Prosinec 2015

číslo 4

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

Koncert začíná ve 14 hodin a zazpíváme 12 vánočních koled.
Všichni se tu cítíme dobře. Zpíváme pro všechny, kteří se na nás
přišli podívat. Kostel není zaplněný, ale jsou tu naši rodiče a
prarodiče, a to nám stačí. Jsme tu pro naši i jejich radost. Po
koncertu dostáváme ještě v tamní jídelně dobrý horký čaj a
spokojeni se všichni vracíme domů. Další den zdobíme v době
pracovních činností perníkové stromečky z perníčků, které

Vánoce, Vánoce přicházejí…
Ano, Vánoce pomalu přicházejí i do naší školy. Zpočátku to jsou jen
krůčky, ale v prosinci už ženou úprkem. Od začátku listopadu se
všichni scházíme ráno o půl osmé ve družině a trénujeme vánoční
koledy. Moc se u některých nedaří vstávání, přesto ale nakonec
všechno dobře dopadne. Ke konci listopadu začínáme vyrábět
přáníčka pro naše blízké. Jedno odpoledne se scházíme ve družině s
maminkami Marikou Špatenkovou a Monikou Bezdíčkovou, které
nás učí vázat vánoční dekorace. Každý si domů odnášíme vánočně
vyzdobený květináč. Máme z toho velkou radost. Mrzí nás, že
Mikuláš tentokrát vyšel na sobotu. Byli bychom rádi, kdyby k nám
do školy přišel už v pátek. Dorotka říká: „Paní učitelko, vždyť je to
tak jednoduché, stačí ho jen objednat.“ Nato Adámek: „Složíme se
na něj. Každý dá dvacet korun a je to!“ Neudělali jsme nakonec ani
jedno, ani druhé, protože se Mikuláš ohlásil sám. Přinesl nám
dárečky až z dalekého Jamného, kam vozíme pro lesní zvířátka
každoročně kaštany. A ne málo! Na řadu přichází Vánoční výlet do
Bartošovic a Neratova. Někdo říká: “Co tam budete dělat?“ V
Bartošovicích navštěvujeme Základní školu speciální. Vítají nás. V
příjemném a milém prostředí poznáváme, jak se učí děti staré jako
my, některým z nich je ale i 17, nebo dokonce 22 let. Fyzicky jsou
vyspělé na svůj věk, psychicky se jejich vývoj mozku zastavil někde
na 4 letech. Přesto se všichni snaží něco naučit. Naše děti si s nimi
hrají a poznávají jejich život. Seznamují se s tím, že tito lidé patří
také mezi nás, že jsou v jádru stejní, ale přesto jiní. Jsme rádi za tuto
zkušenost. V Bartošovicích na Kopečku také navštěvujeme
chráněné dílny: keramickou, tkalcovskou a košíkářskou. Na vlastní
oči vidíme, jak se vyrábí keramika odléváním, či pomocí
hrnčířského kruhu. V tkalcovské dílně se zase seznamujeme se
zpracováním vlny až po tkaní látek. Obdivujeme zručnost košíkáře
při pletení košíku z proutí a nakonec si z plsti vyrábíme krásného
andílka. Autobus nás kolem poledne převáží do Neratova. Po
procházce údolím lemovaným starými krásně upravenými
domečky si v jídelně pochutnáváme na velmi chutném obědě.
Nespěcháme, všechno se děje v klidu a radosti. Připravujeme se na
Vánoční koncert, který se odehraje v kostele Nanebevzetí Panny
Marie. Prostě v tom známém kostele se skleněnou střechou. Je
nádherný, přestože má tak pohnutou minulost.

nám k tomu upekla maminka Iva Jiráčková. Do Vánoc nás ještě čeká
zhlédnutí vánoční pohádky ve Vysokém Mýtě, vánoční besídka a
vyvrcholením předvánoční doby bude Vánoční koncert, na kterém
zpíváme spolu s Malým pěveckým sborem. Určitě se přijďte všichni
podívat, srdečně Vás všechny zveme! Víte, na co se nejvíce těšíme ?
Ano, přece na dárečky. Ve škole jsme dali za okno sáček s přáními,
co bychom chtěli. Nezapomněli jsme poprosit. Tak, a teď čekáme.
Než Vám všem popřejeme, chceme touto cestou poděkovat všem
rodičům, kteří se zapojují do činnosti školy ať svojí prací, sběrem
odpadových surovin nebo finančními i jinými dárky. Manželům
Vaškovým za každoroční finanční obnos a panu Švecovi za celoroční
fotodokumentaci. Velmi si toho všeho vážíme, naši milí!
Závěrem Vám všem přejeme krásné pohodové Vánoce plné klidu
a štěstí. Rozdávejme kolem sebe lásku, kterou pak budeme dostávat zpět. A mějme se rádi.
Základní škola
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pomohla. Byla to pro nás velká jistota. Všechny sestřičky byly
úžasné, měli jsme pocit, že dědeček pro ně není jen pacient, ale
blízký člověk. Všechny, které k nám chodily, byly nesmírně vitální,
lidské, jemné, a přitom profesionální. Vždy si věděly rady a velmi
dobře odhadovaly situaci přímo na místě…. Bylo by dobré, kdyby
lékaři v ordinacích tuto variantu rodinám nabízeli. Ne každý může
zůstat doma a pečovat o svého blízkého, ale často to lidé chtějí
udělat, a s Charitou to jde.“
Klientům Šance pro rodinu sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi
Pracovnice terénní sociální služby dojíždějí do rodin, jejímž členům
pomáhají v různých oblastech života. Sociálním pracovnicím této
služby se podařilo:
- ukázat zapojeným rodičům, jak se efektivně připravovat do školy
se svým dítětem
- zlepšit prospěch několika dětí ve škole
- podpořit maminku se synem v hledání nového bytu, kam se mohli
přestěhovat
- posílit maminky v jejich kompetencích, aby se staly samostatnější
v péči o své dítě
- podchytit v začátcích některé problémy v rodinách a kontaktovat
příslušného odborníka (psychologa, psychiatra, logopeda)
- pomoci několika rodinám získat přehled o svých financích
a sestavit rodinný rozpočet
- pomoci při řešení exekucí kontaktovat věřitele, soudce apod.

Tříkrálová sbírka 2016
V prvních dvou lednových týdnech proběhne v našich obcích a
městech tradiční Tříkrálová sbírka. Koledníci přinesou do našich
domácností přání štěstí, zdraví a pokoje, předají lidem drobné
dárky a informace o činnosti Charity, a všem občanům nabídnou
možnost přispět potřebným. Termín tříkrálové sbírky v naší obci
je sobota 9. ledna.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce v České republice.
Za 16 let své existence si sbírka získala důvěru lidí a díky ní se
Oblastní charitě daří podporovat některé služby na Orlickoústecku.
Ve sbírce za rok 2015 vybralo v našem regionu 504 skupinek
koledníků celkem 2.309.509,- Kč. 65 % z výtěžku zůstává Oblastní
charitě a tato částka byla v loňském roce použita v souladu se
záměry zejména na zajištění služby domácí hospicové péče,
zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a na
zajištění služby odborného poradenství a rozšíření o nové
kontaktní místo v České Třebové.
Záměrem použití Tříkrálové sbírky 2016 je zajištění služeb na
Orlickoústecku, a to:
- Charitní pečovatelská služba
- Domácí hospicová péče
- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- Občanská poradna
- Centrum pod střechou v Letohradě
- Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí
- Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova v Lanškrouně
- Rodinné centrum Kopretina Sloupnice
- Přímá pomoc
- Mimořádné situace
- Fond na rozvoj současných projektů
- Pomoc do Indie (vzdělávací projekty pro děti a mládež)

Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356,
561 51 Letohrad, tel. 734 769 713, markova.iva@orlicko.cz,
www.uo.charita.cz

Každá skupinka koledníků Tříkrálové sbírky bude mít u sebe jako
každoročně zapečetěnou pokladničku se znakem Charity ČR,
průkaz vedoucího skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem
pokladničky, a občanský průkaz, kterým se v případě potřeby
prokazuje. Bližší obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete na
www.trikralovasbirka.cz, regionální informace k TS a k činnosti
Oblastní charity naleznete na www.uo.charita.cz a v časopise
Charitní aktuality, který budou rozdávat koledníci.
Tříkrálová sbírka pomáhá podporou charitních služeb přmo
konkrétním lidem. Díky Tříkrálové sbírce 2015 mohla Oblastní
charita pomoci například:
Pečující rodině Š. a pacientovi domácí hospicové péče
Paní Š. pečovala se svými nejbližšími o svého 84letého tchána s
onkologickým onemocněním. Rodině pomáhaly sestry domácí
hospicové péče a paní Š. uvádí své zkušenosti:
„Sestřičky k nám jezdily dvakrát denně, kdykoli jsme mohli
zatelefonovat a poradit se. Ráno udělaly hygienu, pomohly mi
přesunout dědečka na postel, poradily nám spoustu praktických
věcí - jak člověka chytnout, aby ho to nebolelo, kdy dát pít brčkem,
kdy lžičkou atd. Dědeček byl nejdřív ve stresu a nervózní, bylo pro
něj těžké přijmout stav bezmocnosti, protože celý život byl velmi
aktivní. Měl metastázy v kostech, takže sebemenší pohyb byl pro
něj velmi bolestivý. Postupně se ale medikací bolesti zmírnily a on se
zklidňoval. Sestřičky konzultovaly jeho stav s hospicovým lékařem,
kdykoli jsme jim mohli zavolat a poradit se, v případě potřeby
přijely. Tuto péči hodně oceňovala i babička, a proto se cítila jistě.
Byli jsme až překvapeni, jak to vše dokázala nést.
Dědeček zemřel po třech týdnech, a zemřel tak, jak si přál klidně,
doma mezi svými. Pro nás to byly nezapomenutelné tři týdny. Stihli
jsme si říci to, co bylo potřeba. Bylo to dobré pro něj i pro nás.
Jsme moc rádi, že jsme dědečka mohli mít doma, a že nám Charita

V úterý 22. prosince 2015 od 17 hodin jste
srdečně zváni do kostela sv. Martina na tradiční

VÁNOČNÍ KONCERT. Vystoupí žáci Základní
školy a Malý smíšený pěvecký sbor.
Vánoční bohoslužby v kostele sv. Martina v Zámrsku
Čtvrtek 24. prosince
Štědrý den mše sv. z Vigilie Narození Páně
22:00 - mše sv. v Zámrsku (mši celebruje P. Pavel Mistr)
Sobota 26. prosince
svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
16:00 - mše sv. v Zámrsku (mši celebruje P. Jan Kunert)
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Svozový kalendář odpadů pro rok 2016

Pozvánka na vánoční setkání

Svoz komunálního odpadu pro rok 2016 (1 x za dva týdny - vždy
v úterý): 5. a 19. ledna, 2. a 16. února, 1., 15. a 29. března, 12. a
26. dubna, 10. a 24. května, 7. a 21. června, 5. a 19. července, 2.,
16. a 30. srpna, 13. a 27. září, 11. a 25. října, 8. a 22. listopadu, 6.
a 20. prosince
Svoz plastů a tetrapaků (1x za 4 týdny - vždy středa):
27. ledna, 24. února, 23. března, 20. dubna, 18. května, 15.
června, 13. července, 10. srpna, 7. září, 5. října, 2. a 30. listopadu,
28. prosince
Svoz nebezpečného odpadu a objemného elektroodpadu:
28. května a 29. října 2016
Informace - známky na popelnice pro rok 2016
Známky na popelnice pro rok 2016 obdržíte od ledna na obecním
úřadě. Známku obdrží na obecním úřadě každý, kdo má zaplacené
odpady za rok 2015. Při převzetí známky na úřadě zároveň
zaktualizujete údaje o počtu a druhu popelnic, které vlastníte.
Upozorňujeme, že známkou roku 2016 musí být každá popelnice
označena nejpozději do 31. března 2016. Po tomto datu nebude
neoznačené popelnice svozová firma vyvážet!

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

Na Štědrý den 24. 12. 2014 ve 14,30 hodin
se sejdeme 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 předtím, než
se rozejdeme do svých domovů rozdávat lásku svým bližním.
„Budete si moci domů odnést i Betlémské světlo, proto
si nezapomeňte svíčky nebo lucerničky.“
Bude se podávat teplý čaj, pro dospělé punč pro zahřátí
Máte-li 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.

Pozor na nahlášení dočasně vyřazených vozidel,
termín je konec roku 2015

Seznámení s činností výjezdové jednotky Hasičů
Zámrsk v roce 2015

Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před
30. červnem 2013 (je tzv. v depozitu), musíte přijít do konce roku
2015 na úřad odbor dopravy a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel
jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně
zanikne a už nepůjde přihlásit! V pozdějších případech dočasného
vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž povinnost nahlásit
údaje o vozidle, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, ale
finanční sankce do výše až 50.000,-Kč. Proto prosím využijte
zbývajícího časového prostoru ke sdělení potřebných údajů o
vozidlu a nenechávejte to na poslední chvíli. Formulář žádosti je na
webových stránkách města Vysokého Mýta, pod odborem dopravy
a silničního hospodářství, popřípadě ho obdržíte na místě. Při
podání žádosti je nutno uhradit správní poplatek ve výši 50,- Kč.
Odbor dopravy a silničního hospodářství, Městský úřad Vysoké
Mýto, Jiráskova 179.

Do poloviny prosince zasahovali členové naší výjezdní jednotky
celkem 26x. Některé výjezdy byly k velmi vážným událostem. K
technickým zásahům jednotka přistupuje na základě potřeby a
vyžádání obce (likvidace divokých rojů bodavého hmyzu, pročištění
kanálů nebo zálivka vysazených dřevin). Objevily se však i výjezdy,
které jsou v podstatě zbytečné. To se týká hlavně posledního z níže
uvedených občan ve Slatině pálil větší množství materiálu a pálení
řádně nenahlásil na HZS Pardubického kraje. Plameny šlehaly
vysoko a všímavý pasažér vlaku, projíždějícího kolem, nahlásil
požár na tísňovou linku. Na místo se sjelo celkem osm (!) okolních
hasičských jednotek. Takovéto výjezdy jsou opravdu zbytečné a
stojí dost peněz.
Požár u Vraclavi

Kompostéry
Obec na základě úspěšné dotace Mikroregionu Vysokomýtsko
získala pro občany zahradní kompostéry Thermo King 900 l, které
budou předány ZDARMA výpůjčkou občanům.
Přede dvěma lety jsme zjišťovali předběžný zájem o kompostéry a
pro ty zájemce, kteří se tenkrát předběžně přihlásili, kompostér
držíme v zásobě. V současné době je mnoho kompostérů již
rozebráno, stále však se nedostavili všichni ti, pro které je
blokujeme. Dostavte se tedy prosím v úředních dnech nebo ve
čtvrtek dopoledne na obecní úřad k podpisu výpůjční smlouvy. V
případě, že se nemůžete dostavit, obraťte se na nás emailem nebo
telefonicky, abychom věděli, že máte o kompostér stále zájem a
domluvíme se na pozdějším termínu.
Kompostérů je omezené množství,
v případě ale, že zamluvené
kompostéry zbydou, nabídneme
je dalším zájemcům.

12.1.2015 v 18:50 hod. požár v obci Zámrsk - hořící vagon u nádraží - při požáru
uhořely tři kočky
15.1.2015 v 14:05 hod. námětové cvičení na areál nemocnice ve Vysokém Mýtě
1.2.2015 v 18:50 hod. požár rodinného domu v obci Vinary
7.4.2015 v 16:56 hod. technická pomoc v obci Zámrsk-nutné pročistění dešťové
kanalizace
8.4.2015 v 15:08 hod. námětové cvičení v areálu firmy Iveco na požár v kotelně
23.4.2015 v 16:09 hod. požár kontejneru v obci Slatina ve firmě Multiagro
1.5.2015 v 22:33 hod. požár výškové budovy ve Vysoké Mýtě obyvatelé jednoho
z bytů při sledování hokeje (ČR- Švédsko) zapomněli, že v kuchyni vaří jídlo
na sporáku
13.5.2015 v 14:17 hod. technická pomoc v obci Zámrsk pročištění kanálu
18.5.2015 v 16:45 hod. dopravní nehoda na silnici I/35 se smrtelným zraněním
1.6.2015 v 15:54 hod. technická pomoc v obci Zámrsk likvidace nebezpeč. hmyzu
2.6.2015 v 08:02 hod. technická pomoc v obci Zámrsk likvidace nebezpeč. hmyzu

Obecní úřad

Kompostér Thermo King 900 l
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Informace z fotbalu mladší žáci,
spojená družstva Vraclav + Zámrsk

Okresní soutěž 7. kolo
Na podzim mladší žáci ze spojeného družstva Zámrsk - Vraclav
odehráli celkem 7 turnajů se ziskem umístění: 1x 1. místo, 4x 2.
místo, 2x 3. místo. Na turnajích bylo celkem odehráno 20 zápasů, z
toho žáci 13x zvítězili, 7x odešli poraženi. Celkové skóre bylo 60:54.
V informativní tabulce okresní soutěže se mezi 12 celky soutěže po
podzimu umístili na pěkném 6. místě. Obě naše obce mladší žáci
reprezentovali na turnajích na Srubech, v Brandýse nad Orlicí,
Semaníně, Jehnědí a na Vraclavi. 24. října 2015 se spojené družstvo
mladších žáků ze Zámrsku a Vraclavi zúčastnilo turnaje v Jehnědí.
V turnaji získalo pěkné a hlavně zasloužené druhé místo v
posledním turnaji úspěšného podzimu: Vraclav/Zámrsk - Brandýs
nad Orlicí 4:0 (Brýdl, Soušek, Jiráček, Peterka) Vraclav/Zámrsk Sruby/Dobříkov 1:4 (vlastní) Vraclav/Zámrsk - Jehnědí 2:1 (Brýdl,
Jiráská)
Ostatní zápasy:
Sruby/Dobříkov - Jehnědí 5:2
Sruby/Dobříkov - Brandýs nad Orlicí 12:0
Brandýs nad Orlicí - Jehnědí 1:3
Pořadí turnaje:
1. SRUBY/DOBŘÍKOV9 bodů 21:3
2. VRACLAV/ZÁMRSK6 bodů 7:5
3. JEHNĚDÍ3 body 6:8
4. BRANDÝS NAD ORLICÍ0 bodů 1:19
Reprezentovali nás:
Sebastian Talacko, Filip Peterka, Michal Jiráček, Martin Hanzl, Jan
Brýdl, Anežka Wayrauchová, Nikola Jiráská, František Wayrauch,
Ben Talacko, Jan Soušek, Josef Janda. V dalších turnajích podzimu
nás dále reprezentovali: Vojtěch Hanzl, Ondřej Novotný, Jan
Jakoubek, Denis Řehoř, Jakub Krobot, Jan Winkler. Trenéři:
František Wayrauch a Zdeněk Brýdl. Z vítězného pokřiku našich
malých hráčů: ,,Někdo má rád holky, jiný zase vdolky, my chodíme
fotbal hrát...........!“ Poděkování patří Ivě Jiráčkové, Robertovi
Talackovi a Zdeňku Brýdlovi za zajištění dopravy na turnaje. Dále je
potřeba poděkovat všem rodičům, kteří podporují své děti k
aktivnímu pohybu. Na závěr poděkování za dobrovolnou práci
trenérů a za podporu všem fanouškům, kterým není budoucnost
fotbalu v Zámrsku a na Vraclavi lhostejná.
Ať se Vám všem daří. Přejeme Vám příjemné Vánoční svátky a
úspěšný rok 2016.
Za celek mladších žáků František Wayrauch

5.6.2015 v 22:48 hod. požár nízké budovy ve Vysokém Mýtě
- občané si neopatrností podpálili přístřešek
6.6.2015 v 15:21 hod. požár trávy podél železniční tratě u obce Dvořisko
7.7.2015 v 08:30 hod. likvidace nebezpečného hmyzu v obci Zámrsk
8.7.2015 v 03:30 hod. technická pomoc - spadlý strom na silnici I/17 před
obcí Stradouň
19.7.2015 v 04:41 hod. požár balíku slamy u obce Vraclav
22.7.2015 v 14:50 hod. požár lesa u obce Hluboká hořelo na ploše cca 1,5Ha
- na místě zasahovalo celkem 13 jednotek požární ochrany
12.8.2015 v 08:29 hod. požár zemědělských objektu v obci Lhůta u Vysokého Mýta
13.8.2015 v 09:54 hod. technická pomoc v obci Zámrsk zalévání stromu u hřbitova
20.8.2015 v 19:02 hod. technická pomoc v obci Zámrsk likvidace nebezpeč. hmyzu
27.8.2015 v 16:47 hod. technická pomoc v obci Zámrsk likvidace nebezpečného
hmyzu na ZŠ
1.9.2015 v 15:17 hod. technická pomoc v obci Zámrsk pročištění kanalizace
22.9.2015 v 10:09 hod. technická pomoc v obci Zámrsk likvidace nebezpeč. hmyzu
7.10.2015 v 15:36 hod. námětové cvičení v areálu firmy Iveco ve Vysokém Mýtě
14.11.2015 v 16:17 hod. požár sazí v komíně v obci Vraclav
9.12.2015 v 08:20 hod nahlášený požár zemědělských skladů v obci Slatina
ve firmě Multiagro - jednalo se pouze o neohlášené pálení v sousedství, na místě
se sjelo 8 jednotek

Za Hasiče Zámrsk velitel jednotky Jan Merkl

V souvislosti s výše uvedenými informacemi velitele místní
zásahové jednotky znovu připomínám nutnost nahlášení většího
pálení na Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje na webové
adrese: http://www.hzscr.cz/clanek/paleni-v-pardubickemkraji.aspx . Jakékoliv případné změny poté nahlaste na čísle
telefonu +420 950 570 110. Vyhnete se tak nepříjemné situaci, ke
které došlo ve Slatině. Není vyloučeno, že do budoucna bude u
zbytečných výjezdů hledán viník, kterému budou náklady
zbytečného výjezdu dány k úhradě! Nebyla by samozřejmě
postihována ta osoba, která ohlásila požár, ale ten, kdo pálení
předem nenahlásil.
Zuzana Tvrzníková, starostka

Bartošovická
tkalcovna
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