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Saframentská kapela – koncert na nádvoří zámku v Zámrsku,
neděle 25. června 2006 v 1500 hodin
Další z tradičních zámrských
koncertů bude tentokrát ve
folklorním tónu. Na letošní
časně letní koncert se na
nádvoří zámku v Zámrsku
chystá Saframentská kapela.
Tento soubor vznikl v roce
2000 a je složen z žáků
vysokomýtské
Základní
umělecké
školy.
Pod
vedením
Mgr.
Heleny
Vedralové (kterou mnozí z Vás mají v povědomí jako členku folkové skupiny Muziga) kapela hraje a zpívá
lidové písně z Čech a Moravy v netradiční folkové úpravě. V současné době má kapela 6 chlapců a 5
dívek, nástrojové obsazení je pestré - hrají na housle, violoncello, akordeon, baskřídlovku, pozoun,
zobcové flétny, buben a percusse. Jejich neotřelá interpretace skladeb oslovuje posluchače bez rozdílu věku
a mnohé při jejich poslechu překvapí, jak je lidová hudba stále živá.
Soubor se v poslední době dostal do povědomí veřejnosti díky několika významným úspěchům. V roce
2003 zvítězil ve své kategorii v celostátním kole soutěže ZUŠ. Za reprezentaci města Vysokého Mýta na
folklorním festivalu 2005 v polských Pyrzycích získal výroční cenu, sošku Kujeby. Po letošním vítězství
v krajském kole soutěže souborů lidových nástrojů se umístil v Ústředním kole národní soutěže v Břeclavi
na 3. místě a porota navíc ocenila jejich originální hudební projev zvláštní cenou.
Saframentskou kapelu čeká začátkem prázdnin vystoupení na hudebním festivalu v německém
Korbachu. Koncert v Zámrsku tak bude pro tyto studenty závěrečným vystoupením v tomto školním roce.
Na koncert jste všichni srdečně zváni!
Hasiči Janovičky srdečně zvou š irokou veřejnost na

XI. ročník Memoriálu Václava Flídra
Letošní ročník této tradiční soutěže v požárním sportu se koná za účasti družstev žen i mužů
v sobotu 24. června od 1300 hodin na fotbalovém hřišti v Zámrsku
Tradiční občerstvení zajištěno.
Na hřišti rádi uvítáme jak naše dlouhodobé příznivce, tak i ty z Vás, kteří jste ještě žádný z ročníků nenavštívili. Věřte,
že tato soutěž stojí za shlédnutí a je na co se dívat. Těší nás, že budoucnost janovičských hasičů je na dobré cestě,
máme následovníky z řad mladých a naší snahou je představit veřejnosti naši mládež i při tomto memoriálu.

Přijďte pobejt s dobrou náladou, při dobré zábavě a dobrém občerstvení!

Zpráva stavební komise k uvažované výstavbě „Lávka přes řeku Loučnou včetně chodníku
při stávající komunikaci směrem k prodejně v Zámrsku“.
V současné době jsou navrženy dvě
varianty.
Dle Povodí Labe musí být lávka co
nejblíže u mostu, nebo potom
s mezerou od mostu cca 4,0m tak,
aby bylo možno při velké vodě
event.
odstraňovat
z mostu
naplavené nečistoty (kmeny a pod.).
Varianta se samostatnou dominantní
dřevěnou lávkou na ocelových
nosnících byla schválena arch. M.
Košařem. Její stavba by byla
vzhledem k rozponu podpěr drahá.
Nová varianta možnosti přichycení
lávky ke stávajícímu mostu je
odvislá od dalšího jednání s majitelem mostu. K jednání doposud nedošlo.
Chodník k prodejně je navržen s bezpečnostním odstupem od stávající komunikace a musí výškově kopírovat krajnici
z důvodu přetékání vody přes silnici při záplavách.
V současné době dochází k vyklizení bývalé skládky (u penzionu), kde dojde k urovnání terénu rovněž tak, aby zde
nedocházelo k bránění průtoku vody při povodních, které bývají častější než dříve.
Za stavební komisi Radislav Sonntag

Sociální komise od začátku roku navštívila 9 občanů starších 80ti let. Popřáli jsme jim a předali dárkové balíčky.
24. února 2006 oslavila 100. narozeniny naše občanka Anna Janecká.
Blahopřání k významným životním jubileím jsme předali 9 spoluobčanům: 50. narozeniny oslavili 4 občané, 60. let i 70.
let 2 občané a 1x jsme přáli k 75. narozeninám.
11. února proběhlo ve společenské místnosti v parku vítání našich nových občánků. Děti z Mateřské a Základní školy
zazpívaly a zarecitovaly dvěma chlapečkům a jedné holčičce. V červnu přivítáme další dva malé občánky.
Za sociální komisi Marcela Kajsrlíková

USNESENÍ zastupitelstva obce Zámrsk ze dne 5.6.2006
A)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
Zprávu o činnosti rady od posledního zasedání OZ
Zprávu o stavební činnosti v obci
Zprávu o činnosti komise sociální
Zprávu o průběhu voleb do Poslanecké sněmovny
Informace z obecního úřadu
Informace p. starosty Profouse o dopravní infrastruktuře v obci
Poděkování p. Merkla za spolupráci s hasičským sborem Zámrsk a Janovičky
Připomínku p. Přikryla k zeleni bránící ve výhledu na křižovatkách v obci

B) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Plnění plánu rozpočtu za uplynulé období
2) Rozpočtové změny č. 1, 2, 3, 4
3) Zástavu domu č.p. 160 ve prospěch ČSOB za účelem přeúvěrování stávajícího úvěru
4) Prodej pozemku č.p.p. 734/38 KÚ Zámrsk manželům Kouřilovým
5) Prodej pozemku p.p.č. 38 KÚ Zámrsk Haně Svečulové
6) Prodej domu č.p. 88 v „Cihelně“ manželům Krobotovým za částku 170.000,- Kč
7) Pronájem obecní dílny na sídlišti za cenu dohodou p. Aleši Zavřelovi
8) Schválení hospodářského výsledku MŠ a ZŠ za rok 2005
9) Schválení převedení hospodářského výsledku MŠ a ZŠ do fondu rezerv
10) Postup při provozování sportovního klubu na hřišti za podmínek instalace měřičů energií a smluvního
pronájmu

JARO 2006 V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Letošní tání a jarní deště nám bohužel přinesly také
povodeň, která zkomplikovala nejednomu obyvateli
Zámrsku život. I do školky se zaměstnanci a děti,
bydlící „za vodou“ dostávali stěží - první den záplav
přes Dobříkov, další dny se díky místním hasičům přes
rozvodněnou řeku
přepravovali na traktoru či
v hasičském autě. Povodeň oddálila i každoroční
„Vynášení Moreny“. Tetku zimu, jak také s dětmi
Morenu nazýváme, jsme letos poslali po rozvodněné
řece od penzionu, protože cesta k bývalé elektrárně,
odkud jsme pouštěli Morenu v minulých letech, byla
zcela neschůdná. Moreně jsme k jejímu odplouvání
zarecitovali tradiční říkadla a doufali, že s Morenou
odejde i letošní dlouhá zima.

O tom, že máme ve školce pilné sběrače, svědčí i
sběr sušené pomerančové a citronové kůry. Za
utržené peníze je vždy zakoupena do MŠ hračka pro
všechny děti a drobná odměna pro nejpilnější sběrače.
Těmi letos byli: 1. Barunka Tučková, 2. Blanička
Horáčková a 3. Natálka Kytlicová, Vojtík Zelinka a
Filípek Peterka.
Rádi bychom ke spolupráci přizvali i naše
spoluobčany - pokud by někdo z Vás měl zájem dětem
se sběrem pomoci, můžete ve školce odevzdávat
průběžně víčka z PET lahví. Drobné hliníkové obaly a
sušenou pomerančovou a citronovou kůru budeme
z důvodu malých skladovacích prostor sbírat v jarních
měsících – přesný termín bude upřesněn.

Naše přání bylo vyslyšeno a tak jsme mohli 20.
dubna vyrazit do Vysokého Mýta na oslavy Dne Země.
Přálo nám nejen počasí. Zúročila se píle dětí i jejich
blízkých - naše školka získala hned dvě ocenění.
V soutěži pořádané DDM Mikádo ve sběru víček z PET
lahví, jsme se umístili na 3. místě a získali míče v ceně
1000,- Kč. Ještě větší radost jsme však měli z 1. místa
ve sběru drobných aluminiových obalů (víček od
jogurtů, hliníkových obalů od sýrů, čokolád i
hliníkových plechovek apod.). Od Městského úřadu,
odboru životního prostředí, který soutěž pořádal, jsme

I když v našich aktivitách převažuje péče o životní
prostředí, nezapomínáme ani na další důležité oblasti
výchovy. Proto jsme se vydali prohloubit a rozšířit
znalosti z dopravy na dopravní hřiště ve Vysokém
Mýtě. Děti si s sebou přivezly cyklistické přilby, aby
své znalosti mohly vyzkoušet i v praxi. Za dozoru
příslušníků České policie z Ústí nad Orlicí – pprap.
Olgy Zavřelové, por. Evy Sichrové, pprap. Jiřího Meldy
a správce hřiště Jiřího Vokála musely respektovat
dopravní značky a semafory jako chodci i řidiči
koloběžek. Poté shlédly videopříběh s dopravní
tematikou zaměřený především na správné přecházení a
bezpečnost při pohybu na vozovce. Za odměnu si
prohlédly policejní vůz a vyfotily se v reflexní vestě
s policejní čepicí. Naše poděkování patří ředitelce MŠ
Pod Smrkem z Vysokého Mýta Jaroslavě Jílkové, která
tuto akci zorganizovala i policistům, kteří se dětem po
celou dobu pobytu na hřišti věnovali.
Jana Hradecká, učitelka MŠ Zámrsk

jako odměnu obdrželi pro všechny děti MŠ Zámrsk
„Výlet do pravěku“, na který pojedeme 21.6. 2006 do
Kosteleckých Horek. Na oslavách jsme byli úspěšní i v
drobných soutěžích a kvízech zaměřených na sběr
vybitých baterií (soutěže se žabákem Batem), sázeli
jsme kytičky, pozorovali ovce s jehňaty, dravé ptáky,
práci včelaře, ukázky starých řemesel atd. Na Dni Země
se nám líbilo natolik, že jsme posunuli i plánovaný
odjezd a vrátili se až po 12 hodině.

ŠKOLYMPIÁDA ve Vysokém Mýtě
Ve středu 31. května se naše škola zúčastnila každoročního sportovního klání
základních škol Školympiáda na sportovním stadionu ve Vysokém Mýtě. Z našich
celkem 15 startujících žáků jmenujme alespoň nejlépe umístěné:
Matěj Pilař – 4. ročník: 1. místo - běh na 400 m, 1.místo - hod míčkem (38,50 m), 2.
místo - skok daleký (288 cm)
Adam Zelinka – 2. ročník 1. místo - hod míčkem ( 25, 70 m)
Petr Kajsrlík – 2. ročník 3. místo - běh na 200 m
Všem zúčastněným žákům k jejich umístění gratulujeme!
Základní škola Zámrsk
Zleva Adámek Zelinka, Matěj Pilař, vpředu Péťa Kajsrlík

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. - 3.6. 2006
- výsledky v obci Zámrsk
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1

Strana zdravého rozumu

2

0.51

15

4 VIZE-www.4vize.cz

0

0.00

3

Balbínova poetická strana

0

0.00

17

Moravané

1

0.25

5

Právo a Spravedlnost

1

0.25

18

Strana zelených

28

7.23

6

NEZÁVISLÍ

9

2.32

20

Komunistická str.Čech a Moravy

46

11.88

8

Koruna Česká (monarch.strana)

2

0.51

21

Koalice pro Českou republiku

0

0.00

9

Občanská demokratická strana

120

31.00

22

Národní strana

3

0.77

10

Česká str.sociálně demokrat.

149

38.50

24

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

13

3.35

11

SNK Evropští demokraté

10

2.58

25

NEZ.DEMOKRATÉ (předs.V.Železný)

2

0.51

12

Unie svobody-Demokratická unie

1

0.25

26

STRANA ROVNOST ŠANCÍ

0

0.00

14

Pravý Blok

0

0.00
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