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SVATÝ MARTIN
Na svatého Martina, v pátečním odpoledni s pěkným datem
11.11.2011 bylo v Rajčáku rušno. Ve žhavém popelu se pekly
brambory a nad ohýnkem se opékala jablka, a pochutnávali si
na nich jak děti, tak i dospělí. A když se setmělo, všichni se
přesunuli na louku Podstránskou – prý tam přijede Martin na
bílém koni! Počasí bylo ten den celkem příznivé, přes den
svítilo i sluníčko, ale kvečeru byla už pěkná zima, foukal
mrazivý vítr a co nevidět byla tma. A Martin opravdu přijel!
Přivezl v lucerně martinské světélko a dětem zlaté čokoládové
penízky. Děti si světélkem rozsvítily lampionky a lucerničky a
všichni se vydali průvodem ke kostelu sv. Martina. Průvod se
cestou zastavil u pomníku padlých, kde byly rozsvíceny svíčky
– tento den si celý svět připomínal 93. výročí podpisu mírové
smlouvy, kterou byla ukončena 1. světová válka.

Průběh celého podvečera byl velmi milý, až jímavý. Legenda
o svatém Martinovi je starý křesťanský příběh, tento voják,
který se později stal biskupem, žil ve 4. století našeho
letopočtu. Přemýšlela jsem ale pak o tom, že i přesto má
mnoho co říci nám v našem současném světě. Martinův čin je
gestem člověka, kterému není lhostejný život druhých. Byť byl
v té době mezi římským vojákem a žebrákem velký
společenský rozdíl, Martin se dovedl vžít do jeho situace a
soucítit s ním. Svým darem poloviny pláště dal Martin najevo
svůj prostý lidský vztah k druhému člověku.
I my, přestože jsme v dnešní době zvyklí na určité pohodlí,
překvapivě nepotřebujeme ke své spokojenosti mnoho. I když
se nám často okolní svět prostřednictvím nabídky, reklam a
sloganů obchodních společností snaží namluvit něco jiného.
Velmi potřebujeme jednu věc z těch nejdůležitějších, a to jsou
dobré mezilidské vztahy. V rodině, mezi sousedy, kolegy v
zaměstnání, spoluobčany v místě, kde žijeme. Je to něco, co
můžeme sami ovlivnit a k čemu můžeme svým přístupem
pozitivně přispět. Pravda, ne vždy je to jednoduché, ale ta
investice se mnohokrát vrátí. Pomoci někomu druhému,
usmát se na lidi kolem sebe nebo zapomenout na staré
rozmíšky nás nebude stát ani moc velké úsilí, nám neubude,
ale mezi námi přibude toho kladného. Stejně tak, jako
martinského světélka rozdáváním neubývá…
Přeji Vám všem, abyste strávili Vánoční svátky v klidu a
pokoji. Ať Vás po celý příští rok provází spokojenost a
pevné zdraví!
Z. Tvrzníková, starostka

Průvod s Martinem na bílém koni v čele pak pomalu došel ke
kostelu – a na schodišti zvonice seděl žebrák! Byl téměř
neoblečený a viditelně mu byla zima. Stejně tak, jako je tomu v
legendě, poprosil vojáka Martina o almužnu. Martin ale
všechny penízky rozdal, neměl, co by žebrákovi nabídl, a
podělil se s ním tedy o svůj teplý plášť. Sehraná scénka všem
starou legendu připomněla, a celý příběh si pak šli přítomní
vyslechnout do kostela, kde jim kněz Pavel Mistr velmi
poutavě legendu převyprávěl. Potom vzal do ruky kytaru,
shromáždily se kolem něj děti a kněz je naučil pěknou písničku
o martinském světélku, kterou si společně zazpívali. Na závěr
odpoledne se děti občerstvily napečenými martinskými
rohlíčky s horkým čajem a všichni se rozešli domů.
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Děkujeme všem zúčastněným členům kulturní komise za
perfektní přípravu svatomartinských oslav, Tomáši
Lamberskému za přípravu ohně a občerstvení v Rajčáku,
Janě Gregovské za výborné martinské rohlíčky a Pavlu
Peškovi za hrdinné vystoupení v roli zmrzlého žebráka!

Možná jste si už všimli, že webové stránky obce
www.zamrsk.cz se v poslední době mění, a doufáme, že
k lepšímu. Pro zlepšení informovanosti obyvatel snad
přispěje také to, že texty aktuálních hlášení obecním
rozhlasem budou zveřejňovány v pravé liště menu, avšak
vyjma hlášení, jejichž platnost je kratší než jeden den
(myšleno např. příjezd prodejce s prodejem zboží
bezprostředně po vyhlášení apod.).

Obecní úřad
Vážení spoluobčané,
letošní rok 2011 určitě nebyl pro mnohé z nás ničím
výjimečným. Ze všech stran se na nás valí čím dál víc
špatných zpráv, které nepředpovídají v nejbližší době
radostnou budoucnost. To má pravděpodobně neblahý vliv na
celkové zhoršení mezilidských vztahů v naší společnosti.
Navíc asi nikoho z nás nenechá chladným počínání většiny
našich vrcholných představitelů, kteří bezostyšně páchají zlo
na lidské morálce a svým chováním opravdu nejdou
příkladem. Shora tedy žádnou pomoc nečekejme.
Myslím si, že tento stav se jen tak nezlepší, pokud jim
nepůjdeme příkladem my a nezačneme sami u sebe. Třeba by
do začátku pomohlo neuzavírat se tolik do sebe, nevidět na
ostatních hned to nejhorší, radovat se z každé maličkosti i
sebemenšího úspěchu a především neměřit bohatství pouze
penězi. Možná by tím mohla částečně vymizet i typická „česká
závist“mezi lidmi. Pak se určitě dostaví větší zájem o dění
kolem sebe s přesvědčením pomoci ostatním i přesto, že
jedinou odměnou bude „jen“ poděkování. A třeba také
přestaneme politikům trpět jejich „lumpárny“.
Protože mám na starosti také stavební záležitosti v naší obci,
chtěl bych Vás jen velmi stručně informovat o některých
letošních akcích z oblasti výstavby. V letošním roce jsme opět
podali žádost o dotaci na plánovanou akci „Kanalizace
Zámrsk – Janovičky“. Bohužel, do dnešního dne jsme
neobdrželi žádný výsledek. Další akcí byla změna vytápění v
budově základní školy na plynové. Na hřbitově dochází
postupně k rekonstrukci objektů v majetku obce. U
autobusové zastávky v Janovičkách byla provedena oprava.
Na místní komunikaci v úseku Nová Ves – Janovičky byly
provedeny nezbytné výspravy. Průběžně provádíme
modernizaci veřejného osvětlení po obci. Na fotbalovém hřišti
probíhá přístavba zázemí. Postupně pracujeme na
zkvalitnění horní požární nádrže. V nedávné době dospěl
bohužel jeden z mostů u škrobárny k havarijnímu stavu.
Pracujeme na rekonstrukci tohoto mostku, který musí projít
procesem od nové dokumentace a všech schvalovacích
procesů až po výsledné provedení a kolaudaci. Dalším
mostem, kterým se zabýváme, je most na fotbalové hřiště,
který se k havarijnímu stavu kvapem přiblížil. Lávka v
Janovičkách je také zahrnuta do oprav mostů. Nadále
budeme usilovat o dotaci na výstavbu bezdrátového
informačního povodňového systému. Dále pracujeme na
dotaci, týkající se změny vytápění a opravy obecní prodejny.
Většinu plánovaných a dlouho očekávaných akcí ale přesto
není možno z nedostatku finančních prostředků uskutečnit
tak, jak bychom si všichni přáli. Jedinou možností dosáhnout
na investiční akce zbývá neustále sledovat dotační tituly. Na
druhé straně musíme být zvláště v této době velmi opatrní,
pečlivě zvažovat všechna rizika a zbytečně nezatěžovat
obecní rozpočet úvěry s nejistým budoucím provozem nové
stavby. Prioritou zůstává postupná účelná oprava stávajících
obecních objektů. Nadále trvá prosba o Vaši 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 často zapomíná.
Na závěr bych Vám chtěl popřát, aby rok 2012 nebyl tak
chmurný, jak nám předpovídají odborníci, abyste jej přežili ve
zdraví a pohodě do lepší budoucnosti, kterou si už konečně
zasloužíte.

INFORMACE Z ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Známky na popelnice pro rok 2012
Známky na popelnice pro rok 2012 obdržíte od ledna na
obecním úřadě. Známku obdrží na obecním úřadě každý, kdo
má zaplacené odpady za rok 2011. Při výdeji známky nám
také zaktualizujete údaje o počtu a druhu popelnic, které
vlastníte – tato statistika bude od poloviny příštího roku sloužit
v systému řízení vozidel firmy Ekola na svoz komunálního
odpadu, které budou napojeny na systém GPS – od chvíle
spuštění tohoto systému nevyvezou popelnici, kterou
nebudou mít zaevidovánu.

Kalendář svozu odpadů pro rok 2012
(komunální odpad, plasty a tertrapaky, nebezpečný odpad)

Informace MĚSTSKÉHO ÚŘADU VYSOKÉ MÝTO
o zavedení elektronických občanských průkazů
a o odstávkách EKTRONICKÉHO systému.
Od 1. 1. 2012 bude oddělení občanských agend Městského
úřadu Vysoké Mýto, Jiráskova 179 zabezpečovat vydávání
nových typů občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a
občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem (dále jen e-OP).
S touto skutečností jsme byli seznámeni koncem září
letošního roku. Původní záměr odložení účinnost novely
zákona o občanských průkazech
k 1. lednu 2014 se
v legislativním procesu cestou poslanecké iniciativy
nepodařilo realizovat. V současné době bylo proto vedením
Ministerstva vnitra rozhodnuto, že projekt e-OP bude zajištěn
formou rozšíření systému cestovních dokladů
s biometrickými prvky (dále jen CDBP). S ohledem na
skutečnost, že ministerstvu byly přiděleny omezené finanční
prostředky, bude kompletní agenda e-OP, tj. základní procesy
jako je pořízení žádosti, vydávání e-OP, reklamace apod.
zajišťována na stávajícím technickém zařízení pro agendu epasů, tj. na „systému CDBP“, přičemž počet stávajících
pracovišť se nebude navyšovat.

Pavel Matys, místostarosta

2

Jak se tyto změny dotknou žadatele o nový
OBČANSKÝ PRŮKAZ?

Zavedení integrovaného dopravního systému IREDO
na území Pardubického kraje od 11. 12. 2011

Vyřizování žádosti bude na úřadě probíhat elektronickou
cestou, včetně pořízení fotografie. Občanský průkaz lze na
žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let. Od 1. ledna 2012
však skončí možnost podávat žádosti o občanský průkaz
v Chocni, případně i na jiných úřadech. Má-li občan trvalý
pobyt ve správním obvodu Vysokého Mýta jako obce s
rozšířenou působností, může podávat žádosti pouze na tomto
úřadě. Z důvodu přístupu do jednotlivých registrů se jedná o
stejný režim, který je dnes praktikován při žádostech o
cestovní doklady nebo řidičské průkazy. Zvýšení správních
poplatků za nové občanské průkazy a pasy není, dle vyjádření
ministra financí Kalouska, „na pořadu dne“.

Na území Pardubického kraje lze od neděle 11. 12. 2011 cestovat na
jeden společný jízdní doklad IREDO ve vlacích Českých drah a v
integrovaných autobusových spojích. Pokud cestujete po území
Pardubického a Královéhradeckého kraje, zakoupíte si jednu
jízdenku IREDO na počátku cesty až do své cílové stanice resp. zóny
a to u řidiče autobusu nebo v pokladně žel. stanice, popř. bez
doplatku u průvodčího. Cestujete-li pouze vlakem, můžete využít i
tarif Českých drah. S jízdenkou IREDO lze libovolně přestupovat
mezi vlakovými a autobusovými spoji zapojenými do IREDO. V
železniční dopravě platí jízdní doklady IREDO v osobních, spěšných
i všech rychlíkových vlacích (tj. vlaky kategorie Os, Sp a R). Soubor
prostorově blízkých autobusových a vlakových zastávek tvoří tarifní
zónu. Cena mezi výchozí a cílovou zónou cestujícího je pevně daná neovlivní ji ani počet přestupů, ani případná nutnost jízdy oklikou.
Cesta však nesmí proběhnout přes zóny s vyznačeným vyšším
jízdným, než kolik činí jízdné z nástupní do cílové zóny. Na všech
autobusových i vlakových zastávkách zařazených do IREDO jsou
vylepeny tzv. tarifní mapky, ze kterých zjistíte cenu z příslušné
výchozí zastávky do kterékoli cílové stanice začleněné do IREDO.
Pravidla pro jízdu oklikou: Cestující s platnou jízdenkou IREDO je
oprávněn použít k jízdě mezi zastávkami nástupní zóny a cílové zóny
spoje všech do systému zapojených dopravců. Musí cestovat buď
nejkratším směrem, nebo cestou s nejmenším počtem přestupů,
nejkratší docházkovou či přestupovou vzdáleností nebo časově
nejvýhodnějším spojením. Cesta však nesmí proběhnout přes
zóny s vyznačeným vyšším jízdným, než kolik činí jízdné z
nástupní do cílové zóny.
Nabízené jízdní doklady IREDO
•
Jednoduché jízdenky
o
pro jednu zónu: V případě, že začátek i cíl cesty je ve
stejné zóně, zakoupí si cestující jednozónovou jízdenku s platností 1
hodina. Uvnitř dané zóny může přestupovat. Jízda musí být
ukončena nejpozději spojem, který podle jízdního rádu dojede do
cílové zastávky cestujícího před koncem platnosti jízdenky.
o
pro více zón:Nachází-li se výchozí a cílová zastávka
cestujícího v různých zónách, zakoupí si vícezónovou jízdenku s
platností 5 hodin. Jízdenku muže použít pouze pro cestu z výchozí
do cílové zóny jako jednosměrnou, nikoliv jako zpáteční. Cestuje-li i
zpátečním směrem, zakoupí si jízdenku i pro cestu zpět, resp. si
muže zvolit sítovou jízdenku, pokud je cenově výhodnější.

Plánované technologické odstávky v systému CDBP
v souvislosti s implementací e-OP
Všechna pracoviště systému CDBP budou hardwarově a
softwarově upravena tak, aby podporovala také agendu e-OP.
Nezbytná technologická odstávka systému CDBP
v souvislosti s uvedením nového systému e-OP do provozu
proběhne v termínu od 27. prosince 2011 do 1. ledna.2012.
V době odstávky bude možné vydávat cestovní pasy
pouze bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat
s biometrickými údaji (tzv. pasy a OP typu „BLESK“). Již
hotové občanské průkazy (neplatí pro pasy!!!) lze
vyzvedávat i v době odstávky, tzn. mezi svátky.

UPOZORNĚNÍ
V souvislosti s výše uvedenou odstávkou bylo možné
požádat o vydání stávajícího typu občanského průkazu
nejpozději do 14. prosince 2011, je-li podána žádost u úřadu
příslušného pro vydání OP. Je-li žádost podána u
nepříslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností
nebo matričního úřadu, bude zpracována a stávající typ OP
bude vydán, pouze pokud byla žádost podána nejpozději do
30. listopadu 2011.
Nejzazší termín pro ukončení přijímání žádostí o vydání epasů byl stanoven na 19. prosince 2011 s tím, že téhož dne
budou odeslána k výrobě.

•
Časové jízdenky IREDO
Pravidelným cestujícím se vyplatí pořízení časové jízdenky pro
užívanou relaci. Počet jízd na časovou jízdenku není v období
platnosti omezen a tato jízdenka platí vždy obousměrně. Při
zakupování jízdenky v pokladnách Českých drah si můžete nakoupit
časový jízdní doklad až v dvouměsíčním předprodeji.
o
sedmidenní obousměrné jízdenky
- platí 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů (tedy i o víkendu); stojí
8násobek ceny jednoduché jednosměrné jízdenky pro danou relaci;
lze zakoupit u řidičů autobusů začleněných do IREDO a v
pokladnách a ve vlacích Českých drah
o
třicetidenní obousměrné jízdenky
- platí 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů (tedy i o víkendech);
stojí 30násobek ceny jednoduché jednosměrné jízdenky pro danou
trasu; lze zakoupit v pokladnách Českých drah a u řidičů autobusů
začleněných do IREDO
o
devadesátidenní obousměrné jízdenky
- platí 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů (tedy i o víkendech);
stojí 81násobek ceny jednoduché jednosměrné jízdenky pro danou
trasu; lze zakoupit pouze v pokladnách Českých drah.

VYDÁVÁNÍ NOVÝCH e-OP VE VYSOKÉM MÝTĚ
Zatím se budou nové občanské průkazy vydávat na
stávajícím pracovišti občanských průkazů, po nutných
úpravách přepážek umožňující focení žadatelů. Každá nová
věc má své výhody i nevýhody. Úlevou pro občana bude
elektronické zpracování žádosti, tzn. že už nebude muset
ručně vyplňovat jednotlivé kolonky a obstarávat si fotografii.
Nevýhodou bude časové prodloužení vyřízení žádosti i
následného předání OP, což může v určitých hodinách
způsobovat malé fronty. Také nebude od 1. ledna 2012 možné
podávat žádosti v Chocni, případně i na jiných úřadech.
Z důvodu přístupu do jednotlivých registrů se jedná o stejný
režim, který je dnes praktikován při žádostech o cestovní
doklady nebo řidičské průkazy. Zvýšení správních poplatků
za nové občanské průkazy a pasy není, dle vyjádření ministra
financí Kalouska, „na pořadu dne“.
Do budoucna bychom chtěli pro občany vytvořit univerzální
obslužné pracoviště, kde úředník bude na jednom pracovišti
moci zpracovat jak agendu spojenou s e-Pasy, tak agendu
s e-OP. Rozšířením o jednu fotokabinu bychom při stejném
počtu pracovníků byli schopni rychleji uspokojit žadatele. Toto
řešení je však podmíněno stavebními úpravami stávajících
prostor a
nemalými finančními náklady za technické
vybavení, které by muselo uhradit město Vysoké Mýto.
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a občanských agend

•
Síťové jízdenky IREDO
Platí jeden kalendářní den a umožňují cestovat bez omezení všemi
autobusovými i vlakovými spoji, zapojenými do IREDO. Cesta musí
být ukončena do 24. hodiny dne, pro který byla vydána. Síťové
jízdenky existují ve variantě pro jednotlivce v ceně 160 Kč a ve
variantě pro skupinu max. 5 osob (z toho nejvýše 2 dospělí) v ceně
260 Kč.
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Nabízené zlevněné jízdné v IREDO
Děti do 15 let, žáci do 15 let a studenti do 26 let mohou při nároku na
příslušnou slevu získat zvýhodnění pro časové jízdné. Zvláštního
jízdného mohou využít následující skupiny cestujících:
Děti do 6 let, kočárky s dítětem
- je možno přepravit až dvě děti do 6 let zdarma, a to s průvodcem
starším 10 let (třetí a další dítě s příslušným průvodcem zaplatí
poloviční jízdné), zdarma se přepravuje také kočárek s dítětem
Děti do 15 let mají nárok na jízdné se slevou 50 %
- děti ve veku 10 až 15 let prokazují věk jakýmkoliv oficiálním
průkazem s razítkem vydavatele, obsahujícím jméno, datum
narození a fotografii dítěte
Žáci do 15 let mají nárok na jízdné se slevou 62,5 % (sleva se v
kalendářním roce neposkytuje v období od 1. 7. do 31. 8.)
- nárok se prokazuje předložením platného žákovského průkazu
vystaveného v pokladně železniční stanice nebo u autobusového
dopravce
Studenti do 26 let mají nárok na jízdné se slevou 25 % (sleva se v
kalendářním roce neposkytuje v období od 1. 7. do 31. 8.)
- nárok se prokazuje předložením platného žákovského průkazu,
vystaveného v pokladně železniční stanice nebo u autobusového
dopravce
Osoby ZTP a ZTP-P mají nárok na jízdné se slevou 75 % po
předložení průkazu (ZTP-P se vztahuje též na přepravu průvodce
zdarma)
Rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí v ústavech mají nárok
na jízdné se slevou 50 %, pro cestu zpět je nutné ústavem potvrzené
vykonání návštěvy v průkazu vystaveném ústavem
Držitelé průkazu PTP mají nárok na jízdné zdarma pouze v
autobusech po území Královéhradeckého kraje

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Martina

Sobota 24. prosince - Štědrý den, 22:00
slavnostní „Půlnoční“ mše svatá (mši celebruje
Mgr. Jan Kunert)
Neděle 25 . prosince - Boží hod vánoční, 16:00
- mše sv. z následujícího svátku (mši celebruje
Mgr. Pavel Mistr)
Sobota 31. prosince - 16:00
vigilie následující slavnosti
Neděle 1. ledna, 16:00
Slavnost Matky Boží Panny Marie

Pozvánka na vánoční setkání
Vánoce jsou především symbolem klidu, míru, lásky,
pochopení, zažehnutí Kristovství v nás.
Pojďme společně tento skutečný odkaz Vánoc naplnit.

Na Štědrý den 24. 12. 2011 ve 14,30 hod.
se sejdeme v prostoru před kostelem

Vážení občané,
od 11. prosince 2011 nás čeká největší změna v systému
veřejné dopravy za několik posledních desetiletí. Lze
předpokládat, že ne všechny situace budou řešeny zcela
ideálně. Přesto, že se vedení naší obce opakovaně
vyjadřovalo k navrhovaným změnám, a to jak samostatně, tak
v součinnosti se starosty okolních obcí, bohužel ne vždy se
nám podařilo prosadit požadavky našich občanů. Toto se týká
zejména železniční dopravy. Zadavatel změn – Pardubický
kraj – a firma Oredo, která tuto velkou změnu připravovala,
budou očekávat rekci veřejnosti. Od zavedení nových jízdních
řádů budeme mít měsíc na to, abychom jim předali zpětnou
vazbu o fungování systému dopravní obslužnosti
Pardubického kraje tak, aby se případné chyby mohly opravit
k datu první změny autobusových jízdních řádů na začátku
března. Termín těchto změn je důležitý i proto, že v tomto
období budou vydávány sešitové jízdní řády, které si cestující
veřejnost bude moci zakoupit. Důležitá samozřejmě budou i
upozornění na nedostatky v regionální železniční dopravě, u
níž budou možné změny od června roku 2012. Pro potřeby
obcí a občanů Pardubického kraje byly zřízeny dvě telefonní
informační linky (466 030 708, 466 026 866), na kterých
budou zástupci Oreda připraveni odpovídat na Vaše dotazy a
připomínky k jízdním řádům. Linky budou v provozu každý
pracovní den od 8 do 18 hodin. Více informací o novém
systému veřejné dopravy najdete na internetu na
www.oredo.cz . Vaše připomínky můžete také předat
PÍSEMNOU FORMOU na místní obecní úřad, a to nejpozději
do 9. ledna 2012.

(při nepřízni počasí v altánu v parku),
kde si společně zazpíváme několik krátkých koled,
pozdravíme se a popřejeme si mnoho klidu před tím,
než se rozejdeme do svých domovů rozdávat lásku svým
bližním. Do svých domovů si budete moci odnést
i Betlémské světlo - proto si nezapomeňte svíčky,
lucerny apod.
Bude se podávat teplý čaj,
pro dospělé čaj s rumem pro zahřátí.
Přijďte dospělí i děti, všem nám prospěje krátká
procházka před štedrovečerní bohatou večeří a dětem
ukrátíte netrpělivé čekání na příchod Ježíška.

Základní škola Zámrsk
a Malý smíšený sbor Zámrsk
Vás srdečně zvou na tradiční

VÁNOČNÍ KONCERT
který se koná v úterý
20. prosince 2012
od 17 hodin v kostele sv. Martina.
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Velice si vážíme zájmu rodičů o dění ve školce a všem, kteří
jsou ochotni přiložit ruce k dílu patří náš dík. Zvláštní
poděkovaní patří paní Šárce Tomanové a paní Kristýně
Martincové, které věnují spoustu času a práce přípravě i
realizaci našich akcí.
Konec roku 2011 se nezadržitelně blíží. Přeji dětem, jejich
rodičům i ostatním obyvatelům Zámrsku příjemné prožití
Vánoc a šťastné proplutí rokem 2012.
L. Hejduková

Jízdní řády autobusů od 11.12.2011
Autobusové linky jezdí pouze ve všedních dnech. Pro
zjednodušení jsou uvedeny časy pouze pro zastávku
Zámrsk – Nová Ves, křižovatka. Upozorňujeme, že na
zastávku Zámrsk, odbočka k žel. stanici (tj. Janovičky)
nezajíždí chrudimská linka č. 703!
První pololetí roku 2011/2012 v Mateřské škole Zámrsk
Informace o šk. roce 2011/2012 začnu malou statistikou. K
1.9.2011 nastoupilo do mateřské školy 18 dívek a 8 chlapců, z
toho 10 dětí do čtyř let, 10 do pěti let a 6 předškoláků.
Stejně jako v minulých letech došlo během prázdnin k
úpravám exteriéru i interiéru – byl opětovně natřen plot,
vyměněny nové vstupní dveře ke keramické dílně, jídelně ZŠ
a venkovnímu skladu hraček. Na zahradu přibyla trampolína
(z poloviny uhrazená za finance získané sběrem hliníku),
obruby se dočkalo doskočiště. Zbývající staré kryty radiátorů
byly vyměněny za nové, barevně sladěné s ostatním
nábytkem, ve třídě byl položen nový tematický koberec. V
souladu s požadavky BOZP byla zakoupena pračka.
Nic tedy nebránilo tomu, aby se všech 26 dětí vydalo na
společnou „plavbu“ na lodi, tentokrát ovšem papírové. Během
cesty se vzájemně seznamovaly, poznávaly, spolupracovaly,
učily se řešit případné konflikty, pomáhaly si. Skutečnou vodu
si vyzkoušely starší děti, které úspěšně absolvovaly plavecký
výcvik ve Vysokém Mýtě.
Maskot Ekolík seznámil děti se svými kamarády skřítky –
vodním, lučním, listovým, houbovým a strašidelným. Ti
provedli děti po svých říších, učili je poznávat rostliny a
živočichy a seznamovali je se zákonitostmi přírody i způsoby
její ochrany. Získané dovednosti děti zúročily při výtvarné
soutěži pořádané Krajským úřadem Pardubického kraje s
názvem „Zdravá a nemocná příroda“ (). Máme radost, že
práce našich dětí zaujaly i odbornou porotu. Těšíme se na
slavnostní vyhlášení výsledků, při kterém bude oceněna
Leonka Zeinerová, která k nám dojíždí z Týništka.
Své výtvarné schopnosti a šikovnost prokázali chlapci, dívky i
jejich rodiče a sourozenci také při výrobě originálních
Podzimníčků či zdobení pařezů před vstupem do školky.
Na letošní Drakiádu jsme se sešli trochu netradičně v neděli. A
byla dobrá volba! Po letech bezvětří tentokrát vítr od samého
začátku nezahálel. Někteří draci zpočátku sice zpočátku
trochu zlobili, ale brzy se všichni proháněli po slunečné
obloze. Žádný drak neuletěl ani natrvalo neuvízl v korunách
stromů, přestože se jeden o únik pokusil. Ani letos nechyběly
bramboráky, kterých nám naše hodné paní kuchařky
nasmažily pořádnou hromadu, káva a teplý čaj na zahřátí.
Novinkou byly dračí soutěže ve třídě – tentokrát v režii rodičů.
Nezapomněli jsme ani na návštěvu divadelních představení a
koncertů, na Dušičky, Halloween či svatomartinské slavnosti.
Podzimní les a draky na sítích ve třídě postupně vystřídaly
postavy čertů a andělů. Mikuláš s andělem (v podání manželů
Martincových) naštěstí čerty do školky nepustili. Za písničku a
čertovské básničky navíc naplnili dětem jejich batikované a
ozdobené sáčky sladkými a ovocnými dobrotami.
V současnosti se pilně připravujeme na vánoční besídku a
netrpělivě očekáváme, jaká překvapení nás čekají pod
vánočním stromečkem.

Odjezdy do Vysokého Mýta
Linka
čas příjezdu
800 Hradec Králové
5,14
703 Chrudim
6,06
926 V. Mýto – V. Mýto 6,14
800 Hradec Králové
6,35
800 Hradec Králové
7,13
703 Chrudim
7,29
800 Hradec Králové
8,41
926 V. Mýto – V. Mýto 9,34
(linka přes Choceň, příjezd do VM 10,24)
800 Hradec Králové
11,05
703 Chrudim
13,29
800 Hradec Králové
14,05
800 Hradec Králové
15,05
926 V. Mýto – V. Mýto 15,14
703 Chrudim
15,33
800 Hradec Králové
16,58
926 V. Mýto – V. Mýto 16,58
800 Hradec Králové
17,05
703 Chrudim
17,25
926 V. Mýto – V. Mýto 18,58
800 Hradec Králové
20,05
Odjezdy z Vysokého Mýta
Linka

čas příjezdu

926 V. Mýto – V. Mýto
4,47
800 Hradec Králové
4,48
926 V. Mýto – V. Mýto
6,29
703 Chrudim
6,19
800 Hradec Králové
6,48
800 Hradec Králové
8,18
703 Chrudim
8,20
926 V. Mýto – V. Mýto
9,29
800 Hradec Králové
10,48
703 Chrudim
12,20
926 V. Mýto – V. Mýto
12,29
800 Hradec Králové
12,48
703 Chrudim
14,20
800 Hradec Králové
14,48
926 V. Mýto – V. Mýto
15,29
800 Hradec Králové
15,41
800 Hradec Králové
16,48
800 Hradec Králové
17,48
926 V. Mýto – V. Mýto
18,29
(linka přes Sruby, příjezd do Zámrsku v 18,58)
703 Chrudim
19,40
926 V. Mýto – V. Mýto
22,25
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi touto cestou veřejně poděkovat kulturní komisi,
jmenovitě především paní Daniele Lamberské a panu Pavlu
Janíkovi, za perfektní a bezvadnou organizaci oslav příchodu
Svatého Martina. Tato akce zahrnovala páteční odpoledne
pro děti a jejich rodiče a sobotní Svatomartinskou zábavu.
Některým dětem se tak v pátek 11.11.2011 vůbec poprvé v
životě (a snad tedy ne naposledy) podařilo ochutnat opékaná
jablka a brambory pečené v popelu. Očekávaný příjezd
Svatého Martina na bílém koni byl, stejně jako herecká etuda
pana ing.Pavla Peška, se kterým se Svatý Martin podělil o svůj
plášť, již jen nesmazatelnou tečkou za vydařeným pátečním
odpolednem a podvečerem. Děti si tento den užily, stejně jako
my dospělí sobotní zábavu. Protože se jednalo o akci, která
zde v minulosti organizována nebyla, pevně věřím, že ta
letošní byla onou první vlaštovičkou, a že v naší obci zapustí
kořeny jako dobrá tradice.
Mgr.Ilona Chalupníková s rodinou

zásahových přileb Gallet, sedm dýchacích přístrojů Saturn
S7, motorovou pilu Husqvarna, osvětlovací agregát a
plovoucí čerpadlo.
K dopravě na požáry používáme dva vozy, CAS 32 T 148 a
CAS 32 T 138, na technické zásahy používáme vozidlo Opel
Campo.
V letošním roce za přispění Obecního Úřadu jsme zakoupili 3
kusy přetlakových přístrojů MSA AUER BD 96. Tyto přístroje
nahradí rovnotlaké přístroje Saturn S7.
Vybavení vozu Opel Campo: Ve vozidle je uloženo vybavení
na technické zásahy. Vozidlo je vybaveno radiostanicí
Motorola. V zadní části vozidla je uloženo vybavení: motorová
pila Husqvarna, dřevorubecká přilba, elektrocentrála,
plovoucí čerpadlo, kanystry na PHM, osvětlovací technika,
prodlužovací kabely, kufr se zdravotnickým vybavením, kufr s
nářadím, lopata, koště, hasící přistroj.

Zásahová jednotka hasičů Zámrsk
a jejich činnost v roce 2011
Vážení spoluobčané, dovolte nám seznámit vás s
činností naší zásahové jednotky Hasiči Zámrsk během
roku 2011.
Jednotka v letošním roce 2011 zasahovala u 19 zásahů. Z
toho bylo 11 požárů, jedna dopravní nehoda, 3 technické
pomoci a čtyři námětová cvičení.
Seznámení s letošními výjezdy zásahové jednotky:
První zásah byl 6. ledna 2011. Jednalo se o požár
rodinného domu v obci Stradouň. Na tento zásah vyjely obě
cisterny. Další zásah byl 9. ledna, kde šlo o dopravní nehodu
nákladního automobilu mezi obcí Zámrsk a Stradouň
(obr.č.1). Na třetí zásah vyjela jednotka18. ledna a to do obce
Slatina k požáru rodinného domu (obr.č.2). Další požár byl
25. ledna v obci Zámrsk, kde došlo k zahoření sazí v komíně.
Dne 21. února vyjela jednotka na požár do Vysokého Mýta na
požár sazí v komíně. Další požár byl nahlášen 21. dubna v
obci Slatina, kde došlo ke vznícení trávy při vypalování. 6.
května byl jednotce vyhlášen poplach na požár pneumatik v
obci Slatina. Další výjezd byl 16. května na požár výškové
budovy ve Vysokém Mýtě, při jízdě k zásahu byla jednotka
odvolána zpět na základnu. Dne 26. května vyjela jednotka na
požár lokomotivy do stanice Zámrsk. 30. května se jednotka
zúčastnila námětového cvičení ve Vysokém Mýtě na objekty
skladu firmy Iveco. 31. května vyjela jednotka na požár
hromady roští do Vysoké Mýta. Dne 16. června vyjela jednotka
na likvidaci nebezpečného hmyzu v garáži v obci Zámrsk. Na
další zásah jsme vyjeli po prudké bouři dne 22.června do
Janoviček na odstranění nebezpečných stavů (popadané
dráty elektrického vedení a nahánění zvířat pohybujících se
po obci). 22.července jsme byli vysláni na požár rodinného
domu v obci Džbánov. Dne 8.září jsme vyjížděli na ohlášený
požár Domova pro seniory ve Vysokém Mýtě; po příjezdu na
místo jsme se dozvěděli, že se jedná o námětové cvičení. 14.
zaří jsme vyjížděli do obce Dobříkov-Rzy na čistění
kanalizačního potrubí. O den později 15.září jsme vyjeli na
požár Základní školy v obci Knířov; po příjezdu na místo bylo
zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení. 21.října jsme byli
vysláni k zásahu na budově generálního ředitelství firmy
Iveco, jednalo se o prověřovací cvičení. Po prověřovacím
cvičení se jednotky přesunuly do Chocně na ukázku stavění
protipovodňových zábran ve městě. Na zatím poslední výjezd
vyjela jednotka dne 17.listopadu do Vysokého Mýta k požáru
opuštěného stavení za autodromem.
A nakonec ještě něco málo k vybavení naší jednotky:
Každý člen vlastní ochranný oděv PS II a ochrannou obuv.
Dále máme deset kompletních zásahových obleků, sedm

Přejeme všem občanům krásné Vánoce
a celý příští rok plný štěstí a zdraví,
a také bez požárů.
Za hasiče Zámrsk Jan Merkl
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České zvyky a tradice
Advent - původ a historie
Advent byl dobou očekávání příchodu Spasitele na svět. Slovo Advent pochází z latinského „adventus“, což znamená "příchod".
Doba adventní byla vlastně přípravnou dobou na vánoční svátky a už od 11. století se její doba trvání ustálila na posledních čtyřech
týdnech před Štědrým dnem. Byla časem půstu, při kterém se měli lidé namísto požívání nadměrného jídla a pití, věnovat
zbožnému rozjímání. Zakázány byly veškeré zábavy, tanec a zpěv. I tak se o adventu konaly některé lidové obřady, které tento
zákaz více méně porušovaly.První adventní nedělí navíc začínal (na rozdíl od toho kalendářního) liturgický rok. Křesťané totiž
odvíjeli čas od narození Krista, tj. že ke všem událostem docházelo buď ante nebo post Christum natum (před nebo po narození
Krista). Až do třetí adventní neděle byla charakteristickou postní barvou temně fialová, po třetí neděli ji nahradila barva,
symbolizující radost, barva růžová. Každá z adventních nedělí měla své lidové označení (železná, bronzová, stříbrná a zlatá).Doba
adventní nebyla svým začátkem ani délkou vždy stejná. Například z roku 581 pochází nařízení biskupa Perpetua, podle něhož byl
stanoven začátek adventu na svátek sv. Martina, tzn. 11.listopadu. Rovněž jsou zmínky o 40 denním půstu před Vánocemi. Sněm
církevní Turonský roku 567 n.l. ustanovil začátek adventu na počátek prosince. Z roku 1001 pochází z opatství Abbo zmínka o
adventu, trvajícím čtyři neděle. 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 2011 připadla 1. adventní neděle na 27.listopadu. Jde
tedy o nejdelší možnou advetní dobu.
Obchůzky
V tradici celé řady evropských národů je zakořeněna představa, že za dlouhých zimních nocí se přírodní síly dostávají do divokého
zápasu s démonickými bytostmi. Slunce jako by bylo v tyto dny poraženo. Po celý prosinec se v lidových Vánocích objevovaly různé
tajemné postavy, nesoucí v sobě skrytou symboliku. Pojďme se na některé z nich podívat.
Ambrož Barborka Lucie
Barborky
Obchůzkové Barborky mají se světicí Barborou společné pouze jméno. Chodívaly v předvečer svátku sv. Barbory po venkovských
domech. Jejich přestrojení záviselo na daném kraji – někde měly bílé šaty, okolo pasu modrou nebo červenou širokou pentli s
dlouhými převislými konci na levém boku. Vlasy měly rozčesány přes obličej, aby nebyly k poznání, na hlavě květinový věneček
nebo korunku, v pravé ruce metlu a v levé uzlík nebo košík s dárky. Jinde mívaly bílou plenu a tylový závoj, ještě jinde šaty černé.Co
však tyto Barborky prováděly? Při vstupu do světnice říkávaly: „My jsme k vám přišly z Dražíčské kaple, zkoumat dětičky, zdali jsou
hodné. Přijde k vám taky z veliké dálky svatý Mikuláš s hojnými dárky. Řekli však již andělové, kde jsou dítky hodné, nadělí jim
Mikuláši dárky velmi skvostné. Teď se zase ubíráme o stavení dále, budete-li dítky hodné, za rok se shledáme.“ Hodné děti se
Barborek nebály. Jejich příchod oznamovalo vždy šlehání metel, dopadajících na okna, ozval se cinkot zvonku a Barborky stály ve
světnici.
Mikuláš
V předvečer svátku tohoto světce, 5. prosince, chodí po městě Mikuláš v doprovodu čerta a anděla, navštěvuje děti a rozdává jim
dárky. Nejdříve se ovšem zeptá, zdali byly hodné, a pokud ne, musí slíbit, že se v příštím roce polepší. Ke spojení postavy sv.
Mikuláše (St. Nicolaus, Santa Claus) s vánoční nadílkou, tak jak je tomu v Anglii, USA, Švédsku i jinde, ve střední Evropě nedošlo.
Mikulášská tradice vychází z legendy o svatém Mikuláši – biskupovi, který žil ve 4. století v Malé Asii a proslul svým zbožným
životem a dobročinností. Mikulášská nadílka se dodržuje ve všech slovanských zemích. Zvyk velmi zlidověl a k postavě Mikuláše,
oděného do dlouhého pláště a s berlou v ruce, se přidal ještě čert a anděl jako představitelé protikladu dobra a zla.
Lucie
Sv. Lucie se narodila v rodině zámožných křesťanů v sicilských Syrakusách. Po otcově smrti jí matka sjednala sňatek s bohatým
pohanským mladíkem. Lucie sňatek odmítla a svoje věno rozdala chudým. Když se to dozvěděl její nápadník, obžaloval ji u soudu
jako křesťanku. Chtěli ji odvléci do nevěstince, ale stála jako přikovaná a nikdo s ní nemohl pohnout. Nakonec jí kat vrazil dýku do
hrdla rovnou na místě. Sv. Lucie je uctívána jako patronka švadlen a kočích, český lid ji v minulosti považoval za ochránkyni proti
čarodějnicím. Den jejího svátku, 13. prosinec, býval v době platnosti staršího juliánského kalendáře zimní slunovrat – nejdůležitějsí
okamžik v celém roce. Z této doby pochází známé pořekadlo „Lucie – noci upije, ale dne nepřidá.“ Přijetím jiného kalendáře se
zimní slunovrat přesunul o osm dní dozadu a tak je dnes toto pořekadlo zdánlivě neopodstatněné, ovšem citujeme ho s oblibou a
pravidelně.Lidová Lucie je zmiňována především v souvislosti s předením lnu. V den jejího svátku platil přísný zákaz předení. Na
Podluží se věřilo, že přadleně, která by neuposlechla tohoto zákazu, naplní Lucie komínem světnici prázdnými vřeteny. A běda
ženě, která by je nedokázala obratem napříst. Obchůzkové Lucie (Lucky, Lucy, Loucky, Luciny) kontrolovaly domácnosti, zda snad
nějaká žena nepřede. Mívaly bílé pláště a obličej zakrytý maskou ze dřeva a papíru, která se podobala čapímu zobáku. Zobákem
klapaly. Zabouchaly na dveře, vešly do světnice a pronášely: „jdu, jdu, noci upiju“. V Čechách Lucie nosívala veliký nůž a strašila
děti, že jim rozpáře břicho, pokud se o adventu nepostí. Na Orlicku chodily Lucie mladé – dívky ve věku 12 – 14 let, celé zahalené
bílým prostěradlem a na navlhčený obličej si nafoukaly bílou mouku, aby nebyly k poznání. Jedna měla kartáč na drhnutí, druhá
bílila štětkou stěny, další nutila děti modlit se. Někdy je doprovázela maska kněze, který kázal žertovné věci. Jindy je provázel celý
průvod – kominík, který vyhazoval z kamen saze, dráteník, který opravoval hrnce, řezník, krajánek a cikánská rodina – ti hádali z
ruky, žebrali a kradli. Vše se konalo pro potěšení a zábavu. Musíme však rozlišovat mezi lidovou Lucií, která vzbuzuje strach a
„světlou, bílou“ Lucií – světicí, která zamřela násilnou smrtí. Ta je uctívána především v Itálii a tisíce poutníků se k ní obracejí s
nadějí na vyléčení očních nemocí.
Vánoce
Legenda o narození Ježíška
Ježíšek je mytickou bytostí, která - tak jako Děda Mráz v Rusku či Santa Claus v anglosaském světě - přináší každý rok na Štědrý
den českým dětem dárky. Přichází do pokoje, když jej děti opustí, a vkládá dárky pod stromeček. Postava Ježíška má původ v
Německu v 16. století. Měla sloužit jako protiváha svatého Mikuláše, kterého prosazovala papežská církev. V Čechách začal být za
symbol Vánoc považován v 19. století. Přesto se dodnes stále dodržuje tradice obdarovávání dětí jak svatým Mikulášem, tak
Ježíškem. Ježíšek se podle legendy narodil ve městě Betlémě, kam předtím utekli jeho rodiče Marie a Josef. Jeho narození
vzbudilo velkou pozornost: anděl zvěstoval novinu o Ježíškově narození pastýřům, třem mudrcům - kteří mu přinesli myrhu, kadidlo
a zlato - zase ukázala cestu kometa. Zpráva o Ježíškově narození se donesla i ke králi Herodesovi, který ze strachu o svůj trůn
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nechal vyvraždit všechny v Betlémě narozené chlapce. Ježíškovi tak zachránilo život rozhodnutí Josefa a Marie zůstat v salaši
kousek od města. Ježíšek se podle legendy nikdy neoženil, ani neměl žádné známé potomky. Po cílené snaze o nahrazení Ježíška
Dědou Mrázem během socialismu vyvstal po revoluci v Česku Ježíškovi silnější a obchodem hnaný protivník - Santa Claus.
Budoucnost Ježíška v českých domácnostech je tak čím dál nejistější.

Vánoční tradice a zvyky
České Vánoce jsou bohaté na různé tradice a zvyky, které nám závidí celý svět, a na zahraničních portálech o nich naleznete pouze
zmínky obdivu. Tradiční české Vánoce jsou dokonce motivem pro zahraniční turisty, aby v době svátků navštívili naši republiku. Na
rozdíl od jiných zemí u nás Vánoce i přes veškerou snahu, stále ještě nejsou ryze komerční, ale ani čistě křesťanské. České tradice
mají ze všeho jen to nejlepší. Jaké znáte vánoční zvyky a které dodržujete?
Šupina pro štěstí
Kapr je symbol Vánoc a stal se hlavním chodem štědrovečerní večeře. Traduje se, že ten, kdo si schová šupinku pod talíř, bude mít
po celý následující rok štěstí. Kapří šupinka má také zajistit i dostatek peněz a zabránit nouzi,a proto ji nosí celá řada lidí i
v peněžence.
Tradice stolování
Tradice jezení oplatku s medem patří symbolikou k jezení těla Páně a díky kulatosti oplatku je zde i symbolika Slunce. Na stole by
mělo být 12 chodů jídla. Každý chod za jeden měsíc v roce. Jediná hospodyně může vstát od stolu. Tradic a zvyků je mnohem více a
celkem se liší region od regionu. Rádi byste si letos udělali vskutku tradiční Vánoce?
Jak vypadalo české tradiční stolování u vánočního stolu To, jak vypadalo české tradiční stolování u vánočního stolu, bývalo vždy
důležité. Tabule pro nás představuje slavnostní okamžik, jedinečnou chvíli a mnohdy i neopakovatelné a nezapomenutelné
prožitky. I když design podléhá módním trendům, má tradiční štědrovečerní stůl svá jistá pravidla.
Štědrovečerní stůl cestou minulosti
Na českém venkově se dříve Štědrý večer neobešel bez toho, aby na stole neležel čerstvě upečený chléb. V jiných dnech roku se
mohl jíst chleba až třetí den po upečení, aby tolik nechutnal a hned se nesnědl. Pouze o Vánocích byla výjimka a lidé si dopřávali
chuti čerstvého chleba. Ošatka s chlebem se dávala do jednoho rohu stolu. Do druhého rohu se dávala slanina, štědrovka a další
dary pole. To všechno z důvodu příslibu dobré úrody. Do třetího rohu se dávaly peníze a do čtvrtého rohu se dávala miska pro
zbytky jídla pro zvířata.
Tradice, které přetrvaly
Na stole mělo být podle tradice 9 -12 chodů jídel, podle měsíců v roce. Dnes se tento zvyk omezil na počet druhů cukroví. U
štědrovečerního stolu by neměl sedět sudý počet strávníků, nosí to prý smůlu, a proto se hospodyňky tuto prekérní situaci snažily
obejít tím, že prostíraly o jeden talíř navíc. Říkalo se, že to prostírání bylo pro náhodného příchozího anebo pro zemřelého
člena rodiny. Pod talíř se pro štěstí a přínos peněz dávaly mince anebo rybí šupina. Na stole by neměl chybět štědrovečerní
svícen, či adventní věnec. V průběhu večeře by mělo být přítmí a od stolu může vstávat pouze hospodyně. Tam, kde někdo vstane,
hrozí neštěstí anebo dokonce i smrt.
Tradiční sváteční menu
Tehdejší tradiční štědrovečerní večeře se od té dnešní celkem významně lišila. Večeře obvykle začínala modlitbou, kdy se po ní
podával kulatý vánoční oplatek s medem. Po oplatku se pak servírovala polévka. Druh polévky se lišil region od regionu. Nejčastěji
to bývala rybí polévka, bramboračka, hříbková, čočková, hrachová případně polévka s játrovými knedlíčky. Druhým chodem byl
kuba, ryba atd. Součástí večeře byly i topinky s česnekem, mléčná kaše s ovocem, kompotované ovoce a cukroví.
Zlaté prasátko
Zlaté prasátko vzniklo jako motivační prvek dětí, aby se vydržely postit až do štědrovečerní večeře. Celý den být o hladu je obzvlášť
pro děti náročné, a tak se začalo říkat, že ten, kdo to vydrží, tak s první hvězdou na nebi uvidí i zlaté prasátko. Prasátko je také
vánočním symbolem, který představuje synonymum pro štěstí.To, jestli tomu tak doopravdy je, se musíte přesvědčit sami,
třeba o těch letošních Vánocích.
Krájení jablka
Po modlitbě a snězeném oplatku nastalo hodování, někde v jejich průběhu, u některých na počátku a u jiných spíše až ke konci,
dojde na krájení jablíčka. Tato klasická a známá česká tradice věštila, zda daného čeká za rok život anebo smrt. Život znamená
nález pěticípé hvězdičky ve středu a smrt křížek.Této věštby se nemusíte bát. Stačí, když si vezmete zdravé a velké jablko a
rozříznete jej pěkně ve středu kolmo ke stopce.
Jmelí
I když by se vám mohlo zdát, že zavěšené jmelí je americkou tradicí, ve skutečnosti tato tradice sahá až do doby Keltů.
Pouštění lodiček
Pouštění lodiček patří k dávným českým tradicím. Rozlouskněte vlašské oříšky, vyberte jejich náplň a do jejich s pomocí
roztaveného vosku připevněte zbytky téměř dohořelých svíček. Do lavoru napusťte vodu, zapalte svíčky a dejte lodičky plout
na vodu. Majitele té lodičky, která svítí nejdéle, čeká dlouhý život.
Lití olova
Olovo bylo celkem dostupné a jeho bod tání je nízké. Olovo se roztaví na kovové lopatce nad plamenem, a pak se vlije do vody
v kovovém lavoru. Lijte opatrně, ale najednou.Ve vodě olovo ztuhne a zanechá tak určitý abstraktní tvar. Podle odlitku pak lidé
hádali, co je v budoucnu čeká.
Zpívání koled
Koledy patří neodmyslitelně k tradicím nejen českých Vánoc. Původně je zpívaly děti pouze v daném období, kdy chodívaly po vsi
a koledovaly si o nějakou sladkou výslužku..
Házení střevícem
Svobodné vdavekchtivé dívky v období vánoc házeli střevícem za hlavu směrem ke dveřím. Pokudse špička boty otočí směrem ke
dveřím, znamená to, že se dívka vdá. Jestliže ke dveřím směřuje pata boty, dívka ještě zůstane jeden rok neprovdaná doma.
Jablko a zápalky
Tato tradice patří opět mezi věštecké, kdy dívka řešila dilema a vybírala si mezi několika nápadníky. Při této věštbě se vezme
jedno jablko a tři zápalky.Zápalky zapíchněte do jablka s myšlenkou na jednoho nápadníka. Pak všechny zápalky najednou
zapalte, která hoří nejdéle, představuje toho pravého nápadníka.
Barborka
Na svatou Barboru (4.12.) chodí každá dívka, která se chce vdát, trhat Barborku. Barborku přitom představují třešňové větvičky
anebo také Zlatý déšť natrhaný až po setmění. Jestli Barborka do Štědrého dne rozkvete, dívka najde svého ženicha. Pro
dokonalý efekt je zapotřebí, aby dívka větévky zalévala vodou nošenou v ústech.
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Pranostiky

Fotbalový oddíl nechal zhotovit kalendáře na rok 2012. Jeho
zakoupením v Obecní prodejně nebo ve Sportovním klubu na
hřišti přispějete na rozvoj mládežnické kopané v Zámrsku.
Cena kalendáře je 150,- Kč.
Fotbalový oddíl přeje všem příznivcům a fanouškům
zámrského fotbalu příjemné prožití svátků vánočních, pevné
zdraví, dobré nervy a hodně štěstí do nového roku 2012.

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.

Fotbal - podzim
MUŽI:
Příprava na podzimní sezónu začala turnajem „O pohár OÚ v
Zámrsku, kde mužstvo mužů skončilo na 5. místě po
výsledcích: Zámrsk – Litomyšl 2 : 3, Zámrsk – Vysoké Mýto 3 :
5, Zámrsk Sruby 7 : 0. V dalším přípravném utkání byli hosty
fotbalisté Sokola Sebranice. Po gólové přestřelce skončilo
utkání 8 : 6, když góly dali Csernyanszký 5, Urbanec,
J.Hermann a Horyna z penalty. V dalším utkání hrálo na
našem hřišti mužstvo Sokola Moravany s výsledkem 2 : 3,
góly dali Mičjan a Csernyanszký.

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 p
poveze.
- Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
- Leden červenci se rovná.
- Mnoho sněhů v lednu, mnoho hřibů v srpnu.

Na podzim sehrálo mužstvo mužů třináct mistrovských utkání,
ze kterých získalo 24 bodů za sedm vítězství, tři remízy a tři
prohry. Soupeřům nastřílelo 29 gólů a dostalo jich 15.

ZDROJ: www.ceske-tradice.cz

Nejvíce gólů dal A.Csernyanszký – 10, R.Horyna – 5,
R.Peterka – 4, T.Urbanec – 3, R.Matoušek a T.Hermann po 2,
P.Šeda, R.Mudrich a P.Münzberger po 1.

Soutěž o dobrovolníka roku
Otevřené sdružení neziskových organizací Pardubicka, tzv.
Koalice nevládek, pořádala letos u příležitosti Evropského
roku dobrovolnictví 2011 soutěž o Dobrovolníka roku, tedy
člověka, který dobrovolně a bez finančního ohodnocení
věnuje svůj volný čas ku prospěchu druhých. Rozhodli jsme
se také nominovat možné uchazeče o tento titul. Mezi námi je
lidí, kteří by zasloužili ocenění, rozhodně více, ale do soutěže
jsme přihlásili pana Ivana Suchomela a pana Daniela
Bezdíčka. Fotbalový klub SK Zámrsk se v létě 2010 rozhodl
založit fotbalový oddíl dětí ve věku 4 až 8 let a oba jmenovaní
se tohoto nově vzniklého oddílu s plnou vervou ujali. Vedou
pravidelné tréninky jak na hřišti, tak podle možností mimo
sezónu ve sportovních halách v Mýtě nebo v Dobříkově. Pod
jejich vedením se naši elévové zúčastnili již několika turnajů a
mají za sebou i pěkná vítězství. Oba pánové jsou mezi dětmi
oblíbeni a respektováni, děti se na tréninky těší. I ze strany
rodičů dětí mají oba trenéři velkou podporu. V současné době
má oddíl 12 členů, z toho 2 dívky. Děti tak mají v naší obci
možnost sportovního vyžití. Ivan i Daniel činnosti s dětmi
každoročně dobrovolně věnují stovky hodin.
Ivan Suchomel ani Daniel Bezdíček bohužel ve velké
konkurenci více než šedesátky dalších soutěžících titul
Dobrovolníka roku nezískali, ale právem se domníváme, že
jejich činnost je natolik prospěšná, že ocenění určitě zaslouží.
Ivane a Dane, děkujeme Vám i za fotbalový klub SK Zámrsk
za Vaši činnost alespoň touto cestou!

Žlutých karet jsme celkem obdrželi 30, podělili se o ně:
R.Horyna – 5 T.Urbanec, R.Matoušek, Jiráský - 4, V.Mičjan
– 3, P.Šeda, A.Csernyanszký, P.Münzberger, R.Peterka,
R.Mudrich – 2.
Červenou kartu nedostal na podzim nikdo.

DOROST:
V přípravě na podzimní sezónu v Krajské I. A. třídě sehrál
dorost dvě přípravná utkání s výsledky: Zámrsk – Cerekvice
n/L. 5 : 4 a Zámrsk – Litomyšl 1 : 7.

Mužstvo dorostu sehrálo na podzim třináct mistrovských
utkání, ve kterých devětkrát vyhrálo, dvakrát hrálo nerozhodně a dvakrát prohrálo. Celkem tedy získalo 29 bodů,
soupeřům nastřílelo 37 gólů a obdrželo jich 18.
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Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2012 mnoho zdraví
a spokojenosti.
Obec Zámrsk
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