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číslo 4

vydává obecní úřad Zámrsk pro informace o dění v obci

Máme záměr také opravit rozpadlé schodiště na hřbitově,
která je v majetku obce. Tato kulturní památka je bohužel v
havarijním stavu. Žádost o příspěvek jsme podali na
Ministerstvo kultury a dále na Pardubický kraj.
Z dalších investičních akcí, které pro letošní rok připravujeme,
zmíním výměnu oken na budově obecního úřadu a v budově
dílen (na obě budovy využijeme příspěvku z Programu
obnovy venkova Pardubického kraje v předpokládané výši
100 tisíc Kč), prodloužení chodníku podél parkové zdi,
dokončení schodiště a opravy na budově Penzionu a osazení
plynového kotle a rozvodů v budově základní školy. Do
rozpočtu obce jsme pro letošní rok také zahrnuli obnovu
autobusové zastávky v Janovičkách. Vzhled současné je
nedůstojný. V rámci výměny celé zastávky bude obnovena i
její základová deska. Nemalou část finančních prostředků
také v letošním roce použijeme na opravy komunikací a
opravy budov v majetku obce.

Vážení spoluobčané,
nedávno jsme vstoupili do roku 2011 a v rukou držíte první
letošní číslo Zámršťáčku. Tak jako jiné roky se i letos budeme
snažit, abyste na jeho stránkách nacházeli mnoho zajímavých
informací.
Tento rok je prvním rokem z volebního období nového
zastupitelstva, vzešlého z podzimních voleb. Složení
zastupitelstva se prakticky z poloviny obměnilo, jeho noví
členové jsou ale vesměs lidé znalí obecní problematiky a do
činnosti zastupitelstva se bez obtíží zapracují. Věřím, že je
bude tato činnost bavit, a že zastupitelstvo bude pracovat ke
spokojenosti obyvatel obce. Volbami jsme se zároveň
rozloučili s několika bývalými členy, kteří byli v minulém
období velmi platnými zastupiteli. Byli to lidé s velkým zájmem
a zapojením v činnosti obce, a ani odchodem ze zastupitelstva
svůj zájem o věci veřejné neztratili. Většina z nich je zapojena
do činnosti komisí a i jinak se zajímají o dění v obci. Ráda bych
jim na tomto místě ještě jednou poděkovala za jejich obětavou
práci a čas, který věnovali a nadále jsou ochotni věnovat obci
a spokojenosti jejích občanů.
Do letošního roku opět vstupujeme s novými plány a
záměry. Nejen na nás ale bude záležet, jestli se podaří
všechny realizovat. U části investičních akcí se snažíme
získat dotační příspěvky, bez jejichž přispění realizace
některých akcí jen těžko proběhne. V současné době má obec
rozpracováno, popřípadě již podáno několik žádostí o dotaci.
Nejrozsáhlejší akcí, na kterou podáváme žádost
opakovaně, je obecní kanalizace. S touto problematikou vás v
tomto vydání Zámršťáčku blíže seznamuje místostarosta
Pavel Matys. U dalších dvou akcí chceme využít dotačních
možností Operačního programu životní prostředí. První z nich
je ošetření kaštanových stromořadí v obci, stromořadí lip ke
hřbitovu a obnova zeleně v místním parku. Stromy nejsou v
dobrém stavu, péče o ně je povinností obce a bez jejich
ošetření by v brzké době mohl nastat havarijní stav. Jakkoli se
někomu může zdát problematika zeleně ve srovnání s
financemi, které by bylo nutné vydat například na opravy
komunikací nebo jiné investiční akce, podružná, je třeba si
uvědomit, že tyto vzrostlé stromy mohou být bez ošetření
hrozbou pro své okolí. Péče o ně je na obci a zachovat je a
pečovat o ně máme nadále v úmyslu. Zmíněná stromořadí
nezaměnitelně dotváří vzhled naší obce již déle než jedno
století. I v dobách dávno minulých byla stromořadí pro Zámrsk
typická.
Další akce, kterou připravujeme a bez dotačních
peněz ji budeme schopni realizovat jen stěží, je zřízení
preventivních protipovodňových opatření. V jejich rámci by po
celé obci byl nainstalován bezdrátový obecní rozhlas, byly by
instalovány hlídače výšky hladiny řeky Loučné a srážkoměr.
Dotačních možností Ministerstva pro místní rozvoj a
Pardubického kraje bychom rádi využili i při dostavbě a
rekonstrukci kabin na hřišti. Z iniciativy fotbalového klubu SK
Zámrsk, který v loňském roce úspěšně započal s tréninkem
mladší přípravky, byl vytvořen návrh na přístavbu kabin na
místním hřišti s plánovaným využitím právě mladými hráči.
Jak členové SK, tak i obecní úřad se vynasnaží, aby se v
letošním roce zrealizovala alespoň hrubá část přístavby.

Vážení spoluobčané, nezbývá než si přát, aby se v
dnešní nejednoduché době podařilo zrealizovat co nejvíce
záměrů. A to jak těch, které se týkají obce a veřejného života,
tak i těch osobních, které má každý z nás. Přeji vám, aby pro
vás byl letošní rok úspěšný a abyste ho prožili ve zdraví a
spokojenosti.
Zuzana Tvrzníková, starostka

Vzpomínka na Milana Touška
V pondělí 3. ledna jsme se v kostele sv. Martina naposledy
rozloučili s naším spoluobčanem panem Milanem Touškem,
který zemřel po delší nemoci dne 27. prosince 2010.
Pan Milan Toušek se stal občanem naší obce v roce 1990.
Přistěhoval se sem z rodné Chocně spolu s manželkou
Vojtěškou krátce po svém odchodu do důchodu. Předtím
takřka 40 let působil jako konstruktér ve vysokomýtské
Karose, a na svém kontě má několik desítek vynálezů
a zlepšovacích návrhů. Odchod do penze pro něj ale
neznamenal konec aktivního života, spíše naopak. Konečně
se mohl naplno věnovat své lásce hudbě a svému poslání
léčitelství.

Milan Toušek ve své pracovně
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vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších
věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá
pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní
počítač a připojení k internetu.

O léčitelství se pan Toušek zajímal už od šedesátých let
minulého století, kdy v sobě objevil léčitelské schopnosti.
Právě zde, v Zámrsku, úspěšně provozoval léčitelskou praxi,
a do jejich domku na Nové Vsi jezdívali nemocní nejen ze
všech koutů Čech, ale i z ciziny. Za svými pacienty jezdil i do
zahraničí, léčil ve Švýcarsku, Německu, Austrálii a v dalších
zemích. Jeho pacienti se počítali na tisíce a jeho kalendář s
termíny byl stále plný. Kdykoliv ho ale požádal kdokoli z nás,
místních občanů, o pomoc v nemoci, bez váhání si udělal čas
a léčil nás často bez ohledu na sebe
a potřebu svého odpočinku.
Duševní sílu, kterou pro svou práci potřeboval, jistě čerpal i v
tvůrčí oblasti hudby. Díky všestrannému hudebnímu nadání
od mládí působil nejen jako kapelník a interpret ovládal hru na
několik nástrojů ale věnoval se i komponování. Jeho skladby
jsou často zaměřeny tématicky k jeho milovaným Východním
Čechám, Choceňsku a okolí. Mnohé z jeho skladeb jsou již
dlouho na repertoáru orchestrálních těles, pěveckých sborů i
dixielandových kapel.
Pan Milan Toušek se od počátku pobytu v naší obci živě
zajímal o zdejší kulturní život a aktivně se zapojil do jeho
organizace. S jeho velkou pomocí tu vznikla dlouholetá
tradice koncertů na zámeckém nádvoří, v místním parku
anebo v kostele sv. Martina. Měl mnoho přátel mezi
významnými hudebními osobnostmi a díky přátelství, které je
pojilo, Zámrsk navštívili a také zde koncertovali vynikající
interpreti.
Tvořivá aktivita pana Touška však ani tady nekončila. Je
autorem mnoha knih o biotronice, psal i povídky a v roce
2004 vydal sebranou knihu písní z Východních Čech s
mnoha písněmi z naší oblasti. Byl nesmírně silnou
osobností. Světu a lidem kolem sebe dokázal dlouho
předávat léčivou životní energii. Nesmazatelně se zapsal do
myslí nás všech.

- Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře
na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím
datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v
současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
- Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci
České pošty.
- Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat
domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek.
- V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici
bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří budou
připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.
- Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo
tzv. Minisčítání, ve kterém si mohli žáci a studenti zábavnou
formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak
jsou tyto údaje užitečné a zajímavé.

Generálka na Sčítání lidu
V České republice se letos od 6. dubna do 7. května
uskutečnilo zkušební sčítání lidu. Celkem 6,4 % obyvatel
využilo možnost odeslat formuláře elektronicky přes internet,
ostatní zvolili klasickou cestu a vraceli formuláře komisařům
nebo je posílali poštou.
Pro zkušební sčítání vybrali statistici 0,5 % obyvatel České
republiky, aby prověřili všechny potřebné procesy před ostrým
sčítáním v příštím roce, otestovali srozumitelnost a
přehlednost formulářů a vyzkoušeli nové techniky skenování
dat. „Sčítání lidu se na našem území provádí pravidelně od
roku 1869. Letos se poprvé v historii testovalo i elektronické
vyplňování sčítacích on-line formulářů na internetu, které
bude při sčítání příští rok úplnou novinkou,“ upozorňuje
místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav
Drápal. „Samotné informace z dotazníků nebyly při
zkušebním sčítání tím nejdůležitějším, zaměřili jsme se
hlavně na srozumitelnost otázek a formulářů. Výstupem
byla zpráva, jaké procesy je potřeba pro ostré sčítání
zlepšit a kde jsou slabá místa nových systémů.“

Pan Toušek bohužel nebyl jediným naším spoluobčanem,
který nás navždy opustil na přelomu roku 2010 a 2011.
V prosinci a v lednu jsme se také rozloučili s paní Janou
Lebedovou, Vlastou Šedovou a Annou Kopřivovou a
s pány Vlastimilem Merklem a Jaroslavem Chaloupkou.
Čest jejich památce!

Sčítání lidu,
domů a bytů 2011

Historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na
našem území se soupisy obyvatel tvořily už ve středověku,
kdy sloužily panovníkům k vojenským a daňovým účelům.
Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší
dochovaný soupis na českém území je považován soupis
majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí
zakládací listiny knížete Spytihněva II. Za významný mezník
pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie
Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu v historii
sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání
provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a
jednotně na celém území soustátí.

Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční
na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání
proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v
historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení
Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na
sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na
osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při
tomto způsobu sčítání částka v Evropské Unii obvyklá ).

Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu
novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační
technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání:

Rozsah informací i kvalita dat se začala významně zvyšovat
od roku 1869, kdy se uskutečnilo první moderní sčítání lidu na
našem území. Jediné sčítání, které se v novodobé historii
Československa nekonalo, bylo v roce 1940 kvůli 2. světové
válce.

- Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím
související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz
na registrované partnerství.
- Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným
způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy
a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na
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Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Vážení spoluobčané,
jsme na začátku roku 2011 a já bych Vás chtěl stručně
informovat o aktivitách z oblasti výstavby v obci.
Nejprve bych chtěl uvést plánovanou vodohospodářskou,
účelovou akci „Kanalizace Zámrsk Janovičky“. Prvotní
inženýrská činnost probíhala už začátkem sedmdesátých let.
V devadesátých letech následovalo několik studií variantních
návrhů a finanční zhodnocení jednotlivých řešení. Varianta
centrálního čištění odpadních vod na ČOV ve Vysokém Mýtě
byla v roce 2003 vyhodnocena z pohledu investičních i
provozních nákladů jako nejpříznivější a byla dále
zapracována do dalších stupňů projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí a následného stavebního povolení
(Generální projektant EVČ s.r.o. Pardubice). V minulých třech
letech jsme dvakrát podávali žádost o dotaci na výstavbu
kanalizace. V obou případech byla bohužel žádost zamítnuta.
Na podzim roku 2010 jsme byli připraveni podat již třetí žádost
o dotaci na SFŽP (Státní fond životního prostředí). Bohužel
byl na poslední chvíli tento dotační titul v loňském roce na
podzim zrušen.
Tyto nepříjemné okolnosti nás vedly k myšlence, zdali
nebude výhodnější jiný systém odkanalizování obce,
například čištění v katastru obce vlastními čistírnami
odpadních vod. Musím okrajově upozornit, že bychom tímto
krokem „zahodili“ minimálně osm roků práce a nastala by
velmi složitá jednání, která by souvisela s případnou novou
projektovou dokumentací a související změnou územního
plánu, nové územní rozhodnutí a stavební povolení a mnoho
dalších nepříjemných byrokratických kroků, které by nás
odsunuly zase minimálně o další dva roky déle. A to by mohl
být problém z důvodu limitního termínu pro čerpání dotací.
Po přehodnocení dané situace jsme proto za tímto účelem
zadali několika nezávislým odborníkům z oboru
vodohospodářských staveb prověřit všechny možné varianty
a okolnosti a tyto porovnat s naší projektovou dokumentací
včetně dlouhodobého finančního vyhodnocení investičních a
provozních nákladů. Na základě výsledků odborného a
finančního posouzení, které shodně potvrdily jako
nejvýhodnější původní variantu centrálního čištění na ČOV ve
Vysokém Mýtě jsme koncem ledna urychleně podali žádost na
jeden z dotačních titulů na Ministerstvu zemědělství.
Pro lepší náhled bych Vám chtěl stručně přiblížit některé
skutečnosti, které jsou pro naši obec s 750 obyvateli mírně
znevýhodňující. V první řadě je nevýhodné vzájemné terénní
uspořádání jednotlivých čtvrtí - mnoho úseků s výtlakem.
Rozlehlost našeho katastru vzhledem k počtu obyvatel má
další nepříznivý vliv na délku kanalizační sítě. Kdybychom se
rozhodli pro „naše čistírny“, musím připomenout, že v ceně
stočného by se projevilo nepříjemné navýšení sazby na
obnovu našich čistíren.
Nesmím zapomenout na důležitou věc, která navazuje na
nezbytnost mít vybudovanou kanalizaci. Naše obec má jako
celek do konce roku 2012 udělenou výjimku od vodoprávního
úřadu ve Vysokém Mýtě, kde nemusíme mít zatím
dokladovanou likvidaci odpadních vod podle platných zákonů.
Ze své zkušenosti vím, že 95% našich žump, septiků atd. u
nemovitostí nesplňuje předepsané technické podmínky. To by
vyřešila plánovaná kanalizace včetně odboček, do kterých by
se každá nemovitost měla s přípojkou napojit. Předpokládám,
že se v naší obci najdou spoluobčané, kteří se nebudou chtít
připojit. V takovém případě musím upozornit, že po roce 2012
bude muset každá nepřipojená nemovitost individuálně
doložit dokumentací a posudkem, že likviduje odpadní vody v
souladu s platnými předpisy (Zákon č. 274/2001Sb. O
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů , Vyhláška č. 428/2001Sb., kterou se
provádí zákon č. 274/2001 Sb. v platném znění).
3

Dále uvádím stručný technický popis
projektové
dokumentace:
Z hlediska odkanalizování se jedná o poměrně složitou
problematiku, zejména s ohledem na rozmanitou členitost
území, kterým protéká Loučná s náhonem a další vodoteče se
stálým nebo občasným průtokem. Je předpoklad, že stávající
dešťovou kanalizaci bude možno využít po dostavbě jako
součást jednotné stokové sítě obce s tím, že některé úseky
bude třeba rekonstruovat. Některé úseky bude nutno
pravděpodobně vyvložkovat. Pokud je nemovitost vybavena
řádnou domovní ČOV, záleží na majiteli, zda ji bude nadále
provozovat, či zda se napojí na veřejnou kanalizaci. U tlakové
splaškové kanalizace navržené v zástavbě Janoviček se
předpokládá maximální omezení počtu čerpacích domovních
šachet (jedna může sloužit 4-5 rodinným domům).
Součástí stavby nejsou domovní přípojky s výjimkou dílčích
tlakových splaškových kanalizací, kde součástí návrhu jsou i
domovní čerpací šachty s podružnými řady tlakové kanalizace.
Nutná gravitační přepojení v nemovitostech zajistí majitelé
nemovitostí. Stavba umožní zrušit stávající problematický provoz
septiků, žump, domovních nebo malých čistíren, který sice byl
povolován, ale v současné době již nevyhovuje požadavkům na
čištění odpadních vod.
Předpokládá se, že provozovatelem navržené kanalizace
bude VaK Vysoké Mýto s.r.o., která je provozovatelem
vodovodu v obci i čistírny, kam budou veškeré splašky
odvedeny.
Mimo zástavbu je trasa vedena buď krajem polí a zahrad
nebo zelenou krajnicí komunikace Janovičky
Zámrsk,
výsledný výtlak od Zámrsku je navržen do kraje polní cesty,
která prochází kolem Šnakovského potůčku. Uvnitř zástavby
je kanalizace navržena jednak v zelených pásech podél
místních komunikací, v místních komunikacích a jednak
dílčími zahradami tak, aby bylo možno podchytit gravitačně
stávající přepady ze septiků apod. Řešení je v souladu s
návrhem PRVKUC zabývajícím se rozvojem Pardubického
kraje. Technický návrh vycházel z doporučení předchozích
variantních studijních prací a územního rozhodnutí, které
nabylo právní moci. Stavba zefektivní a zkvalitní manipulaci
se splaškovými odpadními vodami. Budoucí úhrada stočného
bude občanům částečně kompenzována odpadnutím
současných provozních nákladů spojených s provozem
malých nebo domovních ČOV, vyvážením žump a kalů ze
septiků s problematickým provozem. Čerpací stanice budou
vybaveny spolehlivým typem strojního zařízení a ponornými
čerpadly s nízkými provozními náklady a vysokou účinností.
Realizací dostavby kanalizace v Zámrsku a výsledného
výtlaku do stokové sítě Vysokého Mýta před městskou ČOV
budou vytvořeny podmínky pro bezpečný a spolehlivý provoz
likvidace splaškových odpadních vod v obci. Budou
odstraněny hygienické a estetické závady spojené s
vypouštěním odpadních vod do stávajících zatrubnění nebo
přímo do místních vodotečí a Loučné. Tím dojde ke zvýšení
kvality vody v těchto tocích. Budou celkově vytvořeny dobré
podmínky pro další rozvoj obce a blízkého okolí.
Dále bych chtěl připomenout některé další akce, které
jsme v nedávné době realizovali a které nás čekají a které z
nedostatku finančních prostředků prozatím nemůžeme
uskutečnit.
Na novém úseku chodníku mezi mostem přes Loučnou a
BUS zastávkou v Nové Vsi byla provedena modernizace
veřejného osvětlení. V loňském roce byla provedena
plynovodní přípojka v Základní škole. Letos by měla být
dokončena změna systému ústředního vytápění na plynové.
V kombinaci s dříve vyměněnými okny v budově očekáváme
provozní finanční úspory. Nadále počítáme s rekonstrukcí
nevyhovujících mostních objektů. Jedná se o mostek u
škrobárny a lávku v Janovičkách, u kterých se stále zhoršuje
stavební stav.

Stále usilujeme o rekonstrukci mostu u prodejny, který má
ve správě SÚS Pardubického kraje. Na místní komunikaci v
úseku Nová Ves Janovičky budou opět nutné opravy po
skončení zimního období. Na nutnou údržbu rozpadlých míst
na dalších obecních komunikacích bude opět nutno po zimě
vynaložit nemalé finanční prostředky.
V současné době spolupracujeme s VOŠ stavební ve
Vysokém Mýtě, p. Patrikem Kopeckým na pasportizaci našich
místních komunikací. Tato dokumentace by měla kromě nutné
evidence stavu jednotlivých komunikací umožnit i lepší
podmínky pro získání možných dotací na rekonstrukce těchto
komunikací, které jsou v některých případech už za hranicí
životnosti.
Budeme také usilovat o důkladnější a včasné opravy
zničených úseků na průtahu obce a s tím související
dodržování zákazu vjezdu těžké dopravy. Na podzim se
osvědčila namátková přítomnost dopravní policie s měřením
rychlosti v obci. Dále budeme žádat o dotace na výstavbu
bezdrátového informačního povodňového systému.
Také bych chtěl požádat o Vaši případnou spolupráci ve
formě návrhů a podnětů, které by se týkaly zlepšení staveb a
okolního prostředí nejen v centrální části obce, ale i přilehlých
čtvrtích, na které se nesmí zapomínat. Jedním z námětů by
mohla být například postupná rekonstrukce místní
komunikace, vedoucí od Státního archívu okolo Obecního
úřadu k prodejně. Součástí by byly úpravy plochy před
Státním archívem a dále vybudování nových parkovacích
míst před základní školou.
Musím také s potěšením konstatovat, že stavební činnost
na Vašich nemovitostech neustává a nadále se postupně
zkvalitňuje i přes „celosvětovou krizi“ vnější vzhled naší obce.
Na závěr bych Vám chtěl popřát, abyste prožili rok 2011 ve
větší pohodě, zdraví, vzájemné toleranci a s co nejméně
špatnými zprávami od našich politiků.

C) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Informaci starostky obce o stavu příprav
dokumentace pro budování obecní kanalizace
2) Informaci starostky obce o poděkování Diakonie
Broumov
3) Informaci starostky obce o ustavení inventurních
komisí a nutnosti provedení inventur k 31.12.2011

Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk
ze dne 27.1.2011 (usnesení č. 3)
D) Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Podpis mandátní smlouvy s Ing. arch. Jiřím
Vohralíkem na vyplnění a administraci žádosti o
dotaci z fondu Ministerstva zemědělství ČR na akci
„Kanalizace Zámrsk Janovičky“ a uspořádání
výběrového řízení na zhotovitele výše uvedené
stavby
2)
Podání žádosti o dotaci na akci „Kanalizace
Zámrsk Janovičky“ do programu Ministerstva
zemědělství 129 183
3)
Vydání předběžného souhlasu firmě BIO VM
s.r.o. s umístěním zařízení na výrobu elektrické energie z
obnovitelných zdrojů, který bude sloužit výhradně pro
možná následná jednání s firmou ČEZ Distribuce a.s.
E) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Informace starostky obce o přípravách žádostí o
dotaci ze Státního fondu životního prostředí na
protipovodňová opatření naší obce a revitalizaci
historických stromořadí a zámeckého parku, dále
na Ministerstvo pro místní rozvoj (dotace na
rekonstrukci kabin na fotbalovém hřišti) a informaci
o podání žádosti na Pardubický kraj na tutéž akci a
informaci o přípravě žádosti na opravu schodiště
na hřbitově na Ministerstvo kultury prostřednictvím
ORP
2)
Informaci Radomíra Přikryla o přípravách
prodeje hasičských vozidel Avia a Opel.
3)
Informace o jednáních ve věci směny pozemků
v areálu firmy ZEVAS Vraclav v katastru obce (bývalé
zemědělské družstvo).

Ing. Pavel Matys, místostarosta obce

Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk
ze dne 13.12.2010 (Usnesení č. 2)
A) Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Podání žádosti o dotaci z programu Pardubického
kraje na rekonstrukci schodiště u hrobky
Zásadských z Gamsendorfu, následně i podání
žádosti o dotaci na tuto akci na Ministerstvo
kultury, památková péče, program Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s
rozšířenou působností.
2) Podání žádosti o dotaci z Programu Pardubického
kraje na rekonstrukci a výstavbu sportovišť,
program C1 na rekonstrukci a dostavbu kabin SK na
hřišti v Zámrsku
3) Podpis smlouvy o společném postupu obcí při
centralizovaném zadávání veřejné zakázky na
výběr dodavatele energií pro rok 2011
4) Obecně závaznou vyhlášku obce Zámrsk č.
1/2010 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
5) Obecně závaznou vyhlášku obce Zámrsk č.
2/2010 o místním poplatku ze psů
6) Obecně závaznou vyhlášku obce Zámrsk č.
3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
7) Stanovení rozpočtového provizoria obce na první
čtvrtletí roku 2011 takto: Příjmy ve výši 1.851.575,Kč a výdaje ve výši 1.796.325,- Kč
B) Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Radě obce a finančnímu a kontrolnímu výboru
obce překontrolovat soulad Hřbitovního řádu obce
se zákony, platnými od 1.1.2011

Myslivecké sdružení Majka
Dobříkov - Zámrsk
pořádá v sobotu 12. března 2011

v Zámrsku, na sále hostince „V Podskalí“
Začátek je ve 20 hodin.
Čeká Vás tradiční myslivecká kuchyně,
bohatá tombola.
K tanci hraje skupina

„Primátor“ z České Třebové.
Místenky lze zajistit:
u pánů T. Horníčka, tel. 736 747 117
nebo ing. Kováče, tel. 724 576 123
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Tříkrálová sbírka 2011

NOVÝ PŘEDPIS NA PROVOZ KOMÍNŮ,
KOUŘOVODŮ A SPOTŘEBIČŮ PALIV
PLATNÝ OD 1.1.2011
V souvislosti s platností nové vyhlášky č. 91/2010 Sb. o
podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv znovu upozorňujeme občany na
nezbytné činnosti, spojené s jejich provozem. Je vysoce
pravděpodobné, že v případě vzniku škodné události u
pojištěné nemovitosti nebo domácnosti, která vznikla ve
spojení s provozem těchto zařízení, bude pojišťovna zjišťovat,
zda občan vyhláškou požadovaný úkon splnil. V případě
zanedbání této povinnosti (např. chybějící doklad o kontrole
komínu od kominíka) by mohla pojišťovna výrazně omezit
pojistné plnění v případě, že vznikl od takového komínu požár.
Je tedy třeba, aby každý provozoval komín, kouřovod i
spotřebič paliv (kotel, kamna, krb) tak, aby nedocházelo ke
vzniku požáru. S tím souvisí povinnost provádět pravidelně
čištění a kontrolu komínu a kouřovodu. Dle vyhlášky musí
komín každý rok zkontrolovat kominík. Čištění spalinové cesty
se zavedeným spotřebičem na pevná paliva o jmenovitém
výkonu do 50 kW si může každý provést svépomocí, avšak u
spotřebičů na kapalná a plynná paliva může čištění spalinové
cesty provádět pouze kominík! Dále před uvedením nové
spalinové cesty do provozu, při stavební úpravě komína, při
změně druhu paliva, před výměnou či novou instalací
spotřebiče, po požáru v komíně a při vzniku trhlin ve spalinové
cestě musí být provedena revize spalinové cesty, kterou
provádí revizní technik komínů, komínových systémů či
spalinových cest. Také vypalování komína za účelem
odstranění pevných usazenin smí provádět pouze kominík.
Majitel objektu musí vypalování komína minimálně 5
pracovních dnů předem oznámit na Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje (tel: 950 570 113).
Přikládáme kontakt alespoň na dva kominíky, působící
v této oblasti:
Kominík pan Ladislav Přikryl
Pivovarská 401/II, Vysoké Mýto: 604 780 431
(prosí kontaktovat raději formou SMS)
Kominictví Vrabec: 777 341 264

Vážení spoluobčané, ráda bych Vás informovala o tom, jak
probíhala letošní tříkrálová sbírka. 2.1.2011 jsme se všichni
sešli u nás doma, dětičky se převlékly za tři krále, vzaly si
křídy, pokladničky a vyšli k vašim domovům. Jako již vloni se
nám i letos podařilo vytvořit tři skupinky-dvě chodily v Zámrsku
a jedna v Janovičkách. Jako vedoucí skupinek chodily s dětmi
paní Yveta Tomanová , Marcela Kajsrlíková a Jana Matysová .
Musím s radostí říct, že děti se nám podařilo sehnat zcela bez
obtíží, jen nás občas trošku zaskočí nějaké to nachlazení, ale i
to jsme zvládli. Děti chodily tyto- Eliška Tomanová, Lucie
Pešková, Zbyněk Říha, David Pešek, Tereza Černá, Soňa
Novotná, Lucie Novotná, Johanka Tomanová, Barbora
Tučková a Blanka Horáčková. Díky vaší ochotě přispět se
nám podařilo vybrat tyto částky - v Zámrsku 9984,-Kč a v
Janovičkách 2295,-Kč. Loni se vybralo celkem 12 629,- Kč.
Moc mě těší ochota zdejších lidí pomoci při této dobročinné
akci a těším se na další spolupráci. Patří veliký dík všem
dětem, jejich rodičům, vedoucím skupinek a maminkám, které
dětem uvařily oběd a poskytly jim zázemí. V neposlední řadě
děkuji Vám všem za velkorysost, s kterou přispíváte na tuto
sbírku. S přáním krásného jara MUDr. Hana Pešková.

V loňském roce se naše obec rozrostla celkem
o dvanáct nových občánků, kteří mají jako trvalé
bydliště zapsán Zámrsk.
Narodili se: Lada, Ester, Natálie, Julie, Denisa,
Jakub, Matyáš, Lukáš, dvojčátka Dominika
a Natálie a dva Václavové.

Gratulujeme rodičům k narození
jejich děťátka a všem narozeným dětem
přejeme mnoho zdraví a radosti ze života!
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Statistika dle věku

Masopustní veselice na ledě?

Važení spoluobčané, již brzy se uskuteční velké sčítání lidu,
o němž Vás informujeme právě v tomto čísle Zámršťáčku.
Nicméně pro zajímavost jsme pro Vás připravili takovou
malou statistiku věkového složení obyvatelstva naší obce.

V sobotu 5. 2. 2011 byla naplánována akce na ledě pro děti i
dospělé. Bohužel, počasí, které v týdnu vypadalo tak slibně,
nás trošku zradilo a na ledě se v ranních hodinách objevila
voda. To by nebylo právě ideální pro případné pády apod. My
jsme se však nenechali odradit a akci jsme bleskurychle
přesunuli na hřiště. A pak už jsme netrpělivě očekávali
příchodu masek, vyzbrojeni masopustními koblížky, borščem,
čajem i svařákem pro zahřátí.

Informace – odpadové hospodářství
I letos stejně jako v předchozích letech je do konce března
nutné označit popelnice novou známkou. Známku obdrží
na obecním úřadě každý, kdo má zaplacené odpady za rok
2010. Při výdeji známky se vás pracovnice obecního úřadu
také budou ptát na druh popelnice, kterou vlastníte. Tuto
statistiku si objednala firma Ekola – zjištěné údaje míní zadat
do připravovaného systému řízení vozidel na svoz
komunálního odpadu, které budou napojeny na systém GPS –
od chvíle spuštění tohoto systému nevyvezou popelnici,
kterou nebudou mít zaevidovánu.
Možná vám uniklo, že obec vydala novou obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Oproti loňsku došlo k
těmto změnám: V čl. 6 – osvobození a úlevy se od poplatku
osvobozují: každé třetí a další narozené nezaopatřené dítě,
žijící ve společné domácnosti alespoň s jedním z rodičů,
popřípadě pěstounů; dále osoby, které trvale nebo alespoň po
dobu 3/4 rozhodného období (tj. kalendářního roku) pobývají
ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních mimo území
obce a dále osoby, jejichž trvalý pobyt byl úředně změněn na
adresu ohlašovny, v obci se nezdržují a na území obce nemají
jinou adresu pro korespondenci. Úleva od poplatku se ve výši
200,- Kč na poplatníka poskytuje všem poplatníkům, žijícím
ve společné domácnosti, jejichž společný příjem nedosáhl v
období předchozího kalendářního roku
1,5 násobku
životního minima.Mimořádné úlevy na základě písemné
žádosti poplatníků již zákon neumožňuje. Splatnost poplatku
se v čl. 5 určuje vždy do 30. listopadu v příslušném
kalendářním roce. Výše poplatku se nemění.

Několika krásných masek jsme se skutečně dočkali. Přišly
princezny i víly, přišli rytíři, vodníci, čertíci, turci, čarodějové i
medvědáři každé dítě v masce obdrželo při příchodu sladký
masopustní koblížek ……masky to byly přenádherné, jen jich
bylo poněkud málo. Je to velká škoda, protože si myslím, že
nejen děti se vyřádily a po zimních dnech strávených
převážně doma nám všem 2 hodinky na čerstvém vzduchu se
zábavou i občerstvením krásně prospěly. Při závěrečném reji
masek jsme vyhodnotili nejlepší a každé dítě dostalo za účast
v soutěži sladkou odměnu. Tímto bych chtěla poděkovat celé
kulturní komisi a jejich rodinným příslušníkům za pomoc při
realizaci této akce a obzvlášť potom paní Lence Hejdukové za
skvělé zajištění zábavy s dětmi. Věřím, milí spoluobčané , že
příště se na nějaké další akci setkáme ve větším počtu a věřte,
že nádherných setkání v roce 2011 pro Vás kulturní komise
připravila víc než dost.
Na viděnou se těší
Daniela Lamberská
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Vánoce a nový rok v mateřské škole

Přijetí dítěte do MŠ

Rozsvítit plamínky radosti z bohaté vánoční nadílky (ve které
nechybělo Lego, knihy, velké molitanové kostky, pastelky,
„měsíční vozidlo“, odstrkovadlo, kočárek s panenkami,
traktor, auto, velké korále a „céčka“ na navlékání, lopatky,
kbelíčky a bábovičky na pískoviště, stavebnice, stolní hry, či
prošívané deky s povlečením a ručníky) Ježíškovi letos opět
pomohl především obecní úřad, ale také náš dlouholetý
sponzor firma Brück AM i rodiče - manželé Tučkovi, Horáčkovi
a Matysovi, kteří Ježíškovi na dárky přispěli.

legislativa, postup a podmínky
Právní předpisy
Přijímání dětí do mateřské školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, v platném znění a zákonem č. 204/2005 Sb., kterým se
mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy,
které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Při přijímání
dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené
zvláštním právním předpisem ( § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví).
Základní informace o organizaci předškolního vzdělávání
Při přijímání dítěte je možné stanovit zkušební dobu pobytu dítěte v
mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout dobu 3 měsíců. Tuto
dobu stanovuje ředitelka mateřské školy. K předškolnímu vzdělávání
se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky a děti s povoleným odkladem školní docházky. O
přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské
školy na základě písemného vyjádření školského poradenského
zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a
dorost s přihlédnutím k podmínkám a možnostem mateřské školy.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Rodiče dítěte a ředitelka MŠ.
Jaké jsou podmínky a postup ze zákona:
Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem termín a
dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro
následující školní rok a zveřejní ho v tisku "Zámršťáček" a místním
rozhlasem. Ředitelka rozhodne o zařazení dítěte do MŠ zpravidla k
počátku školního roku.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
„Žádost k předškolnímu vzdělávání“ a „Evidenční list pro dítě v
mateřské škole“ - jsou k dispozici v MŠ a na webových stránkách
www.zamrsk.cz , v části mateřská škola.
Jakým způsobem postupují rodiče:
Informují se u ředitelky školy a přihlásí dítě podáním žádosti k
předškolnímu vzdělávání na následující školní rok do mateřské školy
dle vlastního výběru, a to po vyhlášení zápisu do
MŠ, ve stanoveném termínu.
Jaké doklady musí mít s sebou k zápisu :
- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
- Evidenční list pro dítě v mateřské škole na kterém nesmí chybět
vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost o zdravotním stavu dítěte
a o pravidelném očkování dítěte (podmínka stanovená zvláštním
právním předpisem § 50 zákona č. 258/2000 Sb.)
- OP zákonného zástupce dítěte (z důvodu kontroly trvalého pobytu)
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.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení žádosti: 30 dnů
Kteří jsou další účastníci postupu:
Krajský úřad Pardubického kraje v případě odvolání
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání proti rozhodnutí ředitele ke krajskému úřadu v souladu s §
183 odst. 3 školského zákona v platném znění prostřednictvím MŠ
Jaká je délka provozu MŠ ? Od 6:30 hod. do 16:00hod.
Poplatky: Úplata za předškolní vzdělávání (řídí se § 6 vyhlášky č.
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání) Stravné (řídí se vyhláškou č.
107/2005 Sb. o školním stravování)
Podmínky přijímacího řízení:
K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti:
- v posledním roce před zahájením povinné školy docházky s místem
trvalého pobytu na území obce Zámrsk a děti s povoleným odkladem
školní docházky - s trvalým bydlištěm v ZámrskuV případech, kdy
počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k
předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního
počtu dětí pro mateřskou školu, přijímací řízení se bude řídit
Kritérii pro přijetí dítěte k docházce do mateřské školy
(zveřejněna na informační nástěnce v šatně MŠ a na
www.zamrsk.cz, část mateřská škola)

Náš dík patří také paní Jaroslavě Syrové za pletené oblečky,
paní Prokopové za šité oblečky na panenky a za doplňky na
besídku a panu Prokopovi za truhlu, do které si panenky své
poklady mohou ukládat. Ruce k dílu přiložila také paní
Jaroslava Viktorínová, která nádherně ozdobila perníčky
vyrobené dětmi. Všem proto za peníze, věcné dary i za pomoc
velice děkujeme. S příchodem zimy se naše školka postupně
měnila v pekelnou říši, představující zlo a v říši nebeskou,
zosobňující dobro. Příběh o souboji zla s dobrem zahrály a
zatančily děti při vánoční besídce. Konec loňského a začátek
letošního roku byl ve znamení kontrol. První byla zaměřena na
bezpečnost práce a s ní spojenou dokumentaci, další na
výkon státní správy – dokumentaci ředitelky, účetnictví a
stravování – vše se závěrem: bez závad. Na děti čekalo po
Novém roce vyprávění o Třech králích, o Zimním království i o
životě lesní zvěře a ptactva v zimě, zakončené ukázkou
výcviku dravců a sov. Nechyběla ani příprava předškoláků na
zápis do školy, exkurze do základní školy či seznámení se
starými řemesly v muzeu ve Vysokém Mýtě. Zvyky našich
předků poznáváme i v období masopustu. Kromě toho
vyrábíme karnevalové masky, rozlišujeme a kreslíme hudební
nástroje, zdobíme prostředí školky a těšíme se na maškarní
karneval, který ve školce vypukne, jen co nás opustí neštovice
a pomine chřipkové období.

Lenka Hejduková, ředitelka MŠ
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Základní škola - o zápisu

Robinsoni se vrací do Krkonoš

Zápis do prvního ročníku místní základní školy pro příští školní
rok proběhl letos 26. ledna. K zápisu přišlo šest předškoláků.
Ti během zápisu procházeli v doprovodu žáků
1.-5. ročníku pohádkovou říší písmenek. Nejprve je přivítal
Kouzelník, který je seznámil s úkoly, které budou postupně
řešit. Na jednotlivých stanovištích se o děti starali Písmenkoví
skřítci a promlouvali k nim pouze veršovanou řečí. Pod jejich
vedením předškoláci poznávali zvířátka, řadili je do prostředí,
kde žijí, určovali barvy a geometrické tvary, hráli si s
matematickými představami, recitovali básničky, zpívali
písničky a svoji obratnost předvedli přecházením po
písmenkových kamenech přes písmenkový potok. Na závěr
za splněné úkoly obdrželi dárečky, které pro ně současní
školáci vyrobili. Budoucím školákům se dárky moc líbily! Bylo
vidět, že jsou velmi dobře připraveni k plnění úkolů zápisu,
dařilo se jim.

Letošní ozdravný pobyt na horách pro nás začíná už 17.
ledna. V letošním roce opět využíváme po několikaleté
přestávce služeb naší staré známé boudy - KUPROVKY .
Tady jsme začínali s ozdravnými pobyty na horách. Byli jsme
překvapeni, jak po rekonstrukci vypadá. Pokojíčky jsou
vybaveny novým nábytkem, všude koberce, útulno a příjemné
teplo. Co více si můžeme přát, když i sněhu máme habaděj!
První den nás při příjezdu na parkoviště vítá naše známé
azúro, které můžeme sledovat po celou cestu z rolby, jež nás
všechny odváží k boudě. Bouda totiž stojí ve výšce téměř 1
300 m nad mořem a cesta zdatnému turistovi trvá do kopce
několik hodin. Po příjezdu a dobrém obědě se ubytováváme a
rychle na svah! Ještě že jsme někteří nezapomněli jezdit na
vleku typu POMA. Někteří s tímto vlekem začínají a velice se
snaží.
Největší péči vždy na začátku potřebují prvňáci. Kontroly
oblečení se ujímá teta Pavlína, která má zkušenosti z
minulých let a nic jí neujde. „Máš kapesník, brýle, namazal ses
krémem, kolik máš svetrů, nechybí ti šála?“ říká stále do
nekonečna. S obouváním dětem nejvíce pomáhá v lyžárně
strejda Roman, který i letos věnuje lyžařům a celému
pedagogickému sboru krásné mikiny. Ještě jednou mu za
všechny touto cestou moc děkujeme. Představte si, že nikdo z
žáků, kteří s námi jezdí, nezapomněli lyžovat. Již ze školy jsou
poučeni o bezpečnosti a chování na lyžích a bez nějakých
větších problémů pravidla dodržují. Nad tím bdí náš instruktor
strejda Smola, který s námi jezdí také plno let. Někdy musí
seřídit znovu lyže, protože dělají nezdobu. A co náš pan
učitel? Má na starosti celý zájezd. Dbá, aby dobře fungovala
organizace pobytu, aby byl vstřícný kontakt s personálem
Kuprovky a na svahu učí s paní ředitelkou prvňáky lyžovat.
Paní vychovatelka je zdravotnice, jak má být. Stará se o
všechno kolem dětí. Dohlíží i na hygienu a spolu s rodiči, kteří
také jezdí s námi a pomáhají nám, organizuje volnočasové
aktivity po obědě a před večeří. Například s tetou Pavlínkou
šijí s dětmi měkká zvířátka z froté ponožek. Pomáhají i „tety“:
Štěpánka, Jana, Martina a strejda Honza. Před ukončením
zájezdu se paní vychovatelka stává DJ a uvádí diskotéku.
Ale ještě není přece konec zájezdu! Jsme ve vyprávění na
začátku. Po prvním dnu a klidné noci jsme překvapeni, jak se
počasí změnilo. Je vítr a bílá tma. Musíme jezdit opatrně a
více se navzájem hlídat. Odpoledne se dělá zase hezky. To
jsou hory. Pádů na svahu není moc ani tento den, ani ty další.
Jezdíme ráno, jezdíme odpoledne. Dny utíkají jako voda.
Prvňáci se pod dohledem učitelů neustále zlepšují. Máme z
toho velkou radost.
Nemalou radost máme i z předškoláků, kteří s námi a se svými
rodiči se také zúčastnili ozdravného pobytu. Byli to: Vojtíšek
Suchomel a Filípek Černý. Velice dobře se zapojují do
kolektivu. Snaží se jezdit s doprovodem, ale i bez něj. Vojtíšek
nakonec patří při závodech, které každoročně den před
odjezdem pořádáme, mezi nejlepší v kategorii nejmladších.
Závodů se účastní všichni žáci. Někteří dostávají diplom za
umístění, ostatní za účast. Velikou odměnou za naše snažení
bylo, že prvňáci: Bětuška Duchoslavová, Pepíček Kalous,

Zápis v ZŠ - Pismenkoví skřitci a Kouzelník

Pro nás je nejvíce podstatné, že se všichni do naší školičky už
těší! Od starších kamarádů vědí, co všechno škola pro žáky
připravuje. Vedle přímé vzdělávací činnosti to jsou například
tematické výlety nebo odpolední kroužky. Všechny děti se
velmi se těší na každoroční ozdravný pobyt v Krkonoších, kde
se všichni již od těch nejmenších úspěšně učí lyžovat. Škola
zve na návštěvu také významné osobnosti – naposledy sólistu
Státní opery Praha Richarda Haana, chlapecký pěvecký sbor
Boni Pueri, juniorského mistra světa na lyžích Zbyňka Pánka a
další. Školáci se rádi podílí i na vytváření a udržování vztahů
se staršími spoluobčany – výroba a roznášení dárečků k
Vánocům a ke Dni matek potěší nejen školáky, ale především
zmíněné seniory. Všem budoucím školákům přejeme, aby se
jim v naší škole líbilo a dařilo se jim!
Základní škola Zámrsk
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Denis Řehoř, Leonka Janíková a Míša Jiráček se naučili
sjíždět svah a nebáli se. Po náročném závodě děti dostávají
jako sladkou odměnu za podané výkony od strejdy Romana
ovocný pohár.
Týden se nám vydařil nejen díky počasí, výbornému
ubytování, jídlu, skvělým ubytovatelům – Zbyňkovi, Katce a
dědovi Mílovi, ale především proto, že jsme byla dobrá parta
dětí a dospělých. Tím bych chtěla poděkovat účastníkům
zájezdu za jejich obětavost a hezký vztah ke všem dětem, ale i
rodičům, že umožnili svým dětem, aby prožily zase něco
hezkého, na co budou v životě vzpomínat.
Jarmila Jandová, ředitelka ZŠ

Hodnocení zámrského fotbalu - podzim 2010
Muži:
V přípravě na podzimní sezónu ročníku 2010 – 2011 odehrálo
mužstvo mužů dvě přátelská utkání a tři utkání na turnaji v
Zámrsku. Mistrovských utkání odehráli muži celkem 13, z toho
7x hráli doma a 6x venku. Získali celkem 10 bodů za dvě
vítězství, (AFK Chrudim B, Rozhovice), čtyři remízy (Rosice
n/L., Hlinsko B, Holice B, H.Jelení), a šest porážek,
(Pardubice C, Prachovice, Ronov n/D., Kameničky, Bítovany,
SK Chrudim B, Prosetín), Soupeřům nastříleli 15 gólů a
obdrželi jich 32.
Po podzimním kole skončili muži na 12. místě tabulky.
Střelci podzimních gólů:
4 - M.Jiráský, 3 - J.Peška, A.Csernyanszký, 2 - R.Matoušek,
Peterka, Fikejz a Mudrich po 1.
Žlutých karet muži obdrželi celkem 23, o které se podělili:
T.Lorenc a A.Csernyanszký po 4, R.Matoušek a M.Jiráský po
3, P.Šeda, R.Peterka, T.Glencner po 2, M.Šeda, R.Kovařík a
P.Matoušek po 1 kartě.
Červenou kartu jsme dostali jen jednu, obdržel ji Lorenc
Tomáš

Dorost:
V podzimní části ročníku 2010 – 2011 sehrálo mužstvo
dorostenců celkem osm mistrovských utkání, z toho hráli 4x
doma a 4x venku. Získali celkem 18 bodů za šest vítězství
(Libchavy, Tatenice, Rudoltice, Žichlínek, D.Čermná,
D.Dobrouč), a dvě porážky. (Choceň B, Jehnědí). Soupeřům
nastříleli 30 gólů a obdrželi jich 12.
Po podzimu skončil dorost na 2. místě tabulky.

České tradice, zvyky a obyčeje
ÚNOR - DUBEN
Masopust
Masopust (na Moravě fašank nebo fašinek) byla doba od Tří
králů do Popeleční středy. Nejznámější a zároveň nejveselejší
jsou poslední dny masopustu, spojené s radovánkami a
hodováním. Masopustní tradice, spojená s průvody
maskovaných lidí byla jakýmsi klínem mezi Vánocemi a
Velikonocemi. O masopustních radovánkách se u nás
dochovaly písemné zprávy již ze 13. století. Naši dávní
předkové si na bujaré masopustní veselí velmi potrpěli, což
bývalo mnohdy církvi trnem v oku. Tehdy ovšem býval
masopust poněkud hlučnější a rozpustilejší než-li dnes.
Každý se snažil si užít masopustních kratochvílí jak nejlépe
uměl. Veselil se bohatý i chudý, pán i slouha, mistr i tovaryš.
Každý jedl masopustní šišky a koblížky, vesele popíjel, zpíval
a tančil při hudbě pištců a hudců. Vždyť i čeští králové v tu
dobu strojili nákladné masopustní kvasy, na kterých hodovali
se všemi pozvanými.

Střelci na podzim :
9 – T.Hermann, 5 - J.Král a T.Paďour, 2 – M.Novotný,
P.Matoušek, R.Matoušek, 1 –
M.Toman L.Javůrek,
M.Mudrich, M.Procházka, 1 gól byl vlastní.
Žlutých karet „nasbírali“ dorostenci celkem 12, o které se
podělili:
3 - T.Paďour, P.Šotner, 2 - P.Matoušek , M.Toman, 1 T.Lorenc, J.Trnka.
Červená karta - nebyla žádná.
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Tučný čtvrtek
O tučném čtvrtku bývala k obědu vepřová pečeně se zelím
a knedlíky. Také se nemělo hledět na nějaký ten džbán piva.
Na tučný čtvrtek si každý měl dopřát tolik piva a mastného
jídla, co snesl. Pátek a sobota utekla jako sen a už tady byla
tak dlouho očekávaná masopustní neděle.
Masopustní neděle
Masopustní neděli se také říkalo neděle taneční. Hned po
obědě vyhrávali hudebníci na návsi a zvali tak k muzice do
hospody. Hned jak dohráli, tak se začaly otevírat vrata
statků a dveře chalup a muži i ženy mířili k hospodě, kde už
na ně čekali muzikanti se svými nástroji. Pivo teklo
proudem, z bot tanečních páru se jen kouřilo a veselého
křiku neubývalo ani v časných ranních hodinách.
Masopustní pondělí
Druhý den, na masopustní pondělí, se pokračovalo v tanci.
To byl tzv. "mužovský bál". Na takovou zábavu neměla
svobodná chasa přístup a musela se spokojit s přihlížením.
V kole bylo vidět jen samé ženáče a vdané. Hudebníci pilně
vyhrávali, protože furiantští sedláci na nějakou tu zlatku
nehleděli.
Masopustní úterý
Masopustní úterek býval svátečním dnem. Byl to také tolik
očekávaný den maškar, již bylo všude plno. V průvodu
maškar bývaly figury nejrůznějšího druhu. Čím byla maska
pitvornější, tím budila větší pozornost. Zúčastňovali se ho
různé masky a ať už šlo o četníky, žebráky, cikány nebo jiné
maškary, hlavní postavou byl většinou šašek. Jeho oděv byl
zdobený barevnými papírky, na hlavě měl špičatou
šaškovskou čepici a v ruce nesl bič na odhánění
nemaskovaných.
Jinak tomu bylo v Hroznětíně, kde byl ústřední postavou
průvodu medvědář s medvědem. U každého stavení hudba
zahrála dva až tři kousky. Maškary byly většinou
odměňovány koblihami, vejci, uzeným masem, ale i obilím a
penězi. Masopust byl zakončen tradičním "pochováním
basy", které symbolizovalo na 40 dní konec tanečních a
hudebních veselic.
Postní doba
Popeleční středa - Popeleční středou, která ukončuje
masopustní veselí, začíná pro křesťanský svět doba půstu,
trvající 40 dní, na jejímž konci je oslava zmrtvýchvstání Ježíše
Krista. V tento den dělá kněz věřícím křížek na čele z
posvěcenného popela z ratolestí (kočiček), posvěcených
minulého roku na Květnou neděli, říkajíc při tom slova: "Pomni
člověče, že prach jsi a v prach se navrátíš." Tímto se věřícím
připomíná pomíjivost života a nutnost pokání.
Popeleční středě se také říkalo středa černá, škaredá, smetná
(pozor ale na záměnu se sazometnou středou).
Na Přeloučsku chodívaly ráno na Popeleční středu ženy s
hrncem, v kterém bylo rozpuštěné mýdlo a štětičkou natíraly
tváře mužů, kteří se dosud neprospali z Masopustu. Kdo z
nich nechtěl být na obličeji pomazán, musel se vykoupit
nějakým penízem. Tomuto záludnému přepadávání nic
netušících mužů se říkalo "praní zástěr". Peníze, které takto
získaly, sloužily k nákupu „rosolky“, kterou potom ženy
společně popíjely. Rosolka byl podle dochovaných materiálů
jemný a sladký likér, oblíbený zejména u žen. K jeho výrobě se
používalo ovoce a lesní plody.
Na Bydžovsku se na Popeleční středu nemělo prát prádlo. V
tento den by praní nic nepomohlo a prádlo by zůstalo po celý
rok špinavé. Kdo by se byl býval o Popeleční středě napil
svěcené vody, byl by podle lidové víry po celý nadcházející rok
ochráněn před komáry. Ze stejného důvodu však pili muži o
Popeleční středě i kořalku.
1.neděle postní – ČERNÁ - První postní neděle po Popeleční
středě se jmenuje černá. Jméno černá si vysloužila díky
černým šatům, do kterých oblékaly v tento den ženy vzhledem
k nastávajícímu půstu.

2.postní neděle – PRAŽNÁ - Tato druhá postní neděle má
své jméno podle jednoho z postních jídel, nazývaného
„pražmo“. Pražmo jsou vlastně upražená obilná zrna nebo
klasy. Z tohoto pražma se také připravovala polévka
"praženka".
3.postní neděle – KÝCHAVNÁ - Třetí neděle postní je
nazývána po kýchání. Ve středověkých spisech se můžeme
dočíst o velikých a náhlých morech, které se začaly projevovat
kýcháním. V té době se říkalo:"Jakž kdo kejchl, hned náhle
umříti musil“. Lidé obávající se, aby z toho kýchnutí neumřeli,
přáli sobě: „Pomáhej pán Bůh“ anebo „Pozdrav Tě pán Bůh“.
U našich předků bylo pozdravení při kýchnutí znakem
dobrého chování. Už se nevěřilo, že se kýchnutím projevuje
nákaza morem, nýbrž panovalo přesvědčení, že kýchání čistí
hlavu a užívali k tomu celou řadu rostlinných prostředků,
podporující kýchnutí. Tento zvyk ostatně přežívá dodnes, i
dnes je možné zakoupit si šňupací tabák. Všeobecnou
rozšířenou pověstí bylo, že kolikrát kdo kýchnul o kýchavné
neděli, minimálně tolik roků byl ještě živ. Na Bydžovsku se
věřilo tomu, že kdo v tuto neděli třikrát kýchnul, byl po celý rok
zdráv.
4.postní neděle – DRUŽEBNÁ - Družební - tak se říkalo v
pořadí 4. postní neděli. Staří Čechové ji také nazývali
"družebadlná" nebo "družbadlnice". Název neděle vychází
zřejmě z toho, že v tuto neděli chodíval ženich s družbou do
domu, kam chtěl o pomlázce přijít na námluvy.
Na Nepomucku se odpoledne na družební neděli podávala
"pučálka". To byl nabobtnalý nebo napučený hrách, upražený
na másle a promíchaný s rozinkami, různým kořením a
pokroutkami. Když se dal na talíř, opět se pokroutkami a
rozinkami posypal. Toto jídlo se obyčejně předkládalo
ženichovi, jenž přišel za svým děvčetem. Zprvu se ženichovi
předložila vidlička. Tou však nesměl jíst a měl čekat na lžíci.
Pokud se do "pučálky" pustil vidličkou, všichni se mu vysmáli.
Někde také pojmenovali tuto neděli "středopostní", neboť
tvořila pomyslný střed čtyřicetidenního půstu. Jinde zas
"růžebnou" nebo "růžovou", protože se tuto neděli světí v
Římě zlatá růže.
5.postní neděle – SMRTNÁ - Pátou postní nedělí je neděle
zvaná "Smrtná" nebo také "Smrtelná". V ten den vynášeli lidé
ze vsi slaměnou "smrt, Mařenu, Mořenu, Mařanu, smrtholku",
loutku oděnou do ženských šatů. Šlo vlastně o slaměnou
figurínu, ověnčenou hadříky a stužkami a nastrčenou na tyč.
Za vsí ji vhodili do vody, zpět do vsi se vraceli se zeleným
stromkem a chodili od domu k domu, přičemž si hlasitě
prozpěvovali.
Vynášení smrti je zvykem, který pochází z pradávných dob
pohanských. Díky řadě církevních zákazů v dřívějších
dobách, už tento zvyk v některých oblastech Čech téměř
zanikl, ale na Moravě se naštěstí udržel do dnešních dnů ve
své starobylé a téměř nezměněné podobě, s mnoha popěvky.
V Čechách se, podobně jako na Moravě, upravuje smrtka ze
slámy, hadříků a pentlí. Házejí jí do vody, ze skály, někdy jí
zahrabou i do země a utíkají pryč. Kdo by zůstal při útěku
hodně pozadu, nebo by snad při útěku upadl, ten do roka
zemře. Všichni přítomní, děti i dospělí se pak upřímně radují,
že smrtka - symbol zimy, je již ze vsi pryč a všichni mají radost
z "líta", které představuje blížící se skutečné jaro.
6.postní neděle – KVĚTNÁ - Poslední postní nedělí je Květná
neděle. Tento den se slaví památka slavného vjezdu Ježíše
Krista do Jeruzaléma, kde ho lidé vítali čerstvými ratolestmi ze
stromů a házeli je na cestu. Celý tento den byl ve znamení
obřadu svěcení kočiček a i dnes je pro mnohé rodiny
svátečním otevřením Velikonoc. Na Květnou neděli se nemělo
nic péct, protože se prý zapekl květ na stromech, jinak řečeno
neurodilo by se žádného ovoce. V tento den se také oblékaly
nové šaty, aby v nich člověk kvetl. Obydlí se vymetalo
zelenými ratolestmi, které měly vymést všechnu nemravnost
a zhýralost.
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Pondělí velikonoční - Pondělí velikonoční nebo také jinak
červené je ve znamení tolik očekávaného koledování,
pomlázky, mrskútu, pamihody atd., kdy chodí chlapci s
pomlázkami vyšlehat děvčata. Ve všech krajích patřila a patří
k pomlázce pestře malovaná vajíčka - kraslice. Ty se ale nikdy
nerozdávaly každému. Kraslice dostával hoch jako dárek od
děvčete, které našlehal. Byly darem velmi cenným, protože na
skořápkách byla vytvořena šikovnýma rukama děvčat
mistrovská a mnohdy hodiny trvající díla. Hospodář hned brzy
ráno našupal všem domácím pomlázkou, aby byli po celý rok
čilí. Odpoledne patřilo dětem. Za vsí bývalo živo, neboť se tam
hrály různé hry o vajíčka. Chlapci například ťukali vejcem o
vejce a komu dříve prasklo, ten prohrál a musel dát své vajíčko
vítězi. Jinde se koulelo vajíčky po nakloněné ploše „na
valbisku“ a vyhrával ten, komu se vajíčko dokoulelo nejdále.
Večer patřil mládeži trošku odrostlejší, která se veselila při
muzice v sále hospody. Druhého dne, v úterý Velikonoční,
šlehávala děvčata hochy, přičemž na Valašsku říkávala:
"Dnes je naše". Hoši ale odpovídali: "Dnes je toho, kdo
obdrží". A všichni se šlehávali navzájem. Tímto dnem slavná
pomlázka končila.
Velikonoce – svátky jara

Tento týden se nazývá také svatý nebo velký. Hned po Květné
neděli začíná veliké čištění v domácnostech. Všude se bílí,
upravuje zahrádka a okolí domu, čistí se okna a připravují
nové šaty. Na „Modré pondělí“(někde také „Žluté“) začínaly
pro děti a studenty jarní prázdniny – „vakace“. Na „Šedivé
úterý“ hospodyňky uklízely a vymetaly pavučiny. Jinak tyto
dva dny nebyly v lidových zvycích nijak bohaté a ani z
náboženského hlediska nehrály tak velkou roli jako dny
nadcházející.
Dalším dnům v tomto týdnu se říká:
Sazometná středa - Středa před Zeleným čtvrtkem se nazývá
Sazometná, Škaredá nebo Smetná. Sazometná proto, že
staří Čechové v tento den vymetávali z komína saze. Škaredá
se jí říká zřejmě proto, že v tento den Jidáš na Ježíše škaredil,
žaloval. V tento den se neměl podle lidové pověry nikdo
škaredit, protože by se pak škaredil každou středu v roce.
Zelený čtvrtek - Lidé v tento den vstávali velice časně, rodina
se pomodlila a všichni se omyli rosou – rosa prý zabraňovala
onemocnění šíje a dalším nemocím. Někde se tato tradice se
dodržovala až na Velký pátek.
Hospodyně vstávaly časně, aby zametly dům ještě před
východem slunce. Smetí se odneslo na křižovatku cest, aby
se v domě nedržely blechy. Někde se zvonilo paličkou o
hmoždíř, aby stavení opustil hmyz a myši. Kdo snědl před
východem slunce pečivo namazané medem, byl po celý rok
chráněný před uštknutím hadů a před žihadly vos. Jedla se jen
zelená strava - špenát, zelí, aby byl člověk zdravý po celý rok.
V tento den se hospodářům radilo zasít len a hrách, protože
vše co bylo o Zelený čtvrtek zaseté, dobře prospívalo. Dle
pověry si neměl člověk o Zeleném čtvrtku nic půjčovat a s
nikým se hádat. Odměnou za to se mu prý vyhýbaly všechny
hádky a naopak si k němu prý našly cestu peníze.
Velký pátek - Tento den je připomínkou smrti Ježíše Krista a
proto je prožíván ve znamení smutku, ticha a rozjímání. Podle
evangelií zemřel Ježíš na kříži ve tři hodiny odpoledne.
Přibližně v tento čas se proto scházejí věřící k zvláštní
bohoslužbě.
Na Velký pátek byla výzdoba kostela chudá, bez květin a svící
na oltáři. Písně se zpívaly bez doprovodu varhan a zvony
mlčely. Lidová tradice vypráví o údajném otevírání pokladů ve
skalách.
Bílá sobota - O Bílou sobotu se neslavila mše svatá a další
svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření.
Před východem slunce bylo třeba vymést čistě stavení, aby se
v něm nedržel hmyz. Metlo se novým koštětem, aby bylo
stavení celý rok čisté. Hospodyně pekly mazanec a
velikonočního beránka, muži a chlapci pletly pomlázky z
vrbového proutí a děvčata zdobila vajíčka.

Velikonoce jsou většinou spojovány s jarem, což je správné,
neboť opravdu časově spadají do tohoto bezesporu krásného
ročního období (Boží Hod velikonoční je vždy první neděli po
prvním jarním úplňku). Stejně tak jako spojujeme Velikonoce s
jarem, spojujeme jaro s životem. Na jaře se probouzí příroda a
s ní veškerý život po dlouhém zimním spánku a dává nám to
najevo svými pestrými barvami, všudepřítomnou smysluplnou
vůní, slunečnými paprsky prohřátým vzduchem a krásným
zpěvem ptactva. Snad proto v tento krásný čas naši předkové
slavili svátky plodnosti a po velmi dlouhou dobu považovali
jaro jako začátek roku nejen zemědělského, ale i
kalendářního.
Apríl
Tento zvyk ač není původem českou tradicí, se u nás zřejmě
díky našemu smyslu pro humor zabydlel a zdomácněl. O
původu aprílových žertíků není mnoho zápisů, ale jsou
prameny, podle kterých smích, tropený z nachytaných lidí,
vznikl původně z veselé nálady z přicházejícího, usměvavého
jara, kdy jaro viditelně přebíralo žezlo po nevlídné zimě. První
písemné sdělení o aprílu u nás pochází z roku 1690, jehož
autorem byl Bartoloměj Chrystellia z Prahy. Na konci 18.
století byly zprávy o „aprílovém vyvádění“ už častější.
Sv.Vojtěch
23.4. - Sv. Vojtěch pocházel z jednoho z nejmocnějších rodů –
Slavníkovců. Narodil se kolem r.957, po vyléčení z těžké
nemoci ho otec pro církevní život, v kterém byl podporován
arcibiskupem Adalbertem Magdeburským, od kterého při
biřmování obdržel jméno Adalbert. Vzdělání získal v Čechách
a Magdeburku. Dne 19.února.982 byl zvolen v Levém Hradci
za účasti Boleslava II. druhým pražským biskupem.

Dopoledne se před kostelem světil oheň, vykřesávaný z
křemene. V mnoha domácnostech se uhasínalo ohniště, z
kterého vzala hospodyně polínko a to položila před kostelem
na hraničku. Když kněz oheň posvětil, vzala si žhavé polínko a
znova jím zažehla oheň ve stavení. Z ohořelých dřívek se pak
vytvářely křížky a zapichovaly se do pole, aby bylo úrodné.
Popelem z posvěceného ohně zas hospodář posypal louku.
Na mnoha místech bývalo zvykem vyjít na zahradu nebo do
sadu, třást stromy a probudit je tím k životu.
Boží hod velikonoční - Název velikonoce pochází z „velké
noci“ ze soboty na neděli, kdy došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše
Krista. Neděle po Bílé sobotě (1.neděle velikonoční) je
počátkem velikonočního období.
V tuto neděli všichni spěchali do kostela. Nikdo nezůstával
doma, neboť tento den se v kostele světily velikonoční pokrmy
(beránka, mazanec, chléb, vejce a víno). Hospodář odnášel
na zahradu, na pole a do studně kousek svěceného mazance,
vejce a vína, aby měl hojnost ovoce, obilí a měl vždy dobrou
vodu. Rolníci nechávali na polích svěcené kočičky a křížky.

Sv.Jiří
24.4. - Svatý Jiří se narodil ve 3. století n.l. v urozené rodině.
Křesťanskou víru zdědil po svém otci, který byl jako křesťan
umučen. Nastoupil úspěšnou vojenskou dráhu, ale když
začalo za vlády císače Diokleciána pronásledování křesťanů,
byl i on po svém vyznání ke křesťanské víře uvězněn a mučen.
Své víry se nevzdal a proto byl roku 303 popraven.
Podle lidové víry se tento den otevírala země. Proto se neměla
toho dne pít voda ze studní, protože prý byla jedovatá. V tento
den vylézali z omlazené země hadi a štíři, aby pak trápili lidi po
celé léto. Den sv. Jiří býval pro Slovany prvním dnem koupání
v přírodě. Slunce ohřívalo zemi blahodárnými paprsky, po
nichž toužila děvčata už o Smrtné neděli, když vynášela
smrtku ze vsi.
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Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic patřívalo a dodnes patří k velmi populárním
lidovým zvykům. Ona magická filipojakubská noc (z 30.dubna
na 1.května) patřívala mezi noci, kdy prý zlé a nečisté síly
vládly větší mocí než kdy jindy. O půlnoci před sv. Filipem a
Jakubem, kdy měly nečisté a zlé síly moc škodit lidem, se daly
nalézt různě poschovávané, zakopané a před lidmi ukryté
poklady. Aby se hledač pokladu dokázal před silami úspěšně
bránit, musel prý mít při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a
řadu dalších předmětů.

Měsíc únor všeobecně:
Únor bílý - pole sílí.
Únorová voda - pro pole škoda.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Jestli únor vodu pustí, tak ji březen na led zhustí.
Únor teplý - březen chladný, únor studený - srpen horký.
Co si únor zazelená, březen si to hájí;
co si duben zazelená, květen mu to spálí.

Lidé věřili, že této noci v povětří poletuje spousta čarodějnic,
letících na sabat. Proto se této noci také říká "noc čarodějnic".
Čarodějnice se před sabatem natíraly kouzelnými mastmi, s
jejichž pomocí pak mohly na košťatech létat. Taková košťata
prý bývala zhotovena z jasanového dřeva, vrbových a
březových proutků. Při reji byla volena královna sabatu, která
potom vládla hostině a tanci - "čarodějnickému kolu" – to se
tančilo pozpátku. Jídla vypadala sice lákavě, ale byla bez chuti
a nezahnala hlad. Nesměl chybět ani kotel plný žab a hadů
stejně jako nádoby s jedy. Čarodějnice se tu, jak lidé kdysi
věřili, s oblibou proměňovaly ve vlky, psy a jiná zvířata a
vyprávěly si, co všechno zlého se jim od posledního setkání
podařilo lidem natropit.
Víra v nečisté síly, stará jako lidstvo samo, se časem
proměnila v pověru, ze ďábel může moc na zemi uplatňovat
pouze prostřednictvím lidí - čarodějnic a někdy i čarodějů.
Zvláště staré ženy bývaly často podezřívány, že spojení s
ďáblem a před uhranutím jimi se venkované bránili
rozmanitými praktikami:
·
před vrata domu i chlévu se pokládali narýpané drny,
dříve, než mohla čarodějnice vstoupit dovnitř, musela
všechna stébla přepočítat, což jí trvalo až do rána,
kdy její moc pominula
·
stavení se kropilo svěcenou vodou, před vrata a na
dvůr se zapichovaly pruty a pichlavé trní, aby se
čarodějnice poranila, na ochranu před nimi se
zapichovaly i vidle a košťata, pod drn se dávalo vejce.
Aby se čarodějnice zahnaly, práskaly čarodějnice na
návsi biči a také se střílelo z pušek

Měsíc březen všeobecně:
Březen - za kamna vlezem.
Březnové slunce má krátké ruce.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Březnový sníh zaorati jest jako když pohnojí.
Březen bez vody - duben bez trávy.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Mlha v březnu znamená za sto dní bouřku.
V kožichu sej jařinu a v košili oziminu.
Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.
O svatém Tomáši sníh bředne na kaši
Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků,
přijde ještě čtyřicet ranních mrazíků.
Na svatého Řehoře ledy plují do moře, vlaštovičky od moře.
Svatý Josef naštípe dříví a Panna Maria zatopí.
Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.
Je-li mráz na svatého Gabriele, bývají žně veselé.
Měsíc duben všeobecně:
Březen - za kamna vlezem; duben ještě tam budem.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Duben hojný vodou - říjen vínem.
Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom.
Čím kvete trní později, tím méně se urodí sena a obilí.
Zelený čtvrtek:
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Na Zelený čtvrtek hrách zasívej, na Velký pátek
zemí nehýbej, na Bílou sobotu
štěpy zasazuj.
Velký pátek:
Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.
Velký pátek vláha - úrodu zmáhá.
Bílá sobota:
Když prší do Božího hrobu, bude žíznivý rok.
Neděle velikonoční - Hod Boží velikonoční:
Na Boží-li hod velikonoční prší, sucho úrodu poruší.
Velikonoce krásné
úrodu nám dají,
pakli slunce hasne,
louky sucho mají.

Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech
pálily ohně, které jsou v některých krajích (zvláště v Německu)
velmi starého původu. Postupem doby se z výročních ohňů
stalo "pálení čarodějnic" - mladíci zapalovali košťata a
vyhazovali je do výšky, prý proto, aby viděli čarodějnici létající
na košťatech v povětří. Jinde se říkalo, že je tak možno
čarodějnici srazit k zemi.
ZDROJ: www.ceske-tradice.cz
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