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

v letošním roce jsme oslavili sté výročí vyhlášení samostatného
československého státu. V roce 1918 se Češi a Slováci poprvé v
historii stali součástí společné, ale suverénní republiky.
Z dnešního pohledu nám připadá samozřejmé žít v samostatném
státě. Většina z nás se narodila v zemi, která má jako úřední jazyk
češtinu, případně slovenštinu. Ještě pro naše dědy nebo pradědy
ale toto nebylo samozřejmostí. Měli v živé paměti dobu
Rakouska-Uherska, a stejně tak i první světovou válku, jejímž
jedním z důsledků byl právě vznik Československé republiky.
Každá z válek poznamená národ na dlouhou dobu. Utrpení a smrt
statisíců mladých mužů, odvelených na bojiště Evropy i dalšího
světa, bolest jejich blízkých, často nemožný návrat zpět do
běžného života, i nouze a nemoci, které s sebou válka přináší, to
vše způsobilo jizvy v duši celého národa, které se hojily desetiletí.
Rok 1918 byl posledním rokem kruté světové války, avšak
zároveň i rokem nových nadějí. Dne 28. října 1918 byl vyhlášen
samostatný československý stát a vydán jeho první zákon „o
zřízení samostatného státu československého“. Odvěký sen
Čechů i Slováků se tak stal skutečností. Dnes je Československo již
minulostí, po dohodě představitelů obou zemí zaniklo dne 31.
prosince 1992 rozdělením na Českou republiku a Slovenskou
republiku. Stále však žijeme my Češi i Slováci ve svobodné zemi,
máme svoji ústavu, můžeme volit své zákonodárné orgány a
máme svobodnou možnost ovlivňovat budoucnost naši i našich
příštích generací. Je nanejvýš důležité si tyto základy
demokratického principu státu stále připomínat. A přehodnocovat, zda nejsou ohrožovány hodnoty, které nám před sto
lety ustavený československý stát přinesl. Ať už územní,
materiální nebo morální. Nenechme si ani v budoucnu vzít naši
svobodu a hodnoty, které si náš národ vydobyl. Nenechme
zaniknout odkaz zakladatelů republiky a bděme, abychom se
nedočkali doby dalšího temna.
Zuzana Tvrzníková, starostka

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita České republiky.
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček
organizují jednotlivé místní Charity často ve spolupráci s
farnostmi, školami, mládežnickými organizacemi a mnoha
dobrovolníky. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve
všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách
obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás.
V roce 2019 se bude konat její již 19. ročník. Výtěžek sbírky je
určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.
Termín konání Tříkrálové sbírky 2019 v naší obci je v neděli 6.
ledna 2019 – přímo na Tři krále. Těšíme se na setkání u Vašich
dveří!

OHŇOSTROJE
Vážení a milí spoluobčané.
Blíží se dva největší svátky v roce, Vánoce a Silvestr. S tím druhým
jsou již neodmyslitelně spojené každoroční ohňostroje. Chtěla
bych o této kratochvíli napsat pár vět. Informace o
bezpečnostních rizicích přenechám hasičům, ráda bych
připomněla jiné roviny této zábavy. Historie ohňostrojů sahá až
do roku 206 př. n. l., kdy máme z Číny první zmínky o výrobě
střelného prachu. Oslavy spojené s ohňostroji přichází právě z
této země. Číňané totiž světlem a hlukem zahánějí zlé duchy a
neštěstí. Proto bývají největší ohňostroje spojené právě s oslavou
nového roku. Všichni známe hezkou tvář ohňostrojů. Nádherné
barevné květy na ztemnělé obloze, rozličné barvy, tvary...
V televizi můžeme vidět monumentální ohňostroje z celého
světa. Na začátek ne příliš populární čtení. Ekologie a zvířátka.
Myslím, že tato negativa si většina z nás uvědomuje, ale není
špatné si je připomenout. Tak tedy: Jak výroba, tak použití
ohňostrojů je velká zátěž pro životní prostředí. K výrobě se
používají různé chemikálie a minerály těžené velmi
neekologickým způsobem. Znečištění ovzduší na Nový rok často
stoupá ve městech až na desetinásobně horší PM hodnoty
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(množství pevných částic v ovzduší), než ty, které panují obvykle.
Asi každý zná ve svém okolí psa, který se bojí ohňostrojů. Exploze
pyrotechniky může dosahovat hodnoty až 190 decibelů (pro
představu, start tryskového letadla dosahuje hodnoty až 130
decibelů). Majitelům psů, kteří vědí, že jejich domácí miláček
hluk špatně snáší, odborníci doporučují pořídit u veterináře, či v
lékárně tabletku „na nervy“. Psa, pokud je to možné, nechte
doma, v místě, kam hluk doléhá co nejméně. Ale nejen psi
prožívají tento způsob oslav těžce. Na ohňostroje reaguje i divoká
zvěř. Často opouští svá teritoria a úkryty, ptáci opouštějí svá
hnízda a mnohdy nejsou schopni se k nim vrátit. Po ohňostrojích
v jarních a letních měsících se objevuje zvýšený počet osiřelých
mláďat divokých zvířat. Tato zvířata se nemohou před hlukem
nijak chránit. Mysleme proto, prosím, i na ně.
A teď ta praktičtější část: V posledních letech (vypůjčím si větu ze
známého filmu) se nám tady rozmohl takový nešvar. A tím jsou
ohňostroje na Štědrý večer. Jak již název známé koledy „Tichá
noc“ napovídá, tento večer je o klidně stráveném čase, rozjímání,
setkávání s blízkými, a ne o bujarých oslavách. Pojďme tedy raději
tento čas strávit pospolu, povídáním, rozbalováním dárků,
sledováním koled, a ne tvořením hluku. Byť s krásným optickým
doprovodem. Proto bych vás, milí sousedé, ráda poprosila,
abyste nechali na Štědrý den rachejtle schované na pozdější
použití a tím je samotný Silvestr. Chápu, že mnoho lidí neví, co si z
té každoročně se rozrůstající nabídky dělbuchů, rachejtlí, petard
a dalších druhů pyrotechniky vybrat. Na pultech obchodů je
tohoto sortimentu nepřeberné množství, každoročně se
rozrůstající, protože ohňostroje už mnoho let neoddělitelně k
oslavám příchodu nového roku patří.
A co ohňostroj z pohledu zákona? Zákon č. 206/2015 Sb.§ 32
odst.1. říká: „Za ohňostroj se nepovažuje odpalování
pyrotechnických výrobků do hmotnosti 10 kg čistého obsahu
výbušných látek celkem.“ Obec vyhlášku týkající se odpalování
pyrotechniky nemá, takže, jak můžeme vidět, tato kratochvíle,
byť na pohled krásná, je stále jenom rušení nočního klidu. Proto
apeluji na vás, kteří každý nový rok slavíte odpalováním zábavné
pyrotechniky, zkraťte, prosím, čas, kdy pouštíte do vzduchu
krásné barevné hvězdy, květy, reje. To, že se nebe po půlnoci na
nějaký, třeba i delší čas rozzáří, je už samozřejmé. Ale, prosím, ne
jako v loňském roce, kdy se bouchání, třaskání a prskání ozývalo
od šesté hodiny odpolední až do třetí hodiny ranní.
A poslední, pro někoho nepříjemná součást ohňostrojů – odpad.
Ráda bych poprosila ty, kteří zábavnou pyrotechniku odpalují,
aby si po svých oslavách uklízeli. Již několik let po sobě vídáme
ještě mnoho lednových dní prázdné, rozmoklé krabice od
rachejtlí na cestě ke Křížku a zbytky jednotlivých rajechtlí na poli
či dokonce v ulicích obce. O co náročnější je odnést prázdnou
papírovou krabici a odložit ji někam k popelnici, když není
problém přinést krabici plnou a těžkou? Silvestr je významný
svátek. Vstupujeme do nového roku, mnoho lidí si bere různá
předsevzetí, je to příležitost k novým začátkům. V rámci úspory
času, financí, pohodlí a ve prospěch sousedské pohody mě
napadlo, zda nepřistoupit ke kroku, který funguje v mnoha
městech a obcích, a to společné setkání při novoročním
ohňostroji. V naší obci se v posledních letech rozrůstá počet
krásných akcí, které se již stávají tradicemi.

Proč sbírku neobohatit o další? Příjemné sousedské setkání,
pokochání se pohledem na slavnostně rozzářené nebe,
přiťuknout si, osobně si popřát vše nejlepší do nového roku...
Myslím, že v posledních letech je nálada mezi lidmi tomuto
společně strávenému významnému okamžiku nakloněna. Ale zda
by se v naší obci takový nápad ujal, ukáže jenom čas.
Milí sousedé, přeji vám všem do nového roku jenom to nejlepší a
na Silvestra co nejkrásnější ohňostroj. Krásné svátky a šťastný
nový rok.

Šance pro rodinu - Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Má vaše dítě problémy ve škole? Nevíte, jakým
způsobem s dětmi trávit volný čas, jak jim nastavovat
hranice? Potřebujete pomoci s plánováním
každodenního chodu rodiny? Nevycházíte s penězi a
potřebujete pomoci se sestavením a vedením
rodinného rozpočtu či podporu při řešení dluhové
problematiky? Bojíte se chodit na úřady, nerozumíte
úředníkům a potřebujete, aby vás někdo doprovodil?
Jsou vaše děti umístěny v náhradní péči a vy chcete
vytvořit podmínky pro jejich návrat domů?
Pokud jste alespoň na jednu z těchto otázek odpověděli
ANO, jsme tu od toho, abychom vám s řešením vaší
situace pomohli! Za rodinami docházíme přímo do
domácností.
Službu poskytujeme bezplatně po celém okrese Ústí
nad Orlicí.
Telefon: 734 281 416
E-mail: css@uo.hk.caritas.cz
Kontaktní osoba: Veronika Kuklová, DiS.
www.uo.charita.cz/sluzby/sance-pro-rodinu/

KOMUNÁLNÍ ODPAD, PLASTY A TETRAPAKY, NEBEZPEČNÝ ODPAD

Svoz komunálního odpadu (1x za dva týdny, vždy v pondělí):
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, 14. a 28. října, 11. a 25. listopadu, 9. a 23.
prosince.
Termínový kalendář svozu plastů a tetrapaků pro rok 2019 (vždy
v pátek):
25. ledna, 22. února, 22. března, 19. dubna, 17. května, 14.
června, 12. července, 9. srpna, 6. září, 4. října, 1. a 29. listopadu,
27. prosince
Svoz nebezpečného odpadu a objemného elektroodpadu:
25. května a 26. října 2019

Co plánujeme zrealizovat

Informace - známky na popelnice pro rok 2019

Plány pro právě započaté volební období bych rozdělila do
několika kategorií: 1) rozpracované a probíhající akce; 2)
nezbytné akce; 3) projekty, které bychom potřebovali; a konečně
4) akce zásadní pro toto volební období.

Známky na popelnice pro rok 2019 obdržíte od ledna na obecním
úřadě. Známku obdrží na obecním úřadě každý, kdo má zaplacené
odpady za rok 2018.
Upozorňujeme, že známkou roku 2019 musí být každá popelnice
označena nejpozději do 31. března 2019. Po tomto datu nebude
neoznačené popelnice svozová firma vyvážet! Zároveň je nutné
odstranit všechny staré známky.

Probíhající akce
V současné době se rozbíhá rekonstrukce budovy SPOZ v parku,
podle dohody s realizátorem by její obnova měla být ukončena v
jarních měsících příštího roku. Na tuto akci předpokládáme
příspěvek ve výši 240.000,- Kč z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje. Do Vánoc by měl být hotova obnova
centrálního chodníku na hřbitově, v následujícím roce bychom
chtěli v obnově pokračovat postranními chodníky. Získali jsme
příslib dotace ze SFŽP ve výši 500.000,- Kč na obnovu zahrady u
Základní školy a její přeměnu na environmentální výukovou
zahradu. Děti se zde budou nenásilnou formou učit
odpovědnému chování k životnímu prostředí. Pro zlepšení
kvality výuky na Základní škole také aktuálně podáváme na MAS
Nad Orlicí žádost o dotaci na realizaci polytechnické učebny pro
výuku kreativní výchovy a přírodních nauk v budově ZŠ z prostor
bývalého učitelského bytu. V roce 2019 zakoupíme pro JSDH
Zámrsk nový dopravní hasičský automobil, obdobně jako se nám
ho povedlo získat v roce 2017 pro SDH Janovičky. Na jeho
zakoupení dostaneme dotaci z Ministerstva vnitra i z
Pardubického kraje v celkovém součtu 750.000,- Kč. Budou
pokračovat obnovy obou hasičských zbrojnic. Musím
připomenout, že oba hasičské spolky realizují obnovu z velké
části svépomocí! Na jaře 2019 bude také dokončena vrchní
vrstva komunikace ve slepé ulici k Duškovým včetně rozšíření
komunikace k novému rodinnému domu v sousedství. 20.
listopadu byla Státnímu fondu dopravní infrastruktury podána
žádost o dotaci na cyklostezku Zámrsk – Týnišťko. Jedná se o
společný projekt obou obcí, který by měl chodcům i cyklistům
zajistit bezpečné propojení nejen mezi našimi obcemi, ale i mezi
cyklotrasami Vysokomýtska a Holicka. Podle písemné dohody
bude v případě zisku dotace jednu třetinu finanční spoluúčasti
hradit obec Zámrsk, dvě třetiny obec Týnišťko. Bez dotační
podpory bychom cyklostezku nerealizovali.

Už jste viděli Zámrsk z ptačí perspektivy? Pokud ne, nemusíte se
kvůli tomu vznést nad Zámrsk letadlem. Zámrsk si můžete docela
dobře prohlédnout na obecních webových stránkách. Hned na
vstupní straně www.zamrsk.cz , když „srolujete“ až téměř dolů,
uvidíte odkaz na Virtuální prohlídku obce, která byla natočena
dronem v létě tohoto roku. Kromě náhledu na Zámrsk i Janovičky
si můžete prostřednictvím rozklikávacích bodů prohlédnout i
některé detaily obce. Více viz https://prohlidka.zamrsk.cz/

Vážení spoluobčané,
blížíme se k závěru roku 2018, Vánoční svátky jsou takřka za
dveřmi, za chvíli Silvestr a budeme vstupovat do nového roku
2019. Dovolte mi při této příležitosti krátce nahlédnout do
období nadcházejícího roku i roků dalších. Letos v říjnu proběhly
volby do obecních zastupitelstev. Chci Vám zde představit
jednotlivé zastupitele a oblasti, ve kterých budou působit, a dále
plány obce pro následující roky.

Co je nezbytné
Po realizaci mostu u Škrobárny přes řeku Loučnou nás čekají
obnovy dalších dvou mostů, na hřiště a u Škrobárny přes náhon.
Na most na hřiště proběhne souběžně výběrové řízení a stavební
řízení a na most přes náhon projekční firma zhotovuje
projektovou dokumentaci. Po proběhlém odddělení dešťové a
splaškové kanalizace u rodinných domů na Starém sídlišti je
potřeba kompletně zrekonstruovat komunikaci, vzhledem k
finanční náročnosti pravděpodobně etapovitě. Projektová
dokumentace je před dokončením. Eternitová střecha budovy
základní školy začíná být i přes občasné opravy prakticky
neopravitelná a bude nezbytné ji vyměnit za jinou vhodnou
střešní krytinu. Obdobně je na tom střecha dílen, na které je také
eternitová vlnitá krytina za hranicí životnosti. A konečně budova
Penzionu bude potřebovat zásadnější opravy oken a další
zásahy. Bude naší snahou získat na co nejvyšší počet z výše
uvedených akcí dotační podporu.

Zastupitelstvo obce pro roky 2014 - 2018:
Zuzana Tvrzníková - starostka
Ing. Pavel Matys - místostarosta, předseda stavební komise
Mgr. Lenka Hejduková - členka rady, člen komise kulturní,
sportovní a školské
Mgr. Bc. Karel Kouřil - člen rady, předseda kontrolního výboru
Mgr. Ilona Chalupníková - členka rady, členka komise sociální
Ing. Martin Pilař - finanční výbor - předseda
MUDr. Hana Pešková - komise sociální - předsedkyně
MUDr. Michal Teplý - člen finančního výboru
Mgr. Jarmila Jandová - členka komise kulturní, sportovní a školské
Jan Merkl člen - kontrolního výboru
Tomáš Klofanda - člen komise kulturní, sportovní a školské
Pavel Tuček - člen komise kulturní, sportovní a školské
Pavel Přikryl - člen komise pro životní prostředí
Libor Němec - člen stavební komise
Radek Popilka - předseda komise pro životní prostředí

Co potřebujeme
V uplynulých dvou letech jsme s projektantem Františkem
Kováčem absolvovali náročnou přípravu projektové
dokumentace a stavebního řízení na odbahnění Malejovského
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rybníka, na které obec plánovala podat žádost o dotaci. Vzápětí
poté, kdy jsme stavební povolení získali a zbývalo pouze
zkompletovat žádost o dotaci, oznámil ministr zemědělství
předčasné ukončení příjmu žádostí do probíhající výzvy. Je však
předpoklad další výzvy a jsme rozhodnuti žádost do ní podat.
Pokud totiž nedojde k odbahnění rybníka, postupně zanikne. Se
zvyšující se intenzitou automobilové dopravy se jeví prodloužení
chodníků na průtahu obcí jako stále potřebnější. Jejich
naprojektování a případně i realizace se nabízí právě v souvislosti
s chystanou rekonstrukcí silnice na průtahu obcí, kterou
připravuje Pardubický kraj. Bude také nutno zrealizovat další
parkovací místa a úpravy komunikací. Máme v úmyslu rozšířit
komunikaci u školky pro parkování cca 2 aut, dále zatáčku v
komunikaci u dětského hřiště v Zámrsku spolu s možností
dalšího parkování, vytvořit parkovací místa v lokalitě Starého
sídliště a ve spolupráci se Státním oblastním archivem upravit
prostranství před zámkem spolu s protažením parkovacího
pruhu od zvonice až k Petrovým. Máme předběžný návrh na
úpravy prostranství v okolí Obecní prodejny a Penzionu, parkové
úpravy zeleně spolu s vytvořením parkovacích míst. Zabýváme
se také myšlenkou alespoň částečného ozelenění sídliště Skalka
spolu s vytvořením odpočinkového místa v zóně Kapky. Do
budoucna zvažujeme také přesunutí obecního úřadu na
vhodnější místo (nabízí se např. forma nástavby nad Obecní
prodejnou) a přestavbu stávající budovy OÚ na startovací byty.
Přesunutí OÚ však není z hlediska ostatních nezbytnějších
projektů prioritou. Revitalizaci potřebuje také osvětlení – v
některých částech, zejména v Janovičkách, je osvětlení
nedostačující, chybí hlavně svítidla směrem k hasičárně, která je
centrem spolkového a společenského života v této části obce.
Dokončit potřebuje také osvětlení Závodní ulice. Nutnou obnovu
potřebují sportoviště, tenisový kurt a nedokončené hřiště v
Janovičkách. Revitalizaci tenisového kurtu aktuálně brání
stávající legislativa. Nesmíme zapomínat ani na památky v obci.
V příštím roce bychom chtěli provést restaurátorský průzkum
altánu v parku, který musí předcházet projektu jeho obnovy. Dvě
největší kulturní památky v majetku obce, hrobky Gottlova a
Zásadských na místním hřbitově nejsou v důstojném stavu,
obnovu by potřeboval hlavně vnitřek hrobek včetně výmaleb. V
majetku obce je také socha sv. Jana Nepomuckého u kostela, na
jehož obnovu dosud nebylo možné žádat o dotaci, protože
pozemek kolem sochy a pod sochou není obecní. Zasadíme se o
vypracování komplexní ekologické studie obce a k ní následně
přiměřeně přizpůsobovat činnost obce a její rozvoj, abychom
dalším generacím předali kulturní lidské sídlo v čisté a
nedevastované krajině s přirozenou faunou a flórou a
dostatečnými zásobami kvalitní vody. Nezmínila jsem zde do
detailů vše, čím se obec bude v příštích letech zabývat. Ale k
čemu budeme upírat zásadní pozornost, je vybudování
kulturního a sportovního centra a realizace parcel pro výstavbu
rodinných domů.

V těchto prostorách by bylo možno pohodlně zrealizovat jak
společenský sál, tak i sportovní zařízení. Jiná alternativa získání
ani využití stávajících prostor se bohužel nenabízí. Další možnou
cestou je stavba multifunkčního zařízení „na zelené louce“, i když
přínosnější by bylo využít prostor ve stávající zástavbě. Pokročila
také jednání s vlastníky soukromých pozemků v lokalitách pro
výstavbu rodinných domů a v letošním roce předpokládáme
zahájení procesu jejich zasíťování. Uvedla jsem zde výčet tzv.
„tvrdých“ projektů, kterými se bude obec v následujících letech
zabývat. Nadále ale budeme pokračovat také v podpoře
obecních spolků, veřejných aktivit a společenského života v obci.
Stejně tak obě školská zařízení si mohou být jista podporou
zastupitelstva i vedení obce. Všem nám jde přece o to, aby se
všem občanům v Zámrsku dobře žilo.
Přeji Vám příjemné prožití Vánočních svátků a mnoho štěstí a
zdraví do nového roku 2019.
Zuzana Tvrzníková, starostka

Milí spoluobčané,
blíží se Vánoce a s nimi nastává i u nás v základní škole hezký
předvánoční čas. Ladíme se na ně zejména v hodinách hudební a
výtvarné výchovy a dále v pracovních činnostech a ve ŠD. Zveme

Svíčky potěšily
k nám děti a paní učitelky z MŠ. Tvoříme z víček a barevného
papíru vánoční svíčky a zdobíme papírové perníčky vánočními
motivy. Zpíváme dětem koledy, se kterými vystoupíme na
vánočním koncertě. Jsme rádi, že se všem u nás líbí. Na závěr si
děti odnášejí své výrobky domů. Hned nato čekáme čerty,

Zásadní projekty následujícího období
Je velmi smutné, že obec s tak bohatým společenským životem,
jako je naše, ztrácí v současné době poslední možnost využívat
společenských prostor. Jediné dosud fungující pohostinské
zařízení se společenským sálem je Hostinec v Podskalí, který je v
soukromém majetku. Nabídka majitelů s možností pronájmu
celého objektu není pro aktuální potřeby obce využitelná. Z toho
důvodu nějakou dobu zvažujeme odkup bývalé Lošanovy
továrny, kterému jsou jak se zdá nyní nakloněni i majitelé.

Návštěva předškoláčků ve škole
Mikuláše a anděla. Ti přicházejí o dva dny dříve (4. prosince), aby
všechno stihli, neboť mají mnoho práce s roznášením dárků. Děti
jsou asi stále hodnější a hodnější, a proto dárků přibývá.
Tentokrát se nám představili v pohádce „Mikulášská nadílka“.
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Opravdu nadělovali! Přinesli plný koš dárečků. Hned po Mikuláši
jsme se setkali s koledami a vánočními písněmi v interaktivní
besedě „ O koledách“, kterou pro nás (a navečer pro veřejnost)
připravila paní Šimková. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého.
Jak koledy vznikaly, co vyjadřovaly, jaký je rozdíl mezi koledami a
vánočními písněmi...

Zveme Vás na výstavu „Za svitu loučí“ - představení souboru
pověstí z okolí Vysokého Mýta
13. ledna 2019 - 31. ledna 2019, přednáškový sál Regionálního
muzea ve Vysokém Mýtě
Rukopis Antonína Hlineckého (1858 – 1938), rodáka z nedaleké
Skutče zůstal od roku 1925 uložen v archivu vysokomýtského
muzea. Před nedávnem došlo k přepisu dílka a k rozšíření pověstí
v něm sepsaných do okolích příslušných lokalit širšího
Vysokomýtska. K rukopisu se vztahují dvě složky doprovodných
materiálů – slohové práce školních dítek. Antonín Hlinecký,
profesí pedagog a později školní inspektor, totiž spatřoval veliký
smysl v sbírání místních skazek, své žáčky opakovaně nabádal k
takové činnosti. Další pověsti pak pro Hlineckého sbírali přátelé.
Výstava v přednáškovém sále Regionálního muzea ve Vysokém
Mýtě představí nejen rukopis ale také další podklady k dílu.
Vzhledem k citlivosti originálních archiválií bude výstava kratší,
než bývá v muzeu obvyklé. Místo tradiční vernisáže nabízíme
návštěvníkům v neděli 13. ledna 2019 od 15. 00 do 17.00 hodin
zpřístupnění veřejné čítárny - k nahlédnutí budou připravena
díla Antonína Hlineckého a další tituly s tématem pověstí. Pro
objednané školní skupiny je připraven doprovodný program.

Zdobení perníčků
s dětmi z MŠ

Tradicí se již stalo zdobení perníčků, které proběhlo ve školní
družině ve druhém prosincovém týdnu. Perníčky pro nás jako
každoročně upekla maminka Iva Jiráčková. Před zdobením na
nás čekají v krabicích a krásně voní. Tuto akci máme moc rádi.

Bc. Soňa Krátká, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Školáci pomáhají kamarádům ze školky
Pro občany starší 70 let připravujeme přáníčka, která dostanou
před Vánocemi. Pro rodiče vyrábíme dárečky ve školní družině a
pracovních činnostech. Určitě potěší všechny, kterým jsou
určeny. V hodinách hudební výchovy trénujeme zpívání
vánočních písní a koled. Se školní družinou nacvičujeme tanec.
To všechno spolu s básničkami předvedeme na vánočním
koncertě a na vánoční besídce. Pak přijdou vánoční prázdniny, na
které se nejvíce těšíme. Přejeme si dárečky v podobě hraček,
knížek…

Noční Zámrsk

Vám, naši milí, přejeme také krásné Vánoce a mnoho zdraví,
lásky a spokojenosti v novém roce 2019.
Základní škola Zámrsk

v kostele sv. Martina v Zámrsku
Pondělí 24. prosince - Štědrý den
22:00 - „půlnoční“ mše svatá
Sobota 29. prosince - svátek svaté
rodiny Ježíše, Marie a Josefa
16:00 - mše svatá
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Předpokládaný termín uzávěrky příštího čísla: 10. 3. 2019
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