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Vážení spoluobčané,
první dva měsíce roku 2006 jsou již za námi a tak přesto, že
prožíváme dosti tuhou zimu, je pravý čas, abych Vás informoval o našich
záměrech při zlepšování životních podmínek pro naše občany a při
zajišťování prosperity obce v letošním roce. Jako hlavní akci chceme
zahájit výstavbu chodníku křižovatka – pošta a zhotovit její první etapu.
Máme představu, že začneme netradičně, dá se říci uprostřed stavby a to
u řeky Loučné. Tato část bude nejsložitější, ale také nejvíce potřebná
z hlediska bezpečnosti chodců a zejména dětí. Současně s touto částí
chodníku chceme dokončit práce kolem Penzionu, upravit bývalou
skládku obecního materiálu a celkově upravit celý prostor včetně okolí
obecní prodejny, aby zde vzniklo pěkné prostředí, které budou moci
občané i návštěvníci Zámrsku využívat. Dále chceme dát do pořádku
lávky u „Škrobárny“, aby tyto mohly sloužit k bezpečnému přecházení
přes řeku Loučnou. Z ekonomického hlediska tam nemůže obec budovat
mosty pro provoz motorových vozidel; proto budeme udržovat
v průjezdném stavu místní komunikaci od nádraží ČD, která v případě
potřeby umožní příjezd do uvedeného prostoru. Vedle těchto hlavních
akcí chceme ještě řešit záležitost ukončené kanalizace u bytovky ČD za
tratí, která tam výtokem povrchových vod opravdu obtěžuje občany a nám se přes všechnu snahu nepodařilo
tento nedostatek odstranit. Jedná se o velmi složitou záležitost, kterou se budeme snažit vyřešit, avšak výsledek
řešení zatím neznáme. Řešit ještě potřebujeme odvedení vod z křižovatky v Zámrsku, ale s přihlédnutím k tomu,
že se v současné době řeší možnost vybudování celoobecní kanalizace jako akce mikroregionu, bude nutné
ještě vyčkat, jak se celá záležitost bude vyvíjet. Bylo by neekonomické budovat lokální kanalizaci, která by
potom v nějaké dohledné době byla nahrazována kanalizací celoobecní s připojením na čistírnu odpadních vod
ve Šnakově. Dále chceme realizovat řadu drobných akcí charakteru oprav, údržby a zlepšování životního
prostředí. Například chceme provést výsadbu zeleně na novém sídlišti na Skalce a v dalších lokalitách v obci.
Pod patronací hasičského sboru Zámrsk se bude pokračovat na budování víceúčelového areálu v bývalé cihelně
a podle finančních možností i na dalších úpravách obecních zařízení v této lokalitě. V letošním roce se
připravuje i řada kulturních a sportovních akcí jako tradiční Zámrskání, koncerty, fotbalový turnaj, požárnické
soutěže, společenské zábavy a jiné. Úspěšně se rozvíjí volnočasové aktivity s dětmi v TJ Sokol, u dobrovolných
hasičů, v Základní a Mateřské škole. Tyto aktivity budeme i nadále podporovat. Je velmi potěšující, že dobrých
výsledků je dosahováno při výchově a vzdělávání dětí v našich školských zařízeních, což je pro jejich další život
velmi důležité. V této souvislosti musím ještě zmínit jednu záležitost, která s tím souvisí. Když jsme připravovali
výstavbu nového sídliště, předpokládali jsme, že dojde také k posílení infrastruktury obce jako školy, školky,
prodejen, pohostinství a dalších Vycházeli jsme z toho, že školka a škola patří k základním pilířům obce a docela
nás překvapilo, že pohled některých rodičů může být jiný. Je samozřejmě svobodným rozhodnutím každého
rodiče, kterou školu bude jejich dítě navštěvovat a všichni to respektujeme, i když nás to přece jen trochu mrzí.
Snad jen na dokreslení celé situace ještě uvedu, že škola musí naplnit plánovaný počet dětí a pokud se to
nepodaří, tak za každé neobsazené místo má škola sníženou dotaci od krajského úřadu o 30.000,-Kč a tuto částku
musí na provoz školy dodat obec. V současné době máme zatím dostatek žáků, ale za dva roky přijdou již slabší
ročníky, tím nám možná nastane problém a pak budeme muset s ředitelkou školy přemýšlet jak dál. V ostatních
oblastech činnosti obecního úřadu budeme dbát, aby byly uspokojovány potřeby našich občanů a povedeme obec
k její další prosperitě. K zabezpečení všech stanovených cílů potřebujeme pomoc a podporu Vás spoluobčanů a
o to bych Vás chtěl požádat. Děkuji a přeji Vám hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
Vlastimil Profous, starosta obce

Dne 24. února 2006 jsme v Zámrsku měli velice vzácnou,
přímo historickou událost. Paní Alena Janecká z č.p. 30
oslavila v kruhu svých nejbližších 100. narozeniny. Připojujeme
se k řadě gratulantů a přejeme Vám paní Janecká hodně
zdraví a pohody do dalších let.
Za Obecní úřad
starosta Vlastimil Profous

foto

„Březen – měsíc internetu“ - toto heslo letos naše obec vzala doslova. Od tohoto měsíce budou v provozu
internetové stránky obce – naše doména je zaregistrována pod internetovou adresou www.zamrsk.cz. Návštěvníci
našich stránek budou mít možnost seznámit se jak s historií, tak současností obce a jejích složek jako je školství, různé
spolky a kulturní dění v obci. V provozu bude i elektronická úřední deska obecního úřadu.
A další věc, která Vás možná bude zajímat: v obecní knihovně byl instalován internet pro veřejnost. Tuto službu můžete
využít vždy v úterý od 9 do 10 hodin a od 15 do 17 hodin za poplatek 10,- Kč/hod. V případě zájmu o tuto službu bude
možnost využití rozšířena o další hodiny.

Výroční zprávy jednotlivých komisí při OÚ,
přednesené na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 19. prosince 2005
Vážení spoluobčané, dámy a pánové,
ve své zprávě bych Vás chtěl v krátkosti seznámit s činností Služeb veřejnosti v letošním roce. Po celý rok zajišťují
Služby veřejnosti pravidelně každý týden s KUKA vozem svoz domovního odpadu. Dále je v zimním období prováděna
údržba a posyp silnic v obci. Další činností „služeb“ je odvoz fekálií s fekálním vozem, se kterým jezdí řidič Petr Mikolášek.
V případě zájmu občanů se obracejte přímo na něho. Další službou pro občany je možnost využití nakladače Hon. Řidičemstrojníkem nakladače je pan Jiří Profous. Dále Služby veřejnosti obhospodařují elektrické hrabátko, jehož služby mohou
občané také využít. Bohužel je stále mimo provoz nákladní vozidlo MTS.
Množí se také stížnosti občanů na deformace popelnic při vysypávání. Podle obsluhy KUKA vozu jsou popelnice často
přecpávané různým odpadem a proto nejdou napoprvé vysypat, takže se s nimi musí při vysypávání několikrát klepat, aby se
vyprázdnily a tím dochází k deformacím. Žádám proto občany, aby do popelnice dávali jen odpad, který tam patří, odpad do
popelnic „nepěchovali“, ale sypali do nich volně. Tím se předejde jak poškození popelnic, tak poškození mechanismu vozidla.
Pro informovanost bych si Vám dovolil přednést několik čísel: S Kuka vozem bylo do konce listopadu provedeno 48
svozů domovního odpadu, při kterém se ujelo celkem 2006 km a spotřebovalo se 1 288 litrů nafty. V prosinci jsou ještě čtyři
svozy odpadu, což je zhruba dalších 160 km a 100 litrů nafty. Fekální vůz měl do konce listopadu 31 výjezdů, převážně pro
občany Zámrsku, při kterých ujel 416 km a měl spotřebu 229 litrů nafty.
Na závěr bych chtěl poděkovat pracovníkům dílny, řidičům, obsluze Kuka vozu a všem dalším pracovníkům, kteří se
podílejí na práci pro Služby veřejnosti. Dále bych chtěl všem spoluobčanům popřát do Nového roku pevného zdraví, hodně
štěstí, spokojenosti a pracovních úspěchů.
Za komisi služeb veřejnosti Jaromír Švec

Vážení spoluobčané,
skončil rok 2005 a je nutno připomenout hlavní
události, které v minulém roce proběhly. Začal bych
novelou stavebního zákona, která se nás brzy začne
bezprostředně týkat, a to zjednodušením některých
nutných
úkonů
vedoucích
k bezproblémovějšímu
povolení stavby. Zavádí se zde například nová funkce
tzv. autorizovaný inspektor, který bude mít v pravomoci
povolovat jednoduché stavby. Všechny podrobnosti
budou zakotveny v prováděcí vyhlášce, která je ve fázi
před schválením. Nejbližší období bude prověrkou
výrazných změn v novele stavebního zákona a je
pravděpodobné, že ještě dozná určitých změn.
V uplynulém roce i nadále pokračovala stavební
činnost v naší obci. Ve stručnosti bych zmínil nové
úložiště hřbitovního odpadu, postupnou likvidaci a
rekultivaci obecní skládky, chodník spojující Novou čtvrť
s obecní prodejnou, plynové ústřední vytápění a nový
systém hromosvodů v Mateřské škole. Na penzionu pro

seniory byly postupně odstraňovány nedodělky většinou
venkovního charakteru včetně konečné fasády. Tento
proces bude pokračovat i nadále, až budou splněny
všechny podmínky k spokojenému bydlení našich
starších spoluobčanů. Z dalších staveb bych uvedl nový
altánek na návsi v Janovičkách, zemní práce na
příjezdové cestě v severní části Nové čtvrti, přípojku
k dílně a postupnou výměnu nefunkčních svítidel
veřejného osvětlení. Na poště bylo provedeno
samostatné WC pro zaměstnance s přípravou WC pro
MŠ a knihovnu.
I nadále trvá problém prostředků na opravy mostků u
škrobárny a v Janovičkách.
Projekční práce na jednotnou obecní kanalizaci
dospěly do konečného stádia územního rozhodnutí.
Návrh obecního chodníku od zastávky k poště je
v přípravné a projednávací fázi a vzhledem k neustále se
zvyšující intenzitě dopravy v naší obci čím dál větší
nutností. Na opravu místních a účelových obecních

komunikací bude nutno po zimě vynaložit nemalé
finanční prostředky. Navíc asi pocítíme na vlastní kůži
další plánovanou rekonstrukci mostů na silnici I/35 u
Týnišťka.

Přesto bych chtěl na závěr popřát, abychom prožili
rok 2006 v pohodě, zdraví, vzájemné toleranci a bez
zbytečných stressových situací.
Za stavební komisi Ing.Pavel Matys

Sociální komise v roce 2005 pokračovala ve své činnosti.
Členky komise – paní Profousová, Hradecká, Šmejdová a Kajsrlíková – navštívily s dárkovými balíčky naše občany,
kterým je více než osmdesát let. Celkem předaly 22 balíčků – z toho 4x gratulovaly k 80. i k 81. narozeninám, 3x k 82., 5x
k 84., 2x k 86. narozeninám, 1x k 87. a k 89. narozeninám a dva naši nejstarší spoluobčané v roce 2005 oslavili 96. a 99.
narozeniny. Popřály všem našim seniorům mnoho zdraví do dalších let.
V roce 2005 proběhlo dvakrát vítání nových občánků. Společně s dětmi ze Základní a Mateřské školy jsme v únoru
přivítali dvě a v říjnu šest miminek. Děti našim malinkým občánkům zarecitovaly, zahrály na flétny a zazpívaly.
V rámci své činnosti sociální komise zaslala 27 gratulací občanům, kteří oslavili významná životné jubilea. Na konci
roku komise navštívila naše spoluobčany, žijící v domovech pro seniory ve Vysokém Mýtě a v Chocni.
Za komisi sociální Marcela Kajsrlíková

Zpráva komise školské a kutrurní
V letošním roce se komisi školské a kulturní dařilo
průběžně vydávat obecní tiskovinu Zámršťáček
v rozsahu šesti čísel, tedy ještě o jedno číslo víc, než
bylo původně plánováno.
ŠKK se letos aktivně zapojila do pořádání akce
Zámrskání 2005, kdy jsme připravili a zabezpečili dětský
den a zároveň se zúčastnili i schůzek pořadatelů a
pomáhali při propagaci celé akce.
V neděli 5. června se díky pomoci pana Touška konal
další z tradičních koncertů vážné hudby, který byl
z důvodu nestálého počasí přesunut do společenské
místnosti v parku. Účast posluchačů byla vcelku slušná a
celou akci můžeme hodnotit pozitivně.
Ve čtvrtek 23. června provedla Nadace Partnerství
slavnostní ošetření šestikmenné lípy v zámeckém parku
– tím vítěz ankety strom roku 2004 dostal svoji cenu,
kterou si určitě zasloužil. Ošetření provedla odborná
firma, která zabezpečila i úklid prořezaných větví .
ŠKK v měsíci květnu instalovala k šestikmenné lípě
tabulku s informačním textem, do budoucna bychom měli
uvažovat o důstojném označení Stromu 2004.
V sobotu 25. června uspořádali Hasiči Janovičky již
jubilejní 10. ročník soutěže v požárním sportu „Memoriál
Václava Flídra. Soutěž měla již tradičně vysokou úroveň,
diváci se nakonec také sešli a tak zbývá poděkovat
Hasičům za uspořádání setkání všech přátel hasičského
sportu. Věřím, že najdou dost sil a podpory okolí a že
letošní ročník nebyl poslední.

V neděli 26. června uspořádala TJ Zámrsk fotbalové
utkání týmu AMFORA se starou gardou. Škoda, že
nevydrželo počasí, přesto se jednalo o velice zdařilou
akci v podstatě stejného rozsahu jako Zámrskání.
Při konání podzimního „Koncertu pro varhany“ dne
15. října se podařilo spojit příjemné s užitečným. Koncert
se konal v kostele svatého Martina a byl spojen
s finanční sbírkou na opravu varhan. O úspěšnosti akce
hovoří získaná finanční částka ve výši 6.000,- Kč.
29. listopadu proběhly volby do školské rady, kdy byl
volen zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a
zástupce pedagogických pracovníků školy. Obec
jmenovala svého zástupce za zřizovatele, čímž je
školská rada kompletní a zahájila svoji činnost.
Pracovat bude ve složení Pilařová Lenka – předseda
školské rady, Černý František – člen a Kajsrlíková
Marcela – člen.
Velkou radost nám letos činí obecní knihovna, kde se
podařilo zajistit vymalování prostor, osazení nového
osvětlení, dokončuje se sociální zařízení a další úpravy
interiéru. Především je však před spuštěním internet pro
veřejnost, který bude sloužit všem návštěvníkům
knihovny. Knihovnice paní Hanušová je připravena
v případě zájmu o internet rozšířit i otevírací dobu na
další den.
Ve čtvrtek 22. prosince se konal již tradiční Vánoční
koncert dětí Základní školy a Malého smíšeného sboru
v kostele sv. Martina.
Za ŠKK: Pavel Janík

USNESENÍ zastupitelstva obce Zámrsk ze dne 19.12.2005
A) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1)
Zprávu o činnosti rady od posledního zasedání OZ konaného dne 26.9.2005
2)
Zprávu předsedů komisí o činnosti za rok 2005: školské a kulturní, stavební, pořádkové, sociální a služeb
3)
Informace z obecního úřadu
4)
Připomínky p. Miroslava Merkla k činnosti komisí služeb a pořádkové
5)
Žádost p. Miroslava Bezdíčka na řešení dopravní situace u jeho rodinného domu
B) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1)
Přeúvěrování akce plynofikace obce na výhodnější úvěr
2)
Schválení rozpočtových změn č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15
3)
Schválení rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí roku 2006 ve v¨ýši ¼ roku 2005, tj. 1.679.990,- Kč
4)
Další pronájem objektu č.p. 11 v bývalé cihelně p. Kamilu Beranovi
C) Obecní zastupitelstvo navrhuje:
1)
Písemně předložit členům OZ zprávu o plnění rozpočtu za rok 2005

Malí Robinsoni na horách

Tentokrát jsme vyměnili moře a letní hory za hory
zimní a ne ledajaké. Přímo ty nejvyšší – Krkonoše.
Cestu si plánujeme již v září, kdy se nám dostává do
ruky několik nabídek strávit zimní týden na horách.
Nejvíce nás láká horská bouda Kuprovka – 1300 metrů
nad mořem.
Proto podepisujeme závaznou smlouvu již v polovině
září. Nebojíme se, že by o tento pobyt nebyl zájem. Ze
zkušeností víme, že se rodiče všemožně snaží svým dětem
umožnit, aby mohly prožít něco hezkého, zajímavého i
v naší malé vesnické škole. Víme, že 2.500,- Kč je relativně
hodně peněz, ale při porovnání služeb a ubytování jsme na
tuto cenu rádi přistoupili.
U cestovní kanceláře jsme zajistili celou boudu, tedy
kolem 40 míst. Máme přece i rodiče, kteří se s námi určitě
zúčastní.
Zjistili jsme, že nejlepší pobyty jsou nejen s dětmi, ale i
s rodiči. Věřte, nemá to chybu. Dáváme možnost všem,
aby se s námi zapojili do života školy. Možná to je pro ně
také určitá a ne malá práce, pomoci nám. Odměnou je
soužití nás všech a zažití legrace, kterou by jinak nezažili.
To jsou zážitky, které si ukládáme v sobě jako poklad do
pokladnice.
Hned po novém roce rozjíždíme druhou část.
Tentokrát se jedná o vybavení všech dětí lyžemi, botami a
hůlkami. Kromě několika málo žáků, ostatní nemají
lyžařské vybavení a ni nikdy na lyžích nestáli. Lyže pro děti
získáváme ze ZŠ Choceň, Zálší a Brandýs. Jezdíme s dětmi
na zmíněné školy a zkoušíme, aby jim výstroj seděla.
I to je za námi. Teď už jenom objednat počasí, aby
bylo azuro (modré nebe), podle seznamu vybavit batohy a
hurá na hory.
Týden před očekávaným odjezdem stále o ničem
jiném děti nemluví. Těší se, chlubí se, co mají nového, co
jim rodiče dokoupí a jaké cukrovinky si přibalí. Je to milá
atmosféra. Děti cítí, že zažijí dobrodružství. Vědí, že je na
boudu odveze sněžný skútr. Nikdo ještě takovým vozidlem
nejel. Tady je to nutnost, vysvětlujeme. Určitě by malé děti
na Kuprovku nedošly. Toto víme z vlastní zkušenosti,
neboť jsme se po novém roce vydali na průzkum.
V podmínkách, které tam byly ,jsme došli pouze do
poloviny cesty. Proto jsme ihned u majitele boudy
domluvili dopravu dětí na sněžných skútrech.
Tak a teď už jen, aby bylo 21. ledna ráno.
Dočkali jsme se. Všichni se nacházíme jmenovaný den
o půl osmé u SHZ. Dáváme si věci do autobusu a máváme
rodičům a příbuzným. Směřujeme do Strážného. Celou

cestu chumelí. Problémy na silnici začaly až před Strážným,
kde se díky neukázněným pražským řidičům bez řetězů
vytvořila zácpa a my jsme museli hodinu čekat na
uvolnění. Na dolním parkovišti už na nás čeká rolba a
sněžný skútr. Zavazadla si ukládáme na rolbu a děti
postupně odváží skútr. My ostatní se vydáváme na cestu
jen s malými batůžky. Jsme jako v jiném světě.
Boudu vidíme až na poslední chvíli. V chumelenici
není vidět. Je krásná, velká, roubená dřevem. Kolem je
sníh a sníh a sníh. Společná místnost je vyhřátá sálajícím
krbem, ostatní místnosti přímotopy. Z kuchyně se na nás
usmívá kuchař Štěpán, se zavazadly pomáhají vlekaři Pepa
a Láďa. Vše na nás dýchá horskou atmosférou. Po
ubytování se všichni scházíme a upřesňujeme si pravidla
pobytu. Večer se nám nechce spát, ale musíme. Ne a ne
usnout, nepomáhají ani pohádky. Je 22 hodin a po boudě
klid. Jaké budou další dny?
Ráno po snídani odcházíme na sjezdovku. Děti
rozdělujeme pouze do dvou družstev – na ty, co umějí
nebo se udrží na lyžích a na zbytek. Druhá skupina byla
v silné převaze. Je však známo, že se děti rychle učí. Pro
naše to platí bez výjimky.
První den je pro většinu dětí nejnáročnější. Stěží se
dostávají na kopec a to sjíždění!!! Nevědí, jak zastavit, jak
otočit….
My dospělí se snažíme pomoci, naučit základům
plužení,… Většině to jde hned první den, ale jsou i tací, u
kterých vítězí strach a ten jim zabraňuje dělat pokroky.
U některých žáků to je, věřte mi, velice náročné.
Náročné je i pochopit, jak se jezdí na vleku. Bez něho si
nedovedu lyžování představit. Jsou tu však obětaví rodiče,
kteří se chopili našich nelyžařů a neúnavně vysvětlují a
prakticky předvádějí, jak se máme s lyžemi spřátelit,
ovládat je a normálním způsobem sjet sjezdovku. Některá
mrňata vozí na vleku na koleně, než se sama odváží vyjet
až nahoru na kopec. Dětem jde všechno daleko rychleji
než dospělým. A ta radost, když to všechno zvládnou.
Většina z nich už brázdí sjezdovku druhý den. U těch
bojácných se to také nakonec zlomí
Představte si, jak jste v takové nadmořské výšce s celou
skupinou sami. Sem tam se někdo objeví, ale vlek po celý
týden slouží jenom vám. Od chaty jezdíme k vleku, který je
nedaleko, na lyžích. Po lyžování vyjedeme na kopec a na
oběd či na večeři si to k chatě sjedeme zase na lyžích. O
tom se nám ani nezdálo. A co říkáte na to, že za jedno
půldne si to v klidu můžete sjet i čtyřicetkrát. Přitom se
opálit, skočit si na skokánku a hlavně zažít hodně legrace.
Všechno natáčíme kamerou a fotíme digitály. Po večeři si
náš prožitý den ještě jednou připomínáme v televizi buď
jako video, nebo jako fotografie. Potom následuje očista,
zahrání nějakých her a hurá na kutě. Nádherné dny. Ráno
nás každý den vítá přenádherný východ slunce, modré
nebe a docela příjemný mrázík, ne jako v Zámrsku ty
mrazy. Teď jen pořádně se ustrojit, aby nám nebyla
zpočátku zima. Od toho tu máme naši tetu Janíkovou,
která si sedá v chodbě a neproklouzne ji ani myš. Všechny
zkontroluje. Dole v lyžárně zase strejdové pomáhají se
zapnutím přazkáčů a venku i lyží. Je to souhra dětí a
dospělých. Tak nám tu dny hezky utíkají a ani se
nenadějeme, je tu čtvrtek. Den, kdy se konají odpoledne
závody, a večer návštěva Dvorské boudy. Tam po večeři
následuje přednáška Horské služby a na rozloučenou malá

diskotéka. Dopoledne se ještě snažíme o malý trénink. Po
odpoledním klidu jdeme na to. Děti jsou rozděleny podle
kategorií a může se začít. Pozor, ještě ne. Zapomněla bych
připomenout, že každé dítě pasuje lyžník (strejda Pavel) na
závodníka. Teprve teď mohou závody propuknout. Děti,
vidíte to jako já ? Na vleku se nám objevil vládce Krkonoš
Krakonoš. I on jde v ustrojení s dobou. Projíždí se po
svahu a děti za ním. Někteří v něm vidí Krakonoše a jiní
ježibabu. Protože nejsme Trauntenberkové, nechává nás
na pokoji. Naopak nad námi bdí. Je to vidět, protože až na
nějaké maličkosti se nám nic tak velkého nestalo, a my
jsme za to vděčni.
Závody končí. Kdo vyhrál? Na tuto odpověď si
musíme počkat až na Dvorskou boudu, kde po přenášce
bude vyhlášení vítězů. Zatím jsme hladoví a nepohrdneme
ani rajskou omáčkou s knedlíky, kterou nám na Dvorské
připravili. Člen Horské služby nás seznamuje s
nebezpečím, které návštěvníky hor v zimě čeká. Co se má
dělat, aby se těmto věcem předešlo a nemusela Horská
služba zasahovat. Přednáška byla vyčerpávající.
Dobře! Už je to tady – vyhlášení vítězů: 1. kategorie (1.
a 2. ročník): 1. místo Vojtíšek Vařečka, 2. místo Terezka
Malinská, 3. místo Štěpánek Pilař. 2. kategorie (3. a 4.
ročník): 1. místo Matýsek Pilař, 2. místo Eliška Matysová,
3. místo Martínek Paďour a 3. kategorie (ti nejstarší): 1.
místo Michal Novotný, 2. místo Nikola Pilařová a 3. místo
Tomáš Houžvička. Všem blahopřejeme a odměňujeme je
malými cenami. Nezapomínáme na cenu útěchy, kterou
dostává Terezka Kirková .Má sice nejslabší čas, ale je to
takové naše dobré srdíčko. Vyhlášení je za námi a my se
dostáváme do reje diska. Dámy a pánové, diskotéka začíná.
Nejprve se nikomu moc nechce, ale za chvíli je plný
parket. Tancují malí i velcí. Někdo se tance zříká a raději
všechno pozoruje. Dnes děláme výjimku. Kolem půl
desáté končíme a odebíráme se na naši Kuprovku (200 m
pod Dvorskou), abychom šli rozumně spát a mohli se ráno
dobře připravit na odjezd domů. Malé děti usínají dříve.
Starší děti vymýšlejí kanadskou noc (pomalovávají se,
mažou kliky u dveří, ale v tichosti, aby se neprozradily).
Zato ráno mají více práce s uklízením.

Po snídani a sbalení věcí nám sněžný skútr odváží
zavazadla na parkoviště do Strážného a my naposled
vyjíždíme vlekem na kopec, v duchu se loučíme s boudou
, na které jsme strávili nádherné chvíle a od Dvorské
boudy jedeme téměř 2 hodiny krásnou běžeckou tratí až na
zmíněné parkoviště. Opět azuro, teplota vzduchu + 3 ° C.
Co více si můžeme přát ? Autobus je připravený, aby nás
odvezl domů. Jsme plni dojmů a zážitků. Těšíme se na
rodiče a na to, abychom všem mohli říci, že jsme se naučili
lyžovat a tím překonali sami sebe. I pro nás dospělé tento
týdenní výlet byl dárkem. Zase jsme se více přiblížili
dětem, více jsme je poznali a prožili s nimi nádherné a
neopakovatelné chvíle. My jim děkujeme za to, jací byli
skvělí a bezprostřední. Jak si pomáhali. Jak já říkám „
S nimi bych šla i na pustý ostrov. Ale i se všemi dospělými,
kterým bych chtěla touto cestou poděkovat za nás
pedagogy, ale i za děti (které si více tyto zážitky budou
uvědomovat, až budou velké), že odvedli pro děti kus
práce. Děkujeme též rodičům, kteří umožnili svým dětem
tento ozdravný pobyt na horách. V neposlední řadě chci
poděkovat i našemu panu učiteli. Rozdělili jsme si role – na
mně ležela zodpovědnost za děti a o organizační velení se
zodpovědně staral pan učitel Černý.
Víte, naším nejlepším dárkem bylo přivézt domů
spokojené a zdravé děti, obohacené mnoha pěknými
zážitky. A to se nám, myslím, podařilo.
Mgr. Jarmila Jandová

Abyste si lépe představili náš život na horách, uskutečnili jsme v Obecní prodejně v Zámrsku obrazovou výstavku a připravujeme i CD
fotografií.To obdrží každý účastník zájezdu a DVD, které si bude moci koupit ( za symbolickou cenu) každý , kdo o to bude mít zájem.
Námět Kuprovka se objevil i v předmětech Výtvarná výchova. 1. třída (malovala technikou klovatina + vodové barvy + tuš) Krakonoše. 2.
třída Pobyt na horách (vodové barvy+ tuš). Ve slohu žáci 3. a 4. ročníku ztvárnili své zážitky. Opět možno prohlédnout v prodejně.
Zatím je tu ještě zima, ale my tu máme vizi na prázdniny. Chceme s dětmi (i rodiči) navštívit Šumavu a její zajímavá místa. Je tu další námět
na přemýšlení a rozhodnutí se, zda s námi do toho jít.
Na závěr přejeme všem , aby tu bylo již očekávané jaro a s ním hodně energie a síly.
Základní škola Zámrsk

Hasiči Zámrsk si Vás srdečně dovolují pozvat na

IV. HASIČSKÝ DISKOPLES
který se koná v sobotu 18.3.2006 od 20oohodin na sále Hospody Pod Zámkem
K tanci a zábavě Vám bude hrát DJ@MICHAL BURIAN
Hudba v lidovém tónu, 60. – 90. léta, současné hity. Vstupné: 60,- Kč
Bohatá tombola, občerstvení, dobré pití a spousta zábavy. Těšíme se na Vás!
Předprodej vstupenek do 12.3.2006, pí Iveta Kalousová, tel. 605 475 689

Maškarní karneval v Mateřské škole
S přípravou letošního maškarního karnevalu jsme začali již
14 dní předem. Vyprávěli jsme si o tom, co je to masopust,
ostatky a co k nim patřilo – zabíjačky, průvody, muzika ale
také plesy, karnevaly. Děti poznávaly hudební nástroje,
poslouchaly slavnostní – klasickou hudbu. Nejvíce se však
těšili na „maškarní“. S chutí vyráběly masky, které spolu
s girlandami, lampiony a barevnými serpentinami ozdobily
třídu a šatnu.
21.2. od devíti hodin se děti postupně proměňovaly
v pohádkové bytosti, zvířátka i zástupce různých profesí.
Nejvíce bylo princezen, dostavila se i víla Amálka, indiánka
s indiánem, kovboj, Červená karkulka, Ninja, čert, anděl.
Dokonce k nám připlul potápěč s celou výstrojí, nechyběl
ani kouzelník, fotbalista. Zvířátka zastupoval králíček s tygrem.
Velmi nás potěšila účast rodičů a prarodičů i dětí, které dosud mateřskou školu nenavštěvují. Zvláštní pochvalu si
zaslouží maminka Vojtíška Zelinky, která pojala karneval opravdu jako maškarní a přišla v masce piráta (mimochodem,
moc jí to slušelo!)
Karneval jsme zahájili tancem a průvodem masek. Po něm následovala módní přehlídka a soutěže, které děti zaujaly
více než tanec. Děti třídily a určovaly geometrické tvary, poznávaly barvy - skládaly dřevěný hlavolam, balancovaly
s pinpongovým míčkem na lžíci, vodily pejsky“ (kelímek od jogurtu na tkaničce a pod ním schovaný pingpongový míček,
který nesměl při „vodění“ kelímku utéct), snažily se houpavým pohybem umístit do kelímku korálek přivázaný na
tkaničce připevněné ke dnu kelímku, lovily ryby, kutálely před sebou míč hlavou - bez pomoci rukou a nohou, poznávaly
pohádky z obrázků. Některé úkoly zvládly děti i opakovaně. Odměnou za to získaly sladkosti, pastelky, tužky,
nafukovací balónky, gumy, hopíky, samolepky apod. V průběhu karnevalu děti i hosté ochutnávali „boží milosti“ a
jednohubky, na jejichž přípravě se děti aktivně podílely, jablíčka v županu od paní kuchařek i dobroty od rodičů. Všem
zúčastněným děkujeme za pomoc, spolupráci i dobroty a již nyní se těšíme na další společně prožité chvíle.
Mgr. Lenka Hejduková
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Český svaz ochránců přírody prosí občany o spolupráci! V případě, že naleznete zraněné volně žijící zvíře,
kontaktujte záchranné stanice. Ty se zabývají příjmem a léčbou nalezených hendikepovaných volně žijících
živočichů. Čím dříve se dostane zraněnému odborné pomoci, tím větší je jeho naděje na záchranu.
Kontakt: ČSOP Pasíčka, tel. 603 502 862; ČSOP Vendolí, tel. 604 830 851
V letošním roce proběhla v naší obci pod záštitou České katolické charity poprvé Tříkrálová sbírka. V silných mrazech, jaké
v letošním lednu panovaly, zdejší „tři králové“ ani nezvládli navštívit všechny domácnosti, přesto je částka, kterou naši občané
přispěli na konto Tříkrálové sbírky, velice pěkná – činí 3.814,- korun.
Výtěžek sbírky je v našem okrese letos určen pro tyto záměry: náklady Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, Mateřské
centrum Kopretina Horní Sloupnice, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Letohrad, bezplatná Občanská poradna pro
občany okresu (centra v Ústí nad Orlicí a Letohradě), osobní asistence handicapovaných občanů (probíhá ve většině měst
okresu).

OZNÁMENÍ

MUDr. Hana Pešková
praktická lékařka pro děti a dorost

zahájila 1. 2. 2006 provoz dětské ambulance ve Vysokém Mýtě
- bývalá dětská ordinace MUDr. Matějovského.
Adresa ordinace: Husova 191/IV, Vysoké Mýto
Telefon: 465 423 944, mobil: 776 668 175
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