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vydává obecní úřad Zámrsk pro informace o dění v obci 4x ročně

Připomenutí říjnové slavnosti u místního zámku

Milí spoluobčané,
konec roku se kvapem přiblížil a nám nezbývá, než se krátce
ohlédnout za uplynulým rokem, vyhodnotit, co bylo dobré a z
toho nepříliš povedeného se poučit, jen tak se můžeme
pohnout z místa.
V tomto roce pro Vás kulturní komise připravila opět mnoho
nádherných akcí. Myslím, že mezi ty obzvlášť vydařené se
mohou řadit Guláš fest, zábavní den pro děti ve spolupráci s
MŠ, Martinské slavnosti a také uctění památky hraběte
Ferdinanda z Bubna a Litic, při které jsme mohli také
vypomoci. S velkou radostí můžu říct, že v letošním roce jsem
cítila, jak náš velký „kmen”, v současnosti zvaný „vesnice,
obec”, začíná cítit svou sounáležitost, začíná probouzet tlukot
svého velkého srdce a naše akce se začínají naplňovat
návštěvníky, ale i dobrovolníky, a že ohlasy na naši
dobrovolnou práci jsou vesměs velmi kladné. To je ten směr,
kterým bych ráda, co se týče kultury a udržování tradic, naši
obec vedla.

Nástup vojáků v dobových uniformách

V říjnu letošního roku tomu bylo dvě stě let, kdy proběhla u
německého Lipska rozhodující a největší bitva
napoleonských válek, takzvaná Bitva národů. Spojené
armády Rakouska, Pruska, Ruska a Švédska v ní rozdrtily
armádu francouzského císaře Napoleona Bonaparte.
Rakouská armáda tehdy bojovala pod velením knížete Karla
Filipa Schwarzenberga a jako velitel 2. lehké jezdecké divize
se jí zúčastnil i hrabě Ferdinand Antonín z Bubna a Litic. Za
své vojenské zásluhy v této bitvě byl vyznamenán nejvyšším
rakouským vojenským vyznamenáním - rytířským křížem
Vojenského řádu Marie Terezie. Právě v den dvoustého
výročí bitvy u Lipska byla generálu Ferdinandu Antonínovi na
budově místního rodného zámku odhalena pamětní deska.
Na stránkách Zámršťáčku přinášíme několik momentek ze
slavnosti. Více fotografií můžete shlédnout na obecních
webových stránkách v odkazu ve Fotogalerii obce.

Děkuji všem, kteří mě v tom podporují a bez jejich pomoci by
se mi to nikdy nepodařilo zrealizovat. Děkuji Ti Pavle, Yveto,
Lenko, Jarko a také velmi děkuji všem rodinným příslušníkům
členů komise.
Přeji všem nádherné prožití vánočních svátků, pohodu a
světlo ve Vašich srdcích v celém nadcházejícím roce 2014.
Za kulturní komisi Daniela Lamberská

Základní škola Zámrsk
pořádá ve čtvrtek 19. prosince 2013
mezi 12. až 16. hodinou v budově školy
malou výstavu s možností posezení u čaje

STAROČESKÉ VÁNOCE
aneb Jak to bývalo dříve o Vánocích

Ve čtvrtek 19. prosince od 17 hodin
jste srdečně zváni do kostela
sv. Martina na tradiční

VÁNOČNÍ KONCERT
Vystoupí žáci Základní
školy spolu s dětmi
z Mateřské školy
a Malý smíšený
pěvecký sbor.

Zaplněné prostranství před zámkem
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Vojáci u historického děla

Na rodáka ze Zámrsku však s vděčností vzpomíná i švýcarská
Ženeva. Ferdinand z Bubna a Litic V prosinci roku 1813 se
svou divizí osvobodil Ženevu od napoleonských vojsk a
zasloužil se tak o znovuobnovení ženevského státu. V pátek 6.
prosince se v rámci oslav dvoustého výročí obnovy
samostatnosti města a kantonu Ženeva v Kalvínově auditoriu
v Ženevě konal kulturní večer, věnovaný památce tohoto
obratného vojevůdce a pozdějšího evropského diplomata.
Akce proběhla pod záštitou Velvyslanectví České republiky v
Bernu a zúčastnilo se jí kromě zástupců města Ženevy i
mnoho zahraničních hostů, např. delegace Senátu ČR vedená
senátorem PhDr. Tomášem Grulichem, rakouský velvyslanec s
chotí, členové rodu Bubnů-Litic a další. Během večera
vystoupil s monodramatem, koncipovaným k působení
Ferdinanda z Bubna v Ženevě, přední švýcarský a francouzský
herec Jean-Luc Bideau a s přednesem hudby Ludwiga van
Beethovena české smyčcové kvarteto Apollon. Na pořádání
slavnosti se spolupodílela švýcarská Nadace Jan Masaryk,
Asociace Olgy Havlové a Beseda Slovan v Ženevě. Momentka
z této akce je přiložena spolu s fotografií označení ulice, která
je v Ženevě věnována právě generálu Bubnovi.

Hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický u odhalené desky

Položení věnce u hrobky Ferdinanda z Bubna a Litic v kostele Nejsvětější Trojice v Horním Jelení

Momentka z představení v Ženevě

Proslov předsedy ženevské Besedy Slovan, Ing. Jaroslava Havelky

Označení ulice generála Bubny v Ženevě

Pamětní deska
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Linka důvěry
Ústí nad Orlicí
děkuje
a informuje

Větší šance najít práci pro osoby
pečující o osobu blízkou
Již od května 2013 se v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy
realizuje projekt„Věk a péče nemusí být překážkou“,
jehož cílem je zvýšení zaměstnanosti 54 osob ze dvou cílových
skupin a získání zaměstnání minimálně pro 10 osob. Hlavním
cílem je poskytnutí komplexní podpory při návratu na trh
práce fyzickým osobám starším 50 let, které jsou dlouhodobě
nezaměstnané (déle než 6 měsíců) nebo mají nižší kvalifikaci
(zde délka nezaměstnanosti nerozhoduje), druhou cílovou
skupinou jsou osoby pečující o osobu blízkou.
Pro účastníky projektu jsou připraveny vzdělávací a motivační
semináře, které jim pomohou při orientaci a uplatnění na trhu
práce témata seminářů jsou Zvládání stresu, náročných
životních situací a negativních emoci, Základy komunikace a
sebepoznání, Příprava na výběrové řízení, Pracovně-právní
poradenství a Finanční gramotnost. Dále získají získat
základní dovednosti obsluhy počítače se zaměřením na
samostatné vyhledávání práce na pracovních portálech a
vytvoří si vlastní životopis a motivační dopis. Projekt dále
nabízí zájemcům zvýšit si kvalifikaci absolvováním
rekvalifikačního kurzu, získat praxi u zaměstnavatele v délce 3
měsíců s mzdovým příspěvkem a minimálně 10ti účastníkům
bude zajištěno zaměstnání s mzdovým příspěvkem. Po celou
dobu projektu budou mít účastníci také možnost využívat
bezplatné poradenství v oblasti hledání pracovního uplatnění.

Jménem občanského sdružení KONTAKT Ústí nad Orlicí, které
zřizuje Linku důvěry, bychom chtěli poděkovat obci Zámrsk za
finanční podporu, kterou nám poskytla v roce 2013 a které si
velmi vážíme.
Dále bychom chtěli informovat, že sociální služba telefonická
krizová intervence – Linka důvěry Ústí nad Orlicí rozšířila
možnost komunikace zdarma prostřednictvím programu
SKYPE. Zájemci o naši službu nás naleznou na Skype pod
uživatelským jménem linka.duvery.uo. Další kontakty na naši
Linku důvěry: http://www.linkaduveryuo.cz/ , telefon 465
524 252, popřípadě e-mail napis@linkaduveryuo.cz .

Přejeme všem občanům obce Zámrsk krásné
Vánoce a šťastný rok 2014.
Za o.s. KONTAKT Jarmila Hrušková, předsedkyně sdružení.
Svozový kalendář odpadů pro rok 2014
Svoz komunálního odpadu pro rok 2014 (1 x za dva
týdny) - vždy v úterý:
7. a 21. ledna, 4. a 18. února, 4. a 18. března, 1.,15. a 29.
dubna,13. a 27. května, 10. a 24. června, 8. a 22. července, 5.
a 19. srpna, 2., 16. a 30. září, 1.,14. a 28. října, 11. a 25.
listopadu, 9. a 23. prosince.

Všechny uvedené aktivity včetně výukových
materiálů jsou ZDARMA. Účastníci jsou navíc
podpořeni příspěvky na CESTOVNÉ, STRAVNÉ A PÉČI
O OSOBU BLÍZKOU.

Svoz plastů a tetrapaků (1x za 4 týdny - vždy středa):
1. a 29. ledna, 26. února, 26. března, 23. dubna, 21.
května, 18.června, 16. července, 13. srpna, 10. září, 8.
října, 5. listopadu, 3. prosince

Známky na popelnice pro rok 2014 obdržíte od ledna na
obecním úřadě. Známku obdrží na obecním úřadě každý, kdo
má zaplacené odpady za rok 2013. Při převzetí známky na
úřadě zároveň zaktualizujete údaje o počtu a druhu popelnic,
které vlastníte.

Pokud máte zájem se projektu také zúčastnit, kontaktujte
prosím realizátora projektu společnost IdeaHELP, o.p.s.
(www.ideahelp.cz), kontaktní osoby: Lucie Malá, tel. 603 813
646, email: mala@ideahelp.cznebo Bc. Michal Veverka, tel.
730 158 538, email: veverka@ideahelp.cz a zúčastněte se
výběrového semináře, který se bude konat v budově Úřadu
práce ČR, na kontaktním pracovištiv Ústí nad Orlicí
(zasedací místnost) 21.1.2014 od 9hod. pouze pro
osoby, které pečují nebo pečovaly o osobu blízkou.

Upozorňujeme, že známkou roku 2014 musí být každá
popelnice označena nejpozději do 31. března 2014. Po
tomto datu nebude neoznačené popelnice svozová firma
vyvážet!

„Věk a péče nemusí být překážkou“
CZ.1.04/3.3.05/96.00211.

Svoz nebezpečného odpadu a objemného elektroodpadu:

31. května a 1. listopadu 2014
Informace - známky na popelnice pro rok 2014

Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem z
OP LZZ a státním rozpočtem ČR. Partnerem projektu je
Občanské sdružení CEMA Žamberk.

PODĚKOVÁNÍ OCHOTNICKÉMU SPOLU PAPETO
Sokol Uhersko velice děkuje za ochotnickému spolku Papeto
krásné představení hry Jana Drdy Dalskabáty, hříšná ves,
aneb Zapomenutý čert. Představení se v Uhersku konalo
22. září 2013 a všichni, kteří toto představení viděli, byli
jednoduše nadšení. Ještě jednou děkujeme!
Za Sokol Uhersko - starosta Sokola Jan Fuksa
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UPOZORNĚNÍ PRO DRŽITELE STARÝCH ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Poděkování
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem
kamarádům, známým i přátelům, kteří se přišli
naposledy rozloučit s naším milovaným Jiříkem.
Též děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.
Rodina Duškova

Upozorňujeme držitele řidičských průkazů vydaných od 1.
ledna 2001 do 30. dubna 2004, že jejich řidičský průkaz
podléhá zákonné výměně a je nezbytně nutné požádat do 31.
prosince 2013 o vydání nového řidičského průkazu. Žádosti
lze podávat u Městského úřadu ve Vysokém Mýtě. Co musíte
mít s sebou:
-

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Martina v Zámrsku
- Úterý 24. prosince
Štědrý den mše sv. ze Slavnosti Narození Páně
22:00 - mše sv. v Zámrsku (mši celebruje P. Jan Kunert)
- Čtvrtek 26. prosince svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
10:00 - mše sv. v Zámrsku (mši celebruje P. Pavel Mistr)
- Sobota 28. prosince Svátek sv. Mláďátek - mučedníků
16:00 mše sv. v Zámrsku (mši celebruje P. Jan Kunert)
- Úterý 31. prosince
Sedmý den v oktávu narození Páně (Sv. Silvestra I., papeže)
10:00 - mše sv. v Zámrsku vigilie následující slavnosti
(mši celebruje P. Mannl)

„Žádost o vydání ŘP”, kterou obdržíte na pracovišti MěÚ Vysoké Mýto
platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm (lze pořídit i na MěÚ)
ŘP, který podléhá povinné výměně

V případě, že žádost nebude v uvedeném termínu
podána, řidičský průkaz se stane neplatným!

POUŽÍVÁME ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE
Elektrické energii jsme se věnovali již v minulém povídání v
souvislosti s problémy okolo elektrických instalací. Byli
bychom špatní rádci, kdybychom neupozornily i na nebezpečí
při používání elektrických spotřebičů jako takových. Vždyť
jejich počet neustále roste, zatímco lehkomyslnost a
neopatrnost při zacházení s nimi bohužel nevymizela. A tak
stoupá i počet požárů zaviněných elektrospotřebiči, či
přesněji řečeno, jejich nesprávným používáním. Snad
nejčastěji se strkáváme s nejrůznějšími typy spirálových nebo
plotýnkových vařičů. V poslední době jsou velmi rozšířené
rychlovarné konvice a kávovary. Před zahájením sériové
výroby prošly všechny tyto výrobky přísnými zkouškami, na
jejichž základě byl vydán návod k obsluze. Ten je pro uživatele
závazný a za jeho nedodržení nese plnou odpovědnost. Pro
bezpečný provoz stačí jen málo: umístit vařič na nehořlavé
podložce, nenechávat v blízkosti hořlavé látky a
neponechávat jej v provozu bez dozoru. I když jsme uvařili,
ještě před prvním douškem kávy či ochutnáním prvního
sousta se přesvědčíme, zda je vařič opravdu vypnut. Vařiče
nikdy nebudeme používat k jiným účelům, zejména ne k
přitápění. Velké požární nebezpečí představují elektrické
teplomety a přímotopy. Často si při jejich používání
neuvědomujeme energii sálavého tepla, schopného zapálit i
předměty ve značné vzdálenosti. Přes negativní zkušenosti se
nepodařilo odradit různé kutily od výroby amatérských
tepelných zdrojů, jejichž „kvalita“ se postarala o požár se
statisícovou škodou. Nejtragičtější částí statistik jsou
bezesporu řádky o zraněných a usmrcených spoluobčanech.
Zvláštní kapitolou jsou akumulační kamna a olejové radiátory.
Zdají se naprosto bezpečné, ale o opaku se mohli přesvědčit
ti, kdo na nich sušili oděvní svršky nebo jiné hořlavé předměty.
Nezapomeňte, že i menší povrchová teplota při dlouhodobém
působení může skončit požárem. Viníkem může být i docela
obyčejná čtyřicetiwattová žárovka bez ochranného krytu,
kterou kdosi roztržitě ponechal na půdě svítit příliš dlouho.
Chvilka nepozornosti nebo zajímavý rozhovor se sousedkou
mohou náležitě prodražit žehlení, pokud necháme zapnutou
elektrickou žehličku bez dozoru. A co říci o pracovníkovi, který
odložil elektrickou pájku přímo do misky s acetonem,
připravené na odmaštění pájených součástek? A tak si vždy,
když zapneme některý spotřebič, uvědomme, že záleží právě
na nás, zda bude dobře sloužit a nestane se ničitelem hodnot
a lidských životů.
Článek zveřejněný obcí dle plánu preventivně výchovné
činnosti obce v oblasti požární ochrany pro rok 2013

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. 2013 ve 14,30 hodin se
sejdeme v prostoru před kostelem sv. Martina
(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 možná odnést i Betlémské
světlo proto si nezapomeňte svíčky, lucerny apod. Bude se
podávat teplý čaj, pro dospělé čaj s rumem pro zahřátí. Máteli chuť, vezměte s sebou i hrstku cukroví… Přijďte dospělí i
děti, všem nám prospěje krátká procházka před štědrovečerní
bohatou večeří a dětem ukrátíte netrpělivé čekání na příchod
Ježíška.
V Zámrsku je nyní k dispozici kvalitní a rychlé připojení k
internetu za rozumné ceny. Síť www.puhy.net umožňuje
i telefonování přes internet včetně zachování Vašeho
stávajícího pevného telefonního čísla zcela bez měsíčního
paušálu. Nabídka připojení internetu a telefonování platí
jak pro domácnosti, tak pro firmy.
Kontaktujte nás na e-mail:info@puhy.net
tel: 732 241 982.
Ing. Jan Půhoný, Choceň

Taneční kroužky - informace zájemcům
Upozorňujeme, že taneční kroužek pro děti bude začínat od
15. ledna od 17,00 hodin. Latinsko-americké tance pro ženy
začínají taktéž od 15. ledna od 18,30 hodin.
Iveta Podgorná
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Aktuality z mateřské školy
S novým školním rokem se postupně ujal vlády podzim. To bylo
brzy vidět i ve školce. Podzimníčci, které děti vyrobily se svými
rodiči, zdobí vstup do mateřské školy. Máme velkou radost, že se
do výroby Podzimníčků zapojily všechny rodiny! Pokud jste dosud
krásné výtvory neviděli (například při oslavách sv. Martina),
nakoukněte za branku školy nebudete litovat! K podzimu patří i
Drakiáda. Když se její termín přiblížil, sílila v nás nejistota máme či
nemáme termín změnit? Předpověď počasí žádná sláva, navíc
hodně dětí marodí. Nakonec jsme u data 18. říjen zůstali. Počasí k
nám bylo shovívavé, nepršelo a konečně foukal vítr! Pravda, byl
trochu studený, ale draky proháněl o sto šest. Někteří poletovali
vysoko, jiní níž, nechyběly ani kolize s promotanými ocasy draků či
draci zachycení v korunách stromů. Vše však dobře dopadlo a
téměř padesátka účastníků se mohla přesunout do školky, kde na
ně čekal teplý čaj, káva, dobroty od maminek a především
bramboráky, s láskou připravené p.kuchařkami i vedoucí
stravování. Děti doplněnou energii hned využily k řádění v
terapeutickém bazénu, na pódiu a k stavbám i hrám na koberci a
tatínkové k přenesení zahradní chaloupky na nové místo. Nezbývá
tedy, než poděkovat panu Pilařovi za darované brambory a těšit se
na další společné zážitky. V listopadu do naší mateřské školy
zavítal pan Pecháček ze soukromého Teracentra Dolní Čermná.
Děti měly možnost prohlédnout si i osahat ještěry, hady i vodní
želvu a dozvědět se o nich spoustu zajímavostí. Víme tak
například, že ještěrky slyší mají otvor bez boltců, gekonek noční
má vertikální zornice a volná víčka, gekon - leze po stěnách (hrozí
nebezpečí, že uteče, proto jsme ho mohli pozorovat jen v krabici) a
na stěny nalepuje i nakladená vajíčka. Viděli jsme, jak chameleón
mění barvy a agamě vousaté zčerná brada a vztyčí se jí vousky na
bradě při hrozícím nebezpečí. Pohladili jsme si i užovku původem z
Asie, krajtu královskou a hroznýše královského. U toho nás
překvapily jeho modré oči (projev toho, že bude brzy svlékat kůži).
U vodní želvy jsme museli být velmi opatrní kvůli nebezpečí
ošklivého kousnutí. Stihli jsme i návštěvu divadla. Na oslavy sv.
Martina jsme se pečlivě připravovali. Martin na koni se objevil v
různých zákoutích školky ve vestibulu vyrobený z dektury a
krabic, v šatně z ruliček od toaletního papíru, ve třídě namalovaný
a vystřižený z velkého formátu papíru. Čekání na Mikuláše jsme
vyplnili výrobou čertů z přírodnin i z keramické hlíny a přípravou
výzdoby výlohy v obecní prodejně. V současné době se chystáme
na Vánoce. Kromě tradiční výroby přáníček a dárků zní školkou
koledy, básničky i scénky. To vše předvedeme rodičům na vánoční
besídce plánované na 18. prosinec. Konec roku se
nezadržitelně blíží. Přejeme tedy dětem, rodičům,
prarodičům i všem obyvatelům Zámrsku krásné svátky
plné pohody a porozumění a šťastné vykročení do roku
2014.
Kolektiv Mateřské školy Zámrsk
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obce. Vše vždy vrcholilo sobotním průvodem s Jidášem, který byl
pak za vesnicí symbolicky spálen. Jako dítě jsem se tohoto hrkání
účastnil od první třídy až do konce základky, chodili všichni a rádi.
Při koledování na Bílou sobotu jsme si vždy přinesli domů nějakou
korunu a vajíčka. A hlavně, byli jsme jako děti spolu, učili jsme se
poslouchat a podřizovat se autoritě Velkých a Malých pánů,
najednou jsme museli ráno časně vstávat a měli jsme
zodpovědnost za činnost, kterou dospělí nebyli schopni dělat. Bavili
jsme se o této tradici s děvčaty z kulturní komise, s paní starostkou
a paní ředitelkou ZŠ. A nápad obnovit tuto tradici je nadchl. Proto
píšu tento článek už teď, když Velikonoce jsou ještě hodně daleko.
Ano, jsou, ale pokud budeme chtít tuto tradici v Zámrsku obnovit,
musíme již nyní začít sbírat informace. Prosím hlavně pamětníky,
aby nám poradili, v kolik hodin se zde začínalo a kde, kudy se
chodilo. Jaká byla vnitřní organizace skupiny (místní specifika), kde
se strojil Jidáš, kde se pálil. Fotky - pokud máte někdo fotky
průvodu a Jidáše, mohl byste je zapůjčit? To by bylo moc fajn.
Pokud byste někdo měl někde na půdě nebo v komoře staré
hrkačky, cepovky, klepačky nebo snad i trakař s hrkačkou a byl
byste ochoten je zapůjčit, věnovat nebo levně odprodat, budete
vítáni. Vše bude organizováno přes Obecní úřad, proto prosím
veškeré věci noste tam. Obracejte se na paní Danielu Lamberskou a
Pavla Tučka. S paní ředitelkou ze ZŠ jsme předběžně domluveni na
„náborové kampani“ ve škole. Shánět hrkáče budeme samozřejmě
i v rodinách dětí, které místní ZŠ nenavštěvují. Budeme se obracet
na jejich rodiče.
Pavel Tuček

Vánoce s Dádou
V sobotu 14.12. uspořádala základní škola zájezd na
představení Dády Patrasové s názvem Dádin vánoční dárek.
Za Dádou jsme si zajeli do kulturního domu Hronovická v
Pardubicích. Užili jsme si s ní krásné předvánoční odpoledne
plné vánočních písniček a soutěží. Nechyběla tu ani
diskotéka na jevišti, na kterou Dáda pozvala všechny děti. S
našimi dětmi se bavili i rodiče, kteří s námi jeli a pomohli nám.
Děkujeme jim.
Všem přejeme krásné prožití svátků vánočních a mnoho
zdraví v novém roce.
Základní škola

Vážení spoluobčané,
rok 2013 se rychle blíží ke svému závěru a nastává vánoční
čas. Bývá to pro nás doba oddechu, zklidnění a odpočinutí
před vykročením do nového roku.
Zdá se mi, že letošní rok všeobecně nebyl v mnoha ohledech
jednoduchý, skoro jako by se naplňovala pověra o oné
pověstné třináctce. Přesto se i letos v naší obci událo nebo
udělalo mnoho pozitivních věcí. Za vším, co bylo vykonáno,
stojí práce a nadšení místních lidí, kteří jsou často ochotni
zapojit se i přesto, že jejich odměnou bude pouze dobrý pocit
z výsledku. Děkuji Vám všem, kterým záleží na tom, v jakém
prostředí a komunitě žijeme, za Váš přínos!
Vážení spoluobčané, přeji Vám

KULTURA Hrkání

za sebe i ostatní členy zastupitelstva
obce příjemné prožití Vánočních
svátků a plno pohody

Milí spoluobčané, Vánoce jsou přede dveřmi, zakrátko
bude Nový rok, ale jak čas neúprosně běží, coby dup se
přiblíží Velikonoce. Protože máme zájem o znovuobnovení
jedné Velikonoční tradice, opakovaně uveřejňujeme výzvu
z minulého čísla Zámršťáčku. Všem, kteří již na výzvu
zareagovali, srdečně děkujeme!
Dobrý den sousedky a sousedi,
před 11 lety se naše rodina přistěhovala do Zámrsku. Já i moje žena
pocházíme z vesnic, které vždy žily svým osobitým životem. Ať už
to byl spolkový život, činnost kroužků, skupinové aktivity nebo
tradice. Tradice, která ještě žije v mnoha vesnicích v okolí, je
obcházení vesnice v období Velikonoc skupinou dětí s hrkačkami,
vždy ráno a večer. Tito hrkáči nahrazovali zvony kostelů, které v
období začínajícím Popeleční středou a končícím Bílou sobotou
„odlétly do Říma“. Svým hrkáním vlastně určovali čas pro obyvatele

a spokojenosti
do nadcházejícího roku 2014.
Ať všechny provází
po celý rok pevné zdraví!
Zuzana Tvrzníková, starostka
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