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Slovo místostarostky

Alžběta
Šimáčková

Zámršťák je tu opět pro vás!

místostarostka obce

Vážení spoluobčané
Máme období jara a s ním
přichází i další vydaní našeho
Zámršťáku, doufáme, že si v
tom jarním shonu, plného
pracovního nasazení na
vašich zahrádkách, najdete
chvilku na přečtení pár řádků
o kultuře a všem ostatním, co
se u nás děje.
Jako zastupitelé jsme se šli
projít a podívat se po naší
obci, zaměřili jsme se
především na naši zastávku,
která nutně potřebuje rekonstrukci či novou výstavbu.
Potom také na prostranství,
která by chtěla upravit a na
víceúčelové hříště, kde je v
řešení osvětlení. Doufáme,
že se nám naše plány podaří
zrealizovat a přejeme Vám
krásné jarní období.

Vítáme Vás u druhého
vydání "Zámršťáku”
Vaše ohlasy na první vydání
zpravodaje obce byly
veskrze příznivé, tak jsme se
rozhodli udělat ze Zámršťáku dobré pravidlo. Každý
obyvatel Zámrsk má právo
vědět, co se v jeho obci děje a
mít příležitost se do dění v
obci zapojit. To bychom
Vám chtěli usnadnit čtvrtletním vydáváním zpravodaje a to byl i důvod k
registraci Zámršťáku u
Ministerstva kultury, pro-

tože každý, kdo vydává
nějaké periodikum v tištěné
podobě, musí být zaregistrovaný. Tím nám vzniká
povinnost Zámršťák pravidelně vydávat a nevzdávat
se a to je vlastně i příležitost
pro všechny občany se
podílet na tvorbě zpravodaje svými příspěvky,
n á m ě t y, d o t a z y n a :
podatelna@zamrsky.cz,
popř. anonymě do schránky
obecního úřadu. Vaše
příspěvky rádi zveřejníme
a na podněty bude zastupitelstvo patřičně reagovat,

důležité je, ať je co číst.
Jedna stránka bude vyhrazena inzerci místním podnikatelům, proto neváhejte
inzerovat.
Dalším důležitým rozhodnutím bylo, jak nejlevněji, v jaké podobě a kde
zpravodaj vydávat. Zvýšením nákladů je, že obec
jako registrovaný vydavatel, musí posílat 20ks
výtisků do různých knihoven v celé naší republice.
Holt v našem státě vládne
papírová válka. Naším
velkým plusem je, že

editaci si vzal na starost
pan Radovan Schmucker,
tím nám odpadá velká část
nákladů, dalším plusem je,
že technika na obci
dosluhuje a zasloužila si
výměnu, proto obec
zakoupila multifunkční
tiskárnu, na které si
zpravodaj můžeme
tisknout sami. Tím jsme
minimalizovali náklady
pro tisk a mohli tak dát
Zámršťáku atraktivní,
líbivou barevnou podobu.
Přejeme Vám příjemné
čtení.
Helena Vozáková

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ KNIHOVNY
Obecní knihovna v Zámrskách půjčuje knihy každé úterý od 17.30-19.30 hod.
Máme mnoho krásných knih jak pro dospělé, tak i malé čtenáře. Vedle beletrie půjčujeme i naučné knihy. Pro
děti zase pohádkové knihy i knihy pro získávání různých poznatků a dovedností. Půjčujeme také časopisy
"Květy" a "Vlasta".
Dvakrát ročně knihovna Hranice obměňuje soubor knih, aby čtenáři měli možnost volby jiné literatury.
Půjčování knih je bezplatné.
Jarmila Segeťová - knihovnice
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Velikonoční svátky v Zámrskách
.... pro někoho největší
křesťanské svátky, pro
někoho jen den volna navíc.
A jak je vnímají naše děti?
Nejsou to pro ně jen
prázdniny, ale i brigáda a
získávání smyslu pro
zodpovědnost. V Zámrskách
se dodržují tradice a tak děti
chodí klapotat. První
klapotání začíná ve čtvrtek v
šest hodin večer. Je to první
seznámení klapotníků s
novým "pánem" a pána

A je tady Velikonoční
pondělí, malí i velcí chlapi s
napletenými tatary vyráží do
ulic. První oběhnou rodinu,
aby jim doma holky
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s e s v ý m i k l a p o t n í k y,
letošním je David Perutka.
Po prvních nesmělých
pokusech "velitele" jak mu
děti říkají, skupinka vyráží.
Letos chodí docela velká
banda 20-25 dětí! Každý rok
je to trochu jiné, protože děti
rostou a páni se mění, malí
dorůstají a už sami zvládnou
projít celou dědinu, starší
mají na starosti mladší a děti
mají k sobě trochu blíž. U
nás chodí také děvčata,

neuschly, za básničku a
pomlázku dostanou malované vajíčko a leckdy i
sladkou odměnu, tatary se
plní barevnými mašličkami.

nebývá to všude zvykem, ale
v Zámrskách nebývalo tolik
dětí jako je teď a proto začaly
chodit i holky ať jde
klapotníky více slyšet. Větší
děti si pamatují, co mají dělat
a ty malé to rychle
obkoukají, klapotat, u
každého křížku se pomodlit
a hlavně obejít celou dědinu
no a když si náhodou neví
rady, je tu pán. Nejnáročnější
je pátek, v šest, ve dvanáct,
ve tři a v šest odpoledne, to je

Takhle probíhají velikonoce
kde tu, ale Zámrsky mají
ještě jednu zvyklost a
troufám si říct, že ne všude
až tak obvyklou. Banda

chlapů se domluví, ti co mají
malé šmigrustníky je vezmou sebou, dají si u někoho
sraz a chodí po sousedkách.
Pěkný zvyk z mládí, pře-

už i pro větší děti dřina, ruka
bolí z klapotání, nohy bolí z
chození, ale zatnou zuby a
jdou, protože je čeká sobota,
kdy jdou ještě dvakrát
klapotat, ale i vybrat si
zaslouženou odměnu. Proto,
i když se jim nechce, mají
přece jenom prázdniny, ráno
před šestou vstanou a mažou
klapotat, protože právě oni
nemůžou chybět a maminky
je jenom s úsměvem sledují,
jak jim ty děti rostou....

rostl do dospělosti a učí je i
své ratolesti, sami řekněte,
kdy jindy v tak uspěchané
době si uděláte čas na
sousedské popovídání?

autor: Helena Vozáková

Obec Zámrsky
Zastupitelstvo obce Zámrsky
Usnesení č. 1/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Zámrsky, konaného dne 9.3.2015 na obecním úřadu v Zámrskách
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Rozpočet obce na r. 2015
2. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 170 v k.ú. Zámrsky
3. Projednání možné změny poskytovatele odvozu nebezpečného odpadu z Biopas Kroměříž na ASA Bystřice, rozhodnutí až po podání cenové nabídky
4. Přepískování Víceúčelového hřiště
5. Hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok 2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Zápis z přezkoumání hospodaření obce Zámrsky za rok 2014 ze dne 27.1.2015
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1. Schválilo Závěrečný účet obce Zámrsky za r. 2014, včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření, souhlasí s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad
hlasování -pro 7 hlasů
2. Schválilo účetní závěrku obce Zámrsky za rok 2014
hlasování -pro 7 hlasů
3. Schválení pachtu pozemku p.č. 675/1 ovocný sad o výměře 9110m2
hlasování - pro 7 hlasů
4. Schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 204 v k.ú. Zámrsky s firmou ČEZ Distribuce a,s.
hlasování - pro 7 hlasů
5. Schválilo žádost o příspěvek na Iyžařský kurz ZŠ Kelč ve výši 750,-Kč
hlasování -pro 7 hlasů
6. Schválení protipovodňového plánu obce Zámrsky
hlasování-pro 6 hlasů 1 se zdržel
7. Schválilo žádost o odpuštění pronájmu KD na Dětský den
hlasování- pro 7 hlasů
Zastupitelstvo obce po projednání neschvaluje:
1. Žádost Města Hranice o doplatek na udržitelnost projektu Protipovodňový a hlásný systém
Starosta obce: Pala Arnošt

hlasování - proti 6 zdržel se 1
Místostarostka obce: Šimáčková Alžběta

Usnesení č.2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Zámrsky, konaného dne 25.3. 2015 na obecním úřadu v Zámrskách
Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí:
1.Možnost zapojení do mezinárodního projektu „Účelové monitorování energetické účinnosti a hodnotící systém v oblasti nízkouhlíkových strategií veřejných
budov“, který nabídla naší obci Hranická rozvojová agentura
2.Informaci starosty z jednání s lesním odborným hospodářem o záměru vykácení stromů a založení nového porostu v „Panšťáku“ č.p. 337/5, 337/13 a 338– k
tomuto účelu by bylo vhodné nechat zaměřit obecní pozemky, aby nedošlo k pokácení u sousedních vlastníků lesa
Zastupitelstvo obce projednalo:
1.Proplacení částečného pokrytí cen vleků a ubytování ZŠ Kelč pro tři žáky 7. tříd ZŠ, kteří se zúčastnili lyžařského výcviku nespadá pod zákon č. 24/2015 Sb.
jelikož žádost došla na obec 10.2.2015 a tento zákon nabývá účinnosti dnem 20.února 2015
2.Nabídku na zpracování nového ÚZEMNÍHO PLÁNU obce Zámrsky od Urbanistického střediska OSTRAVA, s.r.o.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1.Rozpočet obce Zámrsky na rok 2015 v navrženém znění. Návrh rozpočtu je přílohou zápisu č.1
hlasování –pro 6 hlasů
2.Rozpočtové opatření č.1/2015 v navrženém znění–návrh úpravy rozpočtu a důvodová zpráva jsou přílohou k zápisu č.2 hlasování -pro 6 hlasů
3.Prominutí úhrady poplatku "Mysliveckému sdružení Doubek Zámrsky“ za pronájem sálu KD dne 13.12.2014 kdy pořádali „Poslední leč“ v Kulturním domě
hlasování -pro 6 hlasů
Zastupitelstvo obce po projednání deleguje:
1.Starostu Arnošta Palu,jako zástupce Obce Zámrsky k účasti na řádné Valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s., která se koná 4.6.2015 v
Horském hotelu Soláň v Karolince
hlasování –pro 6 hlasů
Starosta obce: Pala Arnošt

Místostarostka obce: Šimáčková Alžběta

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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REDAKČNÍ OKÉNKO
V prvním vydání Zámršťáku jsme mylně uvedli v článku "Rok 2014 z pohledu
SDH Zámrsky" "V loňském roce 3.července naše řady opustil bratr Orava
Antonín (hospodský) z čísla 51." Jednalo se o Oravu Václava.
Tímto se všem pozůstalým omlouváme.
Pokud se ve zpravodaji objeví chyby, prosíme o upozornění, zde je rádi
uvedeme na pravou míru.

Úřední hodiny na OÚ Zámrsky
Po 8 – 11 12 - 15
Út 8 – 11 12 – 15
St 8 – 11 18 – 20
Čt 8 – 11 12 – 15
Pá ----------Starosta, místostarostka přítomní každou středu od 18.00 do 20.00 hod.
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

!

Opětovná výzva občanům !

Upozorňujeme občany, aby
neparkovali svá vozidla na
obecních chodnících.
Převážně nevážně

OBECNÍ PSI

JUBILANTI
Květen
Šenková Jaroslava
Ledvina Jiří
Orava Antonín
Orava Josef
Vinklárková Irena
Harhajová Julija
Perutková Jaroslava
Ševčíková Bohuslava

77
55
71
60
55
76
65
70

let
let
let
let
let
let
let
let

Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky

62
3
5
61
9
41
87
13

Červen
Pajdla Antonín
Šindlerová Milada
Haša Karel

65 let
84 let
65 let

Zámrsky 22
Zámrsky 41
Zámrsky 10

88
77
80
55
50
55
91

Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky

Červenec
Pavlíková Františka
Hašová Marie
Mašlaň Antonín
Pavlík František
Dančáková Jana
Oravová Marie
Pavlík František

let
let
let
let
let
let
let

12
7
44
12
82
15
12

Všem jubilantům gratulujeme, a přejeme
spoustu sil a zdraví do dalších let.
Vážení spoluobčané.
Prostřednictvím tohoto článku, chci upozornit na novinku v naší obci.
Jistě jste si všimli, že v celých Zámrskách je již chvíli spuštěn pilotní
systém „Zabezpečení obce takzvanými obecními psy”.
Jedná se o pejsky, kteří hlídají Váš movitý i nemovitý majetek.
Tito speciálně vycvičení psi umí nejen hlídat celou vesnici, ale
pomohou vám i s úrodou na vaší zahrádce.
Ptáte se jak? Zapraví Vám dusíkaté látky do zeminy a tudíž zvýší její
úrodnost.
A proto bych si dovolil navrhnout, abychom přispěli každému majiteli
těchto psů, za tuto bezplatnou službu.
Jedná se totiž pouze o "dobrou vůli" majitelů, při poskytování těchto
služeb.
Oni zase na oplátku jistě ocení Vaši podporu.
Vždyť chtějí přece jen naše blaho.
p.s. Doufám, že se majitelé těchto pejsků nad tímto článkem aspoň
trochu zamyslí a nechají si své čtyřnohé mazlíčky na svých dvorcích či
zahradách.
autor: Pavlík František ml.

Informace pro občany
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
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o zajištění prodeje pečiva a masa, uzenin

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

Velikonoce pokvetou májovými pobožnostmi
Milí spoluobčané v
Zámrskách, milí farníci,
rád bych se s Vámi podělil o
několik postřehů z života
naší kelečské farnosti a
seznámil Vás s tím, co se
chystá. Letošní velikonoční
doba má za sebou první
vrchol slavení: Svatý týden s
obřady velikonočního
třídenní, to je zeleného
čtvrtku, velkého pátku a bílé
soboty. V tyto dny se k
mimořádným bohoslužbám
scházíme každoročně ze
všech obcí do farního
kostela, na neděli
Zmrtvýchvstání slavíme mši
svatou už i v jednotlivých
kaplích. Chtěl bych ze srdce
poděkovat Zámršťanům, že
přijali pozdější čas zahájení
nedělní liturgie a vyslechli
promluvu otce děkana Jiřího
Doležala z Hranic, který
přijel na výpomoc.
Na druhou
neděli
velikonoční, neděli Božího
milosrdenství, připadl podle
data 12.4. adorační den naší
farnosti. Už na březnové
schůzi pastorační rady jsme
si odsouhlasili, že v Roce
eucharistie připravíme a
otevřeme kostely pro
zájemce o modlitbu před
vystavenou Nejsvětější
svátostí všude tam, kde
máme ve farnosti živý
svatostánek. Proto byla od
půl deváté ráno, do čtyř
odpoledne otevřená i kaple
sv. Václava v Zámrskách. Na
slavnostní zakončení
adorace přišlo přes dvacet
věřících a pod vedením paní
varhanice J. Pajdlové
zazpívala také schóla s

kytarovým doprovodem.
Děkuji všem, kdo se o
zajištění a přípravu adorace
zasloužili.
V sobotu 18. dubna jsme
vypravili z farnosti autobus
na pouť do Zašové, kam nás
otec arcibiskup Jan
Graubner pozval k
modlitbám za nová kněžská
a řeholní povolání a za
obnovu křesťanských rodin.
Ze Zámrsk jelo dvanáct
osob, což byla třetina všech,
kdo se z farnosti vypravili.
Pán Bůh odplať vaši
obětavost vyslyšením vašich

proseb a přímluvných
modliteb! Na poslední
dubnovou sobotu chystá
farnost ještě jedno dílo:
duchovní obnovu v Roce
eucharistie. Pak už začne
měsíc květen a s ním spojené
"májové" pobožnosti ke cti
Panny Marie, které jsou
každoroční příležitostí
vyjádřit Bohu vděčnost za
dar víry skrze modlitbu a
úrodu našich květinových
záhonů. Druhou květnovou
neděli budou ve farním
kostele poprvé přijímat Pána
Ježíše pod způsobou chleba

a vína děti, které se na tuto
slavnost celý školní rok
připravovali. Odměnou pro
všechny bude odpolední
koncert sboru Moravští
madrigalisté, který začne v
kostele v Kelči v 15 hodin.
Pro děti budou připravené
chvíle zábavy i modlitby.
Následující den pojedou do
Olomouce věřící, pro které
budou v šesti kostelech
připravené přednášky o
eucharistii a následně vyjdou
z těchto kostelů průvody do
katedrály, kde nás otec
arcibiskup bude očekávat ke

slavení bohoslužby, kterou
vyvrcholí diecézní část
Národního eucharistického
kongresu. Na poslední
květnový pátek pak vychází
datum Noci kostelů, kterou
dá-li Bůh, uspořádáme
jednou i v kapli sv. Václava.
Pro letošek zvu příležitostné
návštěvníky srdečně do
kostela farního, do
Kateřinky nebo na návštěvu
do Kladerub, Skaličky či
Horních Těšic.
Požehnané dny velikonoční
doby přeje
o. Jan Bleša, farář

Vzpomínky z kroniky obce (r.1922)
Obec Zámrsky má díky kronice a jejich kronikářům skvěle podloženou historii minulého století.
Byla by veliká škoda toho nevyužít, vždyť už naše děti za čas tohle písmo nebudou schopni
rozluštit, proto v Zámršťáku bude pravidelně vycházet opis záznamů z této kroniky chronologicky
tak jak je uspořádána. Bohužel i téhle kronice se stalo, že mezi lety 1960 -1992 nebyla historie
pravidelně zaznamenávána, ale byla doplněna kronikářem novým. Také kronika nového tisíciletí
přišla o kronikáře, záznamy jsou vedeny do roku 2006.
Tohle to je výzva pro nového kronikáře. Kdo by měl zájem zaznamenávat události Zámrsk a
nechat tak odkaz našim dětem, ať se přihlásí na obecním úřadě.
V Zámrskách, do Zámrsk - jsou
osadami posledních výběžcích
Karpat směrem k Bečvě. Patří
mezi osady nejstarší, jak
podkovitá podoba její dokazuje.
Domky uprostřed osady jsou
původu novějšího, jakož i celá její
"Komanica". Zámrsky čítají 70
domovních čísel, z nichž 42
nestává, ježto po shoření nově
vystaveno nebylo. Čísla 29,30,31
patří arcibiskupskému dvoru Ka-

menci 3,2 km od obce vzdálenému, číslo 52 má větrný mlýn
nad osadou. V obci jest 11 rolníků,
6 podsedníků, ostatní jsou
chalupníci. Dva grunty (čís.
10,26) byly rozprodány, z osedlisk
jsou nyní chalupy.
Zámrsky leží na rozhraní Hané a
Valašska. Půda byla by dosti
úrodná, spodina však je jílovitá,
nepropustná a škodí jí mokro. Byl
projekt k odvodnění, k němuž

pro nesvornost nedošlo. Silnic
mají Zámrsky dosti, Jedině
směrem k Bečvě není žádné.
Nejbližší nádraží jest v Hustopečích n/B, potom Kunovice Loučka. Také se dojíždí na stanici
Černotín - Kelč, ba až na severní
nádraží v Hranicích.
R. 1920 měly Zámrsky 464
obyvatel, z nichž 110 bydlelo na
Kamenci.
pokračování na str.6
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Vzpomínky z kroniky obce
.... pokračování
Při posledních volbách
zastoupeny byly dvě strany a sice
a) strana Domoviny, b) strana
lidová.
Hlasů měly obě strany skoro
stejně, takže každá dostala 6
zástupců.
Obecní zastupitelstvo:
R. 1922 byl starostou Fr. Klvaňa,
domkař č. 66 se strany Domoviny,
náměstkem Josef Haša, rolník čís.
11. Prvním radním byl Josef
Novák, domkař č. 3, druhým Fr.
Steiner, domkař č. 4.
Členové obecního výboru byli:
a) se strany Domoviny: "Bělocký
Karel, domkař č. 26, Hlavica
Klement, domkař č. 9, Honeš
František, domkař č. 10, Orava
František, domkař č. 46"
b) se strany lidové: Kojetinský
Arnošt, arcib. správce v Kamenci,
Krečmer Josef, mlynář č. 52,
Mašlaň František, rolník č. 27 a
Žídek Antonín, domkař č. 49.

vůbec nebo málo a to jen některé
druhy. Ovoce je mnoho, obzvláště
třešní a trnek.
Kg třešní prodáván : černice 3-4
Kč, bělice 2-1,50Kč.
Protože loňský podzim byl velice
suchý, zůstaly některé oziminy
řídké. Kde byl kořen, jsou ozimy
velmi pěkné. Jarní práce odbyly se
za velmi pěkné pohody. Jiřiny
pěkně vzešly, avšak katastrofální
sucho způsobilo, že zůstaly ( suché)
krátké. Slámy bude málo. Sklizeň
zrny je ukázalá. Zemáky a řepa jsou
velmi pěkné. Sucho, jak vzpomenuto, bylo katastrofální. Jetelin
nebylo vůbec, sena sotva čtvrtina
jiných let. Na osušinách nebylo
vůbec žádné trávy. U nás je nejhůř s
vodou. Domácí studny vodu brzy
ztratily a musili dovážeti vodu od
jara. Trochu více zamoklo až
14.,15. a 16. července.

Místní školní rada:
Předseda Josef Haša, rolník č 11 místopředseda Hlavica Klement, domkař
č. 9 - Bělocký Fr., domkař č. 60 a Žídek
Antonín, domkař č. 49
Spolky:
1. Spolek dobrovolných hasičů v
Zámrskách, založený r. 1898. Předseou
jeho je Fr. Mašlaň, rolník č. 27, velitelem
Fr. Plesník, rolník č. 54. Výbor: Fr.
Mašlaň ml., Stodulka Jan, Palla Fr.,
Orava Richard, Žídek Antonín a Novák
František.
2. Odbor Národní Jednoty v Zámrskách.
Předseda - Fr. Mašlaň, rolník č. 27, Vozák
Josef, rol. syn č. 21, - místopředseda, Fr.
Mašlaň ml., Fr. Palla, Honeš Josef, Fr.

Vinklárek, Novák Vojtěch, Zábranský
Robert - členové výboru.
3. Sdružení domkařů a malorolníků
"Domovina" v Zámrskách.
Předseda Fr. Steiner, domkař č. 4 místopředseda Hlavica Klement,
domkař č. 9 - Fr. Klvaňa, domkař č. 66,
Bělocký Karel, Bělocký František, Haša
František,Orava Ferdinand, Palla
František za legionáře - členové výboru.
Jaro:
Zima byla tuhá, velmi tuhá až 22
stupňů, ale sněhu u nás mnoho nebylo,
takže táním země nenatáhla. Také
dlouho vydržela, jaro se opozdilo.
Stromy odkvetly v květnu. Stromy
kvetly velice, jen jabloně nekvetly

Školství:
Zámrsky mají jednotřídní
smíšenou obecnou školu, kterou
navštěvovalo r 1921- 1922 82 žáků.
Roku 1921 navštěvovalo školu 113
žáků. Vyučování bylo polodenní.
Do školy toho roku chodily ještě
také děti s Kamence. R. 1921
odškolen byl Kamenec a přiškolen
i se všemi pozemky ku Skaličce.
Proti tomuto odškolení podala
míst. škol. rada i obecní
zastupitelstvo rekurs, který není
dosud vyřízen. Správcem školy byl
r. 1922 František Klvaňa (od r.
1907), náboženství vyučoval P.
Alois Vrba, kooperator v Kelči,
ženským ručním pracím slečna
Bohuslava Líčková z okr. Val.
Meziříčí.
Z kroniky obce Zámrsky vypsala Helena Vozáková
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Obec Zámrsky hledá nového kronikáře. Kdo by měl zájem zaznamenávat události
Zámrsk a nechat tak odkaz našim dětem, ať se přihlásí na obecním úřadě.

Divadlo žije!
Stalo se již pravidlem, že se čas od
času náš kulturní dům změní v
divadelní prkna, co znamenají svět.
Pravidelně do Zámrsk dojíždí
divadelní soubor Tyl z Drahotuš
vždy s nějakým novým či
obnoveným nastudováním.
Tentokrát nás přijel potěšit pro nás
nový a neznámý amatérský soubor
Ventyl, také z Drahotuš, se světově
známou konverzační komedií
Oskara Wildea „Jak je důležité míti
Filipa“.
A tak v sobotu dne 21.2.2015 ožil

kulturní dům barvitým a promyšleným humorem autora a
zkrátka bavil. Co dodat, myslím, že
se odpoledne vydařilo a hlavně bylo
veselo. Věřím, že tento soubor u nás
v Zámrskách nebyl naposled, a že se
nám opět přijede představit něčím
novým, možná i neznámým.
Přeplněno sice zrovna nebylo, ale
těší mne, že si divadlo v Zámrskách
vždy najde své diváky a třeba jich
časem bude přibývat.
Autor: Zdeňka Hašová

Milá vzpomínka
V roce 1962, na Vánoce, jsme
se přestěhovali z Heřmanic do Zámrsk.
Za tři měsíce potom mi zemřel tatínek,
měl 55 let. Tehdy jsem si říkala, že teď
už se tak často nedostanu na hřbitov do
Špiček navštívit jeho hrob. Jednou
jsem šla z práce a u sochy Panny Marie
u obchodu mi řekl vnitřní hlas: "Když
nemůžeš chodit do Špiček na hrob,
dones mi kvítka a rozsviť svíčku tady u
Panny Marie a bude to jako by jsi byla
ve Špičkách." Od té doby jsem to
začala dělat. Vždycky jsem tam chodila
až už byla tma a moji chlapci se mně
ptali: "Mami, kde jsi byla?"... a já jsem
jim zazpívala: "Na krásném místě, zde
u Panny Marie." Od té doby zůstal
název "Na krásném místě."
Jednou večer jsem tam zase
byla a slyším za sebou hlas paní
Fábíkové: "Tak už jsem Vás chytla. Já
jsem si říkala, kdo to nosí ta kvítka a
svíčku. Už jsem si kolikrát říkala, až já
jednou umřu, nikdo se už o to místo
nebude starat. Ale teď vím, že Panna
Maria si vyvolila Vás."

A tak jsme se s paní Fábíkovou
spřátelily. Když jsem měla 50 let, bylo
to 9.7.1988, v ten den zemřela moje
maminka. Ten den jsem se pro
vzpomínku nechala vyfotit v černých
šatech u Panny Marie. Tu fotku jsem po
čase poslala paní Fábíkové do Hranic,
do domova důchodců. Když jsem ji
jednou přišla navštívit, seděla na
posteli a tu fotku měla na polštáři.
Řekla mi: "Tak jsem ráda, že tu fotku
mám. Každý den se s ní těším a jsem
jako bych byla doma." Paní Fábíková
zemřela 27.5.1994 a ten den se narodila
moje vnučka Anička. Tenkrát jsem si
řekla:"Tak jedna Zámrštanka nás
opustila a druhá se narodila." Vždy,
když jedu do Kelče na hřbitov,
zastavím se také na hrob paní
Fábíkové, máme hroby v jedné řadě.
Zavzpomínám na ni a pomodlím se.
Jak dlouho tu ještě budu já, to
nevím, ale s radostí budu opatrovat to
"Krásné místo." co budu živa.
Marie Hašová

Poděkování paní Marii Hašové, že se roky vzorně starala kromě „Krásného místa” také o pomník padlých a výsadbu u kostela. Teď
už jí to bohužel nedovoluje zdravotní stav, přesto si ponechala na starosti ještě Pannu Marii u obchodu.
Jde o činnost čistě dobrovolnou. Za vzornou péči a zvelebení obce jí patří velký dík.
Paní Hašová, chtěl bych Vám za občany Zámrsk poděkovat a popřát do dalších let hodně zdraví.
Pala Arnošt -starosta obce

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
KDY
AKCE
POŘÁDAJÍCÍ
27.6.2015 od 9hod
Nohejbalový turnaj
Hospůdka u Defiho
11.7.2015 od 14hod Dětský den a svobodní vs. ženatí
Ženy v akci a SDH
15.7.2015 od 13hod Turnaj čtyř obcí
SDH
O případných změnách vás budeme informovat prostřednictvím rozhlasu a letáků
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Spolky v obci
Mach a Šebestová roztančili kulturní dům v Zámrskách

V Zámrskách bylo opět veselo, dne
14.2.2015 uspořádali SDH Zámrsky
a Ženy v akci Zámrsky již tradiční a
velmi oblíbený maškarní bál. Sál
kulturního domu ožil všemi možnými
maskami od kosmonautů, přes
berušky a princezny až po tygry.
Podívaná to byla pestrobarevná,
obzvlášť při průvodu masek. Téma
letošního bálu bylo Mach, Šebestová
a utržené sluchátko, a tak kam oko
pohlédlo, viselo sluchátko nebo
Machovy brýle a před pódiem
dokonce Mach a Šebestová i s
Jonatánem v životní velikosti.

To, ale zdaleka nebylo vše. Děti
čekalo soutěžení se školní a
večerníčkovou tématikou pod
taktovkou tety Helče jako Macha a
tety Marcely jako Šebestové.
Soutěžilo se ve sbírání mašlí do
Večerníčkovy čepice, v malování
sluníček, honěná s kočičkou v sedě,
slalom na odrážedlech atd. No div, že
nám z toho mumraje nespadl kulturní
dům. Každý soutěžící dostal po každé
soutěži sladkou odměnu. Zase jsme
se zdokonalili v tanci za pomoci Dády
Patrasové i Míši a nechyběl tanec
zvaný Vosy - veliký hit internetu.

Odpoledne ještě zpestřilo vystoupení
Pastelek z Kelče s aerobikem pro
mladší děti a vše završila velmi
bohatá tombola. Celý bál návštěvníky
lákal kiosek s občerstvením všeho
druhu, ke kávě případně svařáku
přišel vhod dezert v podobě tiramisu,
jablečného pyré či balíčku domácích
pecáků s trubičkou a větrníky, no bylo
z čeho vybírat až se sliny sbíhaly.
Odpoledne uteklo jako voda a my
víme, že i přes nižší účast než bývá
obvyklé, zřejmě úřadovala chřipka,
jsme úkol splnili, děti odcházely
spokojené, unavené a to byl cíl.

Chtěla bych moc poděkovat všem
organizátorům, hasičům za kiosek i
moderování, Ženám za vyzdobení
kulturního domu i za zabavení všech
dětí, a hlavně našim šikovným
pekařkám, paní Blaženě Hašové a
Zdeňce Hašové st. za trubičky a
pecáky, paní Marii Hašové za její
úžasné větrníčky. Všem děkujeme za
obětovaný čas, práci a podporu,
kterých si moc vážíme.

autor: Zdeňka Hašová

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
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Př: mrazák, chladnička, televize,pračka sušička, myčka, sporák, trouba, vysavač, fén, topinkovač, apod.....

Předvelikonoční tvoření v Zámrskách
Po troše odpočinku se daly Ženy v akci
opět do pilné práce. V letošním roce jsme
se rozhodly předvelikonoční čas využít
jinak než úklidem, výzdobou, i když i to
všechno samozřejmě v našich domácnostech proběhlo. Po velké a dlouhé přípravě
jsme se 28.3.2015 sešly v zasedací
místnosti obecního úřadu. Záměrně píši
sešly, protože se jednalo o ryze ženskou
záležitost o háčkování. Účast byla
velkým překvapením a to nás moc těší.
Sešly se úplné začátečnice i mírně
pokročilé a bylo z čeho vybírat.
Háčkovaly se čepičky, barety, halenky,
síťovky, kytičky... Kdo nestihl základy
všeho, dostal návod v tištěné podobě a
světe div se, po pár minutách zápolení i
úplní začátečníci vypadali, jako by háček
drželi v rukou odjakživa. Čas u háčků,
kávy a zákusků utíkal jak o závod, najednou byl večer. Z ohlasů zúčastněného
okolí bylo cítit nadšení i radost z něčeho
nového, všichni odcházeli odpočatí a
veselí, a už teď je zájem o další kurz. Tak
uvidíme, snad někdy na podzim se opět
sejdeme s háčky v ruce a budeme se
chlubit svými dílky. Za organizátorky
mohu říci, že akce byla více než vydařená
a i my jsme moc spokojené. Děkuji tímto
všem, co se na přípravě či samotném dni
nějak podíleli a těším se, že takových
odpočinkových aktivit bude jen přibývat.
autor: Zdeňka Hašová

V Zámrskách řádily čarodějnice

Foto z letošní akce

Máme konec dubna, s ním přišla
filipojakubská noc, noc čarodějnic. A tak
obec a spolek žen nelenili a navázali na akci,
která již v naší vesnici několikrát proběhla,
tedy na pálení čarodějnic. Dne 30.dubna
2015 po zimně zase ožilo naše hřiště, s ním i
kiosek, tentokráte spíše jedová chýše s
roztodivnou nabídkou lektvarů i občerstvení
a v 17:00 hod to vypuklo. Čarodějnic a
čarodějů se sešlo požehnaně, a to by jsme
nebyly my, abychom si jejich čarodějné
umění neověřily. U stolečků, které hlídaly

zasloužilé čarodějky se míchaly kouzelné
elixíry, navlékaly pavučiny, lovila myš v
pytli, nechyběl hod koštětem či cesta
bludištěm. Vrcholem celého odpoledne bylo
upálení čarodějnice Kanimůry na hranici,
kolem které jsme si samozřejmě zatančili,
zarecitovali i zaječeli. Odměnou pro všechny
byl špekáček, který jsme si společnými silami
opekli na hranici. Oficiální část sice tímto
skončila, ale volná zábava se ubírala dál, děti
dováděly, dospělí poseděli, prostě příjemný
podvečer pro všechny. Zahájení sezóny

na hřišti tedy proběhlo ke spokojenosti všech,
počasí byť chladnější nás nezradilo a vše se
tedy vydařilo. Moc děkuji pořadatelkám,
Dáši a Adéle za starost o kios a všem
pomocníkům co přiložili ruku k dílu a do
nové sezóny přeji, ať máme na hřišti veselo až
do zimy.
autor: Zdeňka Hašová
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SDH Zámrsky
Ze života sboru
Pátek 10. dubna byl prosluněný jarní
den. Svěží vzduch, zpěv ptáků, prostě idyla. V 17
hodin toto příjemné jarní odpoledne narušil zvuk
požární sirény. Co to? Snad se někde neuchytil
rudý kohout? Na tento signál se shromáždila
zásahová jednotka obce, zkontrolovala výstroj a
výzbroj a čekala na pokyny z operačního střediska
Hasičského záchranného sboru.
Naštěstí se však jednalo o cvičný
poplach – provedení taktického cvičení jednotek
požární ochrany okrsku Skalička v ověření
schopností a připravenosti při dálkové dopravě
vody. Dle rozkazu se jednotka ve složení velitel
František Pavlík a družstvo Pala Arnošt ml.,
Vinklárek Pavel, Pavlík Vojtěch a Vozák Václav
ml. vydala směr Horní Těšice, kde se měla
zúčastnit zásahu při simulovaném požáru skladu
ovoce.
Po příjezdu do obce a nahlášení se
veliteli zásahu nám by přidělen zásadní

úkol a to vytvoření dvou útočných proudů pro
zdolání požáru. Tohoto úkolu jsme se chopili se
vší vervou. Přiznejme si, že jsme si vedli dobře a
po precizním sestavení vedení, pokynu vodu
vpřed a dokonalé souhře zásahové jednotky se
dostala voda na místo určení. Jelikož zástupce
Hasičského záchranného sboru Přerov plk. ing.
Čoček Miroslav chtěl prověřit stav výzbroje,
trvala dodávka při plném tlaku v potrubí cca 15
minut. Technika nezklamala.
Na nástupu po ukončení zásahu
provedli zhodnocení profesionální hasiči ze
stanice Hranice. Po zdravici starosty obce pana
Petra Čecha jsme se odebrali do kulturního domu,
kde proběhlo pravidelné školení zásahových
jednotek.
Po návratu na základnu bylo provedeno
základní ošetření techniky, hadice pověšeny k
sušení a s pocitem dobře odvedené práce jsme se
vydali domů. Doufejme, že naši připravenost

nebudeme muset dokazovat v ostrém nasazení, ale
pouze při nácviku souhry s okolními jednotkami.
V nejbližší době nás čekají samé
příjemné povinnosti. V neděli 26.4 se naši členové
zúčastní oslav patrona hasičů Svatého Floriána ve
farním kostele v Kelči. V měsíci květnu nás čeká
pravidelná okrsková soutěž v požárním sportu.
Zde budou naše cíle opět nejvyšší a doufáme, že se
nám podaří umístit, jak se říká na bedně.

Dovolte, abych popřál všem našim členům, ale i našim příznivcům a fanouškům hodně sil do zdárného zvládnutí jarních prací na
svých zahrádkách, málo jarní únavy a mnoho slunečných dnů. Při oprašování a zprovozňování grilů na letní „opékačky“ však
pamatujte, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.
Za SDH Zámrsky Václav Vozák

Nohejbalový turnaj
Hospůdky u Defiho

Foto z loňského turnaje v nohejbale
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Sportovní činnost
Zámrsky si v „Amatérské lize“ v kuželkách vybojovaly bronz!
ťáci utkali s Juhyňáky, kdy kanárem 10:0 potvrdili, že na jeden ze
stupínku vítězů patří oprávněně.
Další týden proběhlo na kuželně v
Kelči vyhlášení prvního soutěžního
ročníku 2014-2015, kdy byly
oceněny jak nejlepší družstva, tak i
jednotlivci. Mezi první desítkou se
ocitli i dva naši hráči – Václav
Vo z á k ( p r ů m ě r 2 2 2 , 8
kuželek/zápas) a Antonín Orava
(229,8), který se díky svým
výborným náhozům stal nejlepším
hráčem Zámrsk. Velice kvalitními
výkony podpořili tým i Zdeněk
Vozák, Pavel Vinklárek, Petr Pavlík
nebo Petr Trlifaj.
Podrobnější počínání všech našich
sportovců můžete zhlédnout ve
zpravodajích soutěže na webových
stránkách:
www.kuzelkykelc.cz/neregistrovani

nilo vítězství Václava Vozáka nad
jeho soupeřkou.
Po Vánocích se v soutěži pokračovalo. Družstva se mezi sebou
střetla podruhé, Zámrsky tedy opět
začínaly proti Skaličce. Tentokrát
měli chlapi výhodu jako „hosté“,
kdy získali možnost vymyslet
pořadí, v jakém budou jednotliví
hráči nastupovat na dráhu. Takticky
napsaná sestava, podpořená Petrem
Pavelkou, v závěru zajistila naší
čtveřici vítězství.
Šťastné chvíle zažívaly Zámrsky
znovu až do utkání s Chvatíky,
kterým stejně jako v podzimní části
nakonec podlehly. Tato prohra ale
nijak neohrozila jimi již vybojované třetí místo vzhledem
kvysoké ztrátě bodů mužstva,
držícího se na bramborové pozici.
Poslední čtrnácté kolo se ZámršJiž delší dobu kelečští kuželkáři
přemýšleli, jak zvýšit zájem o tento
netradiční sport u obyvatel Kelče a
okolí. Rozhodli se tak vytvořit
soutěž pro neregistrované hráče,
jako je tomu například ve
Valašském Meziříčí či Přerově.
Úvodní ročník si získal překvapivě
obrovskou pozornost, jelikož se
přihlásilo celkem osm víceméně
čtyřčlenných družstev, mezi nimiž
se objevila i sestava Zámrsk. Týmy
se měly mezi sebou utkat během
čtrnácti kol v rozmezí pěti měsíců
(listopad-březen) v disciplíně 60
hodů sdružených (30 hodů do
plných, 30 dorážka). Jelikož
většina kuželky nikdy nehrála,
upravily se pro tuto sezónu
pravidla, kdy se každým třetím
hodem v dorážce automaticky
postaví všech devět kuželek, aby
tak měli hráči možnost dosáhnout
lepších výsledků. Navíc v každém
manšaftu mohl startovat jeden
profík - registrovaný hráč, čehož
Zámrsky taktéž využily, kdy mezi
sebe přizvaly Petra Pavelku st.,
hrajícího za oddíl KK Hranice
Severomoravskou divizi.
Po prvním klání, kdy se utkali s
předem očekávaným lídrem
soutěže, Skaličkou, však odjížděli
domů s první prohrou, jelikož
soupeři podlehli 2:8 s rozdílem
necelých 140 kuželek. Během
následujících několika kol si ale se
svými protivníky hravě poradili,
dokud nepadli na tým Chvatíků,
snažícího se o první příčku tabulky.
Tento zápas se Zámrskám lepila
smůla na paty, jelikož téměř
všichniprohráli o pouhých pár
kuželek. Od kanára je tak zachrá-

POŘ.

ZÁPASY

VÝHRA

REMÍZA

PROHRA

SKÓRE

DRÁHY

PRŮMĚR

BODY

1.

DRUŽSTVO

Chvatíci "B"

14

12

0

2

106:34

79:33

887,4

24

2.

Skalička

14

11

0

3

112:28

81,5:30,5

946,7

22

3.

Zámrsky

14

11

0

3

92:48

72:40

872,7

22

4.

Střelci Kelč

14

10

0

4

89:51

68:44

838,2

20

5.

GAS MONTÁCI

14

6

0

8

66:74

49,5:62,5

826,9

12

6.

Snipeři

14

3

0

11

49:91

47:65

786,4

6

7.

Juhyňáci

14

2

0

12

28:112

26:86

717,1

4

8.

Doliňáci

14

1

0

13

24:116

28:84

722,8

2

autor: Monika Pavelková
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Podnikatelé v obci
Pavel Vinklárek - truhlář
motto: Truhlářství a podlahářství s jistotou poctivé a kvalitní zakázkové výroby a práce

IČ: 86976036
753 01 Hranice, Zámrsky 9
e-mail: pavel.vinklarek@truhlarstvi-vinklarek.cz
mobil: 776 089 208
web: www.truhlarstvi-vinklarek.cz

Dle Vašeho přání a Vám na míru!
Ke každému z Vás přistupujeme individuálně. Ušijeme Vám nábytek na míru, dle Vašeho přání. Naším cílem jsou spokojení zákazníci.
Navrhneme Vám
Módní střih Vám zrealizujeme ve vizualizaci. Zaměření a vizualizaci provádíme zdarma. Rádi Vám pomůžeme s výběrem designu.
Zrealizujeme
Vaší zakázku zrealizujeme od prvního návrhu až po předání kompletně zrealizované zakázky
Dopravíme
Vzhledem k vlastní dopravě pracujeme pro své zákazníky po celé ČR

Lucie Palová - kosmetička
motto: Mým přáním je, aby si mé služby mohla dovolit každá z Vás, a proto se snažím o udržení velmi

příznivých cen a mé stálé zákaznice mají u mě i řadu bonusů a cenových zvýhodnění.
Přijďte si ke mě odpočinout a vyzkoušet mé služby, budete jistě spokojené!

Lázně Teplice nad Bečvou 47
LD MORAVAN
IČ: 73045462
tel.: 775 149 228
e-mail: lucie.palova@kosmetika-lucie.cz
www.kosmetika-lucie.cz

Dobrý den, jmenuji se Lucie Palová a tímto bych vám ráda představila sebe a něco málo o kosmetice.
Kosmetiku jsem vystudovala na středním odborném učilišti v Odrách v letech 1997-2000. Chvíli jsem pracovala v Přerově, ale po pár měsících jsem si
otevřela vlastní kosmetiku (2001) v Hranicích. Krátký čas jsem ji měla u rodičů v rodinném domě a v roce 2007 jsem ji přemístila do lázní v Teplicích v LD
Moravan, kde jsem doteď. V roce 2010 jsem si dodělala masérský kurz a v roce 2014 kurz sanitáře na SZŠ v Hranicích. Nyní pracuji jako kosmetička a
současně se zaučuji jako lázeňská v koupelových vanách v lázních. Po rodičovské dovolené nastupuji jako profesionální lázeňská a současně povedu své
kosmetické studio.
O ruční kosmetické masáži:
Je to jeden z nejobtížnějších úkonů v kosmetické péči. Oddaluje stárnutí pleti obličeje. Cílem masáže není ovlivnění svalů, ale působení na všechny tři vrstvy
kůže - pokožku, škáru a podkožní vazivo a tím se zabraňuje snížení tonusu a projevům stárnutí. Dobře působí na vrásky vzniklé únavou, jelikož pleť se
aktivuje a prokrvuje. Účinek masáže je trvalý jedině tehdy, provádí-li se pravidelně. Správná masáž sleduje čáry štěpení kůže, průběh krevních a mízních cév,
nervů, směr vrásek, jizev a ochlupení.
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