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POZVÁNKA NA KONCERT
Varhany jsou krásné a cenné nástroje. Byly postaveny
zručnými řemeslníky varhanářských dílen snad
v každém kostele v Čechách a jejich věk se málokde
počítá na méně než století. Mnohé z nich už dohrály,
studené a vlhké prostředí nevětraných kostelů, červotoč
a zub času udělali své. Na varhany je také potřeba často
hrát, nepoužívaný nástroj časem ztrácí zvuk. V našem
kostele sv. Martina také jedny stoleté varhany máme.
Zatím hrají, a bylo by dobře, kdyby hrály dál.
Potřebovaly by celkovou rekonstrukci, ale na tu nejsou
prostředky. Kostel včetně varhan je sice v majetku
farnosti Zámrsk, ale jako památka je kulturním
bohatstvím všech. Prioritou pro farnost je střecha kostela,
který je ve velmi špatném stavu. A lehce se dá spočítat,
že výměna střechy na takové stavbě vyjde nejméně na
milion korun. Nemůžeme tedy čekat, že farnost bude
investovat do varhan. Varhany ale pomalu nahlodává
červotoč a nepročištěné píšťaly ztrácí na krásném zvuku. Alespoň malá údržba by jim
pomohla, ale i ta bude nějakou tu tisícikorunu stát. A proto jsme se rozhodli uspořádat
v kostele sv. Martina Koncert pro varhany. Dobrovolné vstupné bude vloženo na účet
zámrské farnosti s cíleným použitím na údržbu varhan. Účinkující budou vystupovat bez
nároku na honorář – dodáme je totiž z vlastních řad našeho dobrovolného Spolku přátel
hudby. Na varhany zahraje Jakub Stratílek, jehož hru jsme
si mohli již mnohokrát vyslechnout při varhanních
koncertech pořádaných ve Vysokém Mýtě i okolí
(naposledy 9. října při Dnu vysokomýtských varhan). Na
příčnou flétnu zahrají Anežka Nováková a Marcela Kubová
a zazpívá Zuzana Tvrzníková ml. Všichni čtyři účinkující
jsou absolventy ZUŠ a v současné době se připravují ke
zkouškám na konzervatoř nebo studují vysokou školu
s hudebním zaměřením.
Věříme, že si v sobotu 15. října ve 14:30 hodin najdete
cestu do zámrského kostela a přijdete si poslechnout
koncert pořádaný s dobrým úmyslem pro dobrou věc.
Za spolek přátel hudby Zuzana Tvrzníková ml.

Varhany v kostele sv. Martina
Varhany v kostele sv. Martina v Zámrsku postavila firma Josefa
Kobrleho z Lomnice nad Popelkou kolem roku 1910. Přestože to je
nástroj spíše sériové výroby s rejstříkovým obsazením přizpůsobeným
objednávce, vyznačuje se přesnou a kvalitní prací jak truhlářskou, tak
cínařskou. Tyto varhany byly koncipovány především jako nástroj
k liturgickému využití a proto postrádají některé rejstříky (zvukové
barvy), které nacházíme u jiných srovnatelných nástrojů této varhanářské
dílny. Obsahují 6 rejstříků – principal, bourdon, salicional, aeolina, gamba
a flétna, pedály přidávají zvuk subbasů. Celkový počet píšťal je 351.
Nástroj má pneumatickou Barkerovu páku, což je systém náchylný na
změny klimatického prostředí.
Za celou stoletou historii nebyly varhany opravovány, což se nyní
projevuje na jejich technickém stavu. Bylo by třeba celý nástroj rozebrat,
vyčistit, naladit a seřídit pro přesnou funkci celé tónové i rejstříkové
traktury. Rovněž se ukazuje jako vhodné některé rejstříky vyměnit, aby
varhany získaly na bohatosti zvuku.
Celková rekonstrukce varhan je vždy náročná jak co se týká pracnosti, tak i finančně. To bývá většinou
důvodem, proč tyto cenné nástroje ve venkovských kostelích chátrají. Farnosti se spíše snaží investovat
dostupné finanční prostředky do budov, jež jsou mnohde v havarijním stavu. Bylo by ale škoda ponechat
varhany v zámrském kostele napospas zubu času. Tento kostel má výbornou akustiku, zdaleka nejlepší mezi
kostelíky v okolí a zdejší varhany se mohou využít i jako koncertní nástroj. Aby se alespoň předešlo jejich
dalšímu poškození, je třeba varhany vyčistit, nakonzervovat jejich dřevěné části proti dřevokaznému hmyzu a
pro zlepšení jejich zvuku vyměnit některé píšťaly. Tento zásah by byl méně náročný než celková rekonstrukce
a výrazně by napomohl životnosti varhan. Troufám si finančně odhadnout takový zásah na cca 10 až 15 tisíc
korun.
Uvítal jsem nápad několika zdejších milovníků hudby, kteří se rozhodli uspořádat ve zdejším kostele
koncert s úmyslem pomoci získat peníze na nejnutnější údržbu varhan. Přeji jim, aby se koncert vydařil a
věřím, že pro posluchače bude koncert příjemným hudebním zážitkem.
Jan Fajfr
Pozn.: Autor je v současné době varhaníkem a regenschorim v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě, sbormistrem pěveckého sboru
Musica da Chiesa a dirigentem Lirtomyšlského symfonického orchestru. Druhým rokem přednáší hudební teorii na Pardubické
konzervatoři a ve vysokomýtské ZUŠ vyučuje hru na klávesové nástroje. V roce 2003 natočil v zámrském kostele sv. Martina se svým
sborem Musica da Chiesa profilové CD.

První říjnovou sobotu jsme letos podruhé vítali mezi nás naše nejmladší
spoluobčany. Děvčátkům Aničce, Michaelce a Ivance, chlapcům Filípkovi a
Vojtíškovi a jejich rodičům zazpívaly a zarecitovaly děti z Mateřské školy a jejich
větší kamarádi ze Základní školy. Všem přivítaným dětem přejeme hodně zdraví,
štěstí a radosti do dalších let!
Za sociální komisi Marcela Kajsrlíková

Kosmetické služby v Zámrsku - SALON OK
Nabízené služby: Barvení řas i obočí, formování obočí, čištění a ošetření pleti, masáž
obličeje a dekoltu, mikromasáž očního okolí, depilace těla, zábaly na ruce,
prodej kosmetiky.
Možnost objednání na tel.: 732 379 803

Těší se na Vás Olga Kirková

Zpráva o sportovní činnosti ženského družstva Hasičů Zámrsk za rok 2005
Touto cestou Vás chceme informovat a zčásti se i pochlubit s našimi výsledky dosaženými na hasičských
sportovních soutěžích v roce 2005. Hned zpočátku jsme se rozhodly absolvovat více než jednu soutěž a tomu
jsme přizpůsobily i četnost našich tréninků. Je jasné, že to znamenalo pro celý náš hasičský sbor větší výdaje
jak na zajištění tréninků, tak soutěží.
První naše vystoupení proběhlo na
okrskovém kole na Vraclavi dne 28.5.2005.
Bohužel, díky naší neúplné znalosti pravidel
jsme byly ze soutěže diskvalifikovány. Další
soutěž naše družstvo absolvovalo v Kuněticích
dne 4.6.2005 na Memoriálu Jaroslava Horáka.
Od prvního pohledu nám bylo jasné, že
především díky našemu technickému vybavení
nemůžeme pomýšlet na nejvyšší příčky, ale
konečné 5. místo pro nás rozhodně nebylo
zklamáním, naopak neocenitelnou zkušeností,
neboť jsme zde poměřily své síly s družstvy,
která pravidelně absolvují extraligové a
celorepublikové soutěže.
25.6.2005 přišel na řadu pro nás
nejdůležitější závod na domácí půdě, a to
Memoriál Václava Flídra. Vybojovaly jsme 1.
Stojící zleva: Petra Říhová,Eva Horáčková, Hana Pešková,
místo a tím pádem je putovní pohár na celý rok
Iveta Kalousová, Lenka Kašparová
náš!
Celkovou
spokojenost
podpořili
Sedící zleva: Daniela Lamberská,Yveta Tomanová,
Lenka Pilařová, Petra Houžvičková
vynikajícím 2. místem naši kolegové hasiči.
Další vítězství jsme získaly dne 13.8.2005 na
soutěži na Týnišťku. Snad nejzajímavější letošní závody, kterých jsme se zúčastnily, proběhly dne 20.8.2005
v Sezemicích. Pikantní byla hlavně ta skutečnost, že celá soutěž proběhla v nočních hodinách, vždyť k útoku
v prvním kole jsme vybíhaly až po 21. hodině. I tuto soutěž se nám podařilo vyhrát.
Vynikající výsledky nás naladily na příští sezónu, a tak doufáme, že nás přijdete na některý z budoucích
závodů (hlavně v Zámrsku) povzbudit v co možná největším počtu.
Organizačně nebylo snadné všechny naše akce uskutečnit, a proto bychom všem, kteří nám s naší činností
pomáhali, chtěly poděkovat, především však mužské části našeho hasičského sboru.
Hasiči Zámrsk – družstvo žen

Hasiči Zámrsk
zakládají kroužek MLADÝCH HASIČŮ
pro děti od 6 let a výše.
První setkání se koná

19. října 2005 od 1730 hodin
v Hasičské klubovně na sídlišti v Zámrsku

Žádáme důrazně majitele psů, aby přestali být bezohlední ke svým spoluobčanům a
zamezili volnému pobíhání psů a znečišťování veřejných prostranství. Není nic příjemného,
když ti, kteří se snaží naše prostředí zlepšovat a udržovat, tak musí činit ve psích výkalech.
Rozhodně je nezodpovědné ohrožovat okolí volně pobíhajícími psy. Nejen malé děti se bojí
chodit samy, i dospělí mají v tomto směru špatné zkušenosti. Tvrzení, že ten váš pes nic
nedělá, je hodný a nekouše je vaše přesvědčení. Nemůžete vědět, do jaké situace se
venku dostane a jak bude reagovat. Poslední dobou těchto odstrašujících případů přibývá.
Mějte na mysli, že všichni máme nárok na bezpečnou cestu!
P.S. Poslední věta se týká i řidičů motorových vozidel. Děkujeme všem, kteří toto vezmou
na vědomí.
OÚ
Vážení spoluobčané,
letošní rok 2005 se už blíží do poslední fáze, je tedy možno stručně připomenout a
zhodnotit některé události a věci z oboru stavební komise.
Začal bych penzionem pro seniory, který začal plnit svůj účel. V tomto roce byly
dokončeny konečné fasádní úpravy spolu s venkovními terénními. Nadále jsou
odstraňovány menší nedodělky, které vyplynuly z provozu. V objektu mateřské školy,
jídelny a pošty bylo provedeno WC, probíhá montáž plynového topení. Nadále počítáme
s rekonstrukcí mostních objektů. Jedná se o mostek u škrobárny a lávku v Janovičkách. Na
podzim začne stavba spojky chodníku ve spodní části Nové čtvrti směrem k Penzionu.
Nadále připravuji podklady pro výstavbu obecního chodníku Zastávka-Pošta.
Částečná uzavírka mostu na silnici I/35 u Vysokého Mýta se nás silně dotýká hlavně
zvýšeným provozem po vedlejších cestách, tzn. průjezdem obce. S tím souvisí i zhoršující
se stav našich místních komunikací. Budeme usilovat o finanční přispění na důkladnější
opravy zničených úseků a odvedení hlavně kamionové dopravy z místních komunikací.
V naší obci je spousta budoucích i starších staveb a objektů, které si zaslouží opravu, ale
většinu staveb bohužel stále není možno uskutečnit z nedostatku finančních prostředků.
Na závěr bych chtěl vyjádřit svoje obavy před blížící se zimou. Myslím si, že po zdražení
většiny energií se tu všichni zadusíme jedovatými plyny z „tuhého spalování.“
Za stavební komisi Ing.Pavel Matys

USNESENÍ zastupitelstva obce Zámrsk ze dne 26.9.2005
A) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti rady OZ za uplynulé období
2) Zprávu o činnosti stavební komise
3) Informace z obecního úřadu
B) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Prodej části obecního pozemku p.p.č. 231/1 a 231/20 panu Davidu Zahradníkovi za odhadní
cenu
2) Prodej části obecního pozemku p.p.č. 734/1 panu Bc. Karlu Kouřilovi za odhadní cenu
3) Prodej č.p. 37/II za kupní cenu dohodou
4) Zakoupení domů č.p. 70 a č.p. 88 v bývalé cihelně od spol. MULTIAGRO Slatina
5) Přijetí daru 12ti kusů stavebních buněk od Karosy a.s. Vysoké Mýto
6) Rozpočtové změny 2 až 6 – přijaté dotace
7) Prodej části obecního pozemku p.p.č. 591 Romanu a Janě Mudrichovým za odhadní cenu
8) Návrh nájemní smlouvy s TJ Zámrsk

Konec minulého a začátek nového školního roku v Mateřské škole Zámrsk
Dříve, než se rozepíši o začátku nového školního roku,
připomenu události 2. pololetí roku minulého.
Konec stávajícího a začátek nového kalendářního roku
byl ovlivněn především legislativními změnami.
Jídelna žáků základní školy musela být zařazena do sítě
škol a šk. zařízení. Od 1.1.2005 je tedy pod názvem
„výdejna“ součástí ZŠ Zámrsk. Mateřské škole tak ubyla
starost o údržbu a vybavení těchto prostor a o výdej
stravy žákům ZŠ.
Nejvýznamnější změnu v legislativě však znamená
vydání Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský
zákon ) a Vyhlášky o předškolním vzdělávání 14/2005
Sb. Tyto předpisy významně mění některé doposud
platné právní normy týkající se výchovně vzdělávacího
procesu, počtu a věku přijímaných dětí, úplaty za
předškolní vzdělávání (tzv.školného), stravování
zaměstnanců školy atd.
Zákony a vyhlášky se sice mění, tradiční akce však
zůstávají.
Jak jsme se rozloučili se zimou? V březnu jsme vyjeli na
krátký výlet do Dlouhé Třebové – podívat se na raritu ČR
– 9,5m vysokého sněhuláka, a protože se zimě letos
nechtělo odejít, trochu jsme ji popohnali. Společně jsme
vyrobili Morenu a za doprovodu říkadel ji poslali po
vodě. I když jsme se vrátili unavení a špinaví, cíl byl
splněn! Zima odplavala a uvolnila místo jaru!
Nic nám tedy nebránilo oslavit svátky jara – Velikonoce.
Zdobili jsme misky, do kterých jsme zaseli obilí a
naaranžovali velikonoční kraslice, rodiče nám pomohli
vyzdobit šatnu různobarevnými pomlázkami. Čekal nás i
další výlet, tentokrát na dopravní hřiště do Vysokého
Mýta, kde jsme si nejen vyzkoušeli, ale i zdokonalili
svoje znalosti z dopravy. Chybět jsme samozřejmě
nemohli ani na oslavách Dne Země. Na ty jsme se
předem pečlivě připravovali. Povídali jsme si o ochraně
a významu vody, vyráběli jsme „paletky“ s přírodninami,
sbírali další kytičky do herbáře, pokračovali jsme ve
sběru drobných hliníkových obalů…Z bezpečnostních
důvodů jsme však upustili od úklidu odpadků ve vsi. Ve
Vysokém Mýtě jsme se zúčastnili soutěže v mačkání PET
lahví, získali jsme několik cen za správné třídění odpadů
a za vyřešení ekologického kvizu, dozvěděli jsme spoustu
zajímavostí z přírody.
K jaru již neodmyslitelně patří také oslava Dne matek.
Starší děti samy, mladší za pomoci p. učitelek, vyrobily
pro své maminky vázičku s tulipánem, ozdobily přáníčka
a s větší či menší trémou předvedly krátké pásmo
nazvané „Líbí se mi u nás doma“.
Nezapomněli jsme však ani na sport a kulturu. Již
tradičně jsme se i zúčastnili soutěže v lehkoatletickém
trojboji jednotřídních mateřských škol v Českých
Heřmanicích - společně s dětmi z Českých Heřmanic,
Tisové, Sloupnice, Vraclavi a Dobříkova. Sportovního
zápolení se zúčastnilo celkem 86 dětí, které byly
rozděleny podle věku do dvou skupin: - jednotlivci předškoláci soutěžili v trojboji, tedy ve skoku dalekém
z místa, v hodu kriketovým míčkem a v běhu na 20m a
mladší děti, které vytvořily družstva. Jejich úkolem bylo
co nejrychleji zdolat překážkovou dráhu.

V trojboji závodilo 27 chlapců a 21 děvčat. Opět jsme
slavili ohromný úspěch. Přivezli jsme si 8
diplomů!!!!!!!!!!
Z chlapců se umístili na:
1.místě Vojta Vařečka ve skoku dalekém
2. místě Patrik Profous ve skoku dalekém
2. místě Patrik Profous v hodu kriketovým míčkem
Z děvčat se umístila na :
1. místě Andrejka Němcová v trojboji (nejvyšší bodové
ohodnocení ve všech disciplínách)
2. místě Andrejka Němcová v běhu na 20m
2. místě Andrejka Němcová v hodu kriketovým míčkem
3. místě Sára Šťastná v hodu kriketovým míčkem
Úspěch oslavily i menší děti, v závodě družstev se
umístily na 2. místě!
Za kulturou jsme vyjeli 8x do Vysokého Mýta - na
představení profesionálů do Šemberova divadla a na
vystoupení dětí do základní umělecké školy, dvě
představení se uskutečnila v naší MŠ.
S blížícím se létem byl vyřešen i dlouhotrvající problém
chybějícího WC na poště. To bylo spolu s WC pro
knihovnu a přípravou WC a sprchového koutu pro
zaměstnance kuchyně vybudováno v chodbičce mezi
poštou a kotelnou, která byla do té doby využívána jako
sklad MŠ. Provizorně bylo také opraveno oplocení
zahrady MŠ, které čeká výměna vadných sloupků.
K dodržování pitného režimu bez slazených nápojů
přispívá automat na vodu ze Šumavského pramene.
Den dětí jsme stejně jako v předešlých letech oslavili
společně s dětmi z Dobříkova při akci nazvané Kamarád
DOBZA (DOB=Dobříkov, ZA=Zámrsk) – tentokrát
v MŠ Dobříkov.
Po příchodu jsme se uvítali s dětmi i zaměstnanci MŠ,
nasvačili jsme se a po vzájemném představení
jednotlivých dětí jsme se pustili do soutěží, kterými nás
provázely
pohádkové
postavy.
Křemílkovi
s Vomochůrkou jsme pomáhali čistit les a potůček,
podělili jsme se o znalosti o vodě v přírodě, lovili jsme
ryby, hráli si na krtečka (orientace pomocí hmatu se
zavázanýma očima) a hlavně jsme se dobře bavili.
Pohráli jsme si i na multifunkční prolézačce – lezecké
stěně s lany, mostem i skluzavkou, společně jsme tvořili
z písku, hráli si v altánku atd. Na závěr si každý za
pomoci p. učitelky vyrobil krásného dřevěného panáčka.
Na památku jsme si vyměnili vlastnoručně vyrobené
dárky – předali jsme dětem i p. učitelkám listy se
slunéčky sedmitečnými ze skořápek vl. ořechů a odnesli
jsme si krásně ozdobené krabičky se sladkostmi.
Velký dík za skvěle prožité dopoledne patří dětem i
zaměstnancům – zvláště pak ped. pracovnicím MŠ
Dobříkov za perfektní přípravu a organizaci. Děkujeme
též našim rodičům – p. Vařečkovi, Zelinkovi a paní
Horáčkové za odvoz z Dobříkova.
Již se těšíme na příští rok, kdy na oplátku pozveme děti
z Dobříkova na oslavu Dne dětí do Zámrsku.
Celodenním výletem byla návštěva minizoo v zámeckém
parku v Častolovicích a „Perníkové chaloupky“ pod
Kunětickou horou. A když už jsme byli tak blízko,

nenechali jsme si ujít ani krásný výhled z Kunětické
hory.
Konec června se neobejde bez rozloučení s předškoláky.
Ve školním roce 2004/2005 se jich s naší mateřskou
školou loučilo 8 :
Honzík Gregovský, Andrejka Němcová, Štěpánka
Nývltová, Patriček Profous, Patriček Starý, Eliška
Syrová, Sárinka Šťastná a Vojtík Vařečka.
A nebylo to loučení ledajaké. Děti nejdříve předvedly
rodičům krátkou ukázku toho, co se v mateřské škole
naučily. A protože svůj úkol zvládly na jedničku, mohly
být slavnostně pasovány na školáky. Ozdobeni šerpou,
slavnostním čepcem, pamětním listem a malým dárkem
se na památku této slavnostní události vyfotografovaly. A
jako správní školáci se bez přítomnosti a tedy i bez
pomoci rodičů vydali na dalekou cestu, během které
museli splnit 5 úkolů a tím zachránit princezny Ladu,
Popelku, Večernici, a Růženku ze spárů hrozivého draka
Drakomora. V kouzelné zahradě (p. uč. Hradecké
v Dobříkově) na ně čekaly stromy “slaďoury“, na kterých
rostly samé sladké dobroty – bonbony, lízátka, nanuky,
sušenky, hořické trubičky…Před zpáteční cestou zahnaly
děti žízeň a posilnily se vlastnoručně opečenými párky
s chlebem, hořčicí a kečupem. Cestu zdobilo zapadající
sluníčko a tak, než jsme se nadáli, stáli jsme před
školkou. Společně jsme si zatančili, zazpívali a zahráli
na Peška. Kolem 22 hodiny jsme se umyli, zalehli do
spacáků, poslechli si ukolébavku a popletenou pohádku a
sladce spali…
Ráno nás nevyhnala z pelíšků ani voňavá bábovka. Ale
co naplat, začal nový den, do školky přicházely další děti
a naší pohádce byl alespoň prozatím konec.
Zbývalo už jen ocenit nejlepší „sběrače“ drobných
aluminiových obalů.
Nejpilnějšími sběrači byli:
1. Sárinka Šťastná (3 351 kusů)
2. Johanka Tomanová (2 780 kusů)
3. Barunka Tučková (2 458 kusů)
Celkově děti přinesly úctyhodných 21 021 kusů drobných
aluminiových obalů!

Pro porovnání uvádíme celkový počet kusů nasbíraných
v předešlých letech:
rok 2003: 7 380 kusů
rok 2004: 13 745 kusů
---------------21 125 kusů za rok 2003+2004
Ocenění si zasloužil i sběr sušené pomerančové kůry.
1. Barunka Tučková ( 5,90 kg)
2. Sárinka Šťastná
( 2,55 kg)
3. Johanka Tomanová ( 1,81 kg)
Celkově děti donesly 17,28 kg.
Ceny a diplomy byly rozdány, výlohu obecní prodejny
ozdobilo tablo s předškoláky, sluníčko svítilo, tak hurá na
prázdniny.

Školní rok 2005/2006
Ještě před prázdninami se dočkalo modernizace naše
počítačové vybavení a MŠ mohla být připojena
k internetu. Tak mohou mimo jiné být platby za faktury
hrazeny prostřednictvím elektronického bankovnictví.
S mateřskou školou je také možno komunikovat i
prostřednictvím elektronické pošty na adrese:
mszamrsk@seznam.cz. Během prázdnin byla provedena
nejnutnější oprava stěn ve venkovním skladu hraček a
výměna dalšího vadného splachovadla na dětském WC.
V herně bylo vyměněno poškozené ukončení obložení
stěn za nové. Začátkem školního roku byla budova MŠ
opatřena hromosvody a byla opravena dřevěná sedátka
kolem pískoviště. Pan A. Zavřel opravil také vstupní
branku tak, aby šla snadněji otvírat i při teplém počasí.
A kolik dětí jsme v září přivítali? Zapsáno je opět 25 dětí,
z nichž 6 nastoupí do mateřské školy v průběhu šk. roku.
Vzhledem ke změně normativů stanovených Krajským
úřadem Pardubice, a tím snížením prostředků na platy
zaměstnanců, bude paní učitelka od října pracovat na
zkrácený úvazek. Začátek školního roku pro nás tedy
nezačíná nejradostněji. Nezbývá než věřit, že se tato
situace časem změní k lepšímu.

Mgr. Lenka Hejduková

Září v Mateřské škole
Léto skončilo a své vlády se pomalu ujal podzim. Do školky přicházely nové děti,
seznamovaly se s prostředím, hračkami i kamarády a také se „učily“. Za pomoci říkadel,
písní a her poznávaly části těla, povídaly si o tom, kdo je kamarád, a protože jeden z
kamarádů – Večerníček – slavil narozeniny, ozdobily hernu jeho veselé obličeje s
čepičkami. Znalosti nových básní a písniček pak děti využily při vítání občánků. Podzim
děti zavedl také do zahrádek. Zeleninu a ovoce rozlišovaly nejen zrakem, hmatem i
pomocí chuti, jednotlivé druhy se učily správně pojmenovat. Přitom všem nechyběly
pohádky, výtvarné, hudební pracovní, sportovní činnosti ani hry. Vyvrcholením zářijových
aktivit byla návštěva květinářství KOPRETINA paní Bohdany Kopecké ve Vysokém
Mýtě. Děti si za pomoci dospělých vyrobily svícínky z dýní, zvířátka z kaštanů i krásné
dýňové ikebany. Na památku si odnesly nejen hotové výrobky, ale také sladkosti a drobné
hračky. Za pozvání, perfektní přípravu, ochotu, spolupráci, materiál i dárky patří paní
Kopecké a jejím spolupracovníkům náš velký dík.
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