
Nedávno jsem vyslechla názor jednoho místního občana na existenci
základní školy v obci. Prý proč v obci základní školu držíme, vždyť to obec
musí stát spoustu peněz a je přece jednodušší posílat děti do Mýta. Svůj
smysl má mít v obci jen mateřskou školu.
To jsem tedy otevřela pusu dokořán. Do té doby mne vůbec nenapadlo, že
někdo může považovat existenci školy v obci za zbytečnou! Všeobecně se
mnoho neví, že za každého žáka, dojíždějícího do základní školy do Mýta
nebo jinam platíme v součtu to jsou ročně až statisícové částky! Pokud by
tu nebyla škola, stálo by to obec mnohem více. Ale pokud odhlédneme od
financí copak škola v obci nemá svůj smysl??
Zdejší škola je malotřídka. Zařízení tohoto typu mají svá pozitiva i negativa.
Osobně jsem ale přesvědčena, že pozitiva převládají. Všeobecně se
považuje za největší mínus, že se učitel během vyučovacích hodin musí
věnovat žákům ze dvou tříd, a tedy stihnout vysvětlit dvě učební látky. Na
druhou stranu, v takové třídě je málo dětí, a kantor tedy může každému
jednotlivci věnovat mnohem více individuální péče, než ve velké třídě o
třiceti žácích, kterým vysvětluje jednu učební látku. Malotřídka zároveň
přináší dětem mnoho dobrého! Vztahy mezi žáky a učiteli bývají v menším
kolektivu mnohem bližší, v takových školách prakticky neexistuje šikana. I
dětští psychologové jednoznačně malotřídky pro menší děti doporučují.
A zdejší škola? Před několika lety se v obci rozšířily zvěsti, že po přestupu
zdejších dětí do Mýta se ukazuje, že mají méně znalostí a hůře v páté,
popřípadě šesté třídě obstávají. Tomuhle tedy nevěřím. Obě moje dcery
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Pencovka podruhé

Školní rok 2008/2009 v mateřské škole

„ Je leden a my opět na Pencovku jedem.“

Zatímco si děti užívaly poslední dny prázdnin, převlékly se pracovnice
mateřské školy do pracovního, chopily se hadrů a kbelíků a pustily se do
úklidu po přestavbě. 1. září se po dvouměsíční přestávce v MŠ opět
rozezněly dětské hlásky. Maskot Ekolík společně s dospělými opět dětem
vysvětloval, jak se mají chovat k ostatním, formou her je seznamoval s
plody zahrádek, polí i lesa, učil je rozeznávat stromy, jejich listy i plody. A
samozřejmě také spoustu básniček, říkadel a písní k těmto tématům.
Přírodniny se v rukách dětí postupně měnily v girlandy, čerty, housenku,
pařezy v pohádkové bytosti. Chodbu ozdobily překrásní Podzimníci,
které děti vyrobily společně s rodiči. Ve třídě s námi zase dlouhou dobu
bydleli čerti! Starý pařez se proměnil v peklo, střežené čertíky i andělíčky,
které děti za pomoci učitelek vyrobily z látek a výtvarného materiálu.
Chyběl jen Mikuláš! Přišel proto a andílkem (tentokrát bez čerta) a donesl
dětem balíčky plné sladkostí.
Podzimní i čertovskou výzdobu i nově zrekonstruované prostory
mateřské školy si mohli všichni zájemci prohlédnout při Dni otevřených
dveří.
Ve školce jsme se však společně sešli i v sobotu.Zavítali sem děti s rodiči,
aby mohli provětrat své draky a dráčky. Přestože vítr příliš nefoukal,
vzlétli nakonec téměř všichni draci.
Uběhaní, unavení a vymrzlí jsme se všichni vrátili z pole do školky, kde
na nás vedle her čekaly především křupavé bramboráky.
Zahálet jsme nenechali ani keramickou pec na podzim ji naplnily misky
ve tvaru javorových listů, před Vánocemi rybičky, které jsme po vypálení
zdobili třpytivými glitry. To už ale pomalu girlandy z listů nahradily
závěsy ze sušeného ovoce, adventní věnce, větve ozdobené slaměnými
ozdobami i prostřihovánky z papíru se zimní tématikou. Přípravu na
Vánoce jsme prostřídali návštěvou kulturních akcí. Divadélko s úsměvem
za námi přijelo do školky, další dvě divadelní představení jsme shlédli v
Šemberově divadle. Při „Veselém koledování“ jsme díky umu žáků a
učitelů ZUŠ Vys. Mýtě poznávali hudební nástroje a společně jsme si
zazpívali několik vánočních koled. Začali jsme také jezdit na
předplavecký výcvik, který trval až do poloviny února. Příjemnou
změnou v předvánočním shonu byla ukázka výcviku dravců a sov na
zahradě MŠ. To už ale byly Vánoce skutečně přede dveřmi. Odměnou za
předvedené vánoční pásmo byl pro děti nejen potlesk jejich blízkých, ale
především spousta krásných dárků. Dětské hry obohatila bohatě vybavená
vláčkodráha, nekonečná osmička na cvičení postřehu, půlené obrázky,
puzzle, stavebnice, výukové programy na počítač, knihy, pomůcka na
procvičování znalosti barev, prostředky na rozvoj pohybových
dovedností - šlapadlo, překážky v podobě říčních kamenů, dětské chůdy,
padák. Při hrách v kuchyňce mohou děti „vařit“ z nových potravin a ovoce
se zeleninou, bádat zase mohou za pomocí lup a mikroskopu a při
dramatizaci pohádek využívat maňásky či látkové čepičky. Rozzářit
dětské oči nám vydatně pomohly finanční prostředky,
které na nákup dárků poskytla Obec Zámrsk, firma Brück AM s.r.o. a
firma Sapa. Obci, našim sponzorům i manželům Martině a Jiřímu
Kalousovým ( kteří obstarali a zafinancovali mikulášské balíčky a
elektrickou pumpičku na dofukování trampolíny), patří náš veliký dík.
S koncem roku jsme se rozloučili společným výletem se ZŠ na výstavu
betlémů, prohlídku kostela a návštěvu poustevníka Rambouska v
pastoušce na Vraclavi.
Na přelomu roku se podařilo „dotáhnou“ i další naplánované úkoly. K
úspoře vody jistě přispějí nové vodovodní pákové baterie v umývárně
dětí. Prostory šatny personálu kuchyně a úklidová místnost již nezejí
prázdnotou, ale vyplnily je praktické skříně. Náš díky proto patří i firmě
pana Prokopa, která nám zajišťuje truhlářské práce přímo na míru.
Vynaložené úsilí i nemalé finanční prostředky ocenila i kontrola z KHS,
jejíž závěr byl: BEZ ZÁVAD!!!
Po novém roce čekalo na děti překvapení. Kromě vyprávění o Třech
králích, o zimním počasí, hrách a radovánkách, využila paní uč.Hradecká
svých znalostí z trenérského kurzu a postupně zařazuje prvky aerobiku do
ranního cvičení a nácviku tanečku. Na děti čeká ještě cvičení na fitbalech a
seznamovaní s angličtinou. S pohádkami k nám zavítalo opět Divadélko s
úsměvem a občanské sdružení Berenika . Znalosti o hudebních nástrojích
si děti zopakovaly a prohloubily při návštěvě výstavy v reg. muzeu ve Vys.
Mýtě.
Mateřská škola v Zámrsku

Loni jsme vyměnili Kuprovku za Pencovku. Je to horská bouda v
nadmořské výšce 1200m nad Strážným v Krkonoších. Tam jsme od 22.
ledna do 29. ledna 2009 byli na ozdravném pobytu. Letos je sněhu v tuto
dobu všude dost. Nemáme obavy, že bychom si nezalyžovali. Čekáme
však, jaké bude počasí. Jestlipak se nám splní azúro, které jsme si
objednali ? Uvidíme !
Zmíněný den vyjíždíme v 9 hodin od
autobusové zastávky na křižovatce. Všichni se moc těšíme. Víme , kam
jedeme a co nás čeká. Horská bouda Pencovka je roubenka obklopená na
východě a západě lesem, ze severu na jih příkrým svahem- sjezdovkou. U
boudy jezdí vlek, který slouží celý týden jen pro nás. Nikdo se nám neplete
při lyžování do cesty, nemusíme čekat dlouhé fronty u vleku. Jídlo se vaří
přímo na Pencovce podle jídelníčku, který dětem vyhovuje.
První den se ubytováváme. Po obědě vyrážíme kolem chaty,
abychom se pozdravili s okolím a podívali se na inverzi, která je nad
Zámrskem a nám připadá jako modré a růžové moře osvětlené sluncem.
Všechno máme zdokumentované.
Večer spokojeně usínáme a těšíme se na druhý den, kdy jdeme s lyžemi
poprvé na svah. Nezapomněli jsme lyžovat ? A co teprve ti, kteří ještě na
lyžích nestáli ? Jsou to naši broučci Eliška Nývltová, Filípek Peterka a
Evička Gregovská. Každý dostal k sobě instruktora z řad dospělých a
nejprve se učili šlapat svah, plužit a ….. Můžeme potvrdit, že se všichny
děti moc snažily, a proto se naučily dost rychle sjíždět pomocí obloučků
celou sjezdovku. ,Azúro nás, věřte ,nebo nevěřte, provází každý den.
Jednou máme dokonce v poledne na sluníčku 23 °C.

Jen ve čtvrtek, kdy jsou každoročně závody v obřím slalomu, je klasické
počasí : vítr , mlha , nevlídno. Hory nás prověřují, Krakonoš se směje. My
to však zvládáme. Po dvou kolech je jasno, kdo je vítězem.
I na horách čas utíká jako voda. Než se nadějeme, je tu poslední večer.
Děti tradičně dostávají vysvědčení, vyhodnocuje se celotýdenní soutěž
družstev, ba i soutěž o nejlépe uklizený pokoj. Po večeři následuje
diskotéka, kterou řídí teta Pilařová. To je ,pane, disjokej. Kolem desáté
večer odcházíme na kutě, protože zítra odjíždíme. Bude konec her,
soutěží, návštěv bufetu, který nám každý večer majitel otevřel, aby nám
prodal cukrovinky, na které jsme právě dostali chuť. Tak to však je . v
jedné čítance se dočítáme, že se každý musí naučit se rozloučit se , když je
k rozloučení čas. Tak to děláme i my.
Loučíme se nejen s Pencovkou, ale i s dospělými, kteří tu s námi celou
dobu byli, starali se o nás a bylo nám s nimi fajn. Děkujeme Vám strejdo
Kajsrlíku, Zelinko, Horáčku, Smolo( instruktor), Sonntagu,teto Janíková,
Houžvičková, Pilařová, Dostálová. I vy, holky Sabinko, Lenko a Vlasto
jste byly fajn. Míša Novotný se nám také věnoval. S ním jsme se naučili
snowboardovat.
Pan učitel se staral o organizaci, která podle mého názoru klapala na
výbornou a paní vychovatelka se zhostila svého úkolu zdravotnice
zotavovacích akcí také na jedničku s hvězdičkou.
A všichni se těšíme za rok, až bude leden a my na Pencovku jedem!
Základní škola v Zámrsku
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ÚSPĚCH VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

Starší lidé se často stávají terčem zájmu kapsářů, zlodějů,
podvodníků i násilníků.
Zranitelnější jsou i v silničním provozu. Zde je několik rad,
které v určitých situacích mohou napomoci.
- Jak se chránit před okradením
- Jak předcházet riziku přepadení
- Jak se vyhnout podvodu
- Jak zabezpečit majetek
- Jak se chovat v silničním provozu
Paní Nová chodila do samoobsluhy nedaleko svého domu
nakupovat už více než 30 let, takže se v ní vyznala i poslepu.
Potkávala většinou známé tváře, ale zákaznice, která jí oslovila, tu
zřejmě byla poprvé. Nemohla najít droždí, a tak požádala paní
Novou o pomoc. Ta začala ochotně vysvětlovat a ukazovat cestu ke
správnému regálu. Odstoupila od svého nákupního košíku s
odloženou taškou a na chvíli si ho přestala všímat. Pak v klidu
dokončila nákupy a až u kasy při placení zjistila, že peněženka z
tašky zmizela. Zmizela ovšem i ona „bezradná" nakupující. Jejím
skutečným úkolem bylo totiž odlákat pozornost paní Nové a
umožnit tak svému komplicovi, aby hodnou starou paní okradli.

V soutěži „Veselá okna „ pořádané nakladatelstvím Anagram, které se
zúčastnily mateřské školy z Čech i Slovenska, se umístila MŠ Zámrsk
na 2. místě! Za podzimní výzdobu výlohy obecní prodejny tak získala
knihy a výtvarný materiál dle vlastního výběru v ceně 2 000,- Kč.
Bližší informace o soutěži na
http://www.anagramsro.cz/index.php?html=42

Zpráva z nedělního utkání s mužstvem
Pomezí a rozlosování jarní sezóny.

U bytu paní Kučerové zazvonil zvonek. Za dveřmi stály dvě
hezky upravené a příjemné ženy. Nabídly jí ke koupi sadu
šikovného nádobí a paní Kučerová je pozvala dál. Byla vdova, dny
v důchodu probíhaly poklidně, a tak tohle vyrušení uvítala. Ženy
svoje zboží v kuchyni názorně předváděly, trpělivě všechno
vysvětlovaly, a tak paní Kučerovou o koupi přesvědčily. Odešla do
obýváku a za chvíli byla zpátky s penězi. Zaplatila a dovolila jedné z
žen, aby si odběhla na WC. Potom už se prodávající rychle
rozloučily a odešly. Když se paní Kučerová vrátila k sekretáři v
obýváku, strnula. Obálka s jejími úsporami byla pryč. Chvíli ještě
peníze v šoku hledala, ale už jí docházelo nepříjemné poznání- byla
okradena. Ty milé paní byly podvodnice a zlodějky

SK ZÁMRSK - SOKOL POMEZÍ
2 : 1 (1 : 1)
V prvním mistrovském utkání jara nastoupilo naše mužstvo s novou
posilou, když na hostování z Lokomotivy Hradec Králové přišel Daniel
Rajnoch. Na místě levého obránce místo Flígera, který se nedostavil k
utkání hrál úspěšně dorostenec Michal Lorenc. Za nevlídného počasí se
mužstva představila v sestavách:
SK ZÁMRSK: Jadrný - P. Šeda, Zvolánek, M. Lorenc, Rajnoch,
Csernyanszký, Fikejz, (87´ R.Matoušek), Jiráský, Páral, Vodička, Peterka.
Sokol POMEZÍ: Pecina - Drobný, Coufal, (81´ L.Roušar), Kotouček,
Roušar, Jožák, (74´Mička), Svoboda, Češka, (76´ P.Pecina), Červený,
Stýblo, Nespěšný.
Už v 1´ (minutě) Fikejz v dobré pozici minul míč, následnou střelu
Csernyanszkého chytá Pecina. Ve 3´ jde tečovaná střela Fikejze z přímého
kopu těsně vedle, Fikejzův roh jsme nevyužili. Ve 13´ chytá Pecina s
potížemi střelu Peterky. V 15´ po přihrávce Zvolánka mezi beky Pomezí
se dostal k míči Fikejz a ostrou střelou dostává Zámrsk do vedení 1 : 0.
Ve 30´ ohrozil Jadrného střelou z dálky Jožák. Ještě v téže minutě jde
Nespěšný sám na Jadrného, ale jeho střela jde nad naší branku. Ve 32´ po
přímém kopu Drobného hlavičkuje osamocený Coufal těsně nad naší
branku. Po přímém kopu Párala ve 36´ hlavičkuje Vodička nad branku
hostů. Ve 40´ po Fikejzově centru hlavičkuje Páral nad Pecinovu branku. Ve
43´ unikl po levé straně Coufal a jeho přihrávku zakončil Nespěšný
střelou pod břevno Jadrného branky 1 : 1. Tímto výsledkem skončil
první poločas. Pět minut po zahájení druhé půle zakončuje Vodička svůj
útok střelou vedle branky hostů. V 53´ jde střela Nespěšného nad naší
branku. V 57´ utekl po levé straně Fikejz, „posadil“ míč na hlavu
Vodičky, který přesnou hlavičkou do protipohybu brankáře dostává
Zámrsk do vedení 2 : 1. Hosté svoji hru přitvrdili,a v 61´dostává ŽK
Červený za faul na Peterku a o dvě minuty vidí kartu stejné barvy i Svoboda.
V 67´ pálí Rajnoch z voleje vedle branky, za tři minuty po útoku Stýbla
chytá Jadrný centr Červeného. Po faulu na Jiráského v 74´ jde střela Peterky
z přímého kopu jen do rukou Peciny. Na druhé straně Jadrný likviduje v 75´
střelu Nespěšného. Další střelu Nespěšného v 79´ likviduje náš gólman. Za
minutu zaváhala naše obrana, když se ocitl před Jadrným Mička, ale náš
gólman jeho střelu stačil nohou vyrazit. V 82´ sráží Šeda střelu L.Roušara.
V 85´ jde točená střela Fikejze z přímého kopu těsně nad horní růžek
Pecinovy branky. O minutu později rozehrál Zvolánek přímý kop na
Peterku, jeho střelu Pecina vyráží na roh. Po Fikejzově rohu jde střela
Rajnocha jen do míst kde stál gólman hostů. S přehledem toto utkání řídil
rozhodčí Kamil Schmeiser z Rovně.

Jak se 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 částí 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 břiše.
- 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.
- Když v tramvaji nebo autobusu čtete, mějte své příruční zavazadlo
pořád pod kontrolou.
- Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a nenechávejte
svá zavazadla bez dozoru.
Policie ČR - 158
Lékařská pohotovost (Záchranná služba) - 155
Jednotné evropské číslo tísňového volání - 112
Hasiči - 150
Život 90 Senior telefon - 800 157 157
Elpida - Zlatá linka seniorů - 800 200 007
Bílý kruh bezpečí - 257 371 110
Obecní (městský) úřad - 465 481 221

důležitá telefonní čísla
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- Bezpečnost bytu zvýšíte instalací bezpečnostních dveří nebo různých
mechanických zábranných prostředků jako jsou např. bezpečnostní štít a
profilová cylindrická vložka, vrchní přídavný zámek, příčná a celoplošná
dveřní závora, pojistka dveřních závěsů jako zábrana proti vysazení
dveří.
- Okna lze opatřit různými typy mříží apod. Moderní technika nabízí také
využití domácího videotelefonu s elektromechanickým ovládáním
vstupních dveří (např. u rodinných domků, v nové panelové výstavbě
- Opouštíte-li byt nebo dům na delší čas (např. jedete na chatu nebo
rekreaci), nezatahujte rolety a žaluzie, nevypínejte přívod elektřiny.
- Snažte se udržovat dojem, že jste stále přítomni. Vhodná je výpomoc
mezi sousedy, mohou vám byt kontrolovat a pravidelně vybírat schránku.
- Můžete si pořídit elektronické spínací zařízení, které podle nastavení
rozsvítí světla, zapne rozhlasový přijímač, televizi apod. Opět tak
vytváříte zdání, že jste doma.
- Pro případ, že byste přesto byli vykradeni, je vhodné mít vyfotografovány cenné věci, sepsána výrobní čísla apod. Tyto informace pomohou
policii v pátrání a usnadní vaše jednání s pojišťovnami při likvidaci
pojistné události.
- Stejně postupujte i u zabezpečení rekreačních obydlí
- Nezapomínejte zamykat svůj automobil. Můžete ho vybavit přídavným
zařízením pro uzamčení řadící páky nebo volantu. Je možné si opatřit i
elektronické alarmy či imobilizéry zapalování.

Odbor sociálních věcí (OÚ, MÚ)
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. Na ulici doporučujeme vybírat peníze za
asistence někoho, koho znáte a důvěřujete Nikdy se před nikým nechlubte
svými úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze, neplaťte
žádné zálohy podomním prodejcům.

Aktivní ochrana před ohrožením se určitě vždycky vyplatí.

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-lí 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 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.

Jak se chovat v silničním provozu
- V dopravním provozu buďte pozorní. Při přecházení přes vozovku
využívejte pokud možno přechody se světelnou signalizací a vyznačené
přechody.
- Při snížené viditelnosti noste oblečení jasných ba¬rev. Abyste byli lépe
vidět v šeru a ve tmě, opatřete svoje oblečení nebo hůl nášivkami nebo
nálepkami z reflexního materiálu, který ve světlech projíždějících vozidel
výrazně září.
- Nesedejte za volant, pokud se necítíte dobře. Řízení raději odložte na
dobu, kdy budete v lepší kondici.
- Pokud nemusíte, nevyjíždějte se svým autem v dopravních špičkách.
- Nezapomínejte na pravidelné zdravotní prohlídky, které zákon přikazuje
řidičům od věku 60 let a které potvrdí vaši způsobilost k řízení.
- Pro jízdu na kole se rozhodujte vždy s ohledem na svůj aktuální
zdravotní stav.
- Přihlédněte také k hustotě provozu a momentálním podmínkám na
silnici.
- Seznamte se s pravidly, která stanovují, jak a čím má být kolo
vybaveno.
- Dbejte především na funkci brzd, kolo mějte řádně osvětlené zejména
při snížené viditelnosti.
- Nepoužívejte kolo k přepravě nadměrných, neforemných a těžkých
nákladů.

Aktivní ochrana před ohrožením se určitě vždycky vyplatí!
Jak se vyhnout podvodu
- Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim
penězům. Chtějí vniknout do vašeho bytu a pokud z vás nevylákají
peníze přímo, ovládají řadu způsobů jak vás okrást.
- Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího ne-vpouštějte do svého
bytu.
- Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
- Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si
návštěvníka prohlédnout. Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek,
který udrží dveře jen pootevřené, a tak můžete některé věci vyřídit
bezpečněji.
- Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod.)
nechtě si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad
nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává, V případě jakýchkoliv
pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte.
- Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky
výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte - v naprosté většině jde o
podvod.
- Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě. Napište si jejich telefonní
čísla, v případě potřeby bývá jejich pomoc nejrychlejší.
- Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) mějte viditelně blízko
telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc.
- Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných příslušníků, natož cizích
lidí, k podpisu závažných dokumentů např. k převedení bytu, domu nebo
chaty nebo poskytnutí peněžních půjček.Vše si v klidu a pečlivě
promyslete.
- Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s právníkem, nechtě
si poradit od dalších věrohodných osob. Většina institucí a nevládních
organizací, která poskytuje pomoc seniorům, nabízí i bezplatnou právní
poradnu.
- Zamykejte vstupní dveře a zavírejte okna vždy, když opouštíte domácnost,
i když jdete třeba jen na chvíli k sousedce nebo na krátký nákup. Pootevřená
balkónová okna nebo větrací okénka jsou pro zloděje-bytaře velkým
lákadlem. Venkovní, bytové i balkónové dveře v noci zamykejte, i když jste
doma.

Pálení čarodějnic 2009,
aneb Saxany
a Harry Potterové,
chystejte se na slavnostní oheň!
Hasiči Zámrsk pořádají ve čtvrtek 30. dubna tradiční pálení čarodějnic, tentokrát spojené se soutěží
o nejlepšího čaroděje a čarodějnici. Soutěž proběhne 30. dubna vpodvečer v zámrském parku, kde
se budou moci od 17,30 hodin zapsat na soutěžní listinu v otevřené kategorii čarodějnice a
čarodějové všech věkových, vědomostních, výkonnostních a hmotnostních parametrů. Všichni
soutěžící se budou moci v 18 hodin předvést odborné porotě buď v prosté módní přehlídce, nebo ve
volné disciplíně dle vlastního výběru a uvážení při tanečním reji, předvedení kouzla, letu na
koštěti, práci s čarodějnickou kočkou apod. Účast ve volné disciplíně je nepovinná, upozorňujeme
ale, že účast v ní zvyšuje šanci na umístění! Soutěž bude provázet reprodukovaná
hudba.Vyhodnocení a odměnění nejlepších čarodějnic a čarodějů proběhne před 19. hodinou. Po
vyhlášení soutěže se celá čarodějná skupina spolu se všemi zúčastněnými vydá lampionovým
průvodem obcí k místu slavnostního pálení čarodějnic, kde bude možno opéci si buřty a klobásky a
bude je zde čekat také tradiční posezení, občerstvení v podobě točených nápojů a živá hudba.
V případě nepříznivého počasí se celá akce přesune na čtvrtek 7. května bude včas zveřejněno
obecním rozhlasem. Nápoje jsou zajištěny, lampiony a uzeninu na opečení doporučujeme přinést
vlastní!

Obecní úřad Zámrsk
přeje všem obyvatelům Veselé Velikonoce.
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