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Pozvánka na operu
Pro letošní podzimní koncert jsme tentokrát zvolili poněkud nevšední hudební projekt – komorní operní
představení. Soubor Musica per Quattro zde na zámeckém nádvoří v neděli 17. září v 15 hodin předvede
operu Wolfganga Amadea Mozarta „Bastien a Bastienka.“
Toto klasicistní dílko napsal Mozart již ve svých
11 letech jako svou operní prvotinu. Děj je
jednoduchý, pojednává o lásce pastýře Bastiena a
pastýřky Bastienky. Bastienka se dozví, že její
milý chce odejít do města a myslí si, že ji chce
opustit. Proto přichází za mluvkou, kouzelníkem
a chytrákem v jedné osobě - Colasem a prosí, aby
jí pomohl. Colas jí poradí, aby se chovala trochu
lehkomyslněji a namluvila Bastienovi, že si ji chce
vzít samotný pan hrabě. Za Colasem přichází i
Bastien a když se dozví o hraběti, chce také radu.
Za měšec dukátů mu Colas uvaří kouzelný nápoj.
Bastien se pak schází s Bastienkou a po hádce a
nedorozumění se nakonec smíří a děkují Colasovi
za jeho pomoc. Vše končí svatbou a oslavou pana
Colase.
Hudba opery je velmi melodická a vzletná, recitativy nejsou zpívané, ale mluvené a herecky rozehrané, což
přispívá k dobré srozumitelnosti děje.
Soubor Musica per Quattro, v jehož provedení budeme moci operu shlédnout, vznikl v roce 1995. Hraje ve
složení: housle – Josef Vlach, klarinet - Josef Hejna, lesní roh - Miloš Meier, fagot - Petr Macke. Sólistkou
souboru je sopranistka Zuzana Meierová. Soubor vystupuje s úspěchem nejen doma, ale i v zahraničí,
zejména v Polsku a Rakousku.
Věříme, že posluchače zaujme a potěší dílo z mladého tvůrčího období génia, od jehož narození letos
uplynulo 250 let.
PODĚKOVÁNÍ
Chci touto cestou poděkovat učitelům a dětem Základní školy v Zámrsku za milý dárek, který
děti nám „dříve narozeným“ předávaly u příležitosti Svátku matek.
Návštěva dětí jistě nejen mne potěšila i dojala. Velmi si cením toho, že zdejší učitelé vedou děti
k úctě ke starším občanům. Za to, i za další aktivity, jako byla například účast naší obce
v soutěži o nejkrásnější strom, jim touto cestou chci vyjádřit upřímné poděkování a popřát
hodně zdaru ve výchově nové generace…
Radka Lorencová, Zámrsk - Janovičky
Autorka těchto řádků, naše spoluobčanka paní Radoslava Lorencová, se bohužel jejich
zveřejnění již nedočkala. Zemřela po krátké těžké nemoci v pátek 1. září 2006. I my se tímto
připojujeme k projevům upřímné soustrasti zarmoucené rodině.
Obecní úřad

Hasičská modlitba
Nechť kdekoli oheň plane,
já splním svoji
povinnost...
Pro záchranu životů Pane
dej mi síly dost ...

Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem,
před ohněm blízké
chráním
a pomoc chci všem…

V náručí vynést dítě,
když ještě nevypršel čas,
ale i starce, matku,
která má šedý vlas…

Když z tvé vůle se má stát,
že sám při tom život
ztratím…

Vážení spoluobčané, dovolte nám v krátkosti
přiblížit činnost Hasičů Zámrsk v období od
1.ledna do 31.srpna roku 2006.
Zásahová jednotka našeho sboru, ve které je
zařazeno dvacet členů, měla v tomto období
dvanáct výjezdů, ať již k požárům, technickým
zásahům, tak i ke cvičením.
Zásahová
jednotka
je
pravidelně
proškolována.V letošním roce se členové
zásahové jednotky zúčastnili školení na řetězové
pily a šest členů je proškoleno na nositele
dýchací techniky. Jednotka byla v letošním roce
vybavena novým zásahovým oblekem. Též se
zakoupily tři páry nové zásahové obuvi. Dále
jsme byli vybaveni třemi dýchacími
přístroji
„Saturn S – 71- 20“. Některé ochranné a další
potřebné vybavení pro kvalitní a náročnou práci
při zásahu u požáru jsou zakoupeny z vlastních
finančních prostředků, na některé věci obdržela
obec dotaci.
Teď v krátkosti o výjezdech naší zásahové
jednotky: První výjezd byl od 29.3.2006 od
4:03 do 31.3.2006 18:30
technický zásah
v naší obci. Jednalo se, jak jistě všichni víte, o
povodně, které naši obec postihly. Na pomoc
při tomto zásahu naší jednotce přijely sbory
SDH z Janoviček a Dobříkova. Oběma sborům
patří poděkování za pomoc. Další výjezd byl
22.4.2006 od 13:41 až 15:06, jednalo se o
požár náspu železniční tratě, mezi obcemi
Zámrsk a Radhošť. Potom následovaly tři

- požehnej Pane mé rodině
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání
jsem jiným lidem dal…

technické zásahy. Úklid spadlého stromu,
čištění kanálu v dostihovém centru a 17.6.2006
úklid popadaných stromů. Pomoc občanům,
kterým déšť a vichřice, která se prohnala naší
obcí, poničila majetek. Po tomto výjezdu
následoval výjezd 11.7.2006 od 19.21 do 20:56
k požáru rákosu a suché trávy v katastru obce
Dobříkov. Následují dvě cvičení. 27.5.2006
okrsek Dobříkov (dodávka vody), 30.6.2006
rozloučení s velitelem stanice HZS
Vysoké
Mýto. 19.7.2006 technický zásah v naší obci
(mytí silnice na žádost občanů). Dále následují
dva výjezdy k požárům náspu železniční trati
mezi stanicemi Sruby – Zámrsk. První 21.7.06
od 10:55 do 12:07, druhý výjezd 25.7.06 od
17:35 do 18:51. Toto byla činnost zásahové
jednotky v období od 1.ledna 2006 do 31.srpna
2006.
Další hasičské akce: V únoru výroční valná
hromada (změna v obsazení některých funkcí).
V březnu Diskoples.V dubnu sběr starého
železa. Květen: pálení čarodějnic v „ Rajčuru“.
Naše družstva se v rámci svých možností
zúčastňovala soutěží v požárním sportu. V
květnu okrskového kola v Dobříkově 27.5.2006.
Ženy na okrsku zvítězily v čase 36,5, naši muži
skončili druzí, časem 36,7. 24.června 2006:
Memoriál Václava Flídra – muži 3.místo, ženy
obsadily 4 místo. Na této soutěži se poprvé
představila dvě družstva našich dětí.
Hasiči Zámrsk

Hasiči Zámrsk – mladí členové
Stojící zleva :
O. Příhodová, K. Merklová,
P. Kalousová, V. Profousová, M.
Říhová, M. Klofanda, Š. Pilař, M.
Toman
Klečící zleva:
M. Pilař, K. Kalousová,
V. Jiráská, E. Tomanová,
J. Janík, D. Janík
Ležící zleva : T. Lamberský, J.
Novotný

Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že 11.9. 2006 začala akce „Obnova živičného krytu a rekonstrukce železničního
přejezdu na silnici I/35 Vysoké Mýto,žel.přejezd – Zámrsk“, mám za povinnost Vás informovat o plánované
uzavírce a změnách dopravního provozu.
Tato stavba začíná na železničním přejezdu Ve Vysokém Mýtě a končí cca 900 m od přejezdu, směr
Zámrsk. Stávající kryt vozovky se bude frézovat po půlkách vozovky, na odfrézovaný podklad budou
položeny dvě nové vrstvy asfaltového krytu. Díky těmto silničním pracím je nutné usměrnit a omezit dopravní
provoz. Proto Krajský úřad pardubického kraje vydal dvě rozhodnutí na dvě uzavírky, částečnou a úplnou.
Částečná uzavírka bude v době 11.9.-22.9.2006 a je vedena takto: směr Vysoké Mýto – Zámrsk – provoz
bude veden po silnici I/35 v jednom pruhu a bude regulován přechodným dopravním značením. Směr Zámrsk
– Vysoké Mýto – provoz bude u autobazaru odkloněn na souběžnou bývalou I/35 až do Vysokého Mýta. Ve
Vysokém Mýtě povede objížďka po ul. Průmyslová a Vraclavská jednosměrně až na napojení na I/35 u
nemocnice.
Od 23.9.2006 -6.00 hod. do 26.9.2006 -6.00 hod. začne I. část úplné uzavírky, a to tak, že budeme jezdit
po hlavní I/35 až k žel.přejezdu, kde budeme odkloněni na místní komunikaci ul.Průmyslová (u Dřevotvaru),
Vraclavská až k nemocnici. Takto budeme jezdit obousměrně. Od 26.9.2006 -6.00 hod do 28.9. 2006 -6.00
hod. začíná II. část úplné uzavírky. Silniční provoz bude na křižovatce u autobazaru odkloněn na souběžnou
bývalou I/35 až do Vysokého Mýta. Ve Vysokém Mýtě povede objížďka po ul.Průmyslová a Vraclavská až na
napojení na I/35 u nemocnice. Tato II.část povede obousměrně. Protože nám toto dopravní omezení kromě
nervů poničí už tak porušenou místní komunikaci, budeme trvat na komplexnější opravě zvláště úseku
křižovatka zastávka – kravín. Před uzavírkou budou dle rozhodnutí KÚ Pardubice provizorně vyspraveny
lokální poruchy, po ukončení objížděk bude provedeno místní šetření a dohodnut rozsah opravy místní
komunikace.
Pro zajištění bezpečnosti při přecházení silnice u zastávky bude vyznačen vodorovně „V7 přechod pro
chodce“ a svisle „IP6 přechod pro chodce“.
Vím, že tato zpráva není moc optimistická, ale přesto věřím, že obrněni trpělivostí a dlouholetými
zkušenostmi s dopravním provozem na sousedící nejzatíženější komunikací pardubického kraje přežijeme i
nastávající období.
Za stavební komisi Ing. Pavel Matys, 10. 9. 2006

Co jsme stihli do prázdnin – informace o dění v mateřské škole v květnu a červnu 2006
Blížící se konec školního roku byl již tradičně
doslova „nabitý“ akcemi.
Ve školce předvedl své umění dětem kouzelník, na
další dvě představení – tentokrát hudební a taneční
umění dětí ZUŠ - se děti vydaly do Vysokého Mýta. O
tom, že i v naší MŠ máme šikovné děti se mohli
přesvědčit rodiče i hosté na jarní besídce.
Úspěšní jsme také byli na trojboji v Českých
Heřmanicích. Počasí nám tentokrát nebylo příliš
nakloněno, proto byl i program přizpůsoben deštivému
počasí. Mladší děti závodily ve třídě, starší házely
kriketovým míčkem a běhaly na 20m za drobného
deště. Mokrý písek v doskočišti nás přiměl
k improvizaci – děti skákaly do dálky ve třídě na
žíněnku. Za naši MŠ se závodů zúčastnily pouze dvě
předškolní děti. Předvedly však velmi pěkné výkony.
Nikolka Kyselová si dokonce odvezla 3 diplomy: za 2.
místo v běhu, 3. místo ve skoku dalekém a 3. místo
v trojboji. Radost ze 3. místa v závodu družstev měly i
mladší děti. Zpět jsme se vrátili nejen s diplomy a
cenami, ale také obohaceni o nové zážitky a radost z

tanečku, který se všechny děti na závěr závodů společně
naučily.
Celý květen a červen jezdilo 9 „odvážných“ na
předplavecký výcvik. Po překonání počátečních obav
se p. učitelky nestačily divit, jaké pokroky děti dělají.
Všechny děti bez problémů ponořily hlavu pod vodu,
většina splývala, více něž polovina na hloubce uplavala
od 3 do 7 m. Máme i dva rekordmany: Tadýsek Břečťan
uplaval 40m a Vojtík Zelinka dokonce 200m!
Největší událostí blížícího se léta byly však dva
výlety. Na první jsme se vydali do „pohádky“ na
zámek
v Litomyšli.
Prohlídka
zámku
byla
přizpůsobena věku dětí a byla plná hádanek a
zajímavostí. Prošli jsme se také zahradou, ve které je
socha lva. Říká se, že kdo na lva usedne, splní se mu
jeho tajná láska. A tak si všechny děti vyzkoušely, jak
se na takovém „kouzelném lvu“ sedí. Tajná přání by
nám mělo pomoci splnit nalezení klíče ve sgrafitu nad
vchodem do zámku. V klášterních zahradách jsme se
osvěžili zmrzlinou a spokojeni jsme odjížděli zpátky do
Zámrsku.

Na druhý výlet, který byl výhrou za sběr hliníku,
jsme
vyjeli
„do
pravěku“
(do
Střediska
environmentální výchovy Modrý dům v Kosteleckých
Horkách). Byl to trochu netradiční výlet se spoustou
překvapení. Při procházce v intravilánu obce děti plnily
různé úkoly a dozvídaly se zajímavosti o tom, jak se
v pravěku žilo. Vyráběly pouze za pomoci přírodního
materiálu oštěp , který potřebovaly na ulovení mamuta
(vycpaná kůže z divokého prasete), hloubily past na
mamuta (tentokrát naštěstí pouze plyšového). Tato
činnost se dětem velmi líbila - zvláště chlapcům. Dále
děti malovaly přírodními barvami ( hlína s vodou či
opálený klacík), zahrály si na přírodní hudební nástroje
(ořechy, šišky), přenášely vodu v dlaních z potůčku do
hliněného hrnce. Z keramické hlíny si vyrobily malý
dárek na památku a dokonce si vyzkoušely, jak se peče
„pravěký“ chleba ( placičky z mouky a ovesných
vloček). Zblízka si také prohlédly některá domácí
zvířata s mláďaty.

Ke konci školního roku patří i pasování na školáky.
Po slavnostním ceremoniálu se naši tři předškoláci –
Tadeášek Břečťan, Vojtík Zelinka a Nikolka Kyselová
vydali na pěší túru do Dobříkova. A protože jim při
plnění úkolů pořádně vytrávilo, posilnili se na zahradě
p. uč. Hradecké opečenými párky, zamlsali si, pohráli si
a vydali se do dobříkovského kostela. Ten si nejen
prohlédli, ale od p. Schejbalové se dozvěděli spoustu
zajímavostí o jeho historii i současnosti. Za jejich
vytrvalost je na hřišti v v Dobříkově p. Zelinka odměnil
dobrotami. Aby zvládly ještě večerní diskotéku ve
školce, zavezl nás zpět do Zámrsku manžel p. uč.
Hradecké autem. Po příjemně stráveném odpoledni i
večeru se všichni – děti i p. učitelky zachumlali do
spacáků a spali až do rána.
Poslední akcí letošního roku byl „DOBZA“ –
společně prožité dopoledne dětí z MŠ DOBříkov a
ZÁmrsk. Na hřišti v Zámrsku čekalo na děti překvapení
– ukázka výcviku psů Dona a Baka a feny Kessy.
Pejskové dětem ukázali, jak umí poslouchat, štěkat na
povel i zadržet zloděje. Byli pro děti inspirací i
v následujících soutěžích. Na pejsky si zahrály při
zdolávání překážkové dráhy, jezdily na koni (papírový
koník na tyčce), vozily jezdce (lezení v podporu dřepmo

s drátěnkou na zádech), sbíraly zrníčka jako kuřátka (
přenášely malé míčky), namotávaly vlnu na klubíčko
jako kočička, přenášely mléko od kravičky (vodu
v kelímku z kbelíku do kbelíku), vytvářely dvojice z
obrázků mláďat a samic atd. Na závěr si děti předaly na
památku vlastnoručně vyrobené dárečky. Dobříkovské
děti dostaly keramické motýlky, Zámršťáci voňavé
sáčky naplněné bylinkami. Nechyběla ani sladká
odměna.
Konec roku tak mohl být ve znamení předávání
diplomů a cen – za plavání, za sběr pomerančové a
citronové kůry a za sběr hliníku. O nejlepších sběračích
kůry jsme již informovali v minulém čísle Zámršťáčku,
proto připojujeme ještě informaci o nejlepších sběračích
hliníku: 1. Vojtík Zelinka, 2. Blanička Horáčková, 3.
Lenička Novotná, 4. Johanka Tomanová, 5.Barunka
Tučková. Poděkování patří také všem, kteří dětem se
sběrem pomáhají, vždyť celkem děti donesly 24,5 kg
sušené pomerančové a 1,6 citronové kůry a
29 733kusů!!! drobných hliníkových obalů. Protože
počet donesených kusů stále stoupá, změníme od
školního roku 2006/2007 systém evidence a budeme
hliník pouze vážit.
Školní rok 2005/2006 je za námi. Rádi bychom
proto ještě poděkovali:
- firmě Brűck AM za finanční dar poskytnutý v r.
2005 a za stavebnice
- p. Kubovému (SK Zámrsk) za finanční dar
poskytnutý v r. 2005
- p. Střasákovi a p. Petrovi za údržbu a opravu
dětských kol
- p. Tomanovi za monitor k počítači
- p. Prokopové za velké množství jahod a plodů ze
zahrádky, které dětem přinesla
- p. Ant. Novotnému ml. za dřevo na opravu koně
- p. Profousovi za zajištění dopravy na trojboj a zpět
- p. Y. Tomanové za pomoc v mateřské škole
- členům Základní kynologické organizace Vysoké
Mýto a Základní kynologické organizace Choceň - p.
Marcele Hradecké, p. Liborovi Hradeckému a p. D.
Fajfrovi.
Zaměstnanci MŠ
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