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Co říci závěrem? Toto povídání věnujeme vánočnímu času. Blíže a
podrobněji se můžete s naší činností během celého roku seznámit
na našich webových stránkách zszamrsk.cz, které jsou stále
aktualizovány.
My „ ROBINSONI“ vám všem přejeme pohodové Vánoce. Dárky v
podobě přátelství, něhy a otevřeného srdce pro ty, které jsou
součástí vašeho života. A to jsme my všichni!
Krásné a veselé…

Ano, je tu vánoční čas i dlouhé noci. My ve škole jsme také vánočně
naladěni. Učíme se, plníme úkoly, a přitom se připravujeme na
Vánoce. Jak? Od začátku listopadu tradičně v ranní družině zpíváme
klasické koledy. Po vyučování zkouší několik dětí pískat koledy na
zobcové flétny a jiné tančit působivý taneček, abychom vám
všechno předvedli na vánočním koncertu, který pořádáme spolu s
Malým pěveckým sborem 22. prosince od 17 hodin v kostele
svatého Martina v Zámrsku. Dále vyrábíme adventní věnce a
zdobíme perníčky, Teď už voní na našem školním vánočním
stromečku. Nechybí ani výroba přáníček pro naše nejbližší. Ve
výtvarné dílně jsme se pokusili namalovat pro maminky šperk.
Každý je originál. Vytvořili jsme ho s láskou a máme z něj velikou
radost. V kroužku výroby loutek zase vyrábíme pro rodiče
nádherné loutky. Na Mikuláše dostávají všechny děti balíčky. Letos
je to jiné - přináší je krásný anděl, neboť mnoho dětí se čertů bojí.
Mikuláš si šetří síly na večer a čerti si leští v pekle kopýtka. V úterý 6.
prosince navštěvujeme v Chocni hudební představení „Hvězdička
betlémská“. Je o Vánocích, o koledách a o tom, že si lidé mají dávat
lásku nejen o Vánocích, ale i po celý rok. Ještě nás do Vánoc čeká
návštěva Ekocentra Paleta v Oucmanicích, kam odjíždíme na
celodenní výlet. Máme to i s obědem. Vítáme, že s námi jedou i
někteří rodiče. Autobus hradíme z peněz, získaných ze sběru
kaštanů (sebrali jsme jich 900 kg, tedy skoro celou tunu!) a
odpadových surovin. V Oucmanicích si opět přiblížíme vánoční
tradice a podíváme se i na zvířátka, která tam chovají. Nato 20.
prosince odpoledne jsou ve škole pro děti a jejich rodiče
přichystány Vánoční dílny. V tento čas si budeme moci vyrobit další
vánoční dekorace a společně si užít krásné předvánoční
odpoledne. Možná přijde i Ježíšek, který dětem něco nadělí.
Uvidíme...
Víte, co to je participace ? Česky třeba i to, že se do dění školy sami
od sebe zapojují rodiče. A to my máme. Všichni rodiče nám
pomáhají sbírat odpadové suroviny, někteří kaštany, další poskytují
finanční nebo věcné dary a jiní nabídnou svoji pomoc při tom,
abychom měli školu hezčí. Všem děkujeme! Poděkování patří i
obecnímu úřadu, kterému také záleží, aby se děti ve škole cítily
dobře. Všichni společně se snažíme o spokojenost. Děti se učí od
nás a my dospělí od dětí. Je to bohatství, které si dáváme navzájem.

Perníčky se vydařily

Loutky ze školního loutkářského kroužku
Za všechny pracovníky školy Mgr. Jarmila Jandová

Naše loutky jsou veselé
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„Máme právo brát a povinnost dávat,“ tak formuloval své životní
krédo prof. MUDr. Josef Koutecký, zakladatel české dětské
onkologie. Až vám v lednu budou koledníci zpívat „štěstí, zdraví
vinšujem vám…“, můžete se nechat obdarovat jejich přáním.
Žijeme ve společnosti, kde se většina z nás může rozdělit s těmi, kdo
v životě neměli takové štěstí. Proto vám i tentokrát koledníci
nabídnou možnost přispět prostřednictvím sbírky potřebným.
Předpokládaný termín konání Tříkrálové sbírky v naší obci je v
sobotu 9. ledna. Těšíme se na krátká setkání u vašich dveří!
Bližší obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete na
www.trikralovasbirka.cz.

Počítačová technika prošla servisem a inovací. V umývárně letitý
bojler nahradil nový, úspornější, který se díky výtvarnému umu
paní Růžičkové opět proměnil v námořnickýsud. Naše „vodní
království“ zútulnily i plyšové doplňky v podobě hada, papouška a
želvy. Interiér mateřské školy i výlohu obecní prodejny brzy
ozdobily i práce dětí, vycházející z aktivit stano-vených programem
mateřské školy. Ty obohatily i akce pořádané mateřskou školou,
pořady výjezdní kultury či výlet pro předško-láky. Děti měly
možnost seznámit se s hudebními nástroji v pořadu Mgr. Pavla
Josefa Macků, Ph.D., zahrát si na netradiční bubny během
Bubenické dílny pana Davida Andrše, pobavit se při pohádce
Divadélka U dvou sluncí, vyrobit si šperk během výtvarného tvoření
s instruktorovou výtvarných prací paní Třískovou. Ze starších dětí se
díky pátečním lekcím plavání pomalu stávají z neplavců plavci.

Letošní kalendářní rok se chýlí ke konci, školní rok je však v plném
proudu. Dovolte mi proto, abych se na chvíli vrátila na jeho začátek.
Vzhledem k mé dlouhodobé pracovní neschopnosti probíhaly
některé práce i v září, nakonec se však podařilo vše zdárně
dotáhnout do konce.

Bubenická dílna

Stavební práce bylo možné pozorovat již na zahradě, tentokrát z
důvodu napojení budovy mateřské školy na obecní kanalizaci.
„Nový kabát“ dostaly vnitřní dveře a zádveří, podium pro odpočinek a hry dětí, IT technika i umývárna. Na podiu byl položen nový
koberec. Pro děti, jejichž postýlky se již na podium nevešly, byla
zakoupena nová lehátka s matracemi. Počítačová technika prošla
servisem a inovací. V umývárně letitý bojler nahradil nový,
úspornější, který se díky výtvarnému umu paní Růžičkové opět
proměnil v námořnický sud. Naše „vodní království“ zútulnily i
plyšové doplňky v podobě hada, papouška a želvy. Stavební práce
bylo možné pozorovat již na zahradě, tentokrát z důvodu napojení
budovy mateřské školy na obecní kanalizaci. „Nový kabát“ dostaly
vnitřní dveře a zádveří, podium pro odpočinek a hry dětí, IT
technika i umývárna. Na podiu byl položen nový koberec. Pro děti,
jejichž postýlky se již na podium nevešly, byla zakoupena nová
lehátka s matracemi.

Jdeme pouštět draky

Nezapomněli jsme ani na tvoření z keramické hlíny-misky ve tvaru
listu a vánoční zvonkohry se dětem moc povedly. Předškoláci se
díky pozvání základní školy podívali do Afrického muzea Dr. Emila
Holuba a do knihovny v Holicích. Nechyběla tradiční Drakiáda s
bramborákovým posezením a halloweenské tvoření. Vstup do
mateřské opět ozdobili Podzimníčci-krásné výrobky z přírodních
materiálů vytvořené dětmi a jejich rodiči.
S blížící se zimou zavítal za dětmi i Mikuláš s andělem. Podzimní
výzdobu nahradily práce s tematikou sv. Martina, zimy, pekla a
především Vánoc. Vánočně jsme se naladili během koncertu
Michaely Novozámské „Hvězdička Betlémská“ v Chocni a
Betlémského příběhu na zámku Potštejn. Před námi je tak poslední
sváteční událost letošního roku, vánoční besídka.
Ráda bych poděkovala svým kolegyním, jejichž řady letos rozšířila i
asistentka pedagoga paní Andrea Bendlová, za vynikající
spolupráci. Pracovat v kolektivu, na který se mohu bez váhání
spolehnout, považuji za jednu ze svých životních radostí. Přeji tedy
jim, dětem, rodičům i dalším spoluobčanům štěstí na dobré lidi,
pevné zdraví, spoustu lásky, krásné prožití vánočních svátků a
klidný a spokojený rok 2017.

Výlet do Afrického muzea v Holicích

Mgr. Lenka Hejduková, ředitelka MŠ

Seznámení s činností jednotky hasiči Zámrsk v roce 2016
Vážení občané,
blíží se konec roku, a proto bychom Vás touto cestou rádi
informovali o činnosti naší jednotky. V letošním roce jsme byli
povoláni k celkem 23 událostem. Ve většině případů se jednalo o
technické pomoci, dále požáry a námětová cvičení. Účaastnili jsme
se ale i akcí pro veřejnost. V květnu se naše jednotka účastnila
ukázky pro děti z místní MŠ a ZŠ společně s policií ČR z Vysokého
Mýta a s policejními psovody z Ústí nad Orlicí. V Dobříkově jsme se
zúčastnili okrskového kola požárního sportu a dále ukázky techniky
na Branně bezpečnostním netradičním cvičení BraBeNec pro děti.
V červnu jsme se s oběma našimi vozidly CAS zúčastnili Dne
otevřených dveří na stanici HZS Vysoké Mýto, v srpnu jsme potom

Podzimníčci
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Den otevřených dveří uspořádali v naší hasičské zbrojnici, kde zase
naopak přijeli ukázat svoji zrepasovanou CAS dobrovolní hasiči z
Vysokého Mýta. V listopadu jsme byli kulturní komisí naší obce
požádáni o zajištění bezpečnosti při průvodu Sv. Martina naší obcí.
Díky krajským dotacím jsme mohli rozšířit vybavení o přívěsný vozík
na Opel, plovoucí čerpadlo a dále jsme získali finance na opravu
CAS T 138. Opravy tohoto vozidla probíhají v několika etapách.
Opravu převodovky a podvozku zajistila firma KAREX a. s. v
Cerekvici nad Loučnou, opravy „plechařiny“ jsme svěřili panu
Konečnému, renovaci nádrže (obroušení, vnitřní nátěr) a další
drobné úpravy jsme si udělali sami v hasičské zbrojnici. V příštím
roce nás čeká již jen obroušení a nástřik celé CAS. Za největší
událost však považujeme získání dotace na novou CAS na podvozku
Tatra 815 7 6 x 6,1. Cesta k získání dotace byla velmi dlouhá.
Koncem roku 2015 přišla od firmy STELMA Pardubice nabídka na
zpracování projektu k získání dotací z IROP. Po výměně všech
důležitých informací mezi firmou a velitelem hasičů a projednáním
s radou obce uzavřela obec s firmou STELMA smlouvu a starostka
spolu s velitelem začala připravovat veškeré potřebné doklady ke
zpracování studie proveditelnosti. Dále bylo nutné získat kladné
stanovisko HZS PaK, abychom vůbec mohli žádost o dotaci podat.
To jsme získali a 27. ledna tak byla žádost podána. 11. dubna jsme
dostali zprávu, že dotace (90%, 10% uhradí obec) nám byla
„přiklepnuta“. Tím začalo další období příprav technické
dokumentace, podkladů pro veřejné výběrové řízení a zadávací
dokumentace. Vzhledem k tomu, že se z pohledu zákona v tomto
případě jedná o nadlimitní významnou zakázku, podmínky
zadávacího řízení byly velmi přísné. 27. května bylo na Věstníku
veřejných zakázek zveřejněno předběžné oznámení o veřejné
zakázce na dodání CAS, 30. září pak bylo na zákonnou dobu 52 dní
zveřejněno oznámení o výběrovém řízení. Během listopadu přišly 2
nabídky a to od firem KOBIT THZ s. r. o. Slatiňany a THT Polička s. r.
o. 23. listopadu v 15.00 skončila doba pro podání nabídek a sešla se
poprvé výběrová komise. 30. listopadu se komise sešla podruhé a
při posouzení nabídek byla vybrána jako vítězná firma THT Polička
s. r. o. Firma zvítězila s nabídkou výroby požadované CAS v hodnotě
6.445.000,- bez DPH. Pokud nenastanou nějaké nepředpokládané
události, nová CAS by měla být dodána během první poloviny roku
2017. Bude to krásný dárek ke 135. výročí založení hasičské
jednotky v Zámrsku! Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli a podílejí na zajištění činnosti
jednotky, pomáhají s opravami techniky a reprezentují naši
jednotku na různorodých akcích v okolí. Všem občanům obce
Zámrsk přejeme radostné a pohodové prožití Vánočních svátků a
do nového roku mnoho zdraví, štěstí a osobních i pracovních
úspěchů.

M. Viktorin k jejímu úspěchu řekl: „Pokud se děti naučí být od
mladého věku cílevědomé, trpělivé, průbojné, pracovité a spojí to s
vlastnostmi, jako je umění prohry, pokory, úcty, tak je to přesně ten
koncept, který máme v bojových sportech a u nás v klubu Falcon
nastaven. Za každým úspěchem je mnoho dřiny a odříkání a to
samozřejmě i za tím Eliščiným, kdy ona sama v přípravném období
na sobě denně pracovala a navštěvovala všechny tréninkové
jednotky, kde přesně dělala to, co jí trenér naordinoval. Vše se nyní
proměnilo v tento nesmazatelný úspěch. Pokud Elišce vydrží
nadšení a tím si udrží i upevní tyto úspěchy, čeká ji vstup mezi ty
nejlepší v nejprestižnější asociaci kickboxingu WAKO. Věřím, že i
zde najde své místo a uplatní svou píli a talent.“ Eliško, gratulujeme
Ti k Tvému velkému úspěchu i ze Zámrsku a přejeme, aby Tě
(nejen) ve sportovním životě čekalo vždy jen to nejlepší!

Za Hasiče Zámrsk velitel jednotky Jan Merkl

Málokdo ví, že v naší obci má své „kořeny“, tedy dědu s babičkou a
další rodinu letošní dvojnásobná mistryně světa. Ve dnech 27. až
31. října se v italském městě Carrara konalo mistrovství světa v
kickboxu. Dvojnásobnou juniorskou mistryní v tomto sportu se
stala teprve desetiletá Eliška Zemanová ze Sedlece, dcera místní
rodačky Káti Zemanové (dříve Novotné). V takto mladém věku má
za sebou tato slečna už čtyřicet zápasů s úžasnou bilancí 30 výher a
pouze deset porážek. Na nejvyšším stupínku stála 12x, o stupínek
níže 11x a bronzovou trofej získala 2x. Z pohledu jejího trenéra
Martina Viktorina z vysokomýtského klubu Falcon je Eliška malá
velká bojovnice, která jde za svým cílem a dohromady s talentem,
který bezesporu má, se jí to zápas od zápasu daří.

Radostné vánoční
svátky a mnoho
zdraví a štěstí
v novém roce 2017
Vám přeje
Obec Zámrsk

