Číslo 6/2006
Letošní rok – právě tak jako ty předcházející – utekl jako voda a je
tady opět prosinec. Krásný čas adventní, který máme v myslích
spojený s poletujícími sněhovými vločkami, mrazivými rány a spící
zimní přírodou. Letošní prosinec však této obvyklé představě nějak
neodpovídá, místo bílého poprašku se na loukách zelená tráva, sem
tam kvetou keře a stromy a příroda si jakoby hraje na jaro.
Kalendář je ale neúprosný a neoblomně nám sděluje, že do vánočních
svátků zbývá už jen pár dní. V tom předvánočním shonu a chvatu ani
nemáme čas se zastavit a vzpomenout si, jak pěknou mohou mít české
vánoce atmosféru. Tady je malé připomenutí…

POESIE ČESKÝCH VÁNOC
Stanislav Richter
Potřebu lásky a poesie má každý z nás vepsánu hluboko na dně
srdce. Když hlas vánočních zvonů se rozhlaholí nad krajinou a
kalným prosincovým stmíváním se nese slavné poselství, ožívá v
nás silný pocit jakéhosi nevýslovného toužení, blaženosti i stesku.
Hodina velebného svatvečera dovede v člověku rozzářit radostnou
naději i tklivé vzpomínky. A vše, co nám vzala léta života a oč jsme
byli ochuzeni na svém každodenním putování, ona milost dětského
pohledu, vrací se k nám, vzkříšeno v paměti, a proměňuje se v
předtuchu, ba jistotu věcí nepromarnitelných. Dnes jako před
staletími podržují si vánoce své mocné citové kouzlo. Zdá se, že
tkví hlouběji v podvědomí lidské duše, nežli by se na prvý pohled
zdálo. Z pokolení na pokolení přechází tato lyrická inspirace vánoc,
nikoli jen jako zbožná tradice, ale jako samotný niterný souzvuk lidské přirozenosti s prosincovou náladou, v níž šeré dny
adventu vyvrcholují v jásavém mysteriu narození milostného Jezulátka.
Odedávna, přes dlouhé věky se udržuje a každoročně vždy novým návratem ožívá krása a jímavost vánočních
svátků. Křesťanská myšlenka, která vyznává a hlásá spásu světa láskou, rozkvétá o vánočním týdnu ve svůj nejněžnější
květ. Kdo by se neradoval nad příchodem Děťátka, koho by nevzrušoval vždy znovu radostný div v betlémské sluji! Nikdy
nebe a země nemají k sobě tak blízko jako o vánocích. Nikdy úděl člověka není blíže jistotě vykoupení. Nikdy necítíme
bezprostřednější ozvěnu zpěvu andělských kůrů ve svém srdci. Nikdy se nemůžeme ve své víře více spolehnout na
milostiplné obdarování našeho života světlem spásy.
To vše je důvodem radosti. Vánoce jsou svátky nejradostnější. Rozlévají do duše jas, zaplavují svět září. A v naší milé
a drahé české zemi jsou nadto i krásnější než všude jinde. Jsou to svátky domova, které nás všechny vábí pod rodný
krov. A když o svatém večeru vzejde na modravém nebi první zlatá hvězda a zatřpytí se jako horká slza nad temným
obzorem, neubráníme se dojetí. Věci vzdálené í blízké znovu kráčejí nám vstříc, touha domova se rozplápolá v naší
lhostejnosti. Šťastný je ten, kdo se v tyto chvíle zdržuje mezi svými. Ztišení a velebný klid padá do kraje; města, dědiny i
samoty pozvolna rozsvěcují svá okna. Vánoční kruh lásky, spojující všechna srdce tklivým rozpoložením, se znenáhla
uzavírá. Ti, kdo jsou ještě na cestách, spěchají domů. Lidé vzdálení vzpomínají, kdož ztratili či promarnili své domovy a
nemají kam jít a kam se uchýlit do teplého koutu, uzavírají se sami do sebe, neboť v každém srdci je kdesi zasut kousek
domova, ztraceného i promarněného. A tajemná noc se naklání, tiše, tichounce se snáší sníh a smíření na hory i na
roviny, na kopce i na úvaly, na lesy, na pole, na luka, na střechy, na celou zemi. České vánoce! Kolik pokolení je
posvětilo, kolika věky prošla každoroční památka těchto svátků?
Budiž pochválen, domove, budiž veleben vánoční zvěstí! Narodila se Láska, veselme se, radujme se!
Lidé sedají k večeři. Kdesi venku uprostřed stříbrného ticha zaznívá vzdálené štědrovečerní pastýřské troubení, jiné mu
odpovídá s opačné strany. Někde v dálce osamoceně štěká pes. Z polévky se kouří, děti nedočkavě očekávají zazvonění
Ježíškovo. V temné komoře je třeba číhat na zlaté prasátko. Rozkrajují se jablka, v ořechových skořápkách plynou po
vodě rozžaté svíčky. Prská smažící se omastek pod zlatistými těly ryb, voní čerstvé vánočky, zní zpěv starobylých koled,
nitrem plyne šťastné snění.
Nuž tedy vzhůru, srdce, na cestu do Betléma!

Zima v letech minulých
V souvislosti s letošním teplým listopadem a prosincem se objevují názory typu „ to tu ještě nebylo“, a že zima už
není to, co bývala. Když se ovšem podíváme do minulosti, jsou velmi časté případy, kdy opravdová zima začala až
v lednu, a pak byla o to chladnější a delší.
Zářným příkladem je zima 1928/29: „Do konce roku 1928 bylo sice chladno, ale s minimem sněhu. Od poloviny ledna
1929 však nastala tuhá zima, jaké nebylo pamětníka. První tuhý mráz byl 25. ledna 24°C pod nulou. Další tuhé mrazy
byly 2/II 25°C, 3/II 27°C, 10/II 30°C, 11/II 34°C, 12/II 31°C, 21/II 24°C, 1/III 20°C. Led na horní řece byl u sochy sv. Jana
55cm tlustý. Také sněhu spadlo veliké množství, že ho bylo do výšky 40cm. Nejprve tímto vázla doprava. Na zdejší
dráze zastaven provoz 2 rychlovlaků a 8 osobních vlaků. Autobusová doprava pro sníh vázla. Zde na státní silnici se
musel sníh zmrzlý pluhem orati a odhazovati, by se aspoň trochu uvolnila cesta pro provoz. Nastal citelný nedostatek
uhlí, že min. školství a národní osvěty nařídilo zastaviti školní vyučování od 17 - 28. února. Ve zdejší škole se již 14.
února neučilo pro nedostatek uhlí. Mráz zalézal i do komor a sklepů, že lidem mnoho bramborů namrzlo. Úřady nařídily
dalekosáhlé opatření proti náhlé oblevě a vodním zátopám. Obleva nastala až 8. března, ale sníh sešel beze všech
škod, že vyšší stav vody na řece nebyl téměř ani znatelný.
Krutou zimou však pomrzlo na 90% ovocných stromů, tak v srpnu bylo zde napočteno zmrzlých stromů štěpů 895,
hrušní 178, švestek 1784, třešní 388, ořechů 42, celkem přibližně 3287 stromů, a číslice tato jest neúplná, neb mnoho
stromů hospodáři nechali v naději, že obživnou.
Sníh pak zanechal po sobě na obilninách a travinách plíseň sněžnou, že úroda toho roku byla malá, zvláště žita, neb
se musela některá zaorati. Jarní setba byla až po 10. dubnu a noční mrazy trvaly až do začátku května.
Následkem vyčerpání v zimě zásob paliva byl též nedostatek dříví v blízkých lesích, že bylo do Zámrsku objednáno
dříví ze Slovenska, as 5 vagónů za 23-25K za 100kg“.
Stejně tak zima let 1955/56: „Tak, jak počasí po ¾ roku bylo nepříznivé, deštivé a chladné, tak podzim byl velmi pěkný a
teplý. Teprve v polou prosince několik mrazíků nám zvěstovalo příchod zimy. Teplota byla střídavá, některé dny na
prosinec velmi teplé. Dne 29.XII. byla bouřka s deštěm, blýskáním a hřměním za teplot 7°C nad nulou. Počasí v lednu
1956 je pěkné, možno říci jarní, tak asi březnové. Svatý Martin se svým běloušem se hodně opozdili. Teplota se střídá
od 5°až ku 12° nad nulou. Občas spadne teplý deštík, nebo trochu sněhu, ale jen tak málo, že se děti ani na saních
nepovozí. Zvuk rolniček neuslyšíš a koně v saních zapřažené neuvidíš. Napadlý sníh na veřejných komunikacích je auty
rozprášen, rozježděn a zbytky cestáři úzkostlivě posypávají škvárou, nebo pískem. Činí tím cesty bezpečně sjízdné a
chrání auta před smykem. Není kde sport bývalé honorace „šlitáž“ provozovati. Zima je silně jankovitá a zanedbané polní
práce se dokončují. Oře se do 25. ledna.
Opravdová zima nastala teprve 30. a 31. ledna, kdy silné holomrazy se vystupňovaly až na 24° pod nulou. Na
Hromnice byl 26° mráz. Ovocné stromoví za příznivého lednového počasí začaly se probouzeti k životu a za těchto
silných mrazů kmeny praskají. Jsou to hlavně švestky, třešně a ořechy. Ale i u mnoha štěpů byla kůra i kmeny hluboko
prasklé. Na dráze mrazová kalamita zavinila velké zpožďování vlaků“.
V naší paměti jistě zůstala i zima 1978/79: „Na začátku prosince sice napadl sníh a začalo mrznout, ale před Vánoci
se prudce oteplilo. Teplota odpoledne vyšplhala až na 13°C. Na Silvestra bylo ještě odpoledne na Slunci 20°C a mnozí
lidé, vyrážející do společnosti na oslavu Nového roku, si vyšli hodně nalehko a jen v polobotkách, čehož druhý den
litovali. 31. prosince po 16. hodině se začalo ochlazovat, po 20. hodině již bylo na nule a začalo chumelit. Později začalo
i silně foukat a za stálého sněžení klesla teplota ráno až na –19°C. Přes den nevystoupila teplota nad –15°C a silné
mrazy trvaly i v lednu. Tato nečekaná mrazová vlna úplně ochromila těžbu uhlí a tím i dodávku elektřiny. Zamrzly stroje
na těžbu uhlí, celé naložené vlaky, a co hlavní, zamrzlo i Labe pro jeho přepravu loděmi ze severočeského
hnědouhelného revíru do Chvaletické elektrárny. K záchraně zásobování Chvaletic uhlím bylo svoláno na 100
těžkotonážních kamionů z ČSAD z celého východočeského kraje, kterými se ve dne v noci převáželo uhlí z Opatovic,
kam bylo možno uhlí dopravit po železnici, pokud se neuvolnila cesta po Labi pomocí ledoborců. Na pomoc při těžbě uhlí
a opravách strojů přispěly i brigády z podniků. Musely se zastavit továrny, dělníci měli nucenou dovolenou. Tesla
Pardubice celý týden od 2 .ledna, Karosa ve Vys. Mýtě od 8. ledna. Školní děti měly od 8.1. až do 29. prázdniny. Bylo
zakázáno veřejné osvětlení měst a vesnic, používání elektrických topných těles a vyhlášeno omezení spotřeby elektr.
proudu. Televize vysílala pouze na I .programu až od 19 hod. a od 8.1. už jen od 20:30 – 22:30 hod. Kamiony se
dopravovalo uhlí i pro potřebu a zásobování východočeského kraje přímo z Mostu, po celý měsíc. Řeka Loučná byla
zamrzlá po celé délce. Jen ve vsi, pod splavem zbylo malé, nezamrzlé oko, kde se soustředilo vodního ptactvo“.
I minulá zima začala vlastně až po vánočních svátcích a do konce března jsme si ji opravdu užili.
Naopak, byly také roky, kdy teplé počasí vydrželo po celou zimu a sníh, kromě několika přeháněk, prakticky
nenapadl. Taková byla zima 1975/76: „V prosinci vydatně prší, s denní teplotou +10°C, že i na horách prší do sněhu. To
se projeví na stavu vody v řekách, ale nejen u nás, v celé střední Evropě je 9.12. vyhlášen stav ohrožení. Tady jsou
zalitá luka, ve vsi je řeka zároveň s tarasem po několik dní. Na Lucii 13., sněží, ale sníh vydrží 3 dny. Jinak je prosinec
teplý, podle zpráv je druhým nejteplejším prosincem ve 200letém pozorování v pražském Klementinu. Nejteplejší je však
v povánočním týdnu, kdy na Štěpána je ráno +5° , později až +8°C, přes den +8°C - +12°C s deštivými přeháňkami až
do Silvestra. I leden jakoby si popletl počasí s březnem. Počasí nijak odpovídající kalendáři. Zatím co by měla příroda
odpočívat a nabírat sil k novému životu, kvetou fialky, chudobky a petrklíče, jaksi samozřejmě. Lístky vystrkují bledule,
sněženky, tulipány, narcisy. O kočičkách jív a jehnědách lísek a olší ani nemluvě. Krtci všude dělají bezstarostně
kopečky. V poli hlučí traktory jako zjara. Zaorává se hnůj. Podle meteorologů je to nejteplejší leden od r.1775. Však 12. a
18.ledna vystoupil teploměr na +12°C a na slunci bylo jak na jaře. Mrazíky byly za celý měsíc jen dva a to 9. –3°C a 27.
–2°C. 0°C byla jen 4x, ale na to vždy odpoledne +4° - +7°C. Sníh padal 28. a 29. ledna asi 8cm, ale hned tál, že z toho
byla odpoledne břečka a všude plno vody. Letošní zima se proto stala držitelkou rekordu dvou za sebou jdoucích
měsíců, protože tento případ tak dlouhého trvání nadnormálních teplot se nevyskytl za celých 200 let“.

V posledních 20 letech se bílé Vánoce střídaly s blátivými. Mezi nejkrásnější patřily svátky v roce 1986, kdy však před
Silvestrem přišla velká obleva a hrozily i povodně. Na sněhu byly také Vánoce v letech 1994, 1998, 2001, 2002, 2003. V
letech 1992, 1996 a 2000 sice mrzlo, ale sníh nebyl, v roce 1999 po holomrazech na svátky, přišla na Štěpána silná
vichřice s deštěm a oteplením. Naopak blátivé Vánoce byly v letech 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993.
Nyní je teprve polovina prosince, a proto se tedy neradujte (vy, kteří zimu nemáte rádi) a ani nezoufejte, že si
neužijete zimy (vy, lední medvědi, milovníci sněhu a zimních sportů). Ještě může být tak, i tak.
Z kroniky vybral a sepsal kronikář obce Zdeněk Procházka ml.

Usnesení obecního zastupitelstva obce Zámrsk - ustavující zasedání, 3. 11. 2006
A) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1)
Zprávu JUDr. Drdly o průběhu a výsledcích voleb
2)
Složení slibu všech členů zastupitelstva obce
B) Obecní zastupitelstvo volí:
1)
Starostou obce:
2)
Místostarostou obce:
3)
Dalšími členy rady obce:

Zuzanu Tvrzníkovou
Pavla Janíka
Ing. Jiřího Kopřivu, Danielu Lamberskou, Mgr. Bc. Karla Kouřila

C) Obecní zastupitelstvo zřizuje:
1)
Finanční výbor ve složení:
předseda: Ing. Martin Pilař, členové: Iva Bálková, Miroslav Mikeš
2)
Kontrolní výbor ve složení:
předseda: Mgr. Bc. Karel Kouřil, členové: Milan Novotný, Jiří Bednář
D) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1)
Ustavení:
komise stavební – do funkce předsedy zvolen Ing. Pavel Matys; komise služeb - do funkce předsedy
zvolen Jiří Novotný; komise kulturní - do funkce předsedy zvolen Ing. František Černý; komise
životního prostředí - do funkce předsedy zvolen Ladislav Procházka; komise sociální - do funkce
předsedkyně zvolena MUDr. Hana Pešková
2)
Jednací řád zastupitelstva obce ve znění přijatých drobných změn a s výhradou k čl. 5 bodu a)
3)
Pokračování pracovního poměru paní Aleny Břečťanové

Usnesení obecního zastupitelstva obce Zámrsk ze dne 27.11.2006
A) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1)
Zprávu Ing. Matyse o stavu plánovaných oprav objížďkových komunikací souběžných s I/35
2)
Připomínku pana Martínka o možnosti instalace dopravního zrcadla na staré křižovatce v Nové Vsi
B) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1)
Zadání pro vypracování územního plánu obce Zámrsk
2)
Rozpočtové provizorium obce na 1. čtvrtletí roku 2007 ve výši 1.899.875,- Kč
3)
Rozpočtové změny č. 12 až 14
4)
Rozpočtový výhled na rok 2007 až 2008
5)
Opravu čl. 5 bodu a) v jednacím řádu obce
6)
Odměny členům zastupitelstva dle návrhu finanční komise, a to v měsíční výši:
místostarosta: 7.500,- Kč
člen rady: 910,- Kč
předseda výboru, předseda komise: 720,- Kč
člen zastupitelstva: 220,C) Obecní zastupitelstvo pověřuje:
1)
Ing. Matyse pokračováním v jednáních s Krajským úřadem odboru dopravy a dalšími příslušnými
organizacemi o problematice objížděk, vedoucích po obecních komunikacích v době mimořádných
situací na I/35 a finančním podílení se na opravách vozovek

Základní škola Zámrsk Vás srdečně zve na tradiční

VÁNOČNÍ KONCERT
který se uskuteční v kostele sv. Martina
v pátek 22. prosince od 16,00 hodin.
Žáci Základní školy v Zámrsku Vám přednesou pásmo českých a moravských koled a
vánočních písní. Jejich pěvecké vystoupení doprovodí hrou na varhany Jakub Stratílek.
V druhé části koncertu si vyslechnete skladby starých mistrů v podání malého smíšeného
sboru.

Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu
a načerpat slavnostní sváteční atmosféru!

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Martina
v sobotu 23.12.2006 – předvečer 4. neděle adventní a Štědrého dne:
v 16 hodin
v neděli 24.12.2006 - 4. neděle adventní – Štědrý den:
ve 22,30 hodin – Štědrovečerní mše svatá
v pondělí 25.12.2006 – Slavnost Narození Páně:
v 16 hodin
v sobotu 30.12.2006 – Šestý den v oktávu Narození Páně:
v 16 hodin
v pondělí 1.1.2007 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie:
v 16 hodin

Hasiči Zámrsk Vás srdečně zvou na tradiční

Štěpánskou zábavu

která se koná dne 25. prosince 2006 od 2000 hodin na sále Hospody Pod Zámkem.
Hudba: Dj@michal.burian, Detoxy Zámrsk a Estrofan.

Přejeme Vám krásné vánoční svátky
plné pohody a lidského porozumění,
veselého Silvestra
a do nového roku 2007
mnoho štěstí, zdraví a úspěchů!
Obecní úřad Zámrsk
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