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Světlo míru bylo zažehnuto v Betlémě

České tradice, zvyky a obyčeje

Betlémské světlo zažehl jeden z řecko-ortodoxních
mnichů z olejové lampy nad stříbrným oltářem, který
podle tradice vyznačuje místo Ježíšova narození. Poté
bylo světlo přeneseno do katolického chrámu sv.
Kateřiny, v sousedství baziliky Narození Páně. Elke
postavila lucernu na oltář. Hlavním celebrantem
bohoslužby, která následovala, byl Markus S. Bugnyar,
nový rektor rakouského hospicu v Jeruzalémě.
Ve své promluvě porovnal "Světlo pokoje" s olympijským
ohněm. I ten byl zapálen na jednom místě a poté nesen
světem do místa aktuálních olympijských her. Tak jako
olympijský plamen sjednocuje mladé lidi celého světa k
pokojnému sportovnímu zápolení, tak působí i
"Betlémské světlo" určitý "mimořádný stav": lidé jsou k
sobě pozornější, hezky se k sobě chovají, odvracejí
pohled jen od sebe k potřebám druhých lidí. Je to světlo,
které šíří lidské teplo a naději. Světlo, které přichází zcela
nenápadně, tak jako dítě v jesličkách.

Lidové zvyky nejsou zpravidla založeny na křesťanské
tradici, ale na tradici pohanské, anebo krajově podmíněné.

ZIMA
Advent
Než zapálíte první ze čtyř svíček na tradičním adventním
věnci, jejichž rozlévající se světlo vyjadřuje příchod Krista,
připomněte si s námi co slovo advent představuje. Toto
období, které tradičně symbolizuje fialová barva, začíná
čtvrtou neděli před Vánocemi a první zmínky o něm sahají až
do konce 4. století. Nadcházející čas nás naplňuje
očekáváním: pro někoho má tento čas duchovní podtext věřící se těší na příchod Spasitele, pro jiné nastává očekávání
nejpříjemnějších svátků v roce. Advent byl dobou očekávání
příchodu Spasitele na svět. Slovo Advent pochází z latinského
„adventus“, což znamená "příchod". Doba adventní byla
dobou přípravnou na vánoční svátky. Byla časem půstu, při
kterém se měli lidé namísto požívání nadměrného jídla a pití,
věnovat zbožnému rozjímání. Vázaly se adventní věnce,
kterými se zdobily domy (připevňovaly se na dveře). Advent,
tak jak ho známe, začíná čtvrtou neděli před Štědrým
večerem, trvá 22 až 28 dní a může připadnout na jakoukoliv
neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem. V roce 2010
připadne 1. adventní neděle na 28.listopadu.

Není to zbytečné?
Není to zbytečné, v době
vánoc, které oplývají mnohými,
pomalu blednoucími symboly
přicházet s něčím novým?

Sv. Barbora
Svatá Barbora byla patronkou horníků a dělostřelců.
Nejčastěji bývá zobrazena s věží a palmovou ratolestí. Večer
před svátkem svaté Barbory chodívaly po vsi „Barborky“.
Oděny byly bíle a přes obličej mívaly bílý závoj. Bílá barva
symbolizovala čistotu a nevinnost. Většinou chodívaly ve
dvojicích či trojicích, z nichž jedna měla v ruce košík s jablky,
ořechy a cukrovím, kterým podarovávala malé děti. Velmi
známým zvykem bývalo řezání třešňové větvičky „barborky“ a
to nejen na ozdobu světnice, ale také pro její údajnou
čarovnou moc. Uříznutá „barborka“ se vložila do nádoby s
vodou a čekalo se zda vykvete.

Spojit lidi různých národností, lidi neznámé a cizí,
alespoň na chvíli probudit to dobré, co je v nás
ukryto - snad to není zbytečné ani podivné, neboť
"To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila."
(Jan 1,5)
Rozvoz Betlémského světla vlaky po republice proběhne
v sobotu 18. prosince 2010. Letošní téma pro rozvoz
Betlémského světla je citát z Matoušova evangelia:
„Jsi světlo celého světa“ (Mt 5, 1416).
Dne 18. 12. 2010 v 10:29 přivezou skauti
Betlémské světlo do železniční stanice Choceň.

- Kolikátý den od uříznutí větvičky „barborka" vykvetla, tolikátý
měsíc v následujícím roce byl pro majitele větvičky tím
šťastným.
- Podle lidové víry se měla třešňová větvička ze stromku
starého alespoň deset let uříznout v ten okamžik, kdy se na
obzoru objevil první sluneční paprsek. Taková větévka se pak
odnesla do domu, kde bylo děvče na vdávání a čekalo se, zda
se větvička o Štědrém dnu obalí květy, což znamenalo brzké
vdavky.

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Martina
Pátek 24. prosince - Štědrý den,
22:00 - slavnostní „Půlnoční“ mše svatá
(mši celebruje Mgr. Jan Kunert)
Sobota 25 . prosince
Slavnost Narození Páně,
16:00 - mše sv. z následujícího svátku
(Mgr. Pavel Mistr)
Pátek 31. prosince
16:00 - vigilie následující slavnosti (Mgr. Jan Kunert)
Sobota 1. ledna,
16:00 - vigilie Slavnosti zjevení Páně (Mgr. Pavel Mistr)

Sv. Mikuláš
5.12. - Biskup Mikuláš se narodil někdy kolem roku 250 ve
městě Pataře, v rodině zbožných a bohatých křesťanů. Po
smrti rodičů rozdal velkou část svého majetku chudým a
potřebným lidem. Je patronem námořníků a rybářů,
ochráncem převozníků a hlavně dětí.Podle staré lidové víry
sestupuje každý rok 5. prosince navečer z nebe na zem,
obchází lidské příbytky a spolu s čertem a andělem rozděluje
pamlsky a ovoce hodným dětem, stejně jako uhlí a brambory
dětem zlobivým.
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Sv.Ambrož

Tam, kde měli kapra, schovala hospodyně lesklé šupiny,
věříce přitom, že se budou v domácnosti držet peníze. Zbytky
večeře se rozdělily mezi dobytek, který tuto noc prý mluvil
lidskou řečí, stromům v sadě kvůli dobré úrodě a studni, aby
měla čistou vodu. Poté přinesl hospodář do světnice
stromeček ozdobený sušenými jablíčky, švestkami, cukrovím,
ořechy a řetězy. Zapálily se svíčky na stromečku a všichni
kolem zpívali koledy. Koledy pak zpívali každý večer až do
odstrojení stromečku. K Vánocům patří i jmelí. Větvička jmelí
by neměla chybět o Vánocích v žádné domácnosti. Čím více
je na větvičce bílých bobulek, tím větší štěstí vás má čekat v
novém roce.

7.12. - Svatý Ambrož se narodil roku 339 v německé Trevíru a
po vystudování práv se stal soudcem v Miláně. Ačkoliv nebyl
pokřtěn, byl pro svou dobrosrdečnost zvolen milánským
biskupem. Byl horlivým kazatelem a reformátorem.
Sv.Lucie
Svatá Lucie je patronkou švadlen, kočích, sklenářů a brousířů.
Je vzývána proti krčním chorobám a nejčastěji bývá
vyobrazena s mečem, se svítilnou a miskou, na které jsou
vidět dvě oči. V předvečer svátku svaté Lucie chodívaly
„Lucky“ kolem stavení. Věřilo se, že postavou velká, bíle
oděná „Lucka“ chodila s nožem a dětem, které se o adventu
nepostili, chtěla rozpárat břicha. Svátek sv. Lucie patřil
především ženám a dívkám a snad aby si trochu odpočinuly,
nesměly v tento den prát ani příst.

Štědrovečerní věštění
Součástí štědrého večera bylo tajemné vánoční kouzlení.
Každý se ho trochu bál, přesto se každým rokem znovu a
znovu snažil poodhrnout clonu budoucnosti. Nejznámějším
čarováním bylo rozkrajování jablíček. Objevila-li se
hvězdička, znamenalo to štěstí, byl-li tam ale kříž, znamenalo
to smrt nebo vážné onemocnění. Podobně se věštilo z
vlašských ořechů. Černý vnitřek ořechu předpovídal neštěstí
a smutek, zdravý ořech pak radost a štěstí. Skořápky ořechů
se využily u dalšího věštění, kdy se do skořápky umístnila
svíčka a puštěná po vodě naznačovalo svým chováním něco
málo z budoucnosti. Na Štědrý večer neměl mít nikdo u sebe
źádnou cizí věc, protože by ho v dalším roce čekala smůla a
neštěstí.

Vánoce
Štědrovečerní stůl a zvyky kolem něho
Smysl Vánoc spočíval především ve vzájemné úctě, lásce a
přátelství. Byl dobou, kdy se scházela celá rodina pohromadě
u svátečně prostřeného stolu. Ještě než mohli všichni
zasednout společně u jednoho stolu, všude se drhlo, všechno
se čistilo, uklízelo a urovnávalo. Hospodyně od rána
připravovala štědrovečerní pokrmy. Vařila hrách, čočku,
bramborovou a rybí polévku, pekla kubu z krup a česneku.
Chléb a v bohatších domech i vánočku mívali upečenou již
několik dní předem, schovanou v ošatce. Všichni se od rána
postili, aby viděli zlaté prasátko. Když měla hospodyně
uvařeno, snažila se zabavit děti, zatímco hospodář opatřil
stromeček a tajně jej ozdobil. K večeru vybíhali děti čím dál
častěji ven a pozorovali oblohu, zda již nevyšla první
hvězdička, která měla ukončit půst. Právě s první hvězdičkou
na obloze se symbolicky zapalovala svíčka a celá rodina
usedala ke slavnostní večeři. Prostírání stolu se věnovala
velká pozornost. Většinou se symbolicky na jeden roh
pokládal pecen chleba, aby měla rodina stále co do úst. Na
druhý roh slaměnka s trochou všeho, co pole dalo proto, aby i
v následujícím roce byla dobrá úroda. Na třetí roh se pokládaly
peníze, které měly slibovat blahobyt.Na čtvrtý roh se někde
pokládala miska na kousky jídla pro dobytek a slepice. Jinde
misku dávali pod stůl. Samotný stůl se pak obepínal řetězem
nebo provazem, což mělo zaručit ochranu stáda ovcí před
vlky, ochranu statku před zloději a také soudržnost celé rodiny
po celý další rok. Řetěz nebo provaz potom hospodyně stočila
do kruhu a do něj se sypalo slepicím. Slepice, které zobaly
mimo kruh, byly tzv. „tulačky“, které zanášely mimo hnízdo.

Svobodné a nezdané dívky nezapomínaly na házení
pantoflem. Postavily se zády ke dveřím, do pravé ruky vzaly
pantofel nebo jinou vhodnou obuv a hodily ji za sebe. Mířil-li
střevíc špičkou ke dveřím, očekávala se svatba a odchod z
domu, špička v opačném směru znamenala nejméně jeden
další rok zůstat “na ocet”.
Boží hod vánoční
25.12. - Na Boží hod vánoční se nikde nepracovalo, všichni
měli zbožně rozjímat. Světnice ani zápraží se tento den
nemetly, postele nestlaly. Nechodilo se ani po návštěvách a
přišel-li přeci někdo, měl přinést koledu a popřát šťastných a
veselých svátků narození Pána Krista. O božíhodové mši,
zvané také „hrubá“ bývalo v kostele plno, zvlášť pak ve
vinařských oblastech, kde se věřilo, že ozáří-li sluníčko
během mše tvář pana faráře, předznamenává to hojnou úrodu
dobrého vína.
Sv.Štěpán
26.12. - Štěpán byl řecky mluvícím židem, který se obrátil na
křesťanskou víru. Byl velice vzdělaným a svým kázáním si
nadělal mnoho nepřátel, kteří jej udali židovské veleradě. Před
ní se snažil své kázání vysvětlit, za což byl obviněn z
rouhačství, vyveden z města a ukamenován. Zemřel kolem
roku 35 n.l. Svatý Štěpán býval vzýván na pomoc proti
bolestem hlavy, byl patronem koní a zpravidla býval
zobrazován s kameny a palmovou ratolestí. Ještě v nedávné
době bývalo zvykem na svátek svatého Štěpána chodit od
domu k domu a koledovat. (Koleda, koleda, Štěpáne!)

Byl-li počet stolujících lichý, prostírala hospodyně pro jednoho
navíc. Podle lidové pověry prý chodila smrt těsně před večeří
obhlížet prostřené stoly a kde by byla napočítala lichý počet,
tam by se v následujícím roce pro někoho vrátila.
Než se zasedlo ke stolu, stoupl si každý bosou nohou na zemi
ležící sekeru, to aby ho v příštím roce nebolely nohy. Před
večeří se všichni společně pomodlili a vzpomněli na vše dobré
i špatné, co je v uplynulém roce potkalo.Někde přišel na talíř
nejprve hrách, který symbolicky spojoval stolovníky v dobrém i
zlém, poté se podávala polévka, aby všichni měli sílu, čočka
zas měla přinést rodině peníze a nakonec kuba, popř. ryba či
jiný masitý pokrm pro radost a pohodu. Kosti z ryby se dávali
vždy na jeden talíř a po večeři je hospodář odnesl pod jabloň.
Počet a rozmanitost chodů byla v každém kraji jiná. Někde se
po polévce podávaly křížaly, někde měly místo kuby kapra,
jinde třeba jen slanečka. Jediné co bylo téměř všude společné
byla vánočka, kterou hospodyně přinesla na stůl vánočku
spolu s cukrovím, když všichni povečeřeli. K tomu se pila
káva, čaj, ale i víno, pivo nebo dokonce pálenka. Od stolu se
nesměl nikdo zvednout, dokud všichni nedojedli. Lidé věřili, že
by se rodina o dalších Vánocích nesešla celá.

Silvestr a Nový rok
Poslední prosincový den je zasvěcen památce papeže
Silvestra I. (východní církev slaví svátek sv. Silvestra až 2.
ledna). Dnes tolik oslavovaný svátek se původně nespojoval
se žádnými zvyky a obyčeji. Silvestrovská noc získala na
významu až když se v průběhu 16. století ve většině
západokřesťanských zemí ustálil kalendář gregoriánský a
nový rok na 1. leden. Oslavy posledního dne neměly pro svůj
pohanský původ moc velkou oblibu (ve starém Římě loučení
se starým rokem provázelo nevázané veselí). Až teprve
hospodářský rozvoj v 19. století proměnil silvestrovskou noc v
jednu z nejbujnějších oslav roku. Kdo by neznal pranostiku:
"Jak na Nový rok, tak po celý rok"? Co to ale pro nás
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24.12.
- Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.
- Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky.
- Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest, bez větru a deště, a ráno
slunce jasné vychází, bude úrodný rok na víno.
- Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý
povětrnost příštích dvanácti měsíců.

znamená? Určitě bychom měli vynést všechny odpadkové
koše, převléct dočista všechno povlečení v postelích, vyprat a
vyžehlit prádlo, aby nikde nezůstal nějaký "rest". Co je ale
nejdůležitější - buďme na sebe milí a hodní!!! Pokud se budete
cítit šťastni tento den, pak by se Vám štěstí nemělo vyhýbat
ani v novém roce. Rady na závěr: - neservírujte na Nový rok
drůbež, ať Vám neuletí štěstí! - na svátečním novoročním
stole by naopak neměla chybět čočka, aby se rozmnožovaly
peníze.

25.12.
- Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích.
- Jestli vítr o vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje.
- Je-li Božího narození v sobotu, bude málo ovoce, ale vydaří se žito.

Tři Králové
Západní křesťanství slaví památku sv. Tří králů dne 6. ledna.
Oproti tomu východní církve si připomínají příchod Tří mudrců
do Betléma už 25. prosince (tedy na svátek Narození Páně).
Svátek Tří králů byl i posledním dnem ve vánočním období,
kdy se koledníci vydávali na koledu. Tříkrálová koleda patří
mezi nejznámější, vždyť kdo by neznal : “My Tři králové jdeme
k Vám, štěstí zdraví vinšujem Vám...". Vánoční období
nazývané také jako vánoční okruh se uzavřelo hned první
následující neděli po svátku Tří králů. Oslava narození Ježíše
Krista skočila následovalo liturgické mezidobí, které mělo
připravit věřící na největší křesťanský svátek - Velikonoce.

26.12.
- Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí.

Leden
- V lednu za pec si sednu.
- Leden jasný, roček krásný
- Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
- Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad se málo těží.
- Lednové mlhy věští mokré jaro.
- Leden studený, duben zelený.
- Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
- V lednu silný led, v květnu bujný med.
- Když červík v lednu ze země leze, zima až do května se poveze.
- Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
- Leden červenci se rovná.
- Mnoho sněhů v lednu, mnoho hřibů v srpnu.

Hromnice
2.2. - Toho dne se v kostele světily před mší svíce, kterým se
také říkalo hromničky. Pobožní lidé takto vysvěcené
„hromničky“ zapalovali při bouřích, modlíce se přitom k Bohu
za odvrácení možné pohromy. Také bývalo zvykem dávat
hromničku do ruku umírajícímu člověku. Světlo hromničky
mělo jeho dušičce svítit na cestu do nebe. Na Chrudimsku
obcházel hospodář s posvěcenou hromničkou třikrát za sebou
úly a přitom se modlil, což mu mělo zajistit zdravé včely a
hojnost medu. V den Hromnic se nesmělo šít ani nic přišívat.
Mělo se zato, že jehla přitahuje „boží posly“ blesky.

ZDROJ: www.ceske-tradice.cz

Koncerty v kostele sv. Martina

PRANOSTIKY

Doba předvánoční byla v Zámrsku opět letos už třetím rokem
zahájena o první adventní neděli Adventním koncertem
vysokomýtské Základní umělecké školy. Organizace těchto
velmi zdařilých koncertů se před třemi lety ujala hudební
pedagožka Klára Teplá, čerstvá obyvatelka naší obce. Výkony
mladých interpretů, studentů ZUŠ, jsou vždy na vysoké úrovni
a koncert také proto mívá velkou návštěvnost. Posluchače,
kteří na tento koncert do místního kostela přijdou poprvé, vždy
překvapí nástroj, který nebývá na koncertech zcela běžný
harfa, a to rovnou ve dvojím provedení. Vysokomýtská
hudebka je jedinou základní uměleckou školou ve východních
Čechách, kde se vyučuje hře na harfu, a Klára Teplá tento
nástroj ovládá a vyučuje. Zvuk tohoto nástroje se do
zamyšlené adventní doby velmi pěkně hodí a i díky tomu mívá
koncert vždy krásnou atmosféru.

Prosinec:
- Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.
- Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
- Studený prosinec - brzké jaro
- Jaký prosinec - takový červen.
- V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.
- Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
- Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení.
- Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
- Je-li v první týden adventní mrazivo, bude zima trvat osmnáct neděl.
- Když v 1. adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.
- Začne-li zima až s adventem, potrvá deset týdnů.

A již tradičně u nás bývá předvánoční doba obohacena dalším
koncertem Vánočním koncertem místní Základní školy a
Malého pěveckého sboru. Nejinak tomu bude i letos koncert
se v kostele sv. Martina koná ve čtvrtek 16. prosince od 18
hodin. Pozvánku na koncert od dětí ze ZŠ naleznete v tomto
čísle Zámršťáčku.

4.12.
- Je-li Kačenka naškrobená, je Baruška ucouraná.
- Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
- Když ja Barborka ucouraná, bude svatý Štěpán na ledě.
6.12.
- Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
- O svatém Mikuláši často snížek práší.

Koncert zahájí místní Malý pěvecký sbor (devět z jeho
třinácti členů je ze Zámrsku), jehož vedení se letos ujala
s energií sobě vlastní právě Klára Teplá. Děti ze Základní
školy poté zazpívají pásmo českých
i moravských koled,
a pak Vám představí svého
vzácného hosta pozvání ke krátkému vystoupení
přijal barytonista Richard Haan, pěvec Státní opery Praha
a pedagog Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

13.12.
- Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
- Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
- Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá
23.12.
- Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.

Věříme, že si z koncertu odnesete jen krásné zážitky!
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Aktuality z mateřské školy

Pařez s maceškami od p. Moniky Bezdíčkové v období
halloweenu doplnila dýně (od paní Kr. Martincové), která
svým světlem vítala po ránu děti téměř do konce listopadu.
Její světélko se nám zalíbilo natolik, že jsme se pustili do
výroby lampionů. Ty se nám hodily při svatomartinských
oslavách v obci.

Začátek nového školního roku bývá tradičně ve znamení
vzájemného poznávání. Nejsme však jen součástí rodiny,
školního kolektivu, přírody. Vyprávění o Zemi děti zaujalo
natolik, že se školka na několik dnů proměnila ve vesmírnou
stanici. Děti poznávaly planety sluneční soustavy, rozlišovaly
je v encyklopediích, poslouchaly zajímavosti o nich a malovaly
je. Model sluneční soustavy, který vytvořily, zdobí sítě nad
pódiem.

Pečeme perníkové koně

Dlouhý podzim se líbil hlavně dospělým, děti se však nemohly
dočkat sněhu. Přišly proto s návrhem, že bychom mohli ve
sněhuláka proměnit pařez. Za tepla posledních slunečních
paprsků jsme proto z odpadového materiálu vyráběli
sněhuláka. Aby mu nebylo samotnému na zahradě smutno,
obarvili jsme mu i staré saně a vyrobili kamaráda zajíce z
druhého pařezu.

Máme rádi listopad

Pěkného konce léta jsme využili k návštěvám kulturních akcí varhanního koncertu v místním kostele, na který nás pozvala
ZŠ, divadelního představení ve Vysokém Mýtě i pohádky v
naší školce. Starší děti absolvovaly plavecký výcvik a všechny
radostně dováděly nejen na zahradě školky, ale i na dětském
hřišti.

S příchodem zimy se šatna pomalu měnila v peklo s čerty
malovanými uhly a temperovými barvami i vyrobenými
technikou tisku z výšky, čertovskými řetězy a metličkami. Ve
vestibulu vítá příchozí anděl s čertem z krabic. Není proto
divu, že návštěva živého Mikuláše s andělem nikoho
nezaskočila a děti bez obav zazpívaly i zarecitovaly.

Návštěva Mikuláše a anděla

S příchodem podzimu bylo dění v mateřské škole ve znamení
sklizně. Děti plodiny ochutnávaly a seznamovaly se s jejich
původem i s možnostmi jejich širšího využití. Nechyběla proto
pohádka O řepě, mletí máku či obilí i výroba dožínkového
věnce.

Sněhulák

Čas nezadržitelně běží. S prvními sněhovými vločkami jsme
se proto pustili do výroby voňavých přáníček, keramických
dárečků i vánoční výzdoby výlohy obecní prodejny, oken i
třídy mateřské školy. Na zdech herny se postupně objevují
andílci, pastýř s ovečkami i Ježíšek s Marií a Josefem. Po
vánočních koncertech, na které pojedeme do ZUŠ i
Šemberova divadla, nás čeká vánoční besídka, kterou
plánujeme na pondělí 20. prosince.

V šatně se usídlilo 24 nádherných Podzimníčků, které vyrobily
děti se svými rodiči a sourozenci.
Počasí nám zůstalo nakloněno i při Drakiádě. Po dlouhé době
letos konečně foukal vítr, který jednoho draka dokonce odnesl
a druhého zamotal do koruny stromu. Sluníčko přilákalo 58
malých i dospělých. Běhání za draky si zasloužilo posilnění.
Po cukroví, které donesly maminky i po bramborácích, které
nasmažily paní kuchařky, se jen zaprášilo.

Přejeme dětem, rodičům i všem občanům Zámrsku
radostné svátky a šťastné vykročení do roku 2011.
L. Hejduková
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4 - Příspěvek obce Zámrsk do tomboly VIII. ročníku reprezentačního
Plesu Mikroregionu ve výši do 3.000,- Kč
5 - Prodej hasičské Avie, SPZ UO 50-73 za nejvyšší nabídku
v nejkratší možné lhůtě přípravu prodeje a zájemce zajistí
Radomír Přikryl v termínu do konce roku 2010
D - Zastupitelstvo obce navrhuje a zároveň volí:
1 - JUDr. Stanislava Drdlu do funkce přísedícího Okresního soudu
v Ústí nad Orlicí
E - Zastupitelstvo obce ukládá:
1 - Kontrolnímu výboru: provést kontrolu stávajících obecně
závazných vyhlášek obce a jednacího řádu zastupitelstva obce
a navrhnout aktualizaci
2 - Kontrolnímu výboru: připravit vyhlášku o zabezpečení požární
ochrany při akcích s účastí veřejnosti
3 - Kontrolnímu výboru: navrhnout opatření, která by omezovala
požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v obci
Termín splnění pro 3 výše uvedené body: do 3 měsíců
4 - Finančnímu výboru: projednat žádost Základní školy o navýšení
rozpočtu na rok 2010 a po projednání předat radě obce
Termín splnění: do 15.11.2010
F - Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1 - Informaci o průběhu a závěru části předběžného auditu
hospodaření obce za rok 2010 (se závěrem bez zjištěných chyb
a nedostatků)
2 - Připomínky z řad občanů nebezpečné proschlé větve v korunách
stromů u silnice Na Skalách, stav požární nádrže po ucpání
odtoku a nečistoty ve čtvrtém rybníku.

Výzva občanům dříve narozeným a nejen jim
Milí spoluobčané,
děkuji Vám mnohokrát za důvěru při volbách. Jen díky Vašim
hlasům jsem se s nadšením sobě vlastním, coby předsedkyně
komise kulturní, sportovní a školské, mohla pustit do velmi
zajímavé práce. Mám vedle sebe výborné členy této komise,
– Pavel Janík, Jarmila Jandová, Lenka Hejduková, Yveta
Tomanová, Michal Houžvička – kteří sdílí mé nadšení a
všichni Vám chtějí přinést skvělé zážitky.
Rádi bychom v obci navázali na práci předešlých kulturních
komisí a především na tradice mnohem starší, než naše
pamět sahá. Proto velmi prosím občany dříve narozené a
nejen je, aby zavzpomínali na časy předešlé, ba i dávné, kdy
se v obci děly akce s určitou pravidelností, lidé se jich rádi
zúčastnili a všichni společně odcházeli do svých domovů s
báječným pocitem společenství, které si má stále co předávat.
Hlavně dnešní mládí by určitě takové hodnoty uvítalo a s
počátečními rozpaky jistě přijalo s nadšením, snad i nově
obnovených tradic se ujalo – např. stavění májí, masopustní
veselí, ukončení léta apod.
Prosím, abyste své příspěvky zasílali buď na mou mailovou
adresu: lamberska@seznam.cz, nebo v písemné formě
předali paní starostce na obecní úřad.
Možná, že se nám podaří obnovit jen jedna jediná slavnost,
možná i jen její obdoba, ale myslím si, že i to stojí za to. Myslím
si, že dnešní rychlá doba potřebuje právě takový návrat k
tradičním a pravým hodnotám lidského společenství.

Připomínky budou předány budoucí nově ustavené komisi životního
prostředí.

Děkuji předem za Vaše náměty a budu se těšit na setkávání s
Vámi všemi na akcích obce, mateřské i základní školy a všech
spolků.
Daniela Lamberská

Představujeme vám složení zastupitelstva
naší obce a zařazení jeho členů do
jednotlivých výborů zastupitelstva
a komisí rady pro období 2010 2014:

Usnesení ustavujícího zastupitelstva

Zuzana Tvrzníková - starostka
Ing. Pavel Matys - místostarosta,
předseda komise pro výstavbu
Mgr. Bc. Karel Kouřil - člen rady,
předseda kontrolního výboru
Ing. Jiří Kopřiva - člen rady, člen komise pro životní prostředí
Mgr. Lenka Hejduková - členka rady, členka komise kulturní,
sportovní a školské
Ing. Martin Pilař - předseda finančního výboru
MUDr. Hana Pešková - předsedkyně sociální komise
Daniela Lamberská - předsedkyně komise kulturní,
sportovní a školské
Mgr. Jarmila Jandová - komise kulturní, sportovní a školská
Ladislav Procházka - předseda komise pro životní prostředí
MUDr. Michal Teplý - finanční výbor
Jiří Profous - kontrolní výbor
Radomír Přikryl - kontrolní výbor
Radislav Sonntag - komise pro výstavbu
Petr Střasák - kontrolní výbor

obce Zámrsk ze dne 9.11.2010 (Usnesení č. 1)
A - Zastupitelstvo obce ve veřejné volbě volí:
1 - Dlouhodobě uvolněnou starostkou obce paní Zuzanu
Tvrzníkovou
2 - Místostarostou obce Ing. Pavla Matyse
3 - Další členy rady obce:Mgr. Lenku Hejdukovou,
Ing. Jiřího Kopřivu, Mgr. Bc. Karla Kouřila
B - Zastupitelstvo obce zřizuje tyto výbory zastupitelstva
a zároveň volí jeho členy:
1 - Kontrolní výbor obce v počtu 5ti členů ve složení:
předseda výboru: Mgr. Bc. Karel Kouřil, členové: Radomír Přikryl,
Jiří Profous, Petr Střasák, Milan Novotný
2 - Finanční výbor obce v počtu 3 členů ve složení:
předseda výboru:Ing. Martin Pilař, členové: Miroslav Mikeš,
MUDr. Michal Teplý
C - Zastupitelstvo obce schvaluje:
1 - Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:
místostarosta: 6.760 ,- Kč
člen rady: 1.010 ,- Kč
předseda výboru nebo komise: 790 ,- Kč
člen zastupitelstva a člen výboru: 250 ,- Kč
2 - Koupi pozemku p.č. 573, trvalý travní porost za cenu 4.500,- Kč
od manželů Jiřiny a Vratislava Horáčkových
3 - a) Jednání s paní Zdenou Ráčkovou, spolumajitelkou dražených
pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 64/2, 218/2, 219/1, 220/2
a 244/5 v KÚ Janovičky za účelem získání příslibu odprodeje její
části pozemků obci
3 - b) Za podmínky písemného příslibu paní Ráčkové o odprodeji
OZ schvaluje účast obce v dražbě ideální ½ souboru výše
uvedených pozemků a jejich koupi za výslednou cenu (včetně
druhé ideální poloviny) do maximálně 90.000,- Kč

Další členové jednotlivých výborů a komisí:
Miroslav Mikeš (finanční výbor); Milan Novotný (kontrolní
výbor); Petr Šotner, Aleš Šmejda (komise pro výstavbu);
Pavel Janík, Michal Houžvička, Yveta Tomanová (komise
kulturní, sportovní a školská); Marcela Kajsrlíková,
Ilona Chalupníková, Petra Říhová (komise sociální).
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SVOZOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2011
KOMUNÁLNÍ ODPAD, PLASTY A TETRAPAKY,
NEBEZPEČNÝ ODPAD
Svoz komunálního odpadu (1x za dva týdny):
Pondělí
liché týdny zimní období (říjen až březen včetně)
3., 17. a 31. ledna 2011
14. a 28. února
14. a 28. března
10. a 24. října
7. a 21. listopadu
5. a 19. prosince
Úterý
- sudé týdny letní období (duben až září včetně)
5. a 19. dubna,
3., 17. a 31. května
14. a 28. června
12. a 26. července
9. a 23. srpna
6. a 20. září
Termínový kalendář svozu plastů a tetrapaků pro rok 2011
(vždy středa):
5. ledna, 2. února, 2. a 30. března, 27. dubna, 25. května,
22. června, 20. července, 17. srpna, 14. září, 12. října,
9. listopadu, 7. prosince
Svoz nebezpečného odpadu a objemného elektroodpadu:
4. června a 5. listopadu 2011
Známky na popelnice pro rok 2011 budou na obecním
úřadě k dispozici cca v polovině prosince.

Latinskoamerické

tance pro ženy
Tance budou probíhat každý pátek v rozsahu 2 x 6 lekcí.
První informativní schůzka se koná 14. 1. 2011 v 19,00 hod. v
ZŠ Zámrsk. Cena 200,- Kč za 6 lekcí.V případě zájmu bude
opět otevřen taneční kurz společenského tance pro taneční
páry začátečníky v rozsahu 10 lekcí. Cena 500,- Kč za 10
lekcí pro pár. Informace na tel. : 608 455 158.

POZVÁNKA
Milí spoluobčané,
my, žáci Základní školy v Zámrsku, Vás srdečně zveme ve
čtvrtek 16.12. od 15:00-17:00 hodin na Odpoledne otevřených dveří naší školy spojené s prodejní výstavkou
vánočních předmětů, které jsme pro vás vyrobili v rámci
pracovních činností a školní družiny. Toto odpoledne máte
možnost se zároveň seznámit i s naší školní činností. Po
ukončení výstavky vás zároveň zveme od 18.00 hodin do
kostela sv. Martina na Vánoční koncert. Nejdříve vystoupí
Malý pěvecký sbor. Po něm vám zazpíváme jak klasické
koledy, tak i ty méně známé. Doprovázet nás budou tóny
elektrofonických varhan, i tóny kytary. Jako vzácný host na
našem koncertu vystoupí sólista Státní opery Praha Richard
Haan.
Velmi nás vaší návštěvou potěšíte.
Žáci ZŠ
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