,

zpravodaj
nejen pro
obyvatele
Zámrsk

Zámršták
30.ledna 2015 číslo 1 ročník 1
3

Zastupitelstvo

www.zamrsky.cz
4

Obec

7

Spolky

Zasedání zastupitelstva

Poplatky pro rok 2015

Ženy v akci Zámrsky

Zápis ze dne 11.12.2014
(celé znění)

Rozpis obecních polatků

Shrnutí činností spolku v roce
2014

Slovo starosty

Arnošt Pala

Zámršťák je důležitý!

starosta obce

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vám představit
náš nový zpravodaj, který má
v plánu zastupitelstvo
vydávat čtyřikrát ročně. Také
chci jménem nově zvoleného
zastupitelstva poděkovat za
Vaši projevenou důvěru,
kterou nebudeme chtít zklamat.
Budeme se nadále starat o
údržbu a provoz naší obce,
aby se nám tady dobře žilo.
Dále se snažíme realizovat
několik projektů, které máme
v plánu a doufám, že přispějí
k zvelebení naší obce.
Chci poděkovat našim spolkům, které se v minulém
volebním období výrazně
zapojili do kulturního dění a
dělají nám život příjemnější.
Přeji Vám klidné prožití
jarního období a hodně
zdraví v celém roce. Budu rád
za Váš jakýkoliv dotaz nebo
podnět, který nám můžete
zasílat na
podatelna@zamrsky.cz

Cílem našich novin je
seznámit spoluobčany s
chodem obce a zapojit do
dění v obci co nejvíce z vás.
Možnost podělit se o své
názory, tipy koníčky a
nápady s ostatními spoluobčany a zastupitelstvu tak
umožnit pružněji reagovat
na vaše podněty. Jednou z
možností je přispívání na
stránky zpravodaje prostřednictvím e-mailu:
podatelna@zamrsky.cz nebo
helenavozakova@seznam.cz

Byl jsem svojí ženou požádán, abych přispěl svým
článkem do nového obecního zpravodaje. S napsáním
článku jsem dost dlouho
váhal a popravdě se mi do
toho vůbec nechtělo. Navíc
jsem se jednou o podobnou
věc pokusil. Když mi ale
prvně představila grafický
návrh Zámršťáka, včetně
prvních příspěvků, řekl jsem
si, že nějaký článek napíšu.
No a když jsem si znovu
přečetl obecní informační
prvotinu "Informace OÚ
Zámrsky občanům č.1", tak
jsem si uvědomil, že je
dokonce nutné ten článek
napsat a níže se pokusím
popsat proč.

Je tomu 7 let, kdy jsme se
poprvé v historii Zámrsk
pokusili uceleně informovat občany o dění v
obci. V roce 2008 jste byli
jako občané osloveni k
vyplnění rozsáhlého dotazníku. V němž jste mohli
svobodně vyjádřit svůj
názor k dění v obci a také
jste mohli formulovat svá
přání a požadavky na další
rozvoj obce. I když se
objevily určité výhrady k
malé anonymitě dotazníků,
přesto se vrátilo 29 vyplněných dotazníků. Připomenu, že dotazníky byly rozdány na trvale obydlená
popisná čísla, nikoliv na
každého občana, takže

Informace pro občany
o zajištění prodeje pečiva a masa, uzenin

Řeznictví Kunovský
zajíždí do naší obce každé úterý v 8.30 - 8.45 hodin
Prodává sortiment masa a uzenin u DPS
Pojízdná prodejna masa se zdrží vždy 10 – 15 minut

Pekárna PAULLA

Cíle našich novin

Lipník nad Bečvou
bude zajíždět do naší obce každé úterý a čtvrtek v 16.30 -16.50 hodin
Prodává sortiment pečiva u DPS

popř. schránky obecního
úřadu.

počet vybraných dotazníků
je třeba brát jako veliký
nám v roce 2008 zdálo jako
úspěch. A nejenže jsme byli
nemožné. Připomenu stručpříjemně překvapeni účasně výčet jednotlivých
tí na anketě, ještě víc přeoblastí.
kvapivá byla různorodost
nápadů, které jste prezenCesty, chodníky, zimní
tovali. Výsledky ankety
údržda
byly zpracovány do výše
- dokončil se projekt výszmíněného dokumentu.
tavby chodníků, včetně
Uznávám, že to nebylo
nové výsadby. Dále se
zrovna čtivá beletrie, ale
opravila zdevastovaná
vznikl dokument, který byl
cesta na Kozině. Nejvíce je
základem pro další práci
samozřejmě vidět nové
minulých dvou zastucesty. Začalo se rekonpitelstev. Až nyní zpětně
strukcí lesních cest, náslejsem si uvědomil, že se za
dovaly cesty, k Táboru,
poslední roky opravdu
(včetně dokončení cesty ke
podařilo realizovat většinu
občany požadovaných
věcí. Upřímně řečeno, to se ... pokračování na str. 2

KOMPOSTÉRY
Obecní úřad spolu s Mikroregionem Hranicko nabízí
občanům naší obce, i majitelům objektů určených k
rekreaci v obci Zámrsky Kompostéry 700 l k okamžitému odběru.
Cena kompostéru je 211,- Kč, jako manipulační poplatek.
Se zájemcem bude uzavřena „Smlouva o výpůjčce“ mezi
Mikroregionem Hranicko.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadu.
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Zámršťák je důležitý!
pokračování...
hřišti), spojovačka U Žebráka, cesta od Zábranského k
Vozákovému a dlaší chybějící kousky cest. Dá se tak
paradoxně říct, že
momentálně jsou v
Zámrskách v nejhorším
stavu cesty státní. Zimní
údržba se rozšířila dle
požadavků na údržbu schodů
na Komanicu, rozšířili jsme
údržbu cest o Důlkovou a
Starou cestu do Kelče
(pokud to lze).
Sportoviště
- opět můžu říct, že se povedlo vybudovat více než
požadované víceúčelové
hřiště. Po mnoha letech se
podařilo zrekonstruovat také
hřiště travnaté a hasiči si zde
vybudovali novou trať
umožňující pořádání hasičských závodů. Nebojím se
říct, že se jedná o nádherný
sportovní areál, který nám
závidí kdekterá obec v okolí.
Vodovody a kanalizace
- velice jste si stěžovali na
kvalitu vody a požadovali
jste rekonstrukci vodovodu.
Je příjemné konstatovat, že
se i toto povedlo, sice se celá
rekonstrukce vodovodu roz-

ložila do několika let, ale
povedlo se. Dále byly
požadovány rekonstrukce
obecních studen. Tady si
nejsem úplně jistý, ale
myslím, že se znovu zprovoznila studna u DPS.
Požadavek na čističku odpadních vod se prozatím
neřešil, protože naše obec
takovouto povinnost nemá.
Kultura a informovanost
- požadovali jste více akcí
pro děti a pro seniory,
požadovali jste více informací o dění v obci. Před
sedmi lety jsme informovali
o nové organizaci v obci
ASO Zdravé potraviny. Dnes
můžu konstatovat, že tady
máme další nový spolek
Ženy v akci. Tradičně akční
jsou hasiči a také myslivci
začali být pro veřejnost
otevření. Když k těmto
spolkům přičtu ještě kulturní
komisi obecního úřadu je
jasné, že akcí je u nás v obci
opravdu hodně.
Veřejná doprava
- požadovali jste zákaz kouření na zastávce včetně
zavedení elektřiny a rekonstrukci zastávky. Taky

jste požadovali novou zastávku u Nováků.
Z výše uvedeného výčtu je
patrné, že se nám toho
povedlo opravdu hodně. Tím
"nám" mám na mysli všechny občany Zámrsk, protože
společně jsme dali dohromady nějakou představu o
tom, co chceme udělat.
Každý přispěl svým nápadem. Pokud by nikdo před
sedmi lety nic nenapsal, asi
by dnes výčet realizovaných
věcí nebyl tak rozsáhlý.
Momentálně na obecním
úřadu opět probíhá debata o
další strategii pro nové
volební období. Vaše nové
nápady by se nám zase
opravdu hodily.
V sekci o informovanosti
jsem se úmyslně nezmínil o
Zámršťákovi. Má vysoké
ambice. Nechce Vás jenom
jednosměrně informovat o
tom, co bylo, ale chce Vás
také vtáhnout do dění.
Věřím, že někteří z Vás
najdou chuť podobně jako já
do časopisu přispět svým
příspěvkem, ať už je jakýkoliv. Dobrý recept, staré fotky, zajímavé vyprávění z
historie i současnosti, prostě
cokoliv.
Autor: Zdeněk Vozák

ASO - Zdravý život
Když jsme se před lety nastěhovali do bývalého tanečního tábora, moc jsme se z toho
radovali. Ale ještě větší radost máme z toho, že víc a víc z Vás přichází do našeho obchodu v
Zámrskách, na zmrzlinu nebo i na pizzu. Pro ty, kteří nás ještě neznají, bychom rádi o sobě něco
napsali.
Všichni, kteří bydlíme v našem domě, jsme před lety změnili stravu a stali jsme se
vegetariány, později vegany (vegetariáni nejedí maso, vegani nejedí maso, ale také mléčné
výrobky a vejce). Změna stravy nám všem v životě pomohla natolik, že se stalo naší velkou
touhou pomoci stejným způsobem i lidem kolem nás. Viděli jsme, že to, co jsme dostali, o to se
chceme dělit dál. Rozhodli jsme se tedy začít vyrábět některé základní potraviny. První
vlaštovkou byl celozrnný chleba, který nejprve putoval pouze našim přátelům, kteří projevili
zájem, později i do našeho obchodu v obchodním centru Koloseum. Pak jsme výrobu
rozšiřovali o různé druhy müsli (v současné době máme amarantové, pohankové, ovesné a
jáhlové), sušenky, krekry, karobovou „čokoládu“ a další. Otevřeli jsme v neděli pizzerii, kde
nabízíme pizzu z celozrnné mouky a samozřejmě bez sýra, pouze s polevou z kešu ořechů. To,
že pizza chutná, poznáváme podle toho, že se k nám návštěvníci často vracejí a doporučují nás
druhým, takže je jich čím dál víc. V pizzerii nabízíme také veganskou formu zmrzliny,
vyrobenou z čerstvého ovoce, sojového mléka a slazenou pouze agávovým sirupem bez stopy
cukru. Samozřejmě jste srdečně zváni posedět u nás a ochutnat něco jiného, než co si normálně
doma připravujete. Máme také internetové stránky, kde si o nás a o našich aktivitách a
produktech můžete přečíst i více. Jsou to: www.aso-online.cz.
Stále víc se zabýváme souvislostí mezi nemocemi a nesprávným způsobem stravování.
Pokud Vás něco trápí a rádi byste změnili stravu, jenom nevíte, jak na to, jsme Vám k dispozici.
Můžeme Vám pomoci sestavit jídelníček podle Vašich potřeb a můžeme Vám také ukázat, jak
si některé zdravé pokrmy připravit.
Vaši sousedé
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Doba plesová

Milí spoluobčané v Zámrskách, milí farníci,
velmi si vážím příležitosti, kterou mi dala redakce,
přispět hned do prvního čísla zpravodaje Vaší krásné obce.
Všem Vám v Zámrskách přeji vytrvalost v dobrém díle, které
jste si předsevzali!
Nabízím krátké zamyšlení nad dobou, ve které
žijeme: Začínáme druhý měsíc kalendářního roku, nový
církevní rok začal ale už poslední listopadovou nedělí L.P.
2014, v církvi jsme tedy trochu napřed... První na řadě je v
církevním roce adventní doba příprav na Narození Spasitele,
ta končí na štědrý den. Vánoční svátky nám 25. prosince
nekončí, ale začínají: k slavení křesťanských vánoc patří
novoroční děkování za milost nového začátku i tříkrálová
sbírka, do které jste na Charitu věřím přispěli i vy. Přestože
jsou delší, než si mnozí myslí, nejsou Vánoce pro křesťany
největšími svátky, to místo patří Velikonocům. Na svátky
Ježíšova sebeobětování a zmrtvýchvstání se budeme od
Popeleční středy připravovat čtyřicetidenním postem a slavit
Velikonoce pak budeme plných padesát dní. Jakou tedy dobu
prožíváme teď?
Druhá polovina ledna a začátek února se nazývá v
církevním kalendáři "liturgické mezidobí". Název by mohl
napovídat, že v době "mezi" se nic důležitého neděje, ale to by
byl omyl! Hned jak skončí tříkrálová sbírka a leckdy i o něco
dřív naplno propuknou přípravy na farní ples. V naší farnosti
má už šestnáctiletou tradici a "jednohubky ze Zámrsk" k
události nepochybně patří. Ples farnosti to je polonéza se
studenty v černém a mladými dámami v bílých šatech,
babičky, které se jdou jen podívat, ale rády se od vnuků nechají
přemluvit k polce na parketu, scénka většinou humorná a
občerstvení vždycky chutné, třeba když je ve "Vlčnovském
sklípku" servírují sourozenci Vlčkovi.
Farní ples je myslím víc než chvilka pobavení, dává
vědět, že jsou tu lidé, kteří chtějí radostně žít a víra v Boha je
pro ně motivací lásky k bližnímu. Už třetí rok se střídají v
pořadatelské službě na farním plese dvě skupiny organizátorů
a tak ti, kdo loni obsluhovali, mohou letos tančit a až nebudou
moc, tak i sedět. Chtěl bych poděkovat všem těm, kdo žijí s
ochotou a nasazením pro své bližní. Děkuji Vám a zvu vás na
ples! Ať je náš život vedle starostí a práce taky plesáním, že
máme ten dar, tu šanci, tančit po tomto světě a rozdávat radost
vlídným slovem, pomocí a snad i vyzváním k tanci.
Požehnanou dobu plesovou i nadcházející dobu
postní všem přeje o.Jan Bleša, farář
Kontakt na farnost Kelč
telefon: 571 110 030
email:fakelc@ado.cz

Obec Zámrsky
Zastupitelstvo obce Zámrsky
U s n e s e n í č. 6/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Zámrsky, konaného dne 11.12. 2014 na obecním úřadu
v Zámrskách
Zastupitelstvo obce projednalo:
1.
Inventarizaci majetku obce za rok 2014 – provede komise jmenovaná starostou obce
2.
Aktualizaci Územně analytických podkladů ORP Hranice v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích
obcí
3.
Vyčištění obecních lesů za účelem úklidu, těžby palivového dříví a následné nové výsadby
4.
Koupě dřevěné kolíbky pro účely vítání občánků za cenu 1.800,- Kč, bude proplaceno z pokladny obce na základě Kupní smlouvy
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1.
Informaci o rozpočtovém opatření č. 6/2014, které schvaloval starosta obce 28.11.2014 na základě pověření ZO
2.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Zámrsky za rok 2014 ze dne 21.11.2014
3.
Žádost Státního pozemkového úřadu o sdělení k pozemku 706/27 – vyloučení z převodu podle ust. §. 6 zákona č. 503/2012 Sb., o
Státním pozemkovém úřadu
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1.
Uzavření „Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje“, mezi obcí Zámrsky jako
poskytovatel a Olomouckým krajem jako příjemcem
(hlasování -pro 6 hlasů)
2.
Uzavření „Dodatku č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby na zajištění dopravní obslužnosti, mezi obcí Zámrsky, dopravcem
ARRIVA Morava a.s, a Olomouckým krajem
(hlasování -pro 6 hlasů)
3.
Vyplacení finančních odměn občanům, kteří vykonávali veřejně prospěšné práce za rok 2014, dle předloženého návrhu starosty –
příloha k zápisu č.2
(hlasování – pro 5 hlasů, zdržel se 1 hlas, proti 0)
4.
Vyplacení finančních odměn občanům, kteří vykonávali veřejně prospěšné práce za rok 2014, dle předloženého návrhu starosty –
příloha k zápisu č. 3
(hlasování – pro 6 hlasů, zdržel se 0, proti 0)
5.
Rozpočtové opatření č. 7/2014 v navrženém znění – návrh úpravy rozpočtu a důvodová zpráva jsou přílohou k zápisu č.1
(hlasování -pro 6 hlasů)
6.
Delegování na starostu obce pravomoc provádět rozpočtová opatření během roku do výše 20.tis. Kč a ve vztahu k přijatým dotacím v
plné výši
(hlasování–pro 6 hlasů)
7.
Hospodaření obce dle rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu na rok 2015 ve výši 1 skutečného čerpání rozpočtu 2014, tj.
3/12 – v období 1.1.2015 – 31.3.2015
(hlasování pro 6 hlasů)
8.
Podání žádosti o dotaci z „Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2015“,
který vyhlásil
Olomoucký kraj na rok 2015 na „Obnovu staveb drobné architektury místního významu“, konkrétně na opravu kříže na Kamenci a pomníku
padlých
(hlasování pro 6 hlasů)
9.
Uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu mezi obcí Zámrsky a RWE Energie, s.r.o., Praha – na rok 2015
(hlasování pro 6 hlasů)
10.
Prominutí úhrady poplatku „Ženám v akci Zámrsky“ a p. Radovanu Schmuckerovi za pronájem sálu KD dne 16.11.2014 kdy
společně pořádali koncert vážné hudby - smyčce s příčnou flétnou v Kulturním domě
(hlasování -pro 7 hlasů)
11.
Nevyhovět žádosti a neprominout poplatek za stočné za rok 2014 panu Holubovi Alexandrovi, č.27, kdy mu prasklým potrubím odteklo
cca 80 m3 vody
(hlasování -pro 7 hlasů)
12.
Zveřejnit záměr pachtu pozemku parc.č. 675/1 – ovocný sad v k.ú. Zámrsky o výměře 9110 m2, k užívání na dobu určitou do
31.12.2015, za cenu 400,- Kč/rok
(hlasování-pro 7 hlasů
13.

Nezveřejňovat záměr na pronájem budovy – garáže bez č.p. na parc.č. 88 v k.ú. Zámrsky
(hlasování-pro 7 hlasů)

(hlasování-pro 7 hlasů)
15.
Prominutí úhrady poplatku „Ženám v akci Zámrsky“ za pronájem sálu KD dne 7.12.2014 kdy spolek pořádal dílničky s vánoční
tematikou v Kulturním domě
(hlasování -pro 7 hlasů)
16.
Proplacení zajištění koncertu skupiny Paprsky v kapli Sv. Václava v Zámrskách 13.12.2014 – PROP, občanskému sdružení, Daroňova
175, Studénka – ve výši 2.500,- Kč
(hlasování -pro 7 hlasů)
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Zámrsky vítaly Moničku, Karolínku a Filípka
V neděli 14.12.2014 se dopoledne sešli na OÚ v Zámrskách děti a rodiče k
slavnostnímu vítání občánků.
Po představení Moničky,Karolínky a Filípka následovalo pásmo básniček v
podání starších dětí. Poté se ujala slavnostního projevu paní místostarostka
Alžběta Šimáčková.
Na závěr se zvěčnili rodiče svými podpisy do kroniky obce. Noví občánci
obdrželi dárky a maminky květiny.
Nechyběl ani fotograf, pan Schmucker, který zachytil slavnostní okamžiky
rodin.
Autor: Oravová Marie

Úřední hodiny na OÚ Zámrsky
Po
Út
St
Čt
Pá

JUBILANTI

8 – 11 12 - 15
8 – 11 12 – 15
8 – 11 18 – 20
8 – 11 12 – 15
-----------

Leden

Starosta, místostarosta přítomen každou středu od
18.00 do 20.00 hodin
Provozní doba „Internetové stanice“ pro veřejnost v
budově obecního úřadu Zámrsky
PO, ÚT, ČT 13.00 - 15.30 hod.
ST 18.00 - 20.00 hod.
Nebo po domluvě v úřední hodiny na Obecním úřadu
kontakt: www.zamrsky.cz
telefon: 581 623 536

Novák Antonín
84 let
Schindlerová Ludmila 60 let
Frydrychová Věra
65 let
Pala Arnošt
60 let
Ledvinová Ludmila
55 let
Schmucker Radovan 50 let

č.p. 84
č.p. 50
č.p. 40
č.p. 70
č.p. 3
č.p. 57

Únor
Pavelka Petr
Masaříková Jarmila
Masařík Josef
Zábranská Ludmila

50 let
70 let
75 let
75 let

č.p. 34
č.p. 37
č.p. 37
č.p. 16

85 let

č.p. 84

Březen

Výzva občanům !
Upozorňujeme občany, aby neparkovali svá
vozidla na obecních chodnících.

!

Nováková Hedvika

Všem jubilantům gratulujeme, a přejeme
spoustu sil a zdraví do dalších let.

Oznámení občanům, poplatky v roce 2015
Odvoz komunálního odpadu- systém vyvážení je stejný
Ceny zůstávají stejné:
fyzická osoba s trvalým pobytem.........
350,- Kč Dítě do 15 let....... 210,-Kč
chata, chalupa nebo trvale neobydlená nemovitost roční poplatek....... 350,- Kč
Poplatek za psa zůstává stejný...............

1. pes 100,- Kč
2. pes a další 200,- Kč

Poplatek za stočné
se stanovuje z množství odebrané vody za minulý rok- počty odebraných m3 za nemovitost obecnímu úřadu poskytuje VaK Vsetín
Zastupitelstvo obce na zasedání 20.12.2006 stanovilo: poplatek za stočné na 5,-Kč za 1 m3 odebrané vody.
Splatnost všech poplatků je do 30.6.2015, občané mohou platit do pokladny na Obecním úřadě, možno zaslat i složenkou.
Popř. domluvit se: osobně na OÚ, e-mail" podatelna@zamrsky.cz, tel. 581 623 536
V případě, že budete chtít využít platby převodem na bankovní účet obce:
Účet č.: 21620831/0100, spec. symbol: 1340, KS:8
Variabilní symbol je číslo popisné nebo evidenční vašeho domu, chaty
Pala Arnošt, starosta obce
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Kultura v obci v roce 2014
I když se zdá, že se v naší obci nic neděje, není to tak úplně pravda. Když dáme do kupy soupis akcí, které v naší obci
proběhly za rok 2014, zjistíme, že jsme docela činorodá a společenská obec.

Termín:

Akce:

Pořádající:

25.1.

Dětský maškarní ples

Hasiči

Divadlo Tyl Veselé paničky Windsorské

Obec

5.3.

Velikonoční dílničky

Ženy

17.5.

Den zdraví

Ženy

12.7.

Svobodní ženatí + dětský den

Hasiči + Ženy

26.7.

Turnaj čtyř obcí

Hasiči

24.8.

Nohejbalový turnaj

Trlifaj Petr

27.-28.9

Zámrské hody

Hasiči + Myslivci + Ženy

18.10.

Pinpongový turnaj

Trlifaj Petr

25.10.

Hodová zábava Němetice

27.10.

Lampionový průvod

Obec

15.11.

Autorské čtení - Jaroslava Černá

Ženy

16.11.

Koncert dámského tria

Ženy + Schmucker

22.11.

Setkání důchodců

Obec

30.11.

Rozsvěcování vánočního stromu

Obec

7.12.

Vánoční dílničky

Ženy

10.12.

Česko zpívá koledy

Ženy

13.12.

Proměny, koncert v kapli

Obec

13.12.

Hon, posezení s myslivci

Myslivci

14.12.

Vítání občánků

Obec

15.-19.12.

Charitativní sbírka pro matky s dětmi

Ženy

31.12.

Tradiční silvestrovský fotbálek

9.2.

+ nastříkané kluziště

Hasiči, Trlifaji

Posezení s důchodci

Den dětí
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Připravované akce pro rok 2015
14.2.2015 od 14 hodin

Dětský maškarní ples

21.2.2015 od 16 hodin

Divadlo Ventyl s hrou Jak je důležité míti Filipa

28.3.2015 od 16 hodin

Kurz háčkování

30.4.2015 od 16 hodin

Pálení čarodějnic

Případné změny a bližší informace zveřejníme místním rozhlasem a letáky do schránek.

Jak je důležité míti Filipa
21.2.2015 v 16 hodin přijede do Kulturního domu v Zámrskách divadlo Ventyl z Drahotuš
Autor:
Režie:
Překlad:
Kostýmy:
Scéna:

Oscar Wilde
Kamil Štroncer
Jiří Zdeněk Novák
Markéta Burianová
Markéta Burianová

Slavná komedie, patřící do klasického světového repertoáru, vám dovolí vychutnat duchaplné dialogy dvou
mazaných kamarádů i jejich svérázné názory na ženění a vztah k ženám.
Gentlemani Jack Worthing a Algernon Moncrieff měli skvělý plán! Aby si zpestřili svůj poklidný život a vnesli
do něj trochu vzrušení, vymysleli si osobu, za kterou nutně musí cestovat. Jack si vytvořil imaginárního bratra
Filipa, kterého používá jako výmluvu, aby mohl jezdit do Londýna za půvabnou Gvendolínou. Algernon zase
měl imaginárního přítele Bunburyho, který je neustále nemocný a on ho musí naléhavě navštěvovat u
nemocničního lůžka. Vše se začne hroutit ve chvíli, kdy si Moncrieff začne říkat Filip poté, co navštíví
Worthingovu mladou chráněnku Cecílii na venkovském sídle. Když se oba gentlemani společně ocitnou pod
jednou střechou - nastane ten pravý čas odhalit, jak je důležité míti Filipa!

Z předloňského vystoupení souboru Tyl v Zámrskách, kdy zahrál hru Poprask v laguně
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Spolky v obci
Rok 2014 a Ženy v akci

Akce spolku r.2014
5.3 . - Velikonoční dílny

Tak nám skončil rok a začal nový, zase máme čisté stránky
diářů a pomalu, abychom je začali plnit daty našich akcí. Rok
2014 byl pro náš spolek dle mého názoru velmi úspěšný, byl
to rok našeho založení a od března jsme toho stihli velké
množství.
Prvním našim počinem byly ne příliš
úspěšné Velikonoční dílny dne
5.3.2014. Ne, že by se nepovedly, to
právě naopak,ale zklamal nás počet
lidí. I když vzít to kolem dokola, i
komornější akce mají své kouzlo a
atmosféra udělá hodně. Prostě jsme si
to i tak užily.
Pod názvem Den zdraví jsme se
17.5.2014 pěkně zapotily u tří druhů
cvičení, protáhly jsme se při aerobiku,
zatančily si při zumbě a vyzkoušely
všechny svaly u pilátes. Byl to
mazec,ale parádní. Troufám si říct, že
úspěch byl veliký. Užily jsme si to
všechny, ochutnávka zdravých
pomazánek a dobrot se taky povedla.
Přišlo léto a náš spolek dostal pod

správu kulturní dům. Důvod k oslavě to
asi nebyl, dneska už víme, co je s tím
práce a starostí, ale myslím si, že se
hnulo k lepšímu spousta věcí a kulturák
nám pomalu kvete. Dostal novou
výzdobu, po x letech je celý vypraný a
vydrbaný od shora až dolů a kalendář
jeho užívání je taky dost plný, takže
všechno šlape jak má. Samozřejmě jsme
lehce zkrášlily i okolí, zatím je osázený
jen jeden záhonek,ale zato se krásně
chytil a už letos nám dělal radost.
Spolu s SDH jsme v červenci,přesněji
12.7., uspořádaly Dětský den se
zaměřením na zdravotnictví. Úspěch
byl veliký. Rodiče i děti zářili
spokojeností, něco nového se přiučili. A
moje drahá Ostravská část rodiny byla

17.5. - Den zdraví
12.7. - Dětský den
27.9. - Zámrské hody
velmi nadšená, že umíme vymyslet
vzdělávací zábavu bez mrknutí oka. Jó
hold Zámrsky nejsou žádné béčka!!!
A pak přišlo září, spolky se spojily a za
velké pomoci a obětavosti Radka
Schmuckera i obce proběhly Zámrské
hody. Tato dvoudenní záležitost, která
proběhla 27. 9. - 28.9. 2014 byla
úspěšná i neúspěšná. Je to sporné,
myslím, že z toho máme všichni lehce
smíšené pocity. Sobota se celkem
vydařila, dozvěděli jsme se něco
nového o historii našeho okolí od pana
Pavlů, hrála nám živá hudba, u fotek
občas nebylo k hnutí a volná zábava se
protáhla do pozdních nočních hodin.
Děti okupovaly skákací hasičské auto i
herní koutek, o některých jsme až do

13.11. - Divadelní představení v Hranicích
15.11. - Autorské čtení
16.11. - Koncert Dámského
tria
7.12. - Vánoční dílničky
9.12. - Večírek s Halinou
Pawlovskou
10.12. - Česko zpívá koledy
21.12- Sbírka pro opuštěné
matky s dětmi

více informací:
http://zenyvakci.zamrsky.cz

... pokračování na str. 9

Z předání sbírky v Azylovém domě Armády spásy v Havířově
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Zkrášlování prostoru před kulturním domem

Ženy v akci Zámrsky na hodech

Rok 2014 a Ženy v akci
... pokračování
večera ani nevěděli. Neděle ta už byla
slabá, do průvodu na mši přišlo méně
lidí, než jsme čekali, vyšli jsme pozdě
kvůli špatné komunikaci.Otec Jan
kvůli úrazu čekal v kostele a my u
hasičárny. Po mši se k nám do
kulturního domu připojila jen hrstka
lidí. Na všechny čekal řízek a
bramborový salát a nic. Neděle byla
snad nejslabší. No uvidíme příště,
třeba se účast vylepší, i když ti co přijít
chtěli přišli.
Dne 13.11. jsme konečně nic
nechystaly a prostě si zašly se svými
protějšky a známými či příbuznými do
divadla. Pravda nejeli jsme daleko jen
do Hranic na Střelnici a divadlo přijelo
za námi. Eva Holubová, Ivana
Chýlková, Mojmír Maděrič a Jan
Holík se nám představili v komedii

Klára a Bára. No bylo to velmi veselé a
dobře jsme se bavili. Konečně někdo
něco pořádal pro nás.
Po měsících čtení a přípravy jsme
mezi námi v Zámrskách přivítaly paní
Jaroslavu Černou spisovatelku, žijící
v Teplicích nad Bečvou. Sešly jsme se
15.11. v zasedací místnosti obecního
úřadu. Opět nás nebylo moc,ale
nakonec se to ukázalo jako veliké plus.
Popovídali jsme si o knihách, jak
vznikají o jaká témata se paní Černá
zajímá, co má v plánu, přečetla nám ze
své nové pohádkové knihy jednu
kapitolu nebo chcete-li pohádku.
Dozvěděly jsme se něco o regresích i
ezoterice a bylo to moc zajímavé
povídání. Užily jsme si to všechny,
odnesly si knihy a spoustu pozitivní
energie.

Hned druhý den 16.11. náš kulturní
dům rozezněly tóny vážné i nevážné
hudby. Dámské trio z ZUŠ Hranice
nás provedlo pomocí hudby staletími.
Takový pohodový odpočinkový a
komorní koncert. Opět účast nebyla
velká,ale účinkující se nám ze
vstupného podařilo zaplatit. Tuto akci
vymyslel náš kamarád Radek
Schmucker a my mu s tím trošku
pomohly a bylo to moc fain, tak snad
příště přilákáme víc lidí.
No a přišel prosinec, ten byl taky
hrozně nabitý. Začalo to 7.12.
předvánočními dílnami, na rozdíl od
těch velikonočních ty měly úspěch.
Alespoň co dopočtu zúčastněných a
dobré nálady, i když tu my máme stále.
Vyráběli jsme o sto šest a vzniklo z
toho hromadu pěkných vánočních

Koncert Dámského tria

doprovodila na klávesy Lenka
Kubešová a zase i přes nedostatky
jsme se posunuli k lepšímu. Důležité
bylo, že naši spoluobčané přišli a
společně jsme vytvořili příjemnou a
přátelskou předvánoční atmosféru.
Posledním počinem roku se stala
sbírka ošacení, domácích potřeb,
hraček, nádobí pro azylový dům v
Havířově. Ve dnech 15. - 19. 12. paní
Ledvinová trpělivě na obecním úřadě
přijímala pytle všech zmíněných věcí,
fotografovala příchozí,a tak díky všem
dobrým lidem v naší obci a nejen jim
21.12. odjelo naložené hasičské auto

do Havířova. Osobně jela věci předat
Helča, Markétka, Radek, Pavel
Vinklárek a Arnošt. Věci přebírala
paní ředitelka, od pohledu milá a
příjemná paní a věřím, že s radostí.
Předávání jsme se nezúčastnila,ale
podle Helčina vyprávění, setkávají se
tam dnes a denně s velmi smutnými a
šílenými příběhy maminek a dětí.
Originál vyprávění poskytuje Helča.
A tak nám ten rok skončil
silvestrovským fotbalem, bruslením,
děti se svezly na bobech a sáňkách v
koňském vleku a vše vyvrcholilo
všeobecným veselením v kulturáku.

dekorací z vatových tampónku,
těstovin, kávy apod. Užili jsme si
opravdu všichni a bylo to moc fajn.
9.12. jsme měly takový malý,dá se
říct, vánoční večírek, v Hranicích v
Bonveru. Čistě dámská jízda s
Halinou Pawlovskou co dodat. Plno
smíchu, Halina je výborná a vtipná
vypravěčka, nadsázky a veselých
komentářů jak k její kypré postavě i k
životním událostem. Bylo to parádní,
sešly jsme se v plném počtu,přijaly
novou členku Lenku Kubešovou, no
výjezdní zasedání jak má být.
10.12. proběhlo tradiční zpívání koled
u našeho vánočního stromu, tak u nás
po druhé Česko zpívalo koledy.
Organizace byla veliká, lidí mraky,
chybička se sice zase vloudila,ale to už
tak u nás bývá. Tentokrát nás

Maškarní bál

To už samozřejmě nebylo v naší režii.
Co dodat na závěr. Rok to byl co do
množství akcí nabitý a úspěšný. Bylo
nás všude vidět a bylo o nás taky všude
slyšet, hlavně v novinách. Přibyly nám
dvě členky Peťa Perutková a Lenka
Kubešová, spoustu věcí jsme se
naučily a ze spousty věcí jsme se
poučily. Pochopily jsme a doufám, že s
námi i ostatní, že jsme holky šikovné a
nebojíme se s ničím poprat. Každá
umíme něco jiného, můžeme se
ledacos jedna od druhé přiučit, a tak se
vzájemně doplňujeme. Musím
poděkovat všem co s námi

spolupracovali a pomáhají nám.
Radkovi, některým z řad hasičů,
hlavně Pavlovi Vinklárkovi, obci i
myslivcům a hlavně našim rodinám a
partnerům, že s námi mají trpělivost.
Tak milé Ženy díky za ten minulý rok a
vzhůru do toho nového, snad se taky
vydaří. Hodně štěstí, zdraví a lásky,
pevné nervy a hodně elánu!!!!!
Zdeňka Hašová

Více informací o spolku:
http://zenyvakci.zamrsky.cz

Kurz háčkování
Ženy v akci Zámrsky pořádají 28.3.2015 od 16
hodin na obecní úřadě Kurz háčkování
Naučíme vás základy háčkování, sebou háček a
klubíčko vlny.
Přijďte mezi nás, kdo neumí háčkovat, něčemu
novému se přiučí a kdo umí, pochlubit se svými
dílky.
Rozhodně to bude příjemně strávené odpoledne.
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SDH Zámrsky
Rok 2014 z pohledu SDH Zámrsky
Dovolte, abych Vás seznámil
s činností Sboru dobrovolných hasičů Zámrsky v roce
2014.
Pro zdárný chod každého spolku je
nutné kvalitní vedení. Náš výbor je
složen se silných osobností, a proto
nám nečiní problém „řídit sbor jako
firmu“. Proto téměř s železnou
pravidelností svolává jednatel Pala
Arnošt ml. schůze. 10. ledna loňského
roku se konala Výroční Valná
hromada našeho sboru. První
výborová schůze loňského roku
proběhla 15.července. Zde jsme
projednávali především možnosti
čerpání dotací pro další období, hlavně
z mikroregionu Hranicko. Podruhé se
výbor sešel 7. srpna. Tehdy se zahájili
přípravy na obecní hody. Mohlo by se
nezasvěceným zdát, že tento výčet tak
úplně nesedí se zmiňovanou železnou
pravidelností. Dvě výborovky a ani
jedna členská opravdu nejsou příliš.
Ale jest pravdou, že proběhlo
bezpočet operativních setkání především členů výboru. Na těchto se
probíraly nejaktuálnější problémy
(namátkou vzpomenu příprava
fotbalových akcí, dětský den, invaze
kůrovce, válka na Ukrajině) a jiné
zásadní momenty v životě sboru. Tato
jednání probíhají povětšinou v
hospůdce u Defiho. Samozřejmě se
naši zástupci zúčastňovali i okrskových schůzí. 22. listopadu Pala Arnošt
ml., Šulák Laďa a Antonín Orava ml.
navštívili Výroční Valnou hromadu v
Horních Těšicích. Následovala 13.
prosince Valná hromada v Ústí (zde
nás zastupovali bratři hasiči bratři
Pavlíkovi) a 27. prosince ve Skaličce
(tentokrát delegace ve složení Orava
Antonín ml. č.5 a manželé Vinklárkovi).

i na tomto poli patříme k těm
nejlepším v okrsku. 8 května se konalo
okrskové kolo v Ústí. Naši borci se
blýskli skvělým třetím místem a s
časem 32 sec se tak opět umístili, jak
se říká na bedně. V přeboru jednotlivce jako vždy zazářil bratr Franta
Pavlík, který se časem 22,2 sec
vyhoupl na druhé místo (zde je nutno
podotknout, že tento výsledek byl
následně podroben pečlivému rozboru, se závěrem, že jako profesionální
hasič musí příště přidat – doporučení
výboru zní „méně pořadových cvičení
a více běhání“). Povzbuzení zmiňovaným umístěním na bedně se naše
No a když spolek funguje skvěle na sportovní družstvo rozhodlo započít s
řídící úrovni, pak se můžou upnout pravidelnými tréninky na hřišti v
síly i do sportovních aktivit. Jak jistě Němeticích. Poprvé se tak stalo

25. června a již 29. června se
zúčastnilo soutěže v Němeticích. Zde
se sice zúročila dřina z přípravy, ale
11. místo (čas 23,7) jsme považovali
za zklamání. Proto bylo bezprostředně po skončení závodů rozhodnuto o
ukončení tréninků s okamžitou
platností. To se následně ukázalo jako
mimořádně prozíravé a mne samotného by zajímalo, koho to tehdy
vlastně napadlo. Posuďte sami – již 11.
července v Partutovicích 20,9 sec, tzn.
téměř o tři sekundy zlepšení, navíc se
zde běží na trati do tvaru Z. Tady si
však naši borci sáhli na dno svých sil a
byli tak nuceni opustit tamní areál
ještě před jeho uzavřením. Následovala 18.července noční soutěž v
Němeticích. Tam se družstvo odebralo

Z loňských závodů v Němeticích
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po poradě v místním restaurantu.
Bohužel asi mládí a menší zkušenosti
bratra Vojty Pavlíka zapříčinily, že
nedošlo ke střiku a družstvo tak
skončilo s neplatným pokusem. Další
soutěže se naše družstvo zúčastnilo
20. července v Ústí.
Protože naši členové jsou multidisciplinární sportovci, nezůstalo ani
v loňském roce pouze u požárního
sportu. 12.července jsme uspořádali
tradiční fotbalové klání ženatí v.
svobodní. Po lítém boji a výsledku 6:6
po třetí třetině musely rozhodnout
penalty. V těch se projevila rozhodnost
a pevné nervy ženatých, kteří zvítězili
8:7.

... pokračování na str. 11

Rok 2014 z pohledu SDH Zámrsky
pokračování...
Za čtrnáct dní, tedy 26.července se
konal turnaj čtyř obcí. Z vítězství se
tentokrát radovali hráči z Rouského,
naši obsadili druhé místo, třetí byla
Skalička a na pěkném čtvrtém místě
skončilo družstvo Komárovic. Měsíc
srpen byl ve znamení nohejbalu. 24.
pořádal náš hostinský turnaj hospůdky
u Defiho. Tady náš sbor reprezentovalo hned několik členů, kteří podali
velice solidní výkon. Další týden (30.
srpna) náš tým ve složení Pavel
Vinklárek, Pepa Jakubec, Jirka
Ledvina junior a Robert Jiříček
nastoupil na turnaji v Podlesí. Hráli
srdcem, ale ukázalo se, že nohejbal je
lepší hrát nohou. Přesto se i zde
umístili v první desítce. Poslední
sportovní akcí loňského roku byl
tradiční Silvestrovský fotbálek, letos
doplněný ještě hokejovým kláním.
Pobavit se a zahrát si přišlo mnoho
občanů naší obce. Nalévala se
slivovice, pojídaly klobásy. Pan
Michal Perutka zapřáhl koně do
dětských saní a bobů a vozil děti.

I v loňském roce jsme byli aktivní na
poli kultury. 25.ledna jsme ve
spolupráci s Ženami v akci uspořádali
tradiční Maškarní bál, tentokrát ve
stylu námořníci. Odpolednem
provázel Kapitán v podání bratra
Zdeňka Vozáka, kterému asistovali
početná ekipa plavčíků. Tradičně se
účastníme oslav našeho patrona sv.
Floriána – 4.května v Kelči a
11.května v Kladerubech. 12.července, při fotbalu ženatí v. svobodní
proběhl dětský den. Tentokrát se z
plavčíků staly zdravotní sestry a
předváděly dětem základy zdravovědy. Nejnáročnější akce nás čekala
ve dnech 27. a 28.září. Opět za
spolupráce s akčními ženami jsme
uspořádali hodový víkend. Pro děti byl
k dispozici skákací hrad, Arnošt a
Pavel prodávali zabíjačkové speciality, ženy upekly něco na zub, myslivci
prodávali guláš, proběhla výstava
historických fotografií Zámrsk, jejich
obyvatel a okolí, proběhla dětská
fotosoutěž. K poslechu a tanci hrála
kapela Nejistota z Hustopeč.

Heraldik vysvětlil symboly obecního
znaku. Druhý den jsme zahájili
průvodem od obecního úřadu do kaple
na mši svatou, odtud jsme pokračovali
do zeměděláku na oběd. Do kroku
nám vyhrávala muzika z Kelče.
Jedinou kaňkou na povedeném
víkendu byla skutečnost, že došla
slivovica. Koncem roku, přesněji 21.
prosince, náš starosta (Vinklárek
Pavel) a jednatel (Pala Arnošt ml)
odvezli materiál, nashromážděný
během charitativní sbírky do
Azylového domu Armády spásy v
Havířově.

společného se ztrátami barevných
kovů v obci). Nadále běží akce sbírejte
s hasiči, kdy naši spoluobčané mohou
odevzdávat vysloužilé elektrospotřebiče u Novákovy stodoly, kde se
o ně postará bratr Franta Vinklárek.
V loňském roce 3.července naše
řady opustil bratr Orava Antonín
(hospodský) z čísla 51 . Doprovodili
jsme ho na jeho poslední cestě i s
hasičskými poctami. Přišly i veselejší
události. 4. května se dožil 70 let bratr
Orava Antonín senior z čísla 5. 23.
srpna oslavil bratr František Vinklárek
60. narozeniny. Na výročí bohatý rok
završil Tonda Žídek, taktéž 60 let,
který oslavu svých narozenin pojal
jako průřez trnkovými úrodami
posledních čtyřiceti let. I nový rok
jsme zahájili oslavou 60.tých narozenin. Tentokrát 17.ledna slavil náš
bratr Arnošt Pala starší.

Loňský rok byl bohatý i na brigády.
27. března jsme hnojili hřiště, prvního,
čtvrtého a devátého dubna jsme na
něm sbírali kamení a 8. a 9. července
se svařovalo, betonovalo, uklízelo,
prostě stavěly se branky. 27. prosince
jsme vyrobili ledovou plochu na
obecním kurtu. Proběhlo několik
prodejů železného šrotu, utržili jsme i
V rámci prověrky bojové připrana barevných kovech (zde bych chtěl venosti se Orava Antonín ml a Franta
podotknout, že opravdu nemáme nic Pavlík ml zúčastnili pravidelného

Ze závodů ve Skaličce

školení velitelů, které proběhlo ve
dnech 22. a 23.února v Přerově.
Pravidelně probíhala kontrola a
zkoušení výzbroje a výstroje.
Nezanedbávali jsme ani údržbu
svěřené techniky, aby byla vždy
připravena k zásahu a ochránit tak
zdraví a majetek náš a našich
spoluobčanů. Vždyť naposledy u nás
hořelo 31.prosince, pravděpodobně

roku 2008, kdy neopatrnou manipulací s pyrotechnikou, podpálil pan
Josef Kuchař tuji ve své zahrádce. Na
zdolání živlu použil tehdy zahradní
hadici, oheň přemohl a součinnosti
zásahové jednotky tak nebylo potřeba.
Tuto idylu a oázu bezpečí však narušil
31.prosinec 2014. V asi 15.30 hod se
usadil rudý kohout u Stejskalů, č.p48 .
Arnošt Pala ml a Pavel Vinklárek

zpozorovali jak plameny polykají
udírnu. Neváhali a bleskovým
zásahem za použití dvou hasících
přístrojů živel zdolali. A to i přes
značné riziko zranění od psa, který
bránil pozemek majitele. Bohužel
klobásy zachráněny nebyly a udírna
utrpěla značných škod. Ony ty klobásy
by už asi stejně k ničemu nebyly,
protože podle očitých svědků je udil

již tři dny.
Jak vidíte, činnost našeho sboru byla i
v loňském roce opravdu bohatá.
Věřím, že v ní budeme i nadále
pokračovat. K tomu mi dovolte, abych
popřál všem členům, našim příznivcům i všem spoluobčanům hodně
zdraví, trochu štěstí a žádný požár v
roce 2015.
za SDH Zámrsky Václav Vozák

Vedení SDH Zámrsky 2015-2019
Starosta: Vinklárek Pavel

Hospodář: Ing. Vozák Zdeněk

Náměstek starosty: Hynčica Kamil

Předseda kontrolní a revizní rady: Pavlík Petr

Velitel: Orava Antonín ml.

Člen kontrolní a revizní rady: Šulák Vladimír

Zástupce velitele: Pavlík František ml.

Člen kontrolní a revizní rady: Vinklárková Jana

Strojník: Pala Arnošt ml.

Člen výboru: Jiříček Robert

Referent prevence: Hašová Zdeňka

Člen výboru: Jakubec Josef

Jednatel: Ing. Vozák Václav ml.
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Hon a poslední leč v Zámrskách
Poslední dobou se toho v naší obci
děje celkem hodně, nevím jestli je to
tím adventním časem nebo dlouhými
večery, prostě to tu teď žije. O
pomyslný vrchol všech akcí se
postaralo Myslivecké sdružení
Doubek Zámrsky
uspořádáním
tradičního honu s večerním posezením
pro občany. V letošním roce se
členové spolku, hosté a příznivci
myslivosti sešli 13.12.2014 v 8:00
hod. u kulturního domu, aby společně
obešli svoji honitbu. Účast byla
veliká, 35 střelců a 30 honců ulovilo
19 zajíců. Počasí myslivcům přálo,
nepršelo, nesněžilo a bylo i nezvykle
teplo, až na to bahno si myslím, že se
hon vydařil soudě podle večerních
spokojených úsměvů všech zúčastněných. Hon byl trubači ukončen a
mohlo začít posezení s tancem,

tombolou, výborným srnčím gulášem
a volnou zábavou. Nechybělo klasické
občerstvení v podobě piva a slivovice
bez toho by to asi ani nešlo. Kultruní
dům praskal ve švech, takové
množství lidí pohromadě už dlouho
nezažil, stále se od někud přinášely
stoly a židle a lidé se mísili, nálada
byla velmi veselá. Tančilo se možná i
zpívalo. Byl vyhlášen král a královna
honu a ocenění samozřejmě získal i
pan Ševčík, který za jeden večer skolil
6 divočáků, což je výkon v našich
končinách nevídaný, klobouk
dolů.Zábava volně plynula do
pozdních nočních hodin a bohatá
tombola to vše jen umocnila. Tak
velké díky za celou vydařenou
akci.Nezbývá než dodat lovu zdar a
hodně úspěchů našim myslivcům i v
příštím roce.

Zdeňka Hašová

Z Tříkrálové sbírky v roce 2014

Recyklujte s hasiči
SDH Zámrsky ve spolupráci s OÚ Zámrsky organizují pravidelný sběr elektrospotřebičů.
Cílem akce je umožnit občanům zbavit se nepotřebných elektropřístrojů hned, když je třeba a také snížení nákladů na svozy nebezpečného
odpadu z obce.
Kde: Obecní "Novákova" stodola
Kdy: každou první sobotu v měsíci od 14:00 do 15:00 hodin
Co: veškeré elektropřístroje
Př: mrazák, chladnička, televize,pračka sušička, myčka, sporák, trouba, vysavač, fén, topinkovač, apod.....
Vydavatel: Obec Zámrsky. Písemné příspěvky, inzerci a jiné zasílejte na email: podatelna@zamrsky.cz, helenavozakova@seznam.cz, popř. schránky obecního úřadu.
Uzávěrka příštího vydání je 15.dubna 2015

