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Upozornění
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Spolky

Z kroniky obce

Uzávěrka silnice na Hranice

Dětský den

Poutavé čtení z historie

Podrobný popis termínů oprav
a objízdných tras kolem Ústí

Z Dětského dne na téma
Zemědělství žije a turnaje
svobodných proti ženatým

Třetí vydání Zámršťáku máme tady!

Vítáme Vás u třetího vydání "Zámršťáku”
Tohle období nebylo nabité
akcemi, ale událostmi
významnými pro Zámrské
občany. Bylo to období odcházení, loučení se s našimi
třemi spoluobčany, kteří v
Zámrskách zanechali nesmazatelnou stopu. Ve velmi
krátkém čase jsme se rozloučili s paní Janou Mašlaňovou, Františkem Ševčíkem a s Boženou Oravovou.

Pro mnohé z vás to bylo
bolestné období, ale
koloběh života je nezadržitelný a přivítali jsme
mezi nás i nového občánka
Jindřicha Hašu.
Další událostí, která se
nás dotkla byly požáry a to
hned dva v rozmezí
jednoho dne. 10.7.2015
zachvátil požár pole Zahájčí na Červenici. Ten den
foukal silný vítr a pole
během 15 minut lehlo
popelem. Díky včasnému

zásahu zemědělců a hasičů
oheň nenadělal větší škody
a zůstalo jen u jednoho
pole, které bylo sklizené.
Takové "štěstí" ale neměla
rodina Černochova ze
sousední Skaličky, které
ještě tutéž noc shořel celý
dům. O střechu nad hlavou
přišla čtyřčlenná rodina s
dvěma malými dětmi. Petr
Černoch, jako dobrovolný
hasič pomáhal při zásahu v
Zámrskách a v noci, kdy
začal hořet jeho dům se

vzbudil a oheň už byl v
takovém rozsahu, že byl
rád že si zachránil holý
život. Dům rodiny Černochovy lehl popelem.
Ano, měli i trochu "štěstí",
nikomu se nic nestalo, to je
důležité. Jsou mladí, můžou začít budovat znovu.
Chybět jim zcela jistě
budou peněžní prostředky a
možná i strach a chuť začít
stavět všechno znovu, ale
pojďme je podpořit alespoň
nějakou malou finanční

částkou. Je krásné pomáhat, tak pojďme pomoct
našim sousedům, vždyť
nikdo z nás neví, kdy i my
sami budeme pomoc potřebovat.
Obecní úřad Skalička
založil pro tuto rodinu
konto. Více info o sbírce na
str. 2.

Helena Vozáková

Slovo místostarostky

Alžběta
Šimáčková
místostarostka obce

Vážení spoluobčané, ze
všeho nejdříve bych chtěla
poděkovat Ženám v akci,
SDH Zámrsky a Skalagru
Skalička za super dětský
den, myslím že to byla skvělá
podívaná nejen pro děti, ale i
pro nás dospělé. Ti z Vás,
kteří tam byli to jistě potvrdí.
Nyní máme prázdniny v
plném proudu. Výlety a kou-

pání si děti určitě užívají ve
vší parádě. Několik z nich se
chystá po prázdninách poprvé do školy. 25.6.2015
dokonce někteří z nich měli
rozloučení se školkou na
našem hřišti, kde proběhlo i
jejich pasování na školáky.
Učitelkám mateřské školy se
naše hriště a prostředí v
Zámrskách natolik líbí, že
nás požádali zda by to mohlo
být u nás. Vzácným hostem
byla i paní ředitelka základní
školy Skalička, která přišla

povzbudit nové předškoláky.
Všem přejeme v příštím roce
hodně štěstí ať už těm, kteří
nastupují do základní školy
Kelč či ve Skaličce.
Dalšími návštěvníky, kteří
využili naše hřiště k rozloučení ze školou, byli žáci
šesté třídy ZŠ Kelč. I ti tady
strávili velmi příjemný den
plný soutěží a sportu.
A teď něco z dění na
obecním úřadě. Obec zažádala dotační příspěvek na
obnovu sakrálních staveb.

Chtěli bychom opravit
pomník padlých 1.světové
války a litinový kříž na
Kamenci, pokud nám to
ministerstvo pro místní rozvoj schválí.
Je hotov rozpočet a plány
na osvětlení víceúčelového
hříště, které budou Zámrští
hasiči realizovat v druhé
polovině prázdnin. Dále
máme k dispozici hotové
návrhy na autobusovou
zastávku, které se budou
projednávat na příštím

zastupitelstu.
Ještě bych chtěla informovat naše spoluobčany o
uzavírce silnice Ústí- Kelč.
Ústí bude průjezné do konce
července, autobusová doprava, bude bez omezení,
viz, článek strana 6.
Přejeme Vám pevné nervy
a krásný zbytek prázdnin.
Školákům přejeme úspěšný
start do nového školního
roku...

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ KNIHOVNY
V měsíci srpnu ještě platí omezený provoz knihovny. Knihovna je otevřená každé druhé úterý a to 11.8. a 25.8.2015 od 17.30-19.30h.
Od září je pak opět knihovna otevřena pro čtenáře každé úterý.
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Ze života farnosti
Milí spoluobčané v Zámrskách, milí farníci,
na začátku prázdnin, uprostřed kalendářního roku, stojí za to připomenout, jak
jsme pokročili v prožívání roku Národního eucharistického kongresu. V neděli
10. května jsme prožili ve farnosti slavnost prvního svatého přijímání dětí, ze
Zámrsk poprvé přijímali Vojtěch Vozák a Lucie Pajdlová. Děkuji všem, kdo
budete tyto nejmladší členy našeho společenství povzbuzovat k životu z víry.
Pro školní děti navštěvující vyučování náboženství se pátek 15. května stal
dnem výletu do Olomouce. Diecézní eucharistický kongres pro děti měl podobu
setkání při mši svaté s otci biskupy Mons. Janem Graubnerem a Mons. Josefem
Hrdličkou, prohlídky olomoucké katedrály a končil adorací, kterou v kostele sv.
Michala v Olomouci vedl otec místoděkan z Valaškého Meziříčí P. Pavel Stefan.
Díky skvělé organizaci a díky doprovázejícím rodičům se nikdo neztratil a skoro
osmdesát dětí bude mít krásnou vzpomínku na Rok eucharistie 2015.
V sobotu se do Olomouce vypravilo z farnosti asi třicet lidí, kteří se účastnili
Diecézního eucharistického kongresu pro dospělé, mnoho z nich bylo ze Zámrsk.
V pěti olomouckých kostelích si během dopoledne vyslechli přednášku na téma
eucharistie a život ve farnosti. Každý z přednášejících kněží se věnoval dle své
zkušenosti a zaměření jinému úhlu pohledu.
Osobně mě zaujal program připravený P. Pavlem Stuškou, farářem v Libině,
který dokázal zapojit do své přednášky velké množství lidí z farnosti a tři
manželské páry, které vyprávěly o své životní zkušenosti s přijímání Pána Ježíše
v eucharistii. Po obědě z vlastních zásob ještě proběhla v každém z kostelů
adorace Nejsvětější svátosti a na jejím závěru se zformoval eucharistický průvod
v čele s ministranty, rodiči doprovázejícími malé děti a s dechovou hudbou. V
průvodu nesl kněz v monstranci eucharistického Ježíše, jeden za druhým se
průvody zapojovaly až kolem Univerzitní knihovny a arcibiskupského paláce
došly na dómské náměstí a vstoupily do katedrály. Vyvrcholením Diecézního
eucharistického kongresu byla mše svatá za účasti asi dvou tisíc věřících slavená otcem arcibiskupem.
Ve čtvrtek 4. června jsme v Kelči na náměstí slavili Slavnost Těla a Krve Páně. Za slunečného počasí se sešlo na dvě stě farníků z města
Kelče i všech obcí farnosti. Průvodem jsme po skončení mše svaté vyšli do farního kostela a zastavovali čtyřikrát u připravených oltářů,
které vyzdobili věřící z jednotlivých obcí. Zámrsky již několik let zdobí oltář u kříže u bývalé Spořitelny. Letos byl patronem tohoto oltáře
svatý Jan Sarkander, původem polský kněz, který působil na Moravě i v blízkém Holešově a zemřel jako mučedník v roce 1620.
Všechny farníky ze Zámrsk prosím, aby se do prožívání Roku eucharistie zapojili i o nadcházejících prázdninách tím, že se vynasnaží
účastnit nedělní mše svaté i v době dovolených! Požehnané letní dny všem zámrským přeje
o.Jan Bleša, farář

Připojme se!
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Obec Zámrsky
Zastupitelstvo obce Zámrsky
Usnesení č.3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Zámrsky, konaného dne 24.6.2015 na obecním úřadu v Zámrskách
Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí:
1.Požadavek pana Ledviny – obec ať usiluje o to, aby občané Zámrsk jako vlastníci pozemků dotčených budoucí záplavou v suchém poldru byli osvobozeni od
placení daně z nemovitých věcí z těchto pozemků a tuto daň aby obci hradil stát
2.Požadavek pana Ledviny – aby zastupitelstvo obce zajistilo k nahlédnutí obsah věcného břemene při majetkoprávním vypořádání, které se bude týkat vlastníků
pozemků dotčených realizací suché nádrže, podle zákona č. 254/2001 –Vodní zákon
3.Žádost ing. Vozáka Václava ze dne 23.2.2015 o propachtování zemědělského pozemku parc.č. 675/1 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 5 let z důvodu
vyvápnění pozemku
Zastupitelstvo obce projednalo:
1.Strategický rozvojový dokument obce na roky 2016-2018
2.Nepovolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky obce Zámrsky č. 2/2008 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností - na dobu 27.6.2015 od 22.00
do 3.00 hodin 28.6.2015 Petru Trlifajovi na akci živá hudební produkce na víceúčelovém hřišti
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1.Rozpočtové opatření č.2/2015 v navrženém znění–návrh úpravy rozpočtu a důvodová zpráva jsou přílohou k zápisu č.1
(hlasování -pro 7 hlasů)
2.Strategický rozvojový dokument obce Zámrsky na rok 2015
(hlasování –pro 6 hlasů, zdržel se 1 hlas)
3.Podání žádosti o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, dotační titul č.4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb – na akci oprava Památníku padlých 1.
Světové války a litinového kříže na Kamenci
(hlasování -pro 7 hlasů)
4.Pacht pozemku parc.č. 675/1 v k.ú. Zámrsky za cenu 400,- Kč za rok
(hlasování -pro 7 hlasů)
5.Změnu stanov (změna sídla) mikroregionu Hranicko dle předloženého materiálu
(hlasování -pro 7 hlasů)
6.Uzavření „Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku“ - s Úřadem práce Přerov, a uzavření
pracovních smluv na dobu určitou od 1.6. do 31.12.2015 -se dvěma pracovníky
(hlasování -pro 7 hlasů)
7.Pronájem párty stanu fyzickým i právnickým osobám za jednotnou cenu 300,- Kč
(hlasování -pro 7 hlasů)
Starosta obce: Pala Arnošt

Úřední hodiny na OÚ Zámrsky

JUBILANTI

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

Srpen

Rozloučení, narození

Říjen

Rozloučili jsme se:
paní Mašlaňová Jana
pan Ševčík František
paní Oravová Božena
Narození:
Haša Jindřich

6.5.2015
1.6.2015
2.6.2015
9.5.2015

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

Místostarostka obce: Šimáčková Alžběta

Schindler Ferdinand
Haša Vladimír

85 let
83 let

Zámrsky 77
Zámrsky 7

86
70
84
79

let
let
let
let

Zámrsky74
Zámrsky 11
Zámrsky 71
Zámrsky 44

55 let

Zámrsky 70

Září
Hašová Eva
Hašová Blažena
Šarmanová Jarmila
Mašlaňová Františka

Pala Petr

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

K vyznání paní Marie Hašové otištěného v
minulém čísle Zámršťáku přišel dopis,
který zde publikujeme:

paní Emílie Vaško

Milá paní Hašová,
jezdím na vozíku a píši a vzpomínám.
Děkuji za úžasný zpravodaj Zámršták a
vyřiďte Obecnímu úřadu - jeho členům hlubokou poklonu. Držím jim palce. Vám
i celé rodince posílám srdečné pozdravy.
Slavíte krásných 77 let a jste narozena
asi jako "Lvice". Přejeme vše nejlepší a
hlavně zdraví.
Vyřiďte Vaší milé šéfredaktorce Heleně
Vozákové obdiv a hodně sil i elánu do
další práce. Váš časopis by se měl
přihlásit do soutěže. Je mnohem lepší než
náš přerovský i olomoucký. Omlouvám
se za nemožné písmo. Ale ten Parkinson
mně stále obtěžuje. Doufám, až někdy
budu mít čas a náladu napíši o našem
setkání před desítkami let a také v
minulém roce.
Vaše obdivující Emílie Vaško, 81 let
Moje šlápoty po 70.ti zemích čtyř
kontinentů.....
V ranném dětství jsem často slýchávala:
"Všechny cesty vedou do Říma."
A později:"Vidět Neapol a zemřít."
Netušila jsem, že se někdy přesvědčím o
pravém opaku.
Mnoho cest vede i mimo Řím.
A pohled na Neapol jsem přežila.
A viděla jsem desítky nádherných a
zajímavých míst nejen v Evropě, ale i v
Asii, Africe i Americe.
Moje cesty zanechaly stopy ve všech
zemích po zeměkouli na Obratníku
"RAKA" a také některé nad ním i pod
ním. Bylo jich celkem 70. Vedly ve
vzduchu, po souši i po vodě. Všemi
možnými i nemožnými dopravními
prostředky.
Hluboce jsem se skláněla s pokorou i
úžasem nad výtvory lidského ducha, umu
i šikovností lidských rukou.
Naučila jsem se nenávidět válku a násilí,
poslouchat hudbu, uctívat lásku a dobro a
milovat lidi.
A věřit, že smích a úsměv jsou dvě brány,
jimiž se dá do člověka propašovat mnoho
dobrého.
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A tak jsem se seznámila s některými typickými příslovými některých zemí:
RUSKO: Když jeden hlupák vhodí do moře kámen, ani sto mudrců ho nevytáhne.
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY: Neříkej příteli co nechceš, aby slyšel tvůj nepřítel.
ANDORRA: Než vymyslíš jak to udělat, aby ses nenadřel, máš hotovo.
SÝRIE: Blonďatá šereda půvabnější černé krásky. Do hlavy jim nikdo nekouká.
THAJSKO: Miska rýže s medem nasytí stejně jako bez něj. Jen lépe chutná.
VIETNAM: Liána se šplhá vysoko jen s pomocí bambusu.
DÁNSKO: Právníci a malíři mohou snadno změnit bílé v černé.
ESTONSKO: Krása bez dobra je jako nezralý ořech - jen z venku je pěkný.
FINSKO: Krása je potřebná na svadbu, láska na každý den.
MAROKO: Naděje je pilířem světa.
TUNIS: Žena bez studu, polévka bez soli.
BELGIE: Hloupý, když nemluví, podobá se moudrému.
ČÍNA: Důkazem velkého uměleckého díla je to, že z něho nelze nic vynechat.
INDIE: Kdo ví, nemluví. Je stará pravda, že tygr chrání les a les tygra.
KAMBODŽA: Svěřila se žába: Když nebudu kvákat, puknu.
KLDR: Cizí zkušenosti odírají kůži, vlastní řežou do živého masa. (Korea sever)
KOREA JIŽNÍ: Kdo kouká jak sojka na bejka, dlouho nehejká.
LAOS: Kdo má dobrého přítele, nepotřebuje zrcadlo. Nejlepším zrcadlem je starý přítel.
BĚLORUSKO: Tam je hezky, kde jsme my.
MEXIKO: Kup se jen takovou placku, jakou sníš. Větší do sebe nenarveš.
MONAKO: Ne každá písnička se zpívá do konce.
OMÁN: Nemusíš volat Alláhovi, aby ti odpověděl.
BOSNA A HERCEGOVINA: Když už je dům postavený na zedníka si nikdo nevzpomene.
BULHARSKO: Domům se počítají léta a moudrý člověk je mlád.
ČESKOSLOVENSKO: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
BOSNA: Had svléká kůži, ale hadí srdce si nechává.
GIBRALTAR: I čert byl krásný když byl mladý.
FRANCIE: Kde viníci hledají viníky, musejí se mít nevinní na pozoru.
CHORVATSKO: Kdyby bylo po sovím, nebylo by nikdy dne.
ISLAND: Zbabělec nikdy nesvede hezkou ženu.
ITÁLIE: Pořád pracovat - to nemůže trvat dlouho.
KYPR: Kdo oslovi myje hlavu, tratí mýdlo.
LICHTENŠTEJNSKO: Závist má vlastní mučidla, ta žádný kat nepředčí.
LOTYŠSKO: Kuře rádo poučuje slepici, jak se vejce snáší.
LUCEMBURSKO: Po té nejmrazivější zimě vždy přijde jaro, po největší bouři vždy následuje vlahý deštík.
MAĎARSKO: Pro kohouta je dražší ječmen než perly.
MAKEDONIE: Kdo nechce vidět, nepomůže ani když mu rozsvítíš a k tomu brýle nasadíš.
MALTA: Dokud se v hrnci vaří, přátelství žije.
MOLDAVSKO: Kdo má do čeho píchnout, tomu se dny nedlouží.
NĚMECKO: Noční můry mají zvláštní vlastnost. Ať vymyslíš co vymyslíš, vždycky to dopadne špatně.
NIZOZEMSKO: Týden pracovitého člověka je 7 dní, týden lenocha je 7x zítra.
NORSKO: Věrná láska, sáňkování a lov ptáků netrvá nikdy dlouho.
POLSKO: Chceš-li se dostat k prameni, musíš plavat proti proudu.
PORTUGALSKO: Veslování je práce a štěstí je vítr opírající se do plachet když se zachce.
RAKOUSKO: Dobrý lék je obyčejně hořký.
RUMUNSKO: Hřebík dobře ví, do čeho kladivo bije.
ŘECKO: Host prázdný, málo vzácný.
SAN MARINO
SLOVENSKO: Kůň má 4 nohy a přece klopýtne.
SLOVINSKO: Falešný přítel je jako kočka, zepředu líže a zezadu škrábe.
ŠPAŇELSKO: Chceš-li být toreadorem, musíš nejdřív poznat, co je býk.
SRBSKO A ČERNÁ HORA: Jak tolary pískají, tak grošíky tancují.
ŠVÉDSKO: I stará kočka má chuť na mléko. Proto kde tě rádi vidí, tam choď zřídka. Kde tě vidí neradi, tam
nechoď nikdy.
ŠVÝCARSKO: Slova jsou jako včely.Mají med i žihadlo.
TURECKO: Bílý pes, černý pes, pořád pes. Když se budeš cestou trefovat do každého štěkajícího do cíle
nedojdeš.
UKRAJINA: Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí. Kdo se leká, může to ještě zapít.
VATIKÁN: Hledejte a naleznete.
VELKÁ BRITÁNIE: Lži mají úspěch u chtivých uší.
MALI: Laskavá a dobrá řeč jazyk nezraní.
KANADA: Výt s vlky ještě neznamená nebýt jimi sežrán.
ČESKO: Po ránu starou bábu viděti, celý den smůlu míti. V THAJSKU, LAOSU i KAMBODŽI po ránu
starou ženu viděti, celý den štěstí míti.
NDR, NSR, JUGOSLÁVIE, PALESTINA, DALMÁCIE, FAERSKÉ OSTROVY, ČERNÁ HORA

Děkujeme paní Emílii Vaško za hřejivá slova chvály. Jsou pro nás povzbuzením
do další práce a přejeme spokojené a klidné žití.
Helena Vozáková

Vzpomínky z kroniky obce

- Osídlení Záhoří

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.
Kraj, v němž se rozkládá naše
osada, sluje Záhoří. Záhoří naše
bylo obydleno odpradávna. Tudy
vedla stará hradská cesta od krajů
podunajských k Baltickému moři
na sever. Po ní se dováželo různé
zboží. Na ochranu té cesty byly
zřízeny hrady, jimž se říkalo
„Strážiska“. Takové „Strážisko“
bylo na východ od Zámrsk. Že
blíže těchto cest obchodních se
usazovali lidé, je vidno z
vykopávek. Vykopaly se totiž na
blízku ( v lese „Doubravě“) hroby
předvěkých lidí.
Domněnka o původu Zámrsk:
Za doby staré bylo sídlo panské
v Kelči, jež náleželo od pradávných dob biskupům olomouckým. Středem panství keleckého bylo místo, kde se nyní
rozkládají Zámrsky. V místě
vystavěn byl pouze jediný domek
a v něm bydlel dráb.
Poněvadž jak okolí Zámrsk, tak i
místo samo bylo jen úžlabiny a
stráně, každý se vyhýbal místu
tomu a nechtěl se tu usaditi.

Kelecké panství však rádo by bylo
střed svůj osadilo. Proto s
přinucením, často v okovech
přivedlo takového ubožáka,
vykázalo mu místo k obývání a
práci. Mnohdy se stávalo, že
ubožák prchl z místa. Byv chycen,
byl mrskán často až do „zmrskání“
(do smrti utlučen). Bylo mnoho
obětí tu „zmrskáno“- odtud
Zámrsky.
Ve třicátých letech 18. stol. měly
Zámrsky 47 domů, 323 obyvatelů,
r 1870 žilo tu 349 obyvatelů v 53

domech.
Nedaleko Zámrsk rozkládá se
panský dvůr Kamenec na místě
kde před časy byla stejnojmenná
ves s rytířským sídlem. Rytířské
toto sídlo bylo lénem biskupským
( biskup mohl je propůjčiti, komu
chtěl.) a náleželo i s obcí Špičkami
a Zámrskami r 1328 Vlčkovi z
Domka, který měl i jiné statky.
Roku 1532 náleželo rytířské sídlo
toto Bernardu ml. z Žerotína. Po 7
letech patřilo Vilému a Přemkovi z
Žerotína. Po nich synovi Viléma,
Karlovi. Po tomto držel je syn jeho
Viktorin, jenž nabyl i vesnice
Kunčic, Hor. a Dol. Těšic, Němetic, Kladerub a Komárovic, což
všecko odkázal r 1608 své manželce Polyxeně Nechrovně a
oběma dcerám Janě Emilii a Anně
Marii. Jana Emilie provdaná
hraběnka z Valdštýna, prodala toto
léno vesměs kolem r. 1612 za
40.000 mor. zl. (bratru otcovu)
strýci Vilému Bedřichovi ze
Žerotína jenž je mimo jiné statky r
1621 pozbyl. (Vypsáno z „Vlasti-

vědy moravské“)
Ruda v okolí vsi:
V okolí Zámrsk se nacházely
rudy (nerosty z nichž se dobývají
kovy). V roce 1550 povoleno
dolovati na všechny rudy u
Zámrsk občanu keleckému Prokopu Pavlátovi.
Uhlí-pokus dolování:
Též uhlí se zde nachází v hlubinách země. Několik zdejších
občanů se pokoušelo dobývati toto
bohatství. Jeden z nich – pan Fr.
Steiner, dřívější učitel – sděluje o

tom toto: Bylo to r 1887 neb 1888
na podzim, kdy u nás vznikla
myšlenka zkusiti kopáním uhlí.
Sestavila se tedy společnost desíti
občanů a bylo usnešeno provésti
zkoušku.Někteří členové této
společnosti ještě žijí, ale jména
všech si nepamatuji. Za školu byl
členem kutací společnosti tehdejší
správce školy p. Petr Hyvnar.
Podal jsem žádost o povolení
kutacího práva, jež přišlo na
podzim. Hned se začalo. Místo,
kde se mělo kopati, muselo býti
označeno hornickou značkou. Za
udělení kutacího práva vyměřen
poplatek 4 zl. ročně. Důl otevřen v
t. zv. „Zdulce“ pod dosti příkrým
svahem u samého potoka. Hned na
počátku po odstranění as 1m hlíny
byla vykopána země tak černá
jako pravý uhel, ale byla to pouze
měkká hlína, která dále ve hloubce
více tuhla, až v hloubi 5m došlo se
na tvrdý černý kámen. Vrstva tato
byla mocná as 10m.Podotknouti
se musí, že veškeré zemské vrstvy
měly pod povrchem silný sklon
Nacházely se rozmanité útvary jako svařeniny,
těžké jako olovo a tvrdé, že řezaly sklo. Kusy tyto
byly přes 2 kg těžké. Lidé se z nich dělali závaží.
Po 30m přišlo se na břidlicový kámen, který při
důlním světle jiskřil se žlutým ohnivým světlem,
že kopající myslili, že je to zlato. A kámen ten
vytažený nahoru hořel v ohni. V noci jsme se při
něm ohřívali. Vrstva tato byla dobré 4m silná.
Nyní jsme pracovali ve dne v noci. Až dosud
neměli jsme žádné spodní vody a poněvadž
nahoře bylo zima a mrzlo, vrchní vody nám
neškodila, pracovalo se pořád v suchu. To bylo v
lednu. Tato břidlice byla tak prosycena sírou, že
hořela a vypálená byla šedá a rozpadla se v mokře.
Po 35m následoval tuhý písek, zase as 4m a v
tomto písku bylo viděti ve stěnách uzounké černé
skvělé čáry, ze kterých vyloupnutý kousek
černého uhlí zapálil se od (sirky) zápalky. Nyní
byly naděje nejlepší a také chuť, pracovalo se s
největším úsilím. Dle dobrozdání vrchního
inženýra na jámě Šalomounově v Mor. Ostravě,
kterému jsme při návštěvě ukázky z našich
vykopávek předložili, měla následovati silnější
vrstva tuhého písku a pak již uhlí promíchané
pískem a konečně vrstva uhlí. Ale naděje tato
dlouho netrvala“, nehoda přikvačila. Sněhu bylo
mnoho, přišel únor a s ním náhlé tání. Vrchní voda
počala nás tak zaplavovati, že jsme nestačili ani
vodu samu vytahovati. Důl byl tedy opuštěn. Inu,
chtěli jsme nakopat miliony motykou, ale to
nejde. Bylo nás celkem 12, pracovali jsme
bezplatně, ale na potřeby důlní za dřevo a desky
jsme prokopali za 2 měsíce každý 65 zl.
Tak tedy skončila naše hornická akce.

západní až 45 st., který se
hloubkou zmenšoval. V 15m
museli jsme již pracovati při
světle. Důl byl založen v podobě
obdélníka. V každém metru byl
ztužen dřevěným rámem a
obložen deskami. Vpravo byl nad
otvorem rumpál k vytahování
nakopané hmoty a vlevo sestup do
hlubiny, kamž se vstupovalo
střídavými žebříky. Vrstvy se
střídaly slabší, tu zas silnější, Z kroniky obce Zámrsky vypsala Helena Vozáková
hlína, břidlice, písečný měkký
kámen. Tak to bylo asi do 30 m.
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OBECNÍ PSI

Tady máme jeden příspěvek,
který se vrací k problémů pejsků,
na který jsme upozorňovali v
minulém zpravodaji. Přišlo s tím i
pár fotek, které nezveřejňujeme.

Dobrý den, chtěla bych Vás
poprosit a upozornit na to jak
někteří majitelé pejsků opětovně
nehlídají své drahé mazlíčky a
pak to před našima domy vypadá
tak, jak jsem Vám poslala na
ukázku nějaké fotky u našich
domů. A myslím si, že by se s tím
už opravdu mělo něco dělat. Je to hnus, když si u toho mají hrát naše děti
nemyslíte? Tak bych Vás chtěla poprosit jestli by se na to nemohlo upozornit
ve zpravodaji a dát za to i nějaký postih. Už je to neúnosné, a myslím si, že
není takový problém pejska nepouštět ven ze dvora, a nebo si po něm
UKLIDIT HOVÍNKO. Chodí to tak všude jinde, tak nevím proč ne tady. Ve
městě se za to platí pokuty! Děkuji Váš občan.
autor: anonym

REDAKČNÍ OKÉNKO
Dodatečně přejeme dubnovým oslavencům, na které jsme v minulém
zpravodaji zapoměli:
Haša Vojtěch
71 let
Zámrsky 11
Vozák Václav

75 let

Zámrsky 28

Upozornění! Upozornění! Upozornění! Upozornění! Upozornění! Upozornění! Upozornění! Upozornění!

Dr. Vitovská v měsíci červenci a srpnu nebude v obci Opatovice, Skalička a Zámrsky ordinovat.
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Nekrolog
Přicházíme na svět,
odcházíme z něj a zanecháváme po sobě stopy, které
jednou odvane čas. Lidé nám
procházejí životem, ať to
jsou naši blízcí nebo sousedé, známí, a každý z nich
se více či méně do nich
zapisuje. Na začátku léta nás
opustili dva lidé, kteří byli a
troufám si říct, stále jsou
spjati s celými Zámrskami.
Lidé, kteří se zapsali do
životů nás všech, a proto
bych je ráda připomněla.
Dne 6. května 2015 nás ve
věku 69 let opustila paní
Jana Mašlaňová. Odešla po
těžké nemoci, kterou velmi
statečně až do konce nesla.
Všichni si ji pamatujeme
usměvavou za pultem jejího
smíšeného zboží, které v
Zámrskách vedla od roku
1973 až do loňska, kdy
onemocněla. Celý svůj život
se zapojovala do kulturního,
ale i všeobecného dění v
obci. Svého času pracovala
jako vedoucí občanského
výboru pod Národním
výborem ve Skaličce. Byla
členkou Červeného kříže i
kulturní komise zastupitelstva obce Zámrsky. S
manželem Františkem vychovala dceru Janu a její
velkou radostí byly vnoučata
a posléze i pravnučky. Vždy
veselá, přátelská, plná elánu
a optimismu, ochotná a
pracovitá to byla paní
Mašlaňová. Každý z nás na
ni má svoji vzpomínku a
věřím, že by na jejich sepsání

nestačil celý zpravodaj. Mně
nezbývá než paní Mašlaňové
poděkovat, poděkovat za vše
co pro naši obec vykonala, za
vše co kdy udělala pro
každého z nás. Odpočívejte v
pokoji a ať je Vám zem
lehká.
Druhým smutným dnem
pro Zámrsky se stal 1. červen
2015, kdy náhle odešel pan
František Ševčík ve věku 76
let. Odešel myslivec tělem i
duší, milovník přírody a lidí,
troufám si říct, že také velký
Zámršťák. Vždyť se zde
narodil a prožil téměř celý
svůj život. Zámrsky miloval
a co miloval, byly hlavně
okolní lesy a louky, kde
trávíval svůj čas. Byl dlouholetým členem Mysliveckého sdružení Doubek
Zámrsky i Lesního družstva
a svého času byl bubeníkem
místní kapely Zálesanka. S
manželkou Bohuslavou
vychoval syna Zdeňka a
spolu s nimi rád zveleboval
okolí svého domku i domek
samotný. Byl to člověk
přátelský, pracovitý, ochotný pomáhat. Rád diskutoval
s námi mladými, rád předával své zkušenosti, nikdy
nezkazil žádnou legraci a rád
se bavil. Léta hrával každý
pátek taroky v hospodě u
Šenků. Nikoho z nás ani ve
snu nenapadlo, když jsme se
v prosinci loňského roku při
poslední leči radovali spolu s
ním z jeho velkého úspěchu
zastřelení 6-ti divočáků jeden večer, že ta příští už bude

bez něj. Celý sál mu za jeho
husarský kousek tleskal a
kolik se na to vypilo
slivovice. Osud tomu chtěl,
že odešel v plné síle a elánu,
snad proto, abychom si jej
tak pamatovali.
Poslední rozloučení s
panem Ševčíkem v naší
kapli, kterou pomáhal stavět,
bylo jiné než vždycky. Už
jen samotná příprava. Zapojili se všichni, myslivci i
nejbližší sousedé, každý po
svém a jak uměl. Nikdo paní
Ševčíkové neodmítl pomoc.
A tolik žen co se sešlo na
pečení koláčů. Bylo krásné
vědět, že si tady umíme
pomáhat a nenecháme se ve
štychu. Samotný pohřeb s
mysliveckými poctami byl
smutný, ale přesto krásný.
Byl krásným završením
krásného a bohatého života a
průvod na konec obce tomu
udělal jen důstojnou tečku.
Když pohřební vůz opouštěl
Zámrsky a na Červenici ještě
naposled zatroubil na rozloučenou, bylo to jako by
odletěl pták, vypuštěný do
volné přírody.
Děkujeme Vám, pane
Ševčíku za Vaši obětavost,
práci i elán, děkujeme Vám
za vše. Čest Vaší památce.
Jako třetí a doufám, že
poslední, zemřela dne
2.června 2015 ve věku 89 let
paní Božena Oravová.
Odešla tiše v domově
důchodců v Pavlovicích, kde
trávila poslední léta svého
života, a kde byla každoročně navštěvována zástupci
kulturní komise obce. Byla
to veselá, pracovitá a společenská žena, a dokud jí to
zdraví dovolovalo, ráda se
účastnila kulturního dění v
obci. Byla vděčná za každé
povykládání se sousedy a
vždy s úsměvem odpovídala
na pozdravy kolemjdoucích.
Léta pracovala v Elektro
Praze v Miloticích. S manželem Františkem vychovala
syny Zdeňka a Petra a těšila
se z vnoučat. Po smrti
manžela žila se synem
Zdeňkem, který v roce 2004
náhle zemřel. I přes péči
rodiny i sousedů již její
zdravotní stav nedovoloval
zůstávat v Zámrskách a tak
odešla do Pavlovic. Jak tiše
žila, tak tiše také odešla. I
Vám paní Oravová budiž
země lehká.

Paní Jana Mašlaňová s dcerou Janou

Na závěr tohoto nekrologu
bych měla návrh. Jako dítě si
pamatuji pohřby z domu
smutku, vždy se došlo
průvodem k nejbližšímu
kříži či soše Panny Marie,
kde se pomodlilo. Bylo to
důstojné rozloučení s domovem. Dnes už se z domu
smutku nechodí, ale pohřby
se odehrávají v naší kapli a
průvody vymizely. Pojďme
na tuto tradici navázat.
Nemusíme chodit nikam

daleko, vždyť blízko kaple je
Kříž i Panna Marie. Přijde mi
nedůstojné, jak se rakev
naloží a honem, honem pryč,
ať už do krematoria, nebo na
hřbitov. Celý život tu žijeme,
je to náš domov, místo, kde
se cítíme nejlépe, tak proč se
s ním i nerozloučit. Věřím,
že jsem někoho z Vás touto
myšlenkou nakazila a necháte si ji projít hlavou, třeba se i
ujme.
Zdeňka Hašová

Věkové složení obyvatel s trvalým pobytem v obci
Ke dni: 15.07.2015
-----------------------------------------------------------------------Věk
Muži
Ženy
CELKEM
-----------------------------------------------------------------------0
2
0
2
1 - 10

15

26

41

11 - 20

12

8

20

21 - 30

13

16

29

31 - 40

25

15

40

41 - 50

13

13

26

51 - 60

15

9

24

61 - 70

12

15

27

71 - 80

9

11

20

81 - 90

4

5

9

91 -100

0

1

1

=========================================
CELKEM
120
119
239
=========================================
Průměrný věk: 39.37
39.26
39.31
=========================================
Zpracovala: Ledvinová Ludmila

Pan František Ševčík na honu v Zámrskách
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Spolky v obci
Zemědělství žije aneb dětský den v Zámrskách
Rok se s rokem sešel a přišel čas na
tradiční dětský den zakončený
fotbalovým zápasem Ženatí versus
Svoboní. Bez této akce si u nás
neumíme léto ani představit. Již po
několik let se snažíme, aby naše
dětské dny byly tématické a hlavně
poučné. V loňském roce jsme si
vyzkoušeli první pomoc, ošetřování
či volání tísňových linek, tedy téma
zdravotnictví a letos přišla řada na
zemědělství. Zemědělství je všude
kolem nás, tedy zvláště na vesnicích,
a my často ani nevíme, co nám roste
na poli za domem. Co ještě nedávno
živilo naše prarodiče a rodiče, je dnes
v pozadí naší konzumní společnosti.
A to jsme se rozhodli změnit, alespoň
na jedno odpoledne. Za přispění
firmy Skalagro, a.s. Skalička se
uskutečnil v Zámrskách dětský den s
názvem Zemědělství žije, o pořadatelsví se opět podělily Ženy v akci
Zámrsky a Sbor dobrovolných hasičů
Zámrsky. Dne 11.7.2015 ve 14:00 to
vypuklo se vší parádou a že se bylo na

co dívat. Na hřiště najely kombajny,
nakladač, postřikovač i traktory, no
přehled zemědělské techniky a děti
nevěděly co dříve jestli soutěžit nebo
prolézat stroje. Osm soutěžních
zastavení bylo různorodých,
přiřazovali jsme k obrázků názvy
zemědělských strojů, učili se dojit
krávu na gumových vemenech,
pohmatem poznávali plodiny
například fazole, kukřici, okurky,
česnek. Poznávali jsme zeleninu i
rostliny, kde děti musely přiřadit
plodiny k rostlinám, dále jsme
určovali zvířata, jezdili slalom s
naloženými kolečky v holínkách,
házeli podkovami aj. No bylo co dělat
i na co se dívat. Ale stejně si myslím,
že největší zážitky měly děti ze strojů,
troubili na sebe z kabin, točili volanty
a plnými doušky si uživaly této ne
příliš časté možnosti si posedět třeba
ve zmíněném kombajnu či postřikovači. Ale všechno jednou končí,
a tak se hřiště zazelenalo, bohužel ne
čerstvou trávou, ale tričky s heslem

Ženy v akci Zámrsky se soutěžícími dětmi (a jedním tátou)

Poznávací soutěže pro děti
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dne, které na sebe děti oblékly a
společným vyfotografováním
a
odjezdem veškeré techniky dětský
den skončil. Úspěch to byl veliký,
akce se moc povedla a všichni jsme
byli nad míru spokojeni. Chtěla bych
velmi poděkovat firmě Skalagro, a.s.
Skalička
jak za finanční, tak
organizační výpomoc a prezentaci
své činosti a ochotu zapůjčit techniku
během žní. Zvláště chci poděkovat
paní Marcele Vozákové a panu
Václavu Vozákovi za detailní přípravu soutěží a všeho kolem, obětovali
tomu spoustu času i energie čehož si
moc vážíme. Rovněž děkuji Ženám a
Hasičům za vzornou spolupráci.
Ale den nám ještě neskončil a na
dětský den volně navázal již výše
zmiňovaný tradiční fotbalový zápas
Ženatí proti Svobodným. Rok od
roku nám přibývá ženatých, ale
zároveň nám naskakují i nové
generace svobodných, takže složení
týmů je proměnlivé. Zápas je to
velice důležitý jako o mistrovství

světa, ano tak vážně jej hráči berou, a
proto se důsledně celé odpoledne
popichují narážkami na věk apod.
Kdysi platívalo, že kdo chtěl v tomto
zápase vyhrát musel se oženit.
Poslední dobou už to až taková
pravda nebývala, ale v letoším roce se
stala věc nevídaná. Obvykle zápasy
končívaly vysokými počty branek a
tentokráte v regulérním čase padly
branky jen čtyři, konečný výsledek
byl tedy nerozhodný a přišly penalty,
které rozhodly. Letos jsou v
Zámrskách nejlepší Ženatí. No a
vzhledem k tomu, že se žádná akce v
Zámrskách neobejde bez plně
vybaveného kiosu, vítězství i prohru
hráči řádně spláchli a napříč týmy
oslavovali až do pozdních nočních
hodin. Tak to byl událostmi nabitý
11.červenec 2015 v Zámrskách.

autor: Zdeňka Hašová

Společné foto mužstev ženatých a svobodných

Připraveno bylo bohaté občerstvení s posezením

Hospůdka u Defiho
U nás se žízní netrpí a přátelé
hospůdky o tom ví své :) Tak
tedy, formálně - neformálně,
Hospůdka u Defiho oslavila
své již druhé narozeniny!
Touto cestou bychom chtěli
poděkovat všem návštěvníkům hospůdky, kteří s
námi toto výročí oslavili, a
hlavně všem štamgastům,

kteří nám zůstávají věrní a
jsou s námi po celý rok.
Dále bychom chtěli ještě
jednou pogratulovat výhercům nohejbalového turnaje
2015 o POHÁR HOSPŮDKY U DEFIHO, týmu
Nazdárci s kapitánem
Karlem (Libor Trlifaj). Je to
doma! Díky Karle! :) Také

Z oslavy 2.výročí otevření Hospůdky u Defiho

děkujeme všem dalším
zúčastněným hráčům a fanouškům tohoto krásného
sportu. Už teď se těšíme na
další ročník tohoto turnaje trénujte usilovně a s chutí!
Vzhledem k tomu, že většina
hráčů během turnajového
dne doplňovala své síly v
místním kiosku, zůstala jim

ještě spousta energie i na
večer - a tak jsme to rozjeli!
K velkému potěšení mnohých z Vás k nám zavítala
kapela KALIBRA. Z důvodu "bouře nad Obecním
úřadem", byla akce přestěhována do KD v Zámrskách.
Akce se skvěle rozjela, a to
nejen na parketu - až jsme se

sami nestačili divit!
V následujících měsících se
můžete těšit na další akce. Již
tradičně k nám opět zavítá
Vaše oblíbená hra Krotitelé
žízně (střelnice Zubr), uspořádáme druhý ročník pingpongového turnaje... Ale o
tom až příště.
Děkujeme Všem za přízeň,
Vaše Hospůdka :)

Výherci turnaje v nohejbale 2015 o pohár Hospůdky u Defiho

Tip na výlet anebo pojeďte s námi!
Výlet do Starého
Města u Uherského Hradiště a do
Modré
Ženy v akci jedou vláčkem 5.9.2015, bude to takové malé rozloučení s prázdninami.
Ráno odjezd z Hranického nádraží v 7.33 - Staré Město v 8.18 přesun na autobus a v 8.34 autobusem do Modré
Zpět odjezd autobusem z Modré ve 13.04 přesun pěšky cca 10min. chůze do KOVOZOO ve Starém Městě.
Odjezd zpět vlakem 15.42 v Hranicích 16.25 lze i pozdějším vlakem, ale s přestupem v Přerově např. v 17.30 v Hranicích 18.44
V Modré navštívíme expozici Živá voda a Archeoskanzen
Živá voda - V expozici se seznámíte s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy, přilehlých potoků i tůní. Ve venkovním areálu
procházíte bohatou výsadbou zeleně. Najdete zde typické moravské biotopy s jejich charakteristickými bylinami a dřevinami (například chřibské prameniště,
venkovskou bylinkovou zahrádku či moravní lužní les).
(www.zivavodamodra.cz)
Archeoskanzen Modrá - Velkomoravské sídliště středního Pomoraví se nachází nedaleko Uherského Hradiště na silnici Staré Město Velehrad. Je významným
subjektem názorně osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin. Skanzen žije každodenním životem, naučnými představeními, programy,
pokusnými tavbami kovů, výrobou keramiky, zemědělskou výrobou i neustále prováděným archeologickým výzkumem. Přijeďte a poznejte naši dávnou minulost.
(www.archeoskanzen.cz)
KOVOZOO Staré Město je jediná kovová zoo v Evropě.
Nachází se v zajímavém a netradičním prostředí zrekonstruovaného areálu bývalého cukrovaru ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Spatříte zde mnoho
jedinečně propracovaných zvířat v životní velikosti vyrobených z kovového odpadu. Svojí propracovaností a dokonalostí překvapují mnoho našich návštěvníků. V
současné době KOVOZOO obývá více než 170 zvířat a stále se rozrůstá.
(www.kovozoo.cz)
Zájemci o výlet hlaste se na tel. 724594605, nebo na helenavozakova@seznam.cz z důvodů zakoupení společné jízdenky.
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Ženy v akci připravují

„ Svatební dostaveníčko“.

Na výstavě se pokusíme zachytit svatby našich stařenek, babiček, maminek, ale i svatby současné.
Proto prosíme všechny spoluobčany o zapůjčení fotografií svatebních párů, ale i svatební fotografii skupinovou. Na rubovou
stranu poznačte jméno nevěsty a ženicha a datum svatby. Fotografie budou naskenovány a v pořádku vráceny majiteli. Pokud
máte doma uschovány historické kousky týkající se svatby (šaty, porcelán…), budeme velice rádi i za jejich zapůjčení.
Fotografie můžete nosit na obecní úřad, nebo Heleně Vozákové do 6.9.2015
Výstava se uskuteční 27.9.2015, více info pak letáky do schránek

Turnaj 4 obcí a Liga nadějí

Mužstvo Zámrsk

Dva týdny uběhly jako voda a hřiště
v Zámrskách opět ožilo. Dne
25.7.2015 se tradičně konal turnaj 4
obcí – Zámrsk, Komárovic, Skaličky
a Rouského. Podívaná to byla veliká
skoro jako na Ligu Mistrů. Co do
fotbalových výkonů sice ne, ale ten
zápal boje ten byl srovnatelný.
Všechny týmy se do hry pustily s
vervou, a tak se bylo na co dívat.
Podle diváků sice kvalita hry
pokulhávala oproti minulým turnajům, ale i tak o pěkné góly nebyla
nouze. Tento ročník se zapíše do
historie jako nejbolestivější. Hráči
nám padali jako hrušky. Kromě
náznaků otřesů mozků, pochroumaných rukou a jedné klíční kosti

jsme tu měli také téměř přeražený nos
a nehezky odřené nohy. Hold
vyprahlý terén a pár horkých hlav s
chutí po vítězství si vybraly svou daň.
Ale i tak se všechny zápasy dohrály
regulérně a všechny sporné situace si
hráči na závěr vyříkali u dobrého jídla
a pití. Díky vyhranému vzájemnému
zápasu se Skaličkou si při rovnosti
bodů tentokráte putovní pohár odvezl
tým Komárovic. Skalička se umístila
na krásném druhém místě, Zámrsky
pak na třetím a poslední místo
obsadilo Rouské, ovšem také pouze
díky horšímu vzájemnému zápasu s
našimi borci.
V mezičase se uskutečnil rovněž
tradiční zápas Ligy nadějí. Letošního

Hráči Ligy nadějí se sudím Zdeňkem Vozákem

zápasu se zúčastnilo celkem 16 dětí a
kromě dětí ze Zámrsk jsme tu měli
zástupce z Němetic, Skaličky, Olomouce a Zlína. Zápasu předcházela
dlouhá diskuse rozhodčího s dětmi,
protože se vyskytl menší problém,
kdo s kým a v jakém dresu bude hrát.
To poznamenalo i nasazení některých
hráčů v úvodu utkání. Proto jsme
přistoupili k netradičnímu „převlékání dresů“, kdy rozhodčí dle svého
uvážení měnil složení obou týmů.
Nakonec si zahrál každý hráč za oba
týmy. Výsledek 6:6 po třech třetinách
tak stvrdil fakt, že v tomto utkání není
poražených ani vítězů. Je ale hezké
vidět, že naše děti mají sport rády.
Počasí nám přálo, nebylo ani horko

ani zima a pršet začalo až večer, což
nám pod obecním stanem u kiosku
vůbec nevadilo. Debata nad výsledky
a částečně i plánování dalšího ročníku
nám vydrželo až do brzkých ranních
hodin. V Zámrskách je prostě stále
živo a veselo. Náš široko daleko
známý kiosek opět bezchybně
fungoval a všeho bylo dost. Dokonce
se nám obměnila obsluha a především
steaky od Jirky Šuláka byly vynikající a jenom se po nich zaprášilo.
Moc děkuji organizátorům, hasičům, ženám i všem hráčům za
příjemně prožité odpoledne a nezbývá než zvolat: "Sportu zdar a
fotbalu zvlášť!"
autor: Zdeňka Hašová a Zdeněk Vozák
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Ze zápasu

Předávání cen

SDH Zámrsky
Požární kohout zakokrhal v Zámrskách
Letošní léto je opravdu velmi parné.
Tak vysoké teploty a hlavně sucho už
dlouho nepamatujeme. Tak potřebný
déšť ne a ne přijít, jako by se nám
vyhýbal. Bylo jen otázkou času, kdy
se něco semele.
Dne 10.7. v odpoledních hodinách
začal stoupat hustý dým nad
Červenicí, který ji během chviličky
zahalil celou, bylo slyšet jen houkání
majáků. Stačila jiskřička a strniště se
slámou bylo v plamenech a všemu
ještě pomohl silný vítr. Na místě v
hustém dýmu zasahovali profesionální hasiči z Hranic a na pomoc
rovněž přispěchali dobrovolní hasiči
z Kelče, Opatovic a Skaličky. Oheň se
podařilo zredukovat kropením, ale
také rychlým zaoráním krajů. Plocha
požářiště je nakonec odhadnuta na
800*300 metrů a je také zasažen
travní porost podél komunikace.
Díky rychlému zásahu se oheň
nerozšířil i na nesklizené pole na
protější straně. Příčina požáru je stále
šetřena, ale obávám se, že se jí stejně
nikdy nedobereme.
Zdeňka Hašová

Střípky ze života sboru SDH
Tak jako v každém funkčním spolku, je i v tom našem neustálý pohyb a
akce.
Letos už má náš sbor za sebou
každoroční námětové cvičení, které
prověřuje akce schopnost zásahové
jednotky sboru.
Toto cvičení se letos konalo v
Těšicích a již bylo popsáno v
minulém vydání Zámršťáku. Možná i
díky tomu se o našich kvalitách
dozvěděl sousední hasičský sbor z
Němetic a požádal nás o pomoc při
jejich Němetickém cvičení. Samozřejmě jsme neváhali a naši účast
přislíbili. V pátek 17.7. v 16:30
nadešel náš čas. V plné výbavě se řítil
náš hasičský vůz ve sníženém počtu
3+1. Velitel František Pavlík, řidič a
strojník v jedné osobě Vladimír
Šulák, velitel družstva Antonín Orava

a strojník Arnošt Pala. V tomto
profesionálním osazení se projevily
letité zkušenosti s naší technikou a
zaskočily i domácí jednotku, která i
přesto, že byla na místě události o
mnoho dříve, nestačila nasát vodu tak
rychle jako my. Vše se ale nakonec
podařilo a tak mohla začít dálková
doprava vody, která se tlačila ze
spodního hřiště Němetic, až k farmě u
Tvrdoňů. Tohoto cvičení se zúčastnilo 7 okolních sborů. Po úspěšném
zásahu následovalo vyhodnocení na
výletišti i s občerstvením.
Mohlo by se zdát, že už to byl docela náročný den, avšak úderem 22.
hod. sbor z Němetic zahájil noční
hasičskou soutěž na dvě B. Pro náš
sbor to byla výzva a tak v obsazení
Pavel Vinklárek koš, Arnošt Pala
spoj, Vladimír Šulák stroj, Jiřiček

Robert béčka, František
Pavlík rozdělovač, Vojtěch
Pavlík levý
proud, Jiří
Ledvina pravý proud, Antonín Orava
trenér, Zdeněk
Vozák masér,
jsme se této
soutěže také
zúčastnili. Po
prvním útoku domácího društva Němetic s vypůjčením našeho člena,
družstvo dokončilo útok ve slušném čase. Hned druzí nastoupili borci ze
Zámrsk a útok se zdařil. Sice to nebyl náš nejlepší čas, ale i tak jsme skončili
v lepší desítce. A to je v porovnání se zbývajícími družstvy, kterých přijelo
třicet, slušný výkon.
Touto cestou bych chtěl poděkovat Zámrskému sboru za účast a snahu.
František Pavlík ml.

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.....
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Podnikatelé v obci
Dovolte abych Vás seznámila s našim Riem.
Od roku 2012 fungujeme s Lucií Kozákovou (vizážistka,
manikérka) jako Studio Rio. Nyní jsme nově přestěhované na
Masarykovém náměstí v Hranicích č.p.93, kde již spolupracujeme s
profesionální fotografkou Pavlínou Kořístkovou (Photos by
Pauline). Jako celek Vám nabízíme velice oblíbené služby
fotoproměn. Samozřejmě u nás najdete klasické služby, jako
kadeřnictví, nehtovou modeláž, denní i večerní líčení...
V listopadu loňského roku jsme pořádaly velice úspěšný Módní
večer v prostorách City baru (bývalé Besedy). Tento večer nám
otevřel nové dveře ve spolupráci se svatební agentkou Janou
Kubáčovou (svatebniagentka.cz). S Janou nabízíme kompletní
svatební servis a vše, co si pod tímto pojmem můžete představit.
Pro velký úspěch tento Módní večer opakujeme 24. října zase v
prostorách City baru, ovšem v novém kabátě. Každému z Vás jsou
dveře srdečně otevřené.
Pokud nás chcete sledovat, můžete se stát fanoušky našich
facebookových stránek Studio Rio, Photos by Pauline, Svatební
agentka, kde se můžete s každou z nás spojit, nebo jen sledovat
naši týmovou práci.
Děkuji za Váš čas, který jste věnovali přečtení těchto pár vět
s pozdravem Kateřina Machancová

Studio-RIO

Richard NOVOSAD

CS.RAVAL s.r.o.
Zemní a výkopové práce traktobagrem a minibagrem,
výkopy základů dom, plotů, bazénů, jímek, jezírek,
drenáže, přípojky a kanalizace (i ručně), bourání
starých objektů, možnost odvozu zeminy i sutě,
trhání pařezů, terénní úpravy
Zednické a bourací práce, dlažby, ploty
Zámečnícké práce
Realizace zahrad a kamenných kompozic
Instalace větších kamenných bloků
Údržba a sečení travních porostů
Práce pro rybářství a lesnictví
Kácení stromů a jiné

TEL. 608 420 634
MAIL cs.raval@seznam.cz
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