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číslo 3

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

tento Zámršťáček je posledním ve volebním období samosprávy
obce mezi roky 2014 až 2018. Dovolte mi proto udělat krátké
shrnutí oněch posledních čtyř let z hlediska vytyčených
programových bodů.
Akce, které jsme v období 2014 až 2018 plánovali zrealizovat, byly
poměrně náročné. Nejzásadější z nich, dá se říci priorita č. 1, byla
realizace stavby obecní kanalizace. Stavba páteřního řadu od
Janoviček až po Starou Ves včetně přípojek započala v roce 2014
a dokončena byla na podzim roku 2015 v roce 2016 následovala
oprava všech stavbou dotčených komunikací. Prakticky souběžně
bylo realizováno odkanalizování Starého sídliště a v letošním roce
jsme zrealizovali oddělení dešťové kanalizace od splaškové
u rodinných domů na Starém sídlišti a v části Nové Vsi.
Další prioritou byla rekonstrukce komunikací na Starém sídlišti
včetně zřízení parkovacích míst a osazení novým veřejným
osvětlením. Tuto akci se nám podařilo podél bytovek a řadové
zástavby zrealizovat, doufáme, že ke spokojenosti místních. U
rodinných domů nás ale po dokončené kanalizaci oprava
komunikace teprve čeká. Bude to jeden ze zásadních úkolů
nejbližší doby.
Rekonstrukce mostů v majetku obce začala vybudováním
zříceného mostu přes řeku Loučnou u Škrobárny. Most byl letos v
létě i přes všechny komplikace, které stavbu provázely,
dokončen. Vzápětí jsme ale bohužel museli uzavřít most přes
náhon na základě posudku, který zkonstatoval jeho havarijní stav.
V současné době je zadána projektová dokumentace na jeho
opravu. K opravě mostu na hřiště dojde v následujícím roce.
Stavby mostů jsou bohužel ve většině případů finančně velmi
náročné (např. rekonstrukce mostu u Škrobárny si vyžádala více
než 2 mil. Kč) a není v možnostech obce uskutečnit je najednou.
Dali jsme si také úkol instalovat v obci vnitřní informační systém.
V nedávné době bylo v intravilánu obce osazeno směrové
značení, v příštím roce budou osazeny informativní tabule.
Dalším úkolem byla rekonstrukce obecní budovy v parku,
výměna oken a dveří a zateplení budovy. Je uzavřena smlouva s
dodavatelem stavby, k výměně oken a dveří dojde v letošním
roce, v příštím roce pak k jejím zateplení a výměně otopné
soustavy, následovat bude obnova vybavení budovy. V roce 2015
proběhla na základě energetického auditu veřejného osvětlení
výměna zastaralých typů svítidel veřejného osvětlení za úsporná
a bylo osazeno nové veřejné osvětlení na Staré Vsi a Starém
sídlišti.
Možná si vzpomenete na některé další dříve plánované kroky,
které se však postupem času vyvíjejí způsobem odlišným od
záměrů. Od nástavby nad Kotelnou bylo alespoň pro nejbližší
roky upuštěno. Nabízelo se vybudovat nad Kotelnou prostor pro
multifunkční společenský sál, po projednání s občany jsme ale
vzhledem k nevhodným parametrům a umístění budovy 1

od tohoto záměru ustoupili. Na objektu však byla v havarijním
stavu střecha a členové hasičů Zámrsk se rozhodli svépomocí
zrealizovat výměnu střešní krytiny. Obec pořídila materiál a v
průběhu léta hasiči střechu skutečně vyměnili. Na doplnění
musím uvést, že k výměně střešní krytiny vlastní prací hasičů
došlo i na hasičárně v Janovičkách. Velké díky oběma hasičským
sborům! Plánujeme ozelenění sídliště na Skalce, zatím jsme však
nenašli shodu s představami obyvatel sídliště. Zamezení vtoku
zeminy do nádrže Páťák prozatím nelze uskutečnit - je třeba
aktivní spolupráce zemědělského subjektu, který hospodaří na
polích za pětatřicítkou. Zajištění důstojnějšího vzhledu budovy
obecního úřadu, popř. jeho přestěhování na jiné místo není v
současné době vzhledem k finančním možnostem na pořadu
dne, budova zatím slouží svému účelu uspokojivě a je třeba
investovat do nezbytnějších staveb. Toto se týká i sběrného
dvora, možnost bezplatného uložení odpadů do sběrných dvorů
ve Vysokém Mýtě naši občané často využívají. Plánovaná
revitalizace tenisového hřiště na sídlišti se poněkud
zkomplikovala - je nezbytné předchozí vynětí ze ZPF, což je v
případě I. třídy bonity půdy a existence CHOPAV na území obce
finančně velmi náročné. To se týká i vytvoření parkovacích míst u
dětského hřiště a rozšíření zatáčky u Kopeckých.
Je však třeba uvést, že akce, avizované v roce 2014 a popsané v
předchozích odstavcích, samozřejmě nebyly jediné, které byly v
uplynulých čtyřech letech realizovány – namátkou vzpomenu
např. vybudování společenské místnosti a vybavené kuchyňky v
Penzionu.
O akcích chystaných do následujících let se podrobněji rozepíšu v
budoucím čísle Zámršťáčku. Hlavním úkolem však bude realizace
parcel pro výstavbu rodinných domů. Čekají nás volby do
obecního zastupitelstva. V naší obci kandiduje pouze jedno
uskupení pod názvem „Za rozvoj a prosperitu obce“. Tento název
používáme kontinuálně již od roku 2002 a nejen názvem chceme
navazovat na to pozitivní, co se v obci uskutečnilo a jsme
přesvědčeni, že bude uskutečňováno i nadále. Je možné, že si
někdo pomyslí „Co je to za volby, když je jenom jedna
kandidátka“. Při minulých volbách jsem si toto dokonce vyslechla
i jako výtku. Přece ale za to, že není víc kandidátek, nezodpovídá
obecní úřad. Na samosprávu obcí jsou kladeny stále vyšší nároky
a obecním úřadům meziročně přibývá spousta povinností. I to je
možným důvodem, proč se lidé zvláště v malých obcích na
kandidátky příliš nehrnou. Jsem přesvědčená, že jsme naši
kandidátku sestavili zodpovědně a s ohledem na všechny oblasti
života obce. Své zastoupení mají na kandidátce všechny obecní
spolky i obě školy, kompetentní zástupce zde mají oba výbory,
jejichž existence je dána zákonem(tj. finanční i kontrolní), ale i
komise zřizované radou: sociální, kulturní + sportovní + školská,
komise životního prostředí a komise pro výstavbu. Věřím, že tato
kandidátka získá i Vaši důvěru a přijdete k volbám.

Vážení spoluobčané, za sebe i za ostatní zastupitele Vám děkuji za
Vaši přízeň a podporu v uplynulých čtyřech letech. Děkuji Vám i za
Vaše připomínky a podněty, které jste nám poskytli za účelem
dále zlepšovat život v naší krásné obci.
S přáním všeho dobrého
Zuzana Tvrzníková, starostka

Asi každý si už uvědomil nejen v letošním létě, že nám moc
nepomohou řeči našich některých „skvělých“ politiků o
normálnosti změn na naší Modré planetě a jiné podobné
povídačky, když měsíční úhrn srážek je v létě několikanásobně
nižší než normální stav a teploty mnohem vyšší než onen
normální stav pro naše končiny. Nechci o tom s těmito „skvělými“
odborníky, kterých je zanedbatelné procento, polemizovat, ale je
jim dáváno mnohonásobně více mediálního prostoru než
opravdovým odborníkům, důrazně varujícím před negativními
změnami v přírodě. Těchto odborníků je kupodivu většina, ale
mediálního prostoru se jim moc nedostává.
Globálních (tedy celosvětových) hrozeb pro přírodu, a tím
samozřejmě i pro nás lidi je mnoho, ale stále slýchám „co já s tím
mohu udělat, když ostatní poškozují přírodu mnohem víc (popř.
tamta fabrika, tamten a onen)...“. Toto je pouze pokrytectví, ale u
nás na vesnici určitě nechceme být pokrytci a chceme si své
přírodní bohatství chránit, tak zkusím v tomto článku načrtnout
alespoň několik drobných možností, kterými jsme schopni každý
z nás lokálně (tedy ve svém okolí, ve vesnici, na své zahradě
apod.) chránit bohatství, kterým je VODA. A bohatstvím bude
podle odborníků pravděpodobně ještě větším.
Připomenu jen letmo některé lidské činnosti z minulosti a
současnosti, které negativně urychlují odtok vody z krajiny, jako
například zkrácení vodních toků v ČR až o jednu třetinu,
betonování koryt vodních toků, meliorace, betonování a
asfaltování velkých ploch a jejich odvodnění do kanalizací atd.
Jednotlivý člověk často není schopen ovlivnit velká rozhodnutí
ničící přírodu, ale každý z nás jsme schopni udělat něco pro
přírodu kolem sebe a věřte, nebo ne, jde to, což zmíním dále
nejen na svém příkladu.
V současnosti nejčastěji zmiňovaným opatřením v souvislosti s
dotacemi je zachytávání vody do nádob a používání na zalévání.
Zkusím to trochu rozšířit. Nejsem právě zastáncem tohoto
opatření i v souvislosti s dotacemi, chtěl bych zmínit přirozenější
a přírodnější řešení zachytávání vody. Sám mohu prohlásit, že z
našeho pozemku od počátku bydlení v Zámrsku neodteče ani
kapka dešťové vody, neboť všechny okapy máme napojené na
malou soustavu rybníčků a z posledního je přepad do tzv.
trativodu, tedy do vykopané velké jámy zasypané kamením a vše
přikryté zeminou, takže není nic vidět. No a jistě i toto pomáhá
tomu, že i v tomto suchém létě jsem možná denně čerpal ze
studny (cca 7 m hluboké, kopané) cca 100 až 200 litrů vody na
zalévání, a to nevím, kolik ještě vyčerpali sousedé, kteří jsou na
naší studnu také napojeni. A to jsem slyšel, že několik studní v
nedalekém sousedství zůstalo letos suchých. Troufám si tvrdit, že
takovéto nebo podobné opatření je schopen učinit v naší obci
snad každý. Nutno však upozornit na to, že je potřeba k tomuto
opatření přistoupit s rozmyslem a s ohledem na sousedy.

Jestliže střechu s velkou plochou svedu na jedno místo na malém
pozemku a ještě vedle sousedova domu, tak to jistě nebude pro
jeho dům vítězství a on se může bránit proti podmáčení domu i
soudně. Rozsáhlejší plochy střechy (ale třeba i dlážděné plochy)
je třeba rozvést do několika míst a případnou zátěž, zvláště při
dlouhodobých deštích, rozložit na více míst. Lze si objednat a
zaplatit i geologický průzkum, kdo chce mít jistotu. I když u
některých průzkumů, o nichž vím, si nejsem zcela jistý
erudovaností odborníků, když v téměř volném terénu
nedoporučili takovéto svody před stavbou domu, přestože bez
domu se voda dříve bez problému vsakovala. Přece střechou se
plocha pro vsakování vody nezvětší, jen zakryje, a právě proto je
potřeba odtoky diversifikovat, neboli rozložit na více míst v
terénu či zahradě. Často zbytečné zaasfaltování a zabetonování
větších ploch s jejich odvodněním do veřejné kanalizace je další
cestou odvodnění krajiny, či vlastní zahrady. V podstatě jde ale o
stejné řešení, jako předchozí problém. Přestože sám jsem při
výstavbě podlehl pokušení vydláždit přes 100 m2, ale naštěstí
jsem neopomněl vodu pouštět do země. Velkým nešvarem
dnešní doby, který velmi přispívá suchu, je naprosto
nepochopitelná obliba vyholených sterilních monokulturních
trávníků, a to i na velkých plochách. Ačkoli se to nemusí zdát,
neustálé sekání trávy na několik milimetrů výšky je opravdu
veliký nešvar. Nyní opominu všechny ostatní ekologické dopady,
které má toto pro přírodu nebezpečné počínání a připomenu jen
souvislost se suchem. Takto celé léto obnažená země je neustále
vystavená slunečnímu žáru, který ve zvýšené míře vysušuje
zeminu a dochází k vyššímu odpařování vody z půdy. Tyto
jednodruhové trávníky také tvoří travina, která nepodporuje
zadržování vody. Doufám, že si toho letos všiml každý, že místa s
takovýmto (ne)trávníkem byla zcela vyprahlá a rostliny uschlé,
oproti loukám s rozmanitými druhy sekaným jednou či dvakrát do
roka (i když i ty byly letos dost postižené suchem). Některé
jednodruhové trávníky zůstaly přesto stále zelené, zaléváné
uměle buď z veřejného vodovodu nebo z vlastní studny, jenže to
je na úkor nás všech - nezapomeňme, že zdroje vody nejsou
nevyčerpatelné a není dobré s nimi takto mrhat. Abych nepsal
jako pokrytec, tak přiznám, že také máme několik metrů
čtverečních obdobně často sekaného trávníku, avšak co se týče
rozmanitosti druhů, je nechaný zcela na přírodě, a sekaný tak 5 –
7x ročně jen v malé ploše nejčastějšího pohybu; ale i bez zalévání
nedošlo k jeho zaschnutí v celé ploše díky zakrytím stromy – viz
opatření uvedené v dalším odstavci. No a právě letos při velkém
suchu byl vidět rozdíl mezi tímto trávníkem a zbytkem zahrady s
přirozenou loukou s bylinami. Kousek trávníku, kde se častěji
pohybujeme a je sekaný častěji, byl téměř vysušený a většinou
žlutý, přestože je převážně pod stromy a zbytek zahrady si po
celou dobu držel i zelenou barvu a živé rostliny, byliny, které jsem
stále sklízel, no a samozřejmě i život s rozmanitým hmyzem.
Ostatně o letošním suchém létu jsem si všiml i obrovského
úbytku ptactva, kterého máme jinak na zahradě stále dost,
přestože i v rybníčcích bylo vody stále dostatek. Opravdu si
uvědomujme změny, které se dějí s klimatem. Současná hysterie
lidí (i na vesnici) proti stromům, prý jsou nebezpečné, že se
lámou, a hrozí z nich i jiná nebezpečí, jako včely, vosy a co já vím,
co ještě, a kvůli hroznému otravnému listí z nich padajícího se

odráží i v tom, že stromů na zahradách i na veřejném prostranství
ubývá, anebo se jejich výskyt omezuje jen na často nehezké
zákrsky, nevhodné do krajiny i k lidskému obydlí. A právě stromy a
keře se mohou stát dalším opatřením, kterým může každý z nás
přispět k zadržování vody v krajině a v tomto případě je i množství
stromů (zalesněná krajina) velkým protipovodňovým opatřením,
když naopak prší více. Nejen že strom zadrží sluneční paprsky,
když se chceme zchladit, jejich blahodárný a příjemný stín
nemůže někdo v pouze zastřešené pergole absolutně docenit.
Stromy samozřejmě hodně vody potřebují (některé druhy
méně), ale většinou brání vysychání okolí, což se svou zahradou
mohu jen potvrdit.
Téma klimatických změn a sucha, které jsem se trochu snažil
rozvinout a hlavně přiblížit na naše lokální podmínky je velmi
složité, nicméně každý můžeme přiložit svou drobnou činností k
zlepšení stavu.
O vodě jsem v úvodu psal jako o bohatství, což pro některé
naše občany bydlící přímo u řeky Loučné v některých dobách,
zejména při dlouhodobých deštích či jarním tání většího
množství sněhu, asi neznělo moc dobře. Což je samozřejmě další
aspekt poškozené krajiny. Když přijde naopak větší množství
vody, tak jej naše krajina, nyní ne moc dobře obhospodařovaná,
nedokáže zadržet. Je potřeba, abychom přesvědčovali obce,
ležící výše na toku naší řeky Loučné a jejich občany, aby i oni začali
zadržovat vodu v krajině více. Budu se snažit jakožto zastupitel
obce vyvíjet iniciativu i v tomto směru nejen v naší obci, ale i dále,
hlavně směrem výše po toku řeky k přesvědčování obcí a lidí k
pozitivním změnám ve vodním hospodaření. A my buďme
solidární s obcemi a lidmi níže za námi, neboť každý litr námi
zadržené vody znamená o něco nižší hladinu povodňové vody v
Pardubicích, Ústí nad Labem či v Hamburku.
V tomto článku jsem se vůbec nedotýkal zemědělců, kteří v
současnosti také velkou měrou přispívají k rychlému odtoku vody
z krajiny, ale to je na jiné povídání, do něhož ale vidím ještě méně.

Zveřejňujeme postřeh jednoho z místních občanů na téma
využívání chodníku ze sídliště Skalka do místní prodejny:
„Tak nějak člověk pochopí, že chodník zcela pravidelně využívají
cyklisté na obyčejných kolech i elektrokolech, aby nemuseli
objíždět celé sídliště. I když se člověk jdoucí po chodníku
pořádně lekne, pokud se za ním se bezhlučně přiblíží cyklista a
náhle zazvoní, aby mohl projet. Člověk tak nějak pochopí i to, že
si cyklisté vytvořili nájezd, aby se jim na chodník lépe najíždělo.
Co už ale nelze tolerovat, je skutečnost, že tento chodník zcela
bez zábran začala využívat motorová vozidla. Po chodníku se
poměrně velkou rychlostí prohání velká řada skútrů, někdy
dokonce i aut. Vrcholem drzosti těchto řidičů je, že když přijedou
za chodce, troubením si vynucují, aby mu chodník uvolnil, a oni
mohli projet. Myslím, že se svět opět zbláznil.“
A my dodáváme: Svět se nezbláznil, to jen řidiči motorových
vozidel, kteří se rozhodnou si takto zkrátit cestu, nehorázně
překračují pravidla silničního provozu. Chodník je určen pro pěší,
ohleduplné cyklisty je možné leda tak tolerovat. Pro motorová
vozidla, a to ani jednostopá, chodník určen samozřejmě není a
všichni, kdo si takto počínají, se vystavují riziku postihu. Každý
takový si možná říká: „Ono mi to projde.“ Ale jednou to projít
nemusí!
OÚ

U společenské místnosti v Penzionu byla v létě dokončena
kuchyňka a společenská místnost tak může lépe sloužit obci a
spolkům. Využívají ji např. mladí Rybáři, nacvičuje zde PAPETO,
slouží různým přednáškám a od října bude využívána i k
rehabilitačnímu cvičení. Je ale možné i využití pro veřejnost např.
k odpolednímu posezení nebo setkání nad šálkem kávy či čaje.
Případné informace podá obecní úřad.
OÚ

Přeji všem hodně zadržené vody, málo sucha, příjemnou zimu
i léto a vše dobré.
Mgr. Bc. Karel Kouřil
Vážené sousedky a sousedi,
Spolek K.L.A.P. ve spolupráci s Obecním úřadem Zámrsk pro vás
připravuje vydání měsíčního Pamětního kalendáře 2019 na téma
vodění Jidáše v naší obci, a to za dotační podpory Krajského
úřadu Pardubického kraje. Formou několika fotografií se
postupně vrátíme zpět do roku 2014, kdy byla v Zámrsku po 51
letech obnovena tradice Velikonočního Klapání. Kalendář bude
jako vánoční dárek distribuován do každé domácnosti v obci zdarma. Věříme, že vám tento kalendář bude dobrým průvodcem
v roce 2019.
Za spolek K.L.A.P. Pavel Tuček

Doneslo se ke mně, že se v obci vyskytuje osoba, odrazující místní
rodiče od zámrské školky. Bohužel důsledkem toho je, že i lidé,
kteří místní školku viděli jen ze silnice, na základě neověřených
tvrzení nabudou přesvědčení, že školka je špatná a děti do ní
raději nedají. Pro mne jako starostku obce je to závažná věc pokud skutečně jsou v chodu zdejší školky nebo způsobu vedení
dětí závažná pochybení, je třeba jim předcházet a zajistit, aby k
nim nedocházelo. A tak prosím: Vážený pane/vážená paní, pokud
jsou důvody, na jejichž základě jste přesvědčen/a, že je místní
školka tak špatná, že je třeba od ní odrazovat, nebojte se mi své
důvody sdělit. Budu velmi ráda za osobní schůzku. Zaručuji Vám
diskrétnost, stejně tak jako nápravu špatného stavu. Pokud však
nejsou Vaše důvody tak závažné, aby bylo třeba před místní
školkou rodiče zrazovat, žádám Vás, abyste od svého jednání
upustil/a. Zveličování skutečností až do fáze pomluvy je zlá věc,
která dokáže napáchat velké škody. Děkuji.
Zuzana Tvrzníková, starostka

Bolest ze ztráty nelze potlačovat
Domácí hospic ALFA-OMEGA zahajuje 20. září otevřená
setkávání lidí, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka.
Domácí hospic ALFA-OMEGA doprovodil v loňském roce v
závěrečné fázi života 90 pacientů a jejich počet stále roste. Ztráta
blízkého člověka je pro pozůstalé vždy bolestná. Prožívají ve svém
životě pocity a okamžiky, které neznají a nedá se na ně zcela
3

připravit. Udělali významný skutek pro své blízké, kteří s nimi
mohli zůstat až do konce života. Sami ale potřebují tyto prožitky
zpracovat a odpovědět si na otázky: „Bylo vše správně? Proč se to
stalo? Co bude teď se mnou?“
Tyto zkušenosti jsou nepřenosné. Je však velmi užitečné sdílet je s
těmi, kteří nám rozumí, protože podobnými zážitky sami prošli.
Mluvit a naslouchat je hojivé. Naše společnost vytěsnila z
veřejného prostoru smrt, její projevy i prožívání smutku. Svůj
zármutek často potlačujeme a skrýváme. Klub ALFA-OMEGA
otevírá prostor, kde si žal můžeme dovolit – místo, kde je možné o
těchto věcech mluvit, pochopit je a třeba i pomoci druhým, kteří
jsou na začátku truchlení. Prožitek ze ztráty může lidi spojovat.

na hlasitý reproduktor, což je výhoda v případě, že osoba, která
o pomoc žádala, již není schopna hovor přijmout sama
- dalším užitečným pomocníkem je i aplikace „Záchranka“,
kterou leze stáhnout zdarma do chytrých mobilních telefonů,
kterou využití nejen senioři, ale všichni, kdo potřebují
především zdravotnickou pomoc.
Občané si možná leckdy ani neuvědomují, jaký se u policie
roztočí kolotoč, když je zahájena pátrací akce. Což zde nepíšu
proto, abyste se báli zavolat na linku 158, ale pro představu, co
taková pátrací akce obnáší. Po občanech proto chceme alespoň
nezbytné minimum - již několikrát zmiňovaný plně nabitý
mobilní telefon. Pokud ho u sebe nemáte a ani rodina neví, kam
jste šli nebo jeli, je pro nás pátrání obzvláště těžké. Pátrací akci
není problém zorganizovat, ale musíme vědět, do jaké oblasti
pátrání zacílit tak, aby bylo efektivní. Do pátrací akce bývají
zapojeni nejprve operátoři linky 158, jejichž úkol je poměrně
důležitý, neboť od jimi zjištěných důsledných, detailních a
přesných informací se odvíjí další činnost všech zúčastněných
složek. Pak přichází na řadu operační důstojníci, velící policejní
důstojníci, uniformovaní policisté, případně pořádková
jednotka, psovodi a policisté ze zvláštních útvarů například s
termovizí a jinými podpůrnými prostředky. Důležitou roli v
tomto řetězci hrajeme i my, tiskoví mluvčí. Rychlá, přesná a
věcná informovanost veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí,
televize, rozhlasu a jiných médií se nám několikrát vyplatila. A
můžu vám říct, že je to pocit k nezaplacení. Jako příklad můžu
uvést pátrání po 11letém chlapci z Vysokého Mýta, který byl s
rodinou na písníku v Mělicích. Byla srpnová neděle roku 2015.
Rodina nahlásila, že pohřešuje chlapce někdy v podvečer. Přímo
u písníku jsme si vytvořili improvizovaný „štáb“ kde se velelo, a
rozdělovaly se úkoly. Do pátrání se automaticky přizvala i
policejní letka. Během několika málo minut vzlétl v Praze do
vzduchu vrtulník. Do něj pak na místě nastoupil policista, který
má dobrou místní znalost a naváděl tak piloty na přesná místa k
průzkumu. Nesmím zapomenout ani na velkou pomoc hasičů,
kteří pátrali mimo jiné na vodní hladině na člunech. Každý
přesně věděl, co má dělat. Všechno klapalo, jak mělo a i můj úkol
tiskové mluvčí byl jasný. Okamžitě a co nejrychleji dostat
chlapcovu fotku na sociální sítě, weby, do rádií a do večerních
zpráv, což se nám podařilo. Některé z hlídek jely i podél hlavní
silnice z Mělic, přes Valy a Pardubice směrem na Vysoké Mýto.
Za dvě, možná tři hodiny pátrání přišla radiostanicí ta nejlepší
zpráva, co jsme si mohli přát - chlapce policisté našli nedaleko
Sezemic, jak jde po silnici domů, směrem na Vysoké Mýto.
Unaveného, ustrašeného, ale šťastného jsme ho předali
rodičům a nám všem spadl kámen ze srdce…
To je krátká ukázka toho, co každé pátrání obnáší. Proto vás
prosíme, dodržujte výše uvedené zásady a neprodlužujte si
sami čas, za který vás můžeme najít.

Klub ALFA-OMEGA otevřel 20. září 2018 v 15.30 hod pravidelná
setkávání lidí, kteří ztratili blízkého člověka. Skupina je otevřená
Vám všem, kdo potřebujete sdílet prožité. Jednou měsíčně se
budeme scházet v Klubu u stolu s kávou nebo čajem nad tématy
kolem umírání, zármutku či odpuštění. Každý se zapojí do té míry,
do jaké sám chce.
Klub ALFA-OMEGA
Čas: vždy od 15:30 do 17:30 hod
Místo: Oblastní charita Ústí nad Orlicí, ulice 17. listopadu 69
Termíny setkání v roce 2018: 18. října, 22. listopadu,
13. prosince
Termíny setkání v roce 2019: 10. ledna, 14. února, 21. března,
11. dubna, 9. května, 13. června
Bc. Martina Procházková, tel. 731 402 331
Oblastní charita Ústí nad Orlicí,www.uo.charita.cz
e-mail: martina.prochazkova@uo.hk.caritas.cz

Blíží se houbařská sezóna a pojďme tedy k aktuálnímu tématu,
kterým jsou „houbaři“ a potažmo i turisté. Letos tomu naštěstí
zatím tak není, nicméně vloni jsme během měsíce srpna a září
evidovali téměř denně jednoho ztraceného houbaře nebo
„výletníka“ v lese. Jednalo se převážně o starší občany, kteří si
vyrazili do jim známých míst na houby, ale v zápalu sběru plodin
se zamotali a ztratili. Scénáře byly často totožné – pohřešovaní u
sebe neměli ve většině případů mobilní telefon. Nabitý a puštěný
mobilní telefon je často jediným záchytným bodem, který mohou
policisté při hledání místa výskytu pohřešované osoby využít.
Telefon ale musíte mít u sebe!!! Ne doma, ne v autě u lesa nebo
na kole v košíku. U sebe! Věřte mi, že vám to může opravdu
zachránit život. A případná škoda za ztrátu mobilního telefonu
určitě není tak velká, jako když vás policisté nenajdou včas.
Pokud se pohybujete v nepřehledném terénu, v lesích nebo v
polích s vysokým porostem, policie vám radí:
- pokud je to možné, choďte ve dvojici
- vybírejte si místa, která znáte, kde se prostorově orientujete
- sdělte někomu z rodiny, kam se chystáte
- nejdůležitější rada je
- berte si s sebou nabitý mobilní telefon, neboť ten vám v případě
vyhlášení pátrací akce může „zachránit život“; policisté mohou
pomocí něj najít místo vašeho výskytu; pro seniory jsou
užitečným pomocníkem mobilní telefony s tzv. SOS tlačítkem tyto mobilní telefony v případě zmáčknutí tísňového tlačítka
automaticky odešlou SMS zprávu až na pět telefonních čísel;
pokud někdo obdrží tuto tísňovou zprávu, může zavolat zpět a
vysílající mobilní telefon automaticky hovor přijme a přepne ho

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ,
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
marketa.janovska@pcr.cz
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Zpočátku září byl slyšet občas i pláč, ale netrvalo dlouho a pláč se
začal ozývat spíše ve chvíli, kdy se dětem ze školky nechtělo
domů. Přesto, že letošní školní rok nastoupily do mateřské školy i
dvouleté děti, zvládli jsme již v první polovině září loutkové
představení „O neposlušných kůzlátkách“, s kterým do školky
přijeli herci Divadla Kozlík, i podzimní výlet. Společně s dětmi a p.
učitelkami z MŠ Dobříkov jsme se vydali do Javorníku. Na statku
manželů Trinklových jsme se nejdříve nasvačili a pak se vydali za
zvířátky. Hned za domem na nás čekalo obrovské stádo jelenů a
laní, které jsme mohli nejen pozorovat, ale i krmit. Některé laně
byly tak krotké, že si braly pečivo z ruky. Na vedlejší farmě pana
Bruny jsme pozorovali a pohladili jsme si domácí a hospodářská
zvířata – kočky, psa, králíky, slepice, kohouty, husy, kachnu s
káčaty, ale také býky, krávy a selata. Některá zvířátka byla
roztomilá, ale především býci a krávy u nás budili respekt.

Stalo se pravidlem, že jakmile ve školce utichnou dětské hlásky,
nastane ruch způsobený řemeslníky. Nejinak tomu bylo i o
letošních prázdninách. Nejdříve na zahradě přibyla oblíbená
houpačka „Hnízdečko“.

Kolo, kolo, mlýnský...

Výlet do obory v Javorníku
Na statku Trinklových
Po té nám pan Krobot velmi pečlivě opravil vadné omítky a
praskliny ve zdech kuchyně, chodeb i ve třídě a pan Barák ve
skladu pomůcek. Prokopovi opravili a vyměnili vadné parkety ve
třídě, upevnění sítí na terase, schody u venkovní průlezky a
dřevěné hračky. Když bylo vše připraveno, vymaloval pan Jiráský s
panem Šotolou celý interiér školky. Na závěr se vrhly do práce
všechny pracovnice mateřské školy a provedly generální úklid
všech prostor, hraček a pomůcek, zavěsily vyprané textilie a sítě a
nachystaly školku na příchod dětí. O úpravy zeleně a záhonků na
zahradě se opět postarala paní Prokopová. Všichni zúčastnění
odvedli velký kus práce a patří jim za to poděkování. Děti tak
mohly nastoupit do čisté, upravené školky.

Zvládneme i truhlářské práce

V bazénku se nam líbi

Co si dáte k jídlu
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Po návratu k Trinklovým jsme si prohlédli jelení paroží, zamlsali
jsme si a autobusem jsme se vydali do obory. Připadali jsme si
jako na safari – kousek od oken autobusu stál statný jelen,
nedaleko spolu zápasili daňčí samci a opodál se proháněla stáda
jelenů, laní a dančí a mufloní zvěře.
Byl to opravdu nevšední zážitek nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Přesto, že nám počasí příliš nepřálo, vraceli jsme se do školky s
dobrou náladou a plní dojmů.

Budu první!

Dívčí koutek

Za MŠ Zámrsk Mgr. Lenka Hejduková, ředitelka

Konečná účast byla 6 škol včetně naší a zasportovalo si 130 dětí.
Mezi disciplíny patřil běh na 50 m, hod granátem, turnaj v
kopané a ve vybíjené. Jako sponzor se přihlásil Obecní úřad v
Zámrsku, který zadotoval párky v rohlíku pro všechny soutěžící,
balíčky pro vítěze a paní starostka věnovala poháry pro turnaj ve
vybíjené a ve fotbale. Ve škole za pomoci šikovných paní učitelek
vyrobili žáci krásné medaile z fidorek, a pak už jsme jen fandili
našemu týmu. IVECO nám poskytlo zdarma autobus, abychom
sportovce s pedagogickým doprovodem mohli dovézt včas na
naše upravené fotbalové hřiště. O to se postaral David
Zahradník.

Sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti
Naši milí spoluobčané,
je začátek nového školního roku 2018/2019. Ve škole se již
rozjíždíme a opakujeme si, co se nám přes prázdniny vykouřilo z
hlavy, či to, co jsme si přece zapamatovali. To všechno podtrhuje
nádherné ještě skoro letní počasí. Fotbalisté SK Zámrsk si pro
nás v tuto dobu připravili sportovní dopoledne. To bylo velmi
rozumné, ale ne obyčejné. Odhodlali se k tomu, že udělají 17
září. na hřišti v Zámrsku velkou akci, a to Sportovní dopoledne
pro 8 málotřídních škol.

Celé sportování se neslo v duchu fair play. Na dětech bylo vidět,
jak jsou rády za to, že mohou závodit s jinými školami a dávaly do
soutěžení všechno. Sportovci se zhostili organizace celé akce na
jedničku s hvězdičkou. Vedoucím celého klání se stal Tomáš
Houžvička, jež spolu s ostatními fotbalisty odvedl záslužnou
práci, za kterou všem touto cestou děkujeme nejen my, ale i
paní učitelky z ostatních škol. Pro naši školu jsme získali zlato v
běhu (Lucie Jiráčková) a bronz v běhu (Deniska Andrésová).
Každá škola si odnesla nějaká vítězství a poučení, co do příštího
roku udělat lépe. Jak nastavit pravidla, aby to bylo ještě více
zajímavé pro všechny.

Organizátoři akce

Nastoupená družstva
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Pro naši školu je úspěchem, že taková akce byla uspořádána na
místním fotbalovém hřišti, kam přijely školy: Sruby, Dobříkov,
Zálší, Vraclav a Knířov a že se všichni cítili dobře. Bylo by
nádherné, kdyby se takové každoroční soutěžení mezi školami
stalo tradicí. Možná opět u nás, či v jiných vesnicích těchto
jmenovaných škol. Myslíme, že všechno jde, jen když se chce. A
u nás v Zámrsku se chtělo. Děkujeme členům SK Zámrsk i všem
ostatním zapojeným, kteří nám pomohli s vytvořením a
průběhem této akce!
Základní škola Zámrsk

Poháry pro vítěze

Ahoj mamky, taťkové, babičky a dědové i všichni ostatní,
už po dva školní roky se scházíme jednou v týdnu se skupinou
kamarádů v přírodovědném kroužku s rybářským zaměřením
pod hlavičkou místního spolku Rybáři, z.s. Zámrsk. Jsou mezi
námi kamarádi od prvňáčků až po deváťáky. Jmenujeme se
RÁKOSNÍCI. Doprovází nás dvě vedoucí. Většinu času, pokud
dovolí počasí, trávíme v přírodě. V jarních měsících lovem ryb,
formou „chyť a pusť“na Prváku, jindy procházkami a
objevováním a poznáváním rostlin, stromů, živočichů, nerostů.
Vedoucí pro nás vždy připraví nějakou prima hru. Nejraději
máme hru „Šipkovaná“, kterou znají naše maminky a babičky z
dětství. Ale nás taky moc baví !!!! Zvlášť když vedoucí vymyslí
nějaké neobvyklé úkoly. Je to fakt super ! Za nepřízně počasí
nám obecní úřad umožnil schůzky ve společenské místnosti
penzionu. Tady pro nás vedoucí vždy připraví rozmanité
výtvarné činnosti, poznávání přírody hravou formou a dětské
společenské hry. Je to kolikrát velká legrace a moc se
nasmějeme.
Soutěž v běhu

V předvánočním čase pro nás naše vedoucí připravily pěknou
vánoční besídku. Měli jsme krásně ozdobený stromeček,
cukroví, ovoce – prostě malé Vánoce. Navíc každý z nás našel
pod stromečkem dárek. Krásné zelené tričko s logem Rybářů.
Dodnes nevíme, jestli to byl Ježíšek nebo Zlatá rybka, kdo nám
nadělil tak pěkné dárky.

Naše rybníčky a body
Další oblíbenou činností, která se prolíná celým školním rokem,
je sbírání bodů v celoroční soutěži. Na začátku roku jsme si každý
vyrobili svůj papírový rybníček, na který po celý školní rok
dolepujeme získané body. V loňském roce jsme sbírali rybičky,
letos jsme sbírali lekníny. Průběh této soutěže je k nahlédnutí v
rybářské klubovně na Prváku.
Šťastná vítězka
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Na konci školního roku vyhodnotíme soutěž při poslední
slavnostní schůzce. Minulý školní rok připravily vedoucí místo
slavnostní schůzky pěkný výlet do Holubova muzea v Holicích a
Obřího akvária do Hradce Králové. Po výletě na nás čekalo na
Prváku moc dobré občerstvení, které nám přichystali dospělí
kamarádi rybáři a rybářky. (Byly řízečky – to jsme si nacpali
bříška!) Proběhlo také vyhlášení výsledků celoroční soutěže.
Tentokrát s moc pěkými cenami. Všichni jsme dostali batůžky a
ti nejlepší ještě něco navíc! Ceny nám tentokrát předával pan
vodník, který se opravdu vynořil z vody mezi rákosím. My starší
jsme věděli, že je to pan herec ze spolku místních ochotníků, ale
ti menší z nás se trošku báli. Pan vodník o nás všechno věděl.
Dokonce měl svou vodnickou knížku, kterou vytáhl z vody a
představte si, že byla úplně suchá !!!!! No, nevím, nevím … Sice
se vodníků už my velcí nebojíme, ale něco na tom asi bude !? Pro
letošní školní rok nám vedoucí slíbily, že se naučíme pracovat s
mikroskopem, dalekohledem a jinými pomůckami. Moc se na to
těšíme, protože budeme moci objevovat další kouzla přírody.
Těšíme se taky na naše nové kamarády, kteří s námi tento školní
rok začnou chodit do kroužku. Tak se mějte moc fajn a můžete se
mezi nás přijít někdy podívat !
Vaši malí rybaříci Rákosníci

V letošním roce jsme si, mimo tradičních čarodějnic, dětského
dne a jiných akcí, vytyčili cíl předělat střechu, rozšířit stávající
přístřešek a dětem vybudovat tréninkovou dráhu. Podotýkám,
že svépomocí a ve svém volném čase, kterého má každý z nás
čím dál méně.

Vyhlášení výsledků soutěže

Pokládka krytiny

Pozn. vedoucích: Rádi bychom touto cestou poděkovali
Obecnímu úřadu, že nám umožňuje scházet se ve společenské
místnosti v Penzionu. Poděkování patří i Pardubickému kraji,
který podpořil činnost tohoto kroužku dotací. Samozřejmě
děkujeme i mateřskému spolku Rybáři, z.s., že nám umožňuje
práci tohoto kroužku.

Budujeme tréninkovou dráhu

Z vody vylezl vodník!

Práce na přístěnku
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jednu branku a tu vstřelil náš hráč, Petr Kajsrlík. První ztráta
přišla následující týden na domácím hřišti s týmem Lanškrouna
B. Po dvou brankách Michala Jiráského, jsme museli podstoupit
penaltový rozstřel ve kterém jsme si připsali bod navíc. Chuť
jsme si napravili za krásného počasí v sobotním utkání v
Opatovi, kde jsme vyhráli vysoko 8:1, na výhře se podíleli
brankami Michal Jiráský 3x, Csernyanszky 2x, Forgáč, Hovorka a
T.Houžvička. Následující kolo na nás čekal druhý tým tabulky,
Ústí nad Orlicí B. Přišla naše první prohra v sezóně a to 1:0,
nutno podotknout že za ústecké nastoupilo hned 6 hráčů z A
týmu, který hraje třetí nejvyšší soutěž v ČR. Poslední kolo
podzimní sezóny, to byl zápas s Jiskrou 2008, kdy jsme vyhráli
jasně 7:2 a branky vstřelili Michal Jiráský 4x, Csernyanszky,
P.Matoušek a Kajsrlík.

Tesařina

Děkuji touto cestou všem členům, členkám, i příznivcům, kteří
se na těchto akcích podíleli. Těch odpracovaných hodin bylo
nespočet a ne všichni k tomu přistupovali tak, jak jsme na
Výroční valné hromadě odsouhlasili v usnesení. Dodělávat ještě
máme přístavek, snad se podaří a 20. 10. na BRAMBORÁKOVÉ
HODY, na které Vás od 12 hod. srdečně zveme, bude hotovo. Po
prázdninách děti opět trénují a pochvalují si novou tréninkovou
dráhu. Odstranění náletových dřevin, vykácení starých stromů,
srovnání zeminy.... výsledek stojí za povšimnutí. Taktéž letos
připravujeme ZABÍJAČKOVÉ HODY s prodejem domácích
specialit, a to 24.11. od 12 00 hod. Rádi vás přivítáme!

Úspěšný tým

Luboš Krejčí, starosta SDH

Přezimovali jsme na 1.místě s 35 body a krásným skóre 61:14.
V lednu jsme začali přípravu na jarní část sezóny. Bohužel jsme
přišli vinou zranění o dva hráče a to konkrétně Martina Jiráského
a Petra Kajsrlíka, kteří do jarní části nezasáhli vůbec. Odehráli
jsme čtyři přípravná utkání. Na své konto jsme si připsali 2
vítězství, 1 remízu a 1 porážku. Sezóna pro nás začala domácím
utkáním s Dolním Újezdem B. Do sezóny jsme vstoupili výhrou
4:0 po dvou brankách Hovorky, jedné brance Jiráského a
Csernyanszkého. Druhé kolo jsme vyrazili do Jablonného nad
Orlicí. Museli jsme otáčet nepříznivé skóre, což se nám nakonec
povedlo a vyhráli jsme 3:2. Branky dali Michal Jiráský 2x a
Csernyanszky 1x. Následující kolo jsme v Zámrsku přivítali Horní
Újezd. V tomto utkání jsme si zastříleli a zvítězili 6:0, když se
trefili 2x Jiráský, 1x Bálek, 1x T. Houžvička, 1x R. Matoušek, R.
Jasanský a J. Novotný. Bohužel jsme přišli o dalšího hráče,
protože P. Matoušek si nepříjemně poranil koleno od té doby už
nenastoupil.

Před novou sezónou 2017-2018 nás přeložili z 1.B třídy skupiny
A do 1.B třídy skupiny B. Do přípravy se zapojili dva noví hráči a
to konkrétně Patrik Novák, z Olympie Hradec Králové a Michal
Jiráský, který přišel z týmu Sokol Sruby. Sezóna pro nás začala
1.kolem v Dolním Újezdě B, kde jsme po gólech Nováka,
Jasanského a Hovorky vyhráli 3:0. V prvním domácím zápase
jsme přivítali Jablonné nad Orlicí, kde jsme po pěti brankách
Jirského a jedné branky Hovorky, vyhráli 6:3. Následující kolo,
pro nás znamenalo venkovní utkání v Horním Újezdě. Branky
vstřelili Kajsrlík, Novák, Hovorka a Jiráský a pro nás to
znamenalo třetí vítězství v řadě, tentokrát 4:0. Následovalo
domácí utkání s celkem z Řetové, opět vítězství bez obdržené
branky 5:0. Golý vstřelili Mudrich, Jiráský, Kajsrlík, Novák a
Csernyanszky. Další kolo jsme podnikli výlet do Těchonína, kde
jsme po gólech Novák, T. Houžvičky, Bálka a Michala Jiráského,
který dal 3 branky, vyhráli 6:3. Další týden přijel na domácí pažit
tým Libchav a my po historicky nejvíce navstřílených brankách
jsme vyhráli 10:1. Góly dali Michal Jiráský 3x, Csernyanszky 2x,
Hovorka 3x, Novák a Brychta po jedné brance. O týden později
jsme odjeli na venkovní zápas do Sloupnice a radovali jsme se z
vítězství 5:0. Branky vstřelili Michal Jiráský 3x, Hovorka a jeden
gól si hráči Sloupnice vstřelili vlastní. Další kolo k nám zavítali
hráči Tatenic a po dvou gólech Nováka a jedné brance Hovorky,
vítězíme 3:1. Na dlouhý výlet jsme vyrazili o týden později a to
konkrétně do Moravské Třebové B. Toto utkání nabídlo pouze
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přišli vinou zranění o dva hráče a to konkrétně Martina Jiráského
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vítězství, 1 remízu a 1 porážku. Sezóna pro nás začala domácím
utkáním s Dolním Újezdem B. Do sezóny jsme vstoupili výhrou
4:0 po dvou brankách Hovorky, jedné brance Jiráského a
Csernyanszkého. Druhé kolo jsme vyrazili do Jablonného nad
Orlicí. Museli jsme otáčet nepříznivé skóre, což se nám nakonec
povedlo a vyhráli jsme 3:2. Branky dali Michal Jiráský 2x a
Csernyanszky 1x. Následující kolo jsme v Zámrsku přivítali Horní
Újezd. V tomto utkání jsme si zastříleli a zvítězili 6:0, když se
trefili 2x Jiráský, 1x Bálek, 1x T. Houžvička, 1x R. Matoušek, R.
Jasanský a J. Novotný. Bohužel jsme přišli o dalšího hráče,
protože P. Matoušek si nepříjemně poranil koleno od té doby už
nenastoupil.
Čtvrté jarní utkání jsme odjeli k venkovnímu utkání do Řetové.
Na vítězství jsme se natrápili ale nakonec jsme zvítězili 2:1, když
po jedné brance vstřelili Csernyanszky a T.Houžvička. V dalším
kole hrajeme doma s Těchonínem a vítězíme 6:1 po dvou gólech
Forgáče a Brychty, po jedné brance si připsali Hovorka a Michal
Jiráský. Následovalo utkání v Libchavách, které nabídlo krasný
fotbal, se šťastným koncem pro nás. Po gólech Jiráského a
Forgáče vítězíme 2:1. Další týden přijel na domácí hřiště do
Zámrsku tým ze Sloupnice a po dvou gólech Michala Jiráského,
dvou vlastních gólech a jedné branky Forgáče a Brychty,
vítězíme 6:1. První jarní porážka přišla další týden v Tatenicích ,
když naši jedinou branku vstřelil Michal Jiráský a my jsme
prohráli 2:1. Bohužel jsme přišli o dalšího hráče vinou zranění a
to o Csernyanszkého, který už do sezóny nezasáhl. Následující
kolo přijela Moravská Třebová B a my jsme se po dobrém
výkonu, mohli radovat z výhry 4:0. Branky vstřelil Novák,
Brychta, T.Houžvička a Hovorka. Důležitým utkáním pro nás byl
zápas v Lanškrouně, kdy jsme si mohli po vítězství pojistit
1.místo tabulky už 3 zápasy před koncem. Jedinou branku
vstřelil náš hráč Michal Jiráský a my mohli slavit vítězství 1:0 a
postup do 1.A třídy. Předposlední domácí zápas jsme odehráli v
Zámsrku s týmem Opatovce. Kdy jsme vyhráli až po penaltovém
rostřelu 3:2. První branky v sezóně si připsali Peterka a náš
brankář Lorenc. Poslední domácí utkání jsme odehráli s druhým
týmem tabulky a to s Ústím nad Orlicí B. Po brance Brychty,
vítězíme 1:0. Poslední kolo pro nás znamenalo výlet do Králík,
kde hraje domácí utkání Jiskra 2008. Kvůli mnoha zraněním
jsme nastoupili v improvizované sestavě i s dorostenci a bohužel
jsme sezónu zakončili prohrou 4:0.
Sezóna pro náš skončila úspěšně 1. místem. Nasbírali jsme
historicky nejvíce bodů v 1.B třídě a to 67. O naší suverenitě
svědčí i skóre 98:28. Tento počin pro nás znamenal postup do
1.A třídy. O tento výsledek se zasloužili Lorenc, Bálek, Mudrich,
Martin Jiráský, Pavel Matoušek, Novák, Dominik Houžvička,
Tomáš Houžvička, Brychta, Hovorka, Forgáč, Roman Matoušek,
Kajsrlík, Michal Jiráský, Csernyanszky, Peterka, Zahradník,
Jasanský. Za pomoc vděčíme i dorostencům, kteří nám pomohli,
když bylo vinou zranění málo hráčů a to jsou Syrový, Krobot a
Klofanda.

O celkový počet 98 branek se postarali 36x Michal Jiráský, 13x
Hovorka, 8x Novák, 9x Csernyanszky, 6x Brychta, 5x Forgáč, 5x
T.Houžvička, 4x Kajsrlík, 2x Bálek, 2x Jasanský, a po jedné brance
vstřelili Mudrich, P.Matoušek, R.Matoušek, Peterka, Lorenc a tři
branky si naši soupeři dali sami.
Celkem jsme obdrželi 53 žlutých karet a 2 karty červené. Žluté
karty dostali 11x Novák, 10x Forgáč, 7x Bálek, 7x Hovorka, 3x
T.Houžvička. Dvě žluté karty dostali Mudrich, Martin Jiráský,
Csernyanszky, Brychta, Michal Jiráský. Jednu žlutou kartu si
připsali R.Matoušek, P.Matoušek, Lorenc, D.Houžvička a Krobot,
dvě červené karty viděli pouze Hovorka a Forgáč.
Chceme na tomto místě poděkovat našemu trenérovi Ing.
Zdeňku Bednářovi, který celé mužstvo dovedl k dosaženým
úspěchům!
Za SK Zámrsk: Martin Jiráský
Gratulujeme našim fotbalistům ke skvělým výkonům v letošní
sezóně a k postupu do 1. A třídy a děkujeme za výbornou
reprezentaci naší obce!
Obecní úřad

Na hřišti bylo plno
Letošní VI. ročník Slavností guláše potvrdil stále větší oblibu této
již tradiční akce. Účastníků se na místním hřišti sešlo kolem tří
stovek a do klání o nejlepší guláš se zapojilo celkem 9 kuchařů /
kuchařských týmů! Také o účast v soutěžích dětí i dospělých byl
zájem a na hřišti se dobře bavili všichni návštěvníci akce. Cenu za
nejlepší guláš si odnesl pan Vladimír Martinek s dcerou Editou
za svůj zabijačkový guláš, cenu poroty získal TIR guláš Tomáše
Lamberského ml. Všichni vítězové i další soutěží si s sebou
odnášeli domů poháry i hodnotné ceny, za které děkujeme
laskavým sponzorům - jmenovitě: Obec Zámrsk, pivovar
Pernštejn, Václav Jůza - SAPA LPJ, Milan Novotný, Daniela
Lamberská, Josef Zeman - 4Stavby, Kryštůfek Robin.
Těšíme se v příštím roce na další, VII. ročník soutěže!
Za kulturní komisi Tomáš Lamberský
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Nabídka gulášů

Vítěz ceny poroty

Cena za nejlepší zabijačkový guláš

Oceňování vítězů
11

Termíny některých akcí mohou být dodatečně změněny.
O případné změně budeme informovat.

Zúčastněte se ankety ke kvalitě
sociálních služeb na Vysokomýtsku!
Chybí Vám v blízkosti Vašeho bydliště pečovatelská
služba? Uvítali byste více domovů pro seniory? Chcete
větší možnosti sociálního poradenství? Popřípadě
postrádáte jiné sociální služby? Váš názor tomu může
pomoci. Vyplňte anketu online na webových
stránkách obce Zámrsk v sekci Aktuality na odkaze
VSTUP DO DOTAZNÍKU. Pomůžete tak shromáždit
podklady pro tvorbu nového Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb pro území obce s rozšířenou
působností Vysoké Mýto.
Anketu je možné vyplnit také fyzicky. Sběrná místa a
anketní lístky jsou umístěny zde: Obecní prodejna
Zámrsk, Obecní úřad Zámrsk, Turistické informační
centrum, Město Vysoké Mýto (nám. Přemysla Otakara
II. 96, 566 01 Vysoké Mýto), Úřad práce – kontaktní
pracoviště Vysoké Mýto (Žižkova 272, Litomyšlské
Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto), Informační centrum
města Choceň (Tyršovo náměstí 301, 565 01 Choceň).

U soutěžících týmů vládla dobrá nálada

Soutěžící do toho šli naplno

AKTUALIZOVANÝ KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2018

Říjen:
14.10. Zabíjačka na hřišti (SK Zámrsk)
20.10. Bramborákové hody (Hasiči Janovičky)
28.10. Připomenutí 100 let od vzniku České
republiky, koncert v kostele sv. Martina
(kulturní komise, obec Zámrsk)
31.10. Přednáška k Založení České republiky
(Bc. Dana Šimková)
Listopad:
24.11. Zabíjačkové hody (Hasiči Janovičky)
11.11. Svatomartinská slavnost
Martinská zábava (v jednání)
Prosinec:
Vánoční koncert (ZŠ)
Zabíjačka na hřišti (SK Zámrsk)
- termíny budou upřesněny
24.12. Štědrodenní zpívání

Předpokládaný termín uzávěrky příštího čísla: 5. 12. 2018
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