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Vážení spoluobčané, dámy a pánové,
nacházíme se v posledním měsíci roku 2005 a všichni již vnímáme milou vánoční
atmosféru, která ke konci každého roku neodmyslitelně patří. V této době se každý z nás
připravuje na nejkrásnější svátky roku, které přecházejí v závěr starého a v přivítání Nového
roku. Využívám tohoto období k poděkování Vám za pomoc a podporu při zvelebování naší
obce a zlepšování jejího životního prostředí, při úpravách a údržbě veřejných prostranství, za
kulturní, sportovní a společenskou činnost pro obec a naše občany. Současně děkuji za práci
zaměstnancům a spolupracovníkům obce, zaměstnancům stavební a obchodní společnosti,
obecním zastupitelům a obecní radě, pedagogům a pracovníkům ZŠ a MŠ, společenským
organizacím, podnikům a podnikatelům, státním institucím, které působí v naší obci a všem,
kteří se podíleli na její prosperitě.
Dovolte mi, abych Vám všem popřál krásné a spokojené prožití vánočních svátků, dětem
mnoho dárků pod stromečkem a mnoho radosti z nich. Přeji Vám, aby to byly svátky klidu a
rodinné pohody. Do nadcházejícího roku 2006 Vám přeji mnoho štěstí a spokojenosti,
zejména však pevné zdraví.
Rok 2006 je významným rokem, ve kterém proběhnou volby do Poslanecké sněmovny a do
obecních samospráv. Hlavní pozornost proto zaměříme na plnění volebního programu, ale
naše plány jsou limitovány financemi. Proto bude prioritní rozvoj a prosperita obce a její
životní prostředí. Chci Vás požádat o Vaši pomoc a pochopení, protože jedině tak můžeme
stanovené cíle naplnit. Děkuji.
Vlastimil Profous, starosta

Základní škola Zámrsk Vás srdečně zve na tradiční

VÁNOČNÍ KONCERT
který se uskuteční v kostele sv. Martina
ve čtvrtek 22. prosince od 17,00 hodin.
V úvodu koncertu nejprve zazní několik skladeb v podání Malého smíšeného sboru pod
vedením Jakuba Stratílka, a poté se můžete těšit na vystoupení žáků Základní školy
v Zámrsku. Pod vedením Mgr. Jarmily Jandové a za hudebního doprovodu MUDr. Jana
Junga vám děti přednesou pásmo tradičních českých koled a vánočních písní.

Přijďte společně s námi načerpat vánoční pohodu a sváteční atmosféru!

Stoletý oslavenec
V letošním roce uplynulo 100 let, co světlo světa zřela
mostní konstrukce, která už téměř 60 let slouží
zámrským občanům k překonání řeky Loučné do Staré
Vsi. Stoleté výročí se sluší oslavit a u věci neživé
alespoň připomenout. Mostní konstrukce původně
sloužila jako lávka pro pěší nad kolejištěm v železniční
stanici Týniště nad Orlicí. Nejlepším důkazem je
fotografie z knihy „Stopou dějin železnic v Podorlicku“.
Když jsem před lety na tuto fotografii v knize narazil,
zdála se mi lávka velmi povědomá. Z dřívějších opisů
obecní
kroniky,
pravidelně
zveřejňovaných
v Zámršťáčku, jsem si pamatoval, že lávka do Staré Vsi původně sloužila jako železniční most (zřejmě chybně
uvedeno). Jen mi bylo divné, jak mostní konstrukce tak malé síře mohla sloužit jako železniční most. Touto
fotografií byla „záhada“ rozřešena. A zde uvedený opis z kroniky vše potvrzuje. A co oslavenci popřát?
Pravidelnou údržbu a aby nám sloužil co nejdéle.
Pavel Janík

Výpis z kroniky roku 1947
Stavba lávky a mostu – Již roku 1945 usnesl se národní výbor o postavení nové lávky a mostu přes řeku
Loučnou a náhon, neb obojí bylo velice sešlé. Piloty lávky v šířce 1 m jsou od r.1891 , kdy byla stržena velkou
vodou a vrch byl opraven r. 1921. Pilotový most šířky 4m se železným zábradlím byl postaven r. 1905 na místě
též takového mostu, postaveného r. 1848. Vypracoval se plán na lávku železobetonovou o šíři 2m a
železobetonový most o šířce 4m. Za tyto plány bylo zaplaceno 33.782 K. Mezi tím byla nabídnuta lávka
železné konstrukce, přechod to přes dráhu v Týništi n./Orl. Lávka byla koupena za 32.000 K, třebas
neodpovídala délce přes řeku, nedostatek byl smontován ze schodů této lávky. Zaplacena byla vázaným
vkladem obce, darem to továrníka Fr. Lošana, jak dříve je v této kronice psáno.
Během jednání o postavení mostu bylo usneseno, že jej (brodu) tam není třeba, neb brodu přes řeku se užívá jen
v létě a jen s malým nákladem, tedy zažádáno o zrušení brodu a poněvadž obyvatelstvo téměř neprotestovalo,
bylo zrušení brodu nadřízenými úřady schváleno. Tedy na místo mostu byla navržena lávka železobetonová o
šířce 2m jako lávka přes řeku jalovou. Plány na tyto obě lávky stály 11.000 K. Lávka přes řeku jalovou má tři
žulové pilíře, lávka přes náhon jeden a rozpětí této přes řeku je o 1,5 m širší než starý most na straně u č. 82.
Dovoz písku, cementu dovezli zdejší zemědělci v poměru velikosti
hospodářství zdarma. Na práci nádenickou a řemeslnickou byla
vypsána pracovní povinnost na každou rodinu, což bylo konáno
zdarma. Stavba započala 27. května a následkem nedostatku
cementu se protáhla do podzimu. Obě lávky jsou v jedné rovině as
o 75 cm vyšší než stará lávka a most. Celý náklad, který byl
vyplacen činí něco málo přes 200.000 K. Bylo žádáno o státní
podporu, ale nebyla udělena, že prý tato stavba byla neohlášena a
nebyla proto pojata do dvouletého plánu podporovaných staveb.
V obecní kronice vyhledal Zeněk Procházka ml.
V roce 1905 si veřejnost vynutila postavení lávky přes „silně frekventované kolejiště“ v Týništi nad
Orlicí… (Úryvek z knihy „Stopou dějin železnic v Podorlicku“ autora Stanislava Hendrycha)
S potěšením mohu sdělit všem, komu není osud varhan ve zdejším kostele sv. Martina lhostejný,
že výtěžek Koncertu pro varhany dne 15.10.2005 činil rovných 6.000,- korun. Částka vystačí na
vyčištění a regulaci varhan a na prostředek proti červotoči. Tato nejnutnější údržba se plánuje na letní
měsíce roku 2006. Mgr. Jan Fajfr, který bude zásahy na varhanách provádět, má svolení příslušného
organologa i k určitým zásahům do rejstříků, aby varhany získaly plnější zvuk koncertního nástroje.
Nejen s opravami, ale i s úpravami varhan má dostatek zkušeností, v nedávné době např. uskutečnil
generální opravu varhan v kostele Českobratrské církve evangelické ve Vysokém Mýtě.
Všem návštěvníkům Koncertu pro varhany i dalším občanům, kteří poskytli finanční příspěvek na
údržbu zdejších varhan děkujeme! Věříme, že si i v budoucnu budou moci prostřednictvím jejich
krásného zvuku vyslechnout další skladby hudebních mistrů.
Zuzana Tvrzníková

„Křtiny“ kroužku mladých hasičů – aneb zámrské hasičky jsou dobré kmotry
Polena rozšafně praskala a plameny mlsně
olizovaly vepříkovu kůži, která zlátla podobně jako
mok v půllitrech vyzdobených hasičským vozem a
nápisem HASIČI ZÁMRSK. Desítka Radegast se
třpytila v příjemném slunci, byť kalendář prokazatelně
oznamoval: dámy a pánové, dnes máme sedmého
října 2005, nicméně babí léto umí propůjčit podzimu
docela vlídnou tvář.
Tohle rožnění čuníka nebylo
jako každé druhé. Toto opékání
organizovaly hasičky ze Zámrsku
(což ještě pořád není žádná
zvláštnost, neb nic se neuděje
samo od sebe), ale pozor –
výdělek si nestrčily do záňadří,
nýbrž jej celý věnovaly právě
vznikajícímu
hasičskému
kroužku pro mladé zájemce. Bylo
mi velmi milé a sympatické, že
potěším své útroby chutnou krmí
a dobrými nápoji a současně prospěji i někomu
dalšímu. Z mé útraty se koupí třebas jedna
montérková nohavice pro malého hasiče. Řeknu vám,
že s tímto vědomím mi šmakovalo ještě víc…
Během onoho pátečního odpoledne se připravené
lavice zvolna obsazovaly příchozími, půllitry se
utěšeně plnily a masíčko voňavě okrajovalo na tácky.
Organizátoři přidělili každému pořadové číslo a po
zaplacení paušálu 100,- Kč měli všichni nárok na
neomezenou konzumaci masa. Toto číslo pak sloužilo
k zapisování objednaného pití, jež se platilo nakonec.
Objevily se – neboť nikdy nelze plně vyhovět všem –
výhrady k tomuto způsobu placení. Pořadatelé nežijí
v domnění, že mají patent na chytrost, a proto se
nebrání podnětným připomínkám a napříště se budou

snažit pamatovat i na ty, co si přijdou pouze na jedno
pivečko a jednu porci.
Většina účastníků poseděla až do večerních hodin
(operativně bylo instalováno osvětlení) a nelitovala.
Zaváhali ti, kdo nepřišli. Překvapila a zároveň potěšila
hojná účast místních starousedlíků, ačkoliv by se
očekávala převaha – vzhledem k zaměření akce –
rodičů dětí, které budou
kroužek navštěvovat.
Zábava
se
jaksepatří
rozproudila a ve vypjatých
chvílích bujarosti obsluha stěží
zvládala točit pivo a rozlévat
kořalky, jaký to byl fičák!
Dokonce se pro jistotu přivezl
další sud. Lidé se mají scházet,
aby mohli poklábosit, seznámit
se, rozptýlit se, dozvědět se,
odpočinout si. Lidé se mají
družit a pomáhat si, a ne běhat
s batůžkem plným trhavin a působit neštěstí.
Vše se zvládlo bez problémů, i v největším náporu
byli uspokojeni všichni – kdo se přišel najíst, byl
nasycen, kdo napít, byl napojen a ještě pomohl
realizovat dobrou myšlenku. Stokilový pašík se skoro
snědl, vytočily se bezmála tři sudy piva a v závěru i
rvačka byla. Sečteno a podtrženo: čistý výdělek
z tohoto happeningu činí 6.200,- Kč a byl předán pí.
Lence Pilařové 12.10.2005 v 18:45 hod.
V této souvislosti se sluší zveřejnit, že nejvyšší
útratu měli a tudíž hlavními sponzory hasičského
kroužku pro mladé se stali: účastníci č. 44, č. 4 a č. 3.
Touto cestou děkujeme jim, a nejen jim, za děti a
na další takto vydařené akci, pánové a paní, NA
SHLEDANOU!
Ing. Petr Toman

SOUTĚŽ S MALOOBCHODNÍ SÍTÍ BALA
Připomínáme zákazníkům naší Obecní prodejny, že až do 31.12.2005 se mohou stejně jako loni zúčastnit soutěže „Vánoce
s maloobchodní sítí BALA“. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo v období od 1.11.2005 do 31.12.2005 v prodejně
uskuteční nákup nad 300,- Kč. Zároveň s pokladní stvrzenkou obdrží jeden anketní lístek, kde vyplní své iniciály a odpoví
na soutěžní otázku „Kolik kusů výrobku Pepsi Cola 21 bude v období soutěže dodáno na prodejny BALA a BALA MINI?“.
Pokladní stvrzenku s připojeným anketním lístkem vhodí do urny umístěné v prodejně. Pokud však bude hodnota nákupu
500,- Kč a vyšší, předá vyplněný anketní lístek spolu se stvrzenkou přímo pracovnici prodejny. Nejenže bude zařazen do
slosování, ale zároveň obdrží i dárek – Bohemia Chips horská sůl 90 g.
Vyhodnocení soutěže proběhne do 28.2.2006. Pořadí výherců bude stanoveno podle správnosti odpovědí na anketní otázku,
v případě shody odpovědí bude rozhodovat výše uskutečněného nákupu na stvrzence. V soutěži bude po vyhodnocení mezi
výherce rozděleno mnoho hodnotných cen – namátkou PC sestava, televize, domácí kino, mobilní telefony,
radiomagnetofony s CD, mikrovlnné trouby a další. A takové na Vás čekají hlavní ceny: 1. cena = osobní automobil
v hodnotě 250.000,- Kč, 2. cena skútr v hodnotě 50.000,- Kč a 3. cena zahraniční zájezd v hodnotě 30.000,- Kč. Přejeme
Vám v soutěži mnoho štěstí!
VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2006 VÁM PŘEJE
OBECNÍ PRODEJNA

DRAKIÁDA 2005
V sobotu 15.10 2005 ve 14 hodin se na zahradě
naší školičky začali slétat dráčci nejrůznějších tvarů,
velikostí a barev, zakoupení, ale i vyrobení
šikovnými tatínky a dětmi. Hodné maminky
s sebou na Drakiádu přinesly ovocné dobroty,
které jsme prozatím nechali ve školce. Od školky
šel průvod 27 dospělých a 26 dětí na pole u
Bažantnice, kde byla Drakiáda zahájena. Ale ouha!
Něco nám přece jen scházelo – trochu silnější vítr.
Ale světe div se! Vzlétli skoro všichni draci a to za
téměř úplného bezvětří.
Když se draci proletěli , vrátili jsme se do školky,
kde na nás již čekaly dobroty od maminek, ale také
hračky, kterých si mohly děti plně užít i v sobotu.
Jsme rády, že se nám letos Drakiáda ve všech směrech vydařila (čímž myslíme počasí, hojná účast a dobrá nálada).
Děkujeme všem, kteří se Drakiády zúčastnili a těšíme se na další společně strávené chvíle.
MŠ Zámrsk

Vážení spoluobčané,
dne 29. listopadu proběhly podle zákona 561/2004 Sb.§167 v naší škole za přítomnosti volební komise ve složení
Z. Tvrzníkové, J. Jandové a P. Janíkové volby školské rady. Do této rady se volili zástupci školy a rodičů. Zároveň
byl jmenován zástupce obce - zřizovatele školy. Kandidáty z řad rodičů navrhovali zákonní zástupci zletilých žáků,
zástupce pedagogů pedagogičtí pracovníci školy.

Rádi bychom Vás seznámili s výsledky:
zástupce obce
zástupce nezletilých žáků
zástupce pedagogů

- Marcela Kajsrlíková
- Lenka Pilařová (předsedkyně)
- František Černý

Zvolená komise začala pracovat tímto dnem v souladu s výše uvedeným zákonem.
Mgr. Jarmila Jandová, ředitelka ZŠ

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Martina v Zámrsku
Letošní slavnostní štědrovečerní mši svatou v kostele sv. Martina bude sloužit P. Pavel Mistr v sobotu 24. prosince
od 22,00 hodin. V den Slavnosti Narození Páně, v neděli 25. prosince, se mše sv. bude konat od 16 hodin.

Přejeme Vám všem
krásné vánoční svátky plné klidu a míru
a do nového roku 2006
mnoho štěstí, zdraví a lidského porozumění.

Vydává obecní úřad Zámrsk pro informace občanům o dění v obci. Prosinec 2005, č. 6.
Všem nabízíme možnost otištění článků, informací, příp. inzerátů.

