V současnosti se už konečně trochu více hovoří o problémech s
klimatem. Nicméně na globální úrovni se zatím převážně jen
hovoří. Proto je potřeba, abychom si svou přírodu hýčkali alespoň
na lokální úrovni. Ať je zhoršující se stav klimatu způsoben vlivem
lidské činnosti, nebo je to přirozený jev (tedy já v přirozenost
současného oteplování moc nevěřím, jakož i většina klimatologů),
určitě na naši lokální úrovni, tedy na katastru Zámrsku je mnoho
možností zlepšit stav přírody. V těchto několika řádcích chci
představit přírodní projekty, do kterých se zastupitelstvo snaží
obec zapojit.
Na jaře letošního roku v Zámrsku přednášel o problémech s vodou
a s klimatem a zároveň představil svůj projekt Živá voda, z. s. pan Jiří
Malík. Cílem tohoto projektu je návrat vody do krajiny, tedy
náprava tzv. rekultivovaných toků řek a potoků, jejich původní
zmeandrování, rušení nesmyslných melioračních zásahů do krajiny,
vytváření menších či větších tůni a rybníčků a dalších činností
blízkých přírodě. Bližší informace lze nalézt na stránkách sdružení
www.zivavoda.biz , kde je i popsán první důležitý počin tohoto
sdružení, tzv. Model Zdoňov, kde tyto činnosti proběhly na části
území. V současnosti se do projektu přihlásilo mnoho obcí a měst
nebo i větších celků a připojila se i naše obec. Bohužel se v
současnosti projekt trochu zadrhl, jelikož přislíbené státní finance
nedopadly podle představ, ale i tak tento projekt bude do
budoucna vyžadovat spíše dobrovolníky z řad občanů, kteří by se
zapojili do nápravy krajiny pro lepší zadržování vody v ní. Pro naši
obec je dobrá zpráva, že se do projektu zapojuje i Litomyšlsko s
povodím Loučné, což by v budoucnu mělo snížit riziko povodní na
dolním toku naší řeky, tedy i u nás. Proto bude dobré, až se projekt
rozběhne, když i vy občané přispějete svou pomocí, aby i dále od
nás voda neunikala tak rychle.
Dalším projektem vhodným pro naši obec, a nutno říci také s
minimálními náklady, ale s pravděpodobně velkým pozitivním
dosahem pro přírodu je projekt 1000 a 1 cesta pro krajinu (bližší
informace na www.stanprotisuchu.cz). Jedná se o navracení
historických cest a cestiček do krajiny, čímž se rozruší současné
velké neekologické zemědělské lány.

oslavy 100 let ČSR

K cestám samozřejmě patří i stromy, kterými budou cesty osázené,
pod stromy rozmanité byliny a oboje přitáhne hmyz a ptactvo, kteří
zde najdou úkryty a potravu. Tím se samozřejmě změní mikrosvět a
mikroklima lokality, menší odpar vody, menší eroze půdy, více zvěře
a také možnosti pro vycházky, případně i vyběhnutí nás lidí. V
současnosti máme v plánu a byly učiněny první kroky pro první
cesty, z nichž jedna historicky vedla z Janoviček od hasičárny
údolím pod Homolí přes současnou silnici I/17 do Tylištěk a odtud k
autobazaru v Nové Vsi. Další krátká například nad Starou Vsí nad
Úvozem k Třešňovce. V současnosti již připravujeme podmínky, aby
se mohlo již v nadcházejícím roce začít s budováním, ale opět jistě
bude potřeba pomoci z řad občanů. K tomuto projektu nosím v
hlavě ještě nápad s přidanou hodnotou kulturně-duchovní,
protože k mnohým cestám patřily i Boží muka, či kapličky nebo
křížové cesty. Rád bych i nově vzniklé cesty doplnil nějakým z těchto
atributů.

Závěrem ještě zmíním záležitost komplexní ekologické studie,
kterou se snažím pro obec zajistit. Tato studie, jejíž realisace je
záležitostí nejméně jednoho roku, by zhodnotila současný stav
obce a to jak intravilánu i extravilánu z ekologického pohledu,
vytyčila by možnosti směřování obce, její rozvoj, ale v souladu s
přírodou. Nicméně tuto studii se mi zatím nedaří prosadit
vzhledem k její finanční náročnosti, snad se však otevírá možnost
podpořit tuto studii z dotačních prostředků.
Mgr. Bc. Karel Kouřil

Spolek divadelních ochotníků PAPETO Zámrsk
Vás srdečně zve v sobotu 1. února 2020 na
Zabíjačkové hody do Obecní hospody v
Podskalí. K jídlu budou připraveny zabíjačkové
speciality jako čerstvé řízky, ovar, zapečený
prejt a kroupy, zabíjačková polévka. Do
vlastních nádob si bude možné odebrat čistou
zabíjačkovou polévku. Nápoje budou zajištěny
v hojném množství. Bližší informace vám
budou sděleny formou letáčků do schránek
v polovině ledna 2020.

První celostátní ročník sbírky se uskutečnil v roce 2001, v roce 2020
se sbírka bude konat už podvacáté. Výtěžek Tříkrálové sbírky
každoročně stoupá. Za dvacet let pomohla zlepšit tisíce charitních
služeb a jejich prostřednictvím i desítky tisíc životů lidí, kteří tyto
služby potřebují a využívají. „Pokud nám dárci zachovají přízeň a
dosáhneme podobného výtěžku jako v minulém ročníku, budeme
moci říct, že jsme během dvaceti let vybrali pro lidi v nouzi téměř
jeden a půl miliardy korun. Ta obrovská solidarita a ochota
pomáhat nás rok co rok nepřestává udivovat a jsme za ni neustále
vděčni,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.
I v naší obci se 4. ledna opět zapojíme do tradiční Tříkrálové sbírky.
V roce 2019 se u nás vybralo 20.235,- Kč. Překonáme ve výroční rok
sbírky loňský rekord?

možná jste si všimli při procházce směrem ke Škrobárně, že nad
původním mostem vyrostla na začátku prázdnin nová, ocelová
provizorní lávka. Tato technicky velmi zdařilá mostní konstrukce je
dílem zámrských hasičů, kteří věnovali mnoho ze svého volného
času, aby ji dokázali vyrobit a dovézt na místo s následným
osazením celé konstrukce na provizorní opěry. Myslím, že se
nemáme za co stydět a provizorní most bude sloužit nějaký čas ke
spokojenosti nás všech.
Velký dík patří zejména pánům Bečičkovým, Honzovi Merklovi,
Jirkovi Profousovi, Pavlovi Přikrylovi a všem dalším, kteří přidali
ruku k dílu. Svoji neocenitelnou zásluhu má i Pavel Tuček, který
dokázal zařídit pochůzné plechy a tím doplnil toto výborné mostní
dílo do dokonalého celku.
Aby nevznikaly zbytečně nepříjemné dohady, doplňuji ještě
důležitou informaci: Naši hasiči tuto konstrukci provedli ZCELA
ZDARMA, bez nároků na odměnu.
Ještě musím upřesnit, proč bylo nutno tuto provizorní lávku
provést. Stávající most přes náhon je totiž v havarijním, velice
nebezpečném technickém stavu a protože trasou navazuje na
nový, již používaný most přes Loučnou, bylo nutno urychleně
zahájit přípravu opravy i tohoto mostu přes náhon, který je navíc
kulturní památkou. Ze zpracované projektové dokumentace a
rozpočtu vyplynuly realizační náklady min. 3,5 milionu Kč, což je
pro obec v současnosti neúnosná částka. Proto jsme nakonec
přivítali aktivitu hasičů zrealizovat toto provizorní přemostění,
které je plně v souladu s technickými předpisy.
Ještě jednou moc děkuji Hasičům Zámrsk za vynikající práci!
Pavel Matys, místostarosta a předseda komise pro výstavbu

Svoz komunálního odpadu (1x za dva týdny): vždy v pondělí
6. a 20. ledna, 3. a 17. února, 2., 16. a 30. března, 13. a 27. dubna,
11. a 25. května, 8. a 22. června, 6. a 20. července, 3., 17. a 31.
srpna, 14. a 28. září, 12. a 26. října, 9. a 23. listopadu, 7. a 21.
prosince.
Termínový kalendář svozu plastů a tetrapaků: vždy v pátek
24. ledna, 21. února, 20. března, 17. dubna, 15. května, 12. června,
10. července, 7. srpna, 4. září, 2. a 30. října, 27. listopadu, 25.
prosince
Svoz nebezpečného odpadu a objemného elektroodpadu:
23. května a 24. října 2020
Informace - známky na popelnice pro rok 2020
Známky na popelnice pro rok 2020 obdržíte od ledna na obecním
úřadě. Známku obdrží na obecním úřadě každý, kdo má zaplacené
odpady za rok 2019. Při převzetí známky na úřadě zároveň
zaktualizujete údaje o počtu a druhu popelnic, které vlastníte.
Upozorňujeme, že známkou roku 2020 musí být každá popelnice
označena nejpozději do 31. března 2020. Po tomto datu nebude
neoznačené popelnice svozová firma vyvážet! Zároveň je nutné
odstranit všechny staré známky.

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

sejdeme se před kostelem sv. Martina v Zámrsku

na Štědrý den
24. 12. 2019 ve 14:30 hod.
kde si společně zazpíváme několik krátkých koled, pozdravíme se
a popřejeme si mnoho klidu před tím, než se rozejdeme do svých
domovů rozdávat lásku svým bližním.
Do svých domovů si budete moci odnést i Betlémské světlo,
proto si nezapomeňte svíčky, lucerny apod.
Bude se podávat horký čaj, pro dospělé punč pro zahřátí.
Přijďte dospělí i děti, všem nám prospěje krátká procházka
před štědrovečerní bohatou večeří
a dětem ukrátíte netrpělivé čekání na příchod Ježíška.

ADVENTNÍ DÍLNA V ZŠ

Úterý 24. prosince - Štědrý den
22:00 - „Půlnoční“ mše svatá
Sobota 28. prosince - svátek svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
16:00 - mše svatá
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23.12. 17:00 - 21:00
24.12. Zavřeno
25.12. Zavřeno
26.12. Zavřeno
27.12. 17:00 - 22:00
28.12. 17:00 - 22:00
29.12. 16:00 - 21:00
30.12. 17:00 - 21:00
31.12. 17:00 - SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ
1.1.2020 16:00 - 21:00

Na Silvestrovské posezení je možná rezervace místa.
Těší se na Vás Jana Remešová

Drakiáda skončila a podzim se nachýlil ke svému konci. Děti v
mateřské škole poznávaly stromy, keře a jejich plody. Otiskovaly
listy potřené barvou, lepily listy na čtvrtky se zapuštěnou barvou,
navlékaly žaludy a kaštany… Prostřednictvím pohádek
„Princeznička na bále“ a „O veliké řepě“ poznávaly polní plodiny a
způsob jejich využití a zpracování, ale také se učily pracovat se svým
s hlasem, počítat, orientovat se v prostoru a poznat pořadí (před,
za, mezi, první, poslední), procvičovaly uvolnění ruky při
grafomotorických cvičeních, zpívaly, rytmizovaly, tančily, navlékaly
korále z brambor, tiskaly bramborovými tiskátky, házely papírové
brambory do koše i na cíl atd. Podobné to bylo i s přípravou na
oslavy sv. Martina. Prostřednictvím dramatizace příběhu o sv.
Martinovi děti poznávaly význam pomoci potřebným, seznámily se
s pověstmi (například proč se na sv. Martina pečou husy), s lidovými
tradicemi a pranostikami (z vystříhaných papírových cihel lepily
komíny různých výšek podle věku dětí a dokreslily k nim kouř – „Na
svatého Martina, kouřívá se z komína“), vyráběly koně různými
výtvarnými technikami, učily se zatloukat hřebíky do podkovy,

poznávaly počáteční hlásku ve slově, počítaly barevné vločky.
Nezapomněli jsme ani na výzdobu výlohy obecní prodejny – děti
stříhaly a vybarvovaly domy, hvězdy a pomocí raznice vyráběly
sněhové vločky.
Odměnou za jejich snažení byl výlet do Šemberova divadla ve
Vysokém Mýtě na představení loutkoherecké skupiny Loudadlo:
„Vánoční čas“, v kterém vystupovaly i postavy známé z televize – Jů
a Hele.
Další příjemnou akcí bylo adventní tvoření, které pro děti připravily
pedagožky a žáci Základní školy v Zámrsku.
Přesto, že jsme se již naladili vánočně, čekala nás ještě mikulášská
nadílka. Čert čekal za dveřmi, tak si ho děti alespoň vyrobily z
vylisovaných listů. A aby nebylo čertům v šatně smutno, přibyli k
nim i papíroví Mikuláši. Do školky však zavítal i živý Mikuláš s
andělem. Překvapením bylo, že věděli, koho mají za co pochválit a
znali i dětské hříšky! Hříšníci podáním ruky slíbili, že se polepší,
proto si všechny děti mohly odnést mikulášský balíček.
Hned následující den do mateřské školy přijela další návštěva. Z té
už děti obavy mít nemusely 
Byl to pan fotograf, který děti vyfotil u
plátna s vánočním motivem. A protože se Vánoce nezadržitelně
blíží, natrhali jsme si Barborky a pilně se připravujeme na vánoční
besídku. Vyrábíme přáníčka, dárečky, zpíváme, recitujeme,
tančíme a vypravujeme si o narození Ježíška a těšíme se vánoční
zvyky, na stromeček a hlavně na dárečky a vánoční pohodu.
Kouzelné vánoční svátky, plné nádherných zážitků a pohody v
rodinném kruhu a v roce 2020 pevné zdraví, spokojenost a lásku
přejeme dětem, jejich blízkým i všem našim spoluobčanům.
Za Mateřskou školu Mgr. Lenka Hejduková

MAKROFÁG
S MIKULÁŠEM A ANDĚLEM

Příjemný předvánoční čas, dovolte mi, abych Vám za kolektiv
učitelů a žáků školy popřála krásné prožití vánočních svátků a do
nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí, lásky a splněných přání.Dále
mi dovolte Vás pozvat na tradiční vánoční koncert, který se koná 19.
prosince od 17:00 v kostele sv. Martina. Zde spolu s žáky vystoupí i
Malý pěvecký sbor. Vánoční čas jsme zahájili společně s dětmi z
mateřské školy, které jsme pozvali na adventní tvoření. Spolu s
našimi žáky si vyrobily keramickou rybičku a papírový vánoční
stromeček. Doufám, že nezůstane jen u tohoto tvoření, ale že
budeme s mateřskou školou více spolupracovat (připravujeme
sportovní den pro MŠ, čtení dětem, …) Ve spolupráci s obecním
úřadem se připravuje rekonstrukce toalet, proto jsme se rozhodli
přispět i my a zapojili se do projektu Domestos do školy. Oproti
předcházejícím ročníkům se letos pravidla změnila a nemusí se
sbírat účtenky za produkty Domestos, ale plní se úkoly. Ty mají
jeden společný cíl – upevnit návyky, co mají děti udělat po použití
toalety. Celkem se plnily 4 úkoly – lovci bakterií, zpěv písně lovců,
výroba makrofága a šíření epidemie. Lovci bakterií dostali kartičku,
kde si měli zaznamenávat trefy, když si po použití toalet spláchli,
umyli si ruce a usušili. Víte, jak se šíří epidemie? Úkol byl
jednoduchý – jeden žák (bakterie) dostal barevné lepící papírky a
při honičce chytal své oběti, měl stanovený časový limit (1 min.).
Ten, kdo byl chycen, dostal jinou barvu papírku a pokračovalo se v
chytání – můžete si tipnout, za jak dlouho byly pochytány všechny
děti a tím rozšířena epidemie . Úkoly mají být odevzdány do Vánoc a
pak nám držte palce, ať vyhrajeme peníze na rekonstrukci toalet.I v
letošním školním roce vyrazíme na školu v přírodě, která nás čeká
od 29. 2. do 7. 3. na chatě Andula v Krkonoších. Doufám, že tam
budeme mít dostatek sněhu. A že se bílý povlak objeví i tady v
Zámrsku.
Cvičíme
Za kolektiv Základní školy Mgr. Kateřina Brandová

SPOLEČNÉ TVOŘENÍ S DĚTMI Z MŠ

NAŠE KERAMICKÉ RYBIČKY

Předpokládaný termín uzávěrky příštího čísla: 15. 3. 2020

