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Mladí lidé a vážná hudba – jde to dohromady?

Většinu mladých lidí zajímá muzika. Za koncerty
oblíbených kapel jezdí z daleka, mezi muzikanty
mají své idoly a vzory, téměř všichni fandí „své“
superstar. Rockovou a popovou hudbu má
z mladých lidí rád skoro každý, málokdo z nich ale
poslouchá hudbu tzv. klasickou. Tato hudba ale
dokáže oslovit každého, kdo má hudbu rád a chce jí
naslouchat. A právě v podání třech mladých lidí,
posluchačů pardubické konzervatoře, si budete
moci v neděli 5. června od 15 hodin na zámeckém
nádvoří vyslechnout díla klasiků.
Na letošním jarním koncertě, jehož pořádání se stalo v Zámrsku již tradicí, zazní
v přednesu Jitky Štěrbákové a Evy Včelišové (klavír) a Vojtěcha Línka (flétna)
skladby autorů od období baroka po 20. století. Můžete se těšit například na díla
Johanna Sebastiana Bacha, Georga Philippa Telemanna, Ludwiga van Beethovena,
Sergeje Rachmaninova, Clauda Achila Debussyho a dalších.

Přijměte naše srdečné pozvání!

Hasiči Janovičky Vás srdečně zvou na
jubilejní 10. ročník soutěže v požárním sportu

Memoriál Václava Flídra
dne 25. června 2005 od 13 hodin na hřišti TJ Zámrsk
Předpokládaná účast 25 soutěžících družstev mužů a žen
Disciplíny: soutěž v požárním útoku a štafeta 4 x 100 m
Tradiční občerstvení zajištěno!

Zámrskání – a v Zámrsku
Je na čase zhodnotit letošní akci s názvem „Zámrskání 2005“, známou v širokém okolí pod původním názvem
„Májové Zámrskání“. Co vedlo ke změně názvu nemusím dlouze připomínat. Ukazuje se, jak je důležité ošetřit si
autorská práva při pořádání akcí, které mají komerční charakter. Neméně důležité je zvolit si pro spolupráci
solidního partnera, pak nehrozí, že jméno obce je užíváno nebo dokonce zneužíváno k dosažení zisku za každou
cenu.
A co vede zástupce města Vysoké Mýto k podpoře akce s „vypůjčeným názvem“ mi už není vůbec jasné. Snad
je to nový způsob, jak udržovat dobré sousedské vztahy.
Vraťme se raději zpět k našemu Zámrskání. Na minulých ročnících se obec podílela omezeným způsobem a
nemusí nás to nijak mrzet. Každá spolupráce musí být založena na vzájemné důvěře a ochotě otevřeně složit účty
na stůl. Agentura Czech marketing (která se podílela na minulých ročnících Zámrskání) tuto důvěru nevzbuzovala.
Můžeme konstatovat, že letošní ročník se konal hlavně díky úsilí Jirky Novotného. On vydupal celou akci
z prachu, on dokázal získat ke spolupráci představitele Obecního úřadu a Hasičů Zámrsk. A samozřejmě nelze
opomenout obětavé zapojení členů a činovníků zámrského fotbalu. Mě z celé akce nejvíc těší, že jsme se opět po
dlouhé době dokázali dát dohromady a táhnout za jeden provaz. Kdyby nic jiného, tak jen pro tento výsledek
mělo Zámrskání 2005 pro celou obec velký význam. A pokud dokážeme na započatou spolupráci navázat, zlepší
se určitě i vztahy v obci. Ještě jednou, Jirko díky!
Komise školská a kulturní připravila na Zámrskání dětský den, tentokrát pod názvem Dětská letní
olympiáda. Asi 250 dětí plnilo úkoly na dvanácti stanovištích a po získání kompletní sady razítek na Pamětní list
došlo díky sponzorům na pestrou odměnu za sportovní výkon. Děkuji členům ŠKK, zástupcům Základní školy a
Mateřské školy v Zámrsku, našim kamarádům a známým a také mladým fotbalistům za pomoc při zvládnutí
celého dětského dne. Na akci se nás podílelo kolem 30 a všichni jsme se měli co ohánět.
Vlastní program nechci hodnotit, byl zaměřen na všechny věkové skupiny a každý si mohl vybrat „svůj
šálek“.
Zámrskání 2005 je za námi a je čas myslet na příští rok. Tak co říkáte, půjdeme do toho?
Za ŠKK Pavel Janík

V obrazových přílohách k obecní kronice se mi podařilo objevit starou
fotografii křížku, který stával u polní cesty do Bažantnice. On tedy stál u
přístupové cesty od Dobříkova do Zámrsku. Od tehdejšího hospodářského dvora
vedla cesta, která je ještě dnes dobře znatelná díky švestkovému stromořadí.
Železniční trať cesta překonávala přes klenutý cihlový most, který byl zbourán při
elektrifikaci železnice kolem roku 1953. Tím cesta pozbyla na významu. Vlastní
křížek se několikrát stěhoval a vždy někomu překážel. Místním zemědělcům
dokonce překážel natolik, že byl při orání pole rozvalen. Na místě se do dnešních
dnů zachoval pouze podstavec a několik menších částí. Ale proč se o tom
rozepisuji. Na fotografii datované někdy kolem roku 1945 je znatelný nápis na
přední straně podstavce. Nepamatuje si někdo, o jaký nápis se jednalo? Případně
pokud by měl někdo doma další fotografie křížku, prosím o jejich zapůjčení. Vše
vrátím. Pokud by někdo věděl, kde jsou rozvalené zbytky křížku, přivítám každou
informaci.
Podle zmínky v obecní kronice byl nápis i na podstavci křížku na
křižovatce. Opět budu rád za každou maličkost. Také křížek na křižovatce je ve
velmi špatném stavu. Zub času a především sůl ze zimní údržby vozovky na něm
zanechaly citelné stopy. Podle vyjádření odborníků je už v takovém stavu, že by
oprava byla dražší, než výroba nových dílů. Je nejvyšší čas začít uvažovat co dál.
Případná oprava nebo rekonstrukce by byla i příležitostí k pootočení křížku na
východ, tak jak vždy stával. Otočen byl nedopatřením při poslední opravě
v sedmdesátých letech.
Pavel Janík

Zámrskání 2005
Májová sobota 14. května patřila v Zámrsku těm, kteří se přišli dobře pobavit. Úderem třinácté hodiny
nastoupily na zelený trávník mažoretky. Ty spolu s moderátorkou Šárkou Kubelkovou a skupinou K2 a
Bárbekjů odstartovali maratón plný pěkných písniček, soutěží a zábavy. Téměř 300 dětí absolvovalo 12
soutěžních disciplín v rámci perfektně připravené dětské letní olympiády. Po patnácté hodině se na pódiu
představila pražská skupina Joe‘s Day spolu se známým
moderátorem Patrikem Hezuckým a jeho kolegou Tomášem
Fílou a také nejmenší herec v České republice Jiří Krytinář.
Soutěže byly velice jednoduché, o to větší však byly ceny –
uzené selátko, vepřová hlava, zájezdy do Vídně, vstupenky do
Východočeského divadla v Pardubicích a další. Nechyběli ani
hokejisté Otakar Janecký, Láďa Lubina a Petr Mudroch.
Kromě autogramiády se aktivně účastnili i soutěží. Přítomné
pozdravil také hejtman Pardubického kraje Michal Rabas. Ten
měl spolu s radním Pardubického kraje Ivo Tomanem nad
celou akcí záštitu a splnil to, co slíbil vloni, že za rok přijede
zase. Výbuchy smíchu doprovázelo vystoupení Ivana Mládka a
jeho Banjo Bandu spolu s Milanem Pitkinem a Lenkou
Plačkovou. Večer roztančil nejen přítomné dívky a ženy
populární zpěvák Martin Maxa s kapelou Náhodná sešlost.
Svou premiéru na jedničku si odbyla i místní kapela Detoxy.
Závěr Zámrskání 2005 patřil diskotéce. Skvělá atmosféra byla
navíc podpořena vítězstvím našich hokejistů. Jídla a pití bylo
dost a dost pro všechny. Počasí také projevilo svou přízeň a
z modré oblohy se na všechny usmívalo sluníčko. To se snad
bude usmívat i na dalším Zámrskáním 2006!
Za spolupořádající agenturu Regioprogram Majka Schillerová
Martin Maxa při vystoupení

Léto s Amforou v Zámrsku
Populární fotbalový tým AMFORA složený ze známých osobností sportovního a kulturního života zavítá
v neděli 26. června do Zámrsku. Místním fotbalistům se tak podařil po několika letech husarský kousek!
Fotbalová utkání Amfory jsou přísně limitována počtem a zájemců z řad pořadatelů o takovouto aktivní
podívanou jsou stovky.
Přesně v 10.30 h bude proveden slavnostní výkop. Kým přesně ale v tuto chvíli ještě nevíme. Výkopařkami
jsou Iveta Bartošová, Jiřina Bohdalová, Věra Martinová, Monika Absolonová, Mahulena Bočanová, Zora
Jandová, Helena Vondráčková, Jitka Zelenková a také jeden muž – Karel Gott. A co teprve sestava!
Z padesátičlenného kádru Amfory v Zámrsku nastoupí 18 hráčů. A tady jsou ti, z kterých bude tato fotbalová
osmnáctka vybrána a sestavena: Přemysl Bičovský, Vladimír Čech, Jan Čenský, Jožka Černý, Martin Dejdar,
Karol Dobiáš, Josef Dvořák Václav Eiselt, Richard Genzer, Pavol Habera, Ivan Hašek, Stanislav Hložek,
Pavel Horňák, Jiří Hrdina, Vladimír Hron, Vladimír Hruška, František Jakubec, Pavlín Jirků, Jan Kalousek,
Petr Kostelník, Pavel Kuka, Josef Laufer, Josef Lébr, Zdenek Merta, Zbyněk Merunka, Martin Michal,
Bohumil Mudřík, Josef Alois Náhlovský, Petr Novotný, Vasilis Panatsis, Antonín Panenka, Vašo Patejdl,
Pavel Poulíček, Filip Renč, Pavel Richter, Jan Rosák, Petr Salava, Jiří Sedláček, Lešek Semelka, Horst Siegl,
Roman Skamene, dr. Jan Skorkovský, Kamil Střihavka, Michal Suchánek, Roman Šebrle, Karel Šíp, Martin
Tankwey, Václav Tittelbach, Karel Vágner, Václav Vašák, František Veselý, Ondřej Vetchý, Petr Vrabec,
Pavel Zuna a Miroslav Žbirka. Samá zvučná jména!
Část výtěžku ze vstupného jde na konto mládežnického fotbalu v Zámrsku. O přestávce jsou pro děti
připraveny soutěže o pěkné ceny. O jídlo a pití strach nemějte - nedělní oběd na Vás také čeká na fotbalovém
hřišti.
Tak nezapomeňte – v neděli 26. června od 10.30 hodin. Přijďte s námi prožít tento nevšední
kulturně-sportovní den! Těšíme se na Vás!
Majka Schillerová

Několik momentek ze Zámrskání 2005 ...

Dětská letní olympiáda

Soutěž – účastníci Eva Štindlová a Martin Pilař
proti Milanu Pitkinovi – uvádí Lenka Plačková

Ivan Mládek a Banjo Band

O Banjo Band Ivana Mládka byl velký zájem...

Soutěž o „Zámrskou Super Star“ uvádí
Patrik Hezucký a Tomáš Fíla

Detoxy Zámrsk - sklidili zasloužený úspěch!
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