,

zpravodaj
nejen pro
obyvatele
Zámrsk

Zámršták
www.zamrsky.cz
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Připravované akce

Svatební dostaveníčko
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tentokrát na téma
Světová válka

Následující období bude bohaté
na kulturní a společenské akce

Výstava z historie svateb
našich občanů

Máme tady čtvrté a letos
poslední vydání Zámršťáku
Kruh se tedy uzavírá a
příští vydání už bude v
roce 2016. Doufám, že
jsme nezklamali a přinášíme časopis, který je pro
vás přínosem a informátorem o veškerém dění
v obci. Chci poděkovat
všem přispěvatelům a byla
bych velmi ráda, kdyby
více z vás odhodilo ostych
a přispělo nám nějakým
článkem, vzpomínkou,
názorem, připomínkou.
Ochotně a rádi vaše podněty zveřejníme.
V srpnu se v Zámrskách
narodily dvě děti. Kryštof
Šimáček a Miriam Simonová, rodičům miminek
gratulujeme. Tohle vydání
je ještě v dozvuku prázdnin a začátku školního
roku. Letošní srpen byl
abnormálně teplý a suchý.

Máme tady čtvrté vydání Zámršťáku.

Padaly teplotní rekordy.
Dokonce byl vyhlášen stav
sucha a museli jsme šetřit
vodou. Letošní léto, kdo
měl na zahradě bazén
neprohloupil a stoprocentně si ho užil. V září, dětem

skončily prázdniny a
některé z nich šly poprvé
do školy. Počasí bylo stále
velmi teplé a suché, déšť se
nám vyhýbal i tentokrát.
Tyto měsíce nebyly nabité
akcemi, konala se jen

2016 hodně zdraví a rodinné
pohody.
A teď něco z chodu Obecního
úřadu. K poslednímu srpnu se
uvolnil obecní byt v domě č.41,
nyní je ve fázi oprav, budou se
měnit okna a provádět drobné
vnitřní opravy. Poté bude
nabídnut k pronájmu, zájemce si
již podal žádost, tudíž bude
obsazen. Koncem října se
započala akce zabudování
osvětlení na víceúčelovém
hřišti. Projekt na autobusovou

zastávku je zadán, čeká se na
vyjádření statika, práce započnou na jaře, abychom se
přes zimu měli kde schovávat při
čekání na autobus. Žádost o
dotaci, kterou jsme podávali na
opravu Pomníku padlých a
Litinový kříž na kamenci jsme
bohužel nedostali. Pokud
Ministerstvo pro místní rozvoj
vyhlásí v příštím roce výzvu,
opět by jsme o dotaci požádali.
Začátkem října se podala
žádost o dotace na rekonstrukci

výstava svatebních foto- co těšit. Věřím, že se při
grafií s názvem "Svatební nich v hojném počtu opět
dostaveníčko" a tradiční setkáme.
říjnový lampionový průvod. Zato konec roku bude
perný. Jedna akce střídá
autor: Helena Vozáková
druhou, takže se máme na

Slovo místostarostky

Alžběta
Šimáčková
místostarostka obce
Vážení spoluobčané, máme
za sebou krásné a teplé léto a již
nám na dveře klepe zima a s ní i
nejkrásnější svátky v roce.
Tímto bychom Vám chtěli popřát
za celý obecní úřad krásné a
klidné prožití svátků vánočních
se svou rodinou a svými
nejbližšími. A do nového roku

Informace pro občany
Řeznictví Kunovský
zajíždí do naší obce každé úterý v 8.30 - 8.45 hodin
nově také bude dojíždět každý čtvrtek v 17.00 hodin
Prodává sortiment masa a uzenin u DPS
Pojízdná prodejna masa se zdrží vždy 10 – 15 minut

!

lesních cest v k.ú. Zámrsky,
parc. č. 134,143. U kaple
sv.Václava bude vysazen nový
vánoční strom, u kterého by
jsme se sešli na začátku
adventní doby při rozsvěcení. V
panšťáku je již vytěžená část
vyklizena, další lesní parcely
budou nově zaměřeny a bude
se pokračovat s vytěžováním a
vysazováním nového lesního
porostu. Máme v plánu drobné
terénní úpravy kolem víceúčelového hřiště a vysazení

okrasných dřevin. Také máme
nově vyhotovenou informační
tabuli u kulturního domu o
historii a současnosti obce
Zámrsky. Původní tabule byla
poničena povětrnostními vlivy.
Děkuji ženám v akci za
uspořádaní krásné výstavy
našich svatebních fotografií,
bylo zajímavé nahlédnou do
minulosti a zavzpomínat,
pokochat se dobou, která byla.

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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Ze života farnosti

Milí spoluobčané v Zámrskách, milí farníci,
na konci září slavíme v Zámrskách patrona kaple a patrona České země svatého mučedníka knížete Václava. Naši
oslavu ozdobil svou přítomností již tradičně Mons. Antonín Basler, kancléř olomouckého arcibiskupství a farář u sv.
Michala v Olomouci. Nově byla na slavnosti významně účastná zámrská schóla, která zpívala už v neděli večer při
modlitební vigílii. Protože bylo 28. září v pondělí a zároveň je státním svátkem, mohli jsme využít i nedělní
odpoledne a večer k duchovní přípravě na slavnost. Od dvou do pěti odpoledne byla kaple otevřena návštěvníkům k
volné prohlídce, ze které si mohli odnést rukou psaný biblický citát, který připravil pan František Pavlík.
V neděli v pět odpoledne začala křížová cesta s komentářem k vyobrazením u jednotlivých zastavení.
Zúčastnili se i poutníci z Kelče. Závěr modlitební vigilie byl od šesti do sedmi nejprve modlitbou za národ a pak
adorací s doprovodem rytmických písní. Pondělní mše svatá začala v deset hodin průvodem. Ministrantů bylo sedm.
Otec Antonín v kázání povzbuzoval k životu ze svátostí a k prožívání radosti z rodinného života, jak to vidíme u
našich svatých předků Václava a Ludmily.
Na konci mše sv. zasadil pan kancléř do kříže, který tvoří střed kněžiště kaple malou schránku s ostatky
světice začátku 20. století sv. Marie Goretti. První křesťané, kteří byli téměř tři sta let krutě pronásledováni a zabíjeni
pro své vyznání víry v Jednoho Boha a v Pána Ježíše Krista, měli ve velké úctě těla mučedníků, těch, kdo Krista
nezapřeli, ani když jim hrozila smrt. Otec vlasti, jak se přezdívá českému králi a císaři Karlu IV., měl ve velké úctě
ostatky svatých a stal se jakýmsi jejich sběratelem. Dodnes, když se světí oltář, na kterém se bude slavit mše svatá,
vkládá do něj biskup při svěcení ostatky svatých.
Kdo je tedy ona mučednice, jejíž tělo skrze svoji částečku přebývá i v naší kapli? Narodila se 16. října 1890 v
Itálii a dětství prožila v městečku Farriere di Conca u Nettuna, asi sto kilometrů jižně od Říma. Když jí bylo deset let,
zemřel její otec a ona dělala domácí práce a pečovala o mladší sourozence, aby se její matka mohla věnovat práci na
poli. V jednom domě s nimi bydlel vdovec Serenelli se svým synem Alessandrem. Tento mladík se několikrát
pokoušel přimět Marii, aby mu byla po vůli. Když vytrvale odmítala s poukazem, že nechce udělat hřích, když
přijímá eucharistii, pobodal ji nožem, takže následující den 6. července v nemocnici v Nettunu zemřela. Marie svému
vrahovi před smrtí odpustila a on po odpykání trestu začal žít novým životem, přijímal svátosti a pracoval jako
ošetřovatel nemocných. Svatořečení se událo v roce 1950, schválil je papež Pius XII. a dožila se ho ještě Maruščina
maminka. Od nynějška budeme mít zvláštní příležitost připomínat si život a svědectví Marie Goretti i my.
Požehnané podzimní dny všem zámrským přeje o.Jan Bleša, farář
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Obec Zámrsky
Zastupitelstvo obce Zámrsky
Usnesení č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Zámrsky, konaného dne 16.9.2015 na obecním úřadu v Zámrskách
Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí:
1. Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014, který byl schválen členskou schůzí svazku 28.4.2015
2. Informaci o neobdržení dotace z „Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2015“, na
místního významu“, konkrétně na opravu kříže na Kamenci a pomníku padlých v 1. Světové válce.

„Obnovu staveb drobné architektury

Zastupitelstvo obce projednalo:
1.Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místních komunikací parc.č. 143 a parc.č. 134 v k.ú. Zámrsky, na SZIF Olomouc v těchto dnech bude vyhlášena výzva
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1.Rozpočtové opatření č. 3/2015 v navrženém znění – návrh úpravy rozpočtu a důvodová zpráva jsou přílohou k zápisu č.1
(hlasování -pro 6 hlasů)
2.Uzavření „Smlouvy o dílo“ mezi obcí Zámrsky a A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o., předmětem smlouvy je zajištění svozu a odběru nebezpečných odpadů,
svozu a zpětnému odběru použitých výrobků
(hlasování -pro 6 hlasů)
3.Prodej pozemku parc.č. 170 – zahrada, o rozloze 350 m2 v k.ú. Zámrsky jedinému zájemci Petru Trlifajovi, Zámrsky 56 za cenu dle znaleckého posudku a za
podmínek: nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy, správní poplatek na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a veškeré náklady
spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad bude podán po uhrazení kupní ceny a nákladů
spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy. Záměr na prodej zveřejněn na úřední desce od 28.8. do 15.9.2015
(hlasování -pro 6 hlasů)
4.Neposkytnutí dotace Hospici na Svatém Kopečku, Olomouc

(hlasování -pro 6 hlasů)

5.Podání žádosti o dotaci SZIF Olomouc na rekonstrukci místních komunikací parc.č. 143 a parc.č.134 v k.ú. Zámrsky
(hlasování -pro 6 hlasů)
Starosta obce: Pala Arnošt

Úřední hodiny na OÚ Zámrsky
Po
Út
St
Čt
Pá

8 – 11 12
8 – 11 12
8 – 11 18
8 – 11 12
-----------

–
–
–

15
15
20
15

Místostarostka obce: Šimáčková Alžběta

JUBILANTI
LISTOPAD

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

Hrdličková Anežka
Žídková Jiřina
Pajdla Stanislav
Šarman Antonín
Palová Anna
Srubek Ladislav

74
94
70
77
81
70

let
let
let
let
let
let

Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky

81
83
88
71
70
80

81
55
75
79

let
let
let
let

Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky

77
23
16
62

PROSINEC

Narození
Šimáček Kryštof
Simonova Miriam

18.8.2015
19.8.2015

Informace pro občany,
kteří budou odebírat plyn přes obec.
Nejčastější otázky:
- Musí být výpovědi u stávajících dodavatelů i pokud se liší?
9 nemusí, nový odběratel bude obec, a tím se automaticky ruší stávající
smlouvy u stávajících dodavatelů
- Budete platit jen obci za komoditu a za nájem plynoměru svému dodavateli?
9 celé to půjde přes obec
- Máte mít stejné měsíční zálohy? A budu platit měsíčně?
9 zůstává pro vás stejné.

Schindlerová Anna
Žák Vlastimil
Zábranský Miroslav
Šenk Adolf
LEDEN 2016
Bělocká Ludmila
Segeťová Jarmila
Novák Antonín

72 let
77 let
85 let

Zámrsky 42
Zámrsky 76
Zámrsky 84

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

Smlouvy se zatím připravují a dáme vám včas vědět, kdy budou připraveny k podepsání.
Alžběta Šimáčková místostarostka
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Hospůdka u Defiho
Sluneční paprsky pálí mě do tváře,
rosa po sklenici stéká,
v hloubi své mysli, zahleděn do záře,
jež blízko je a přec tak daleká.
Babí léto, terasa a orosená sklenice piva,
tak bychom popsali uplynulé dny v
hospůdce. Bohužel, krásné babí léto nám
pomalu končí a zima klepe na dveře. Užili
jsme si ho náramně, ale s přituhující zimou
vyvstala otázka - Kam s těmi nejmenšími?
Nechat je běhat po hospůdce? Hmm, asi ne.
Schovat pod stůl? Noo, to by se Zdeňovi
zřejmě nelíbilo :) Zavřít je do sklepa? Tak to
by taky nebylo řešení. Vždyť jednou to
budou právě oni, kdo bude sedět na těchto
židlích, psát tyto řádky a vzpomínat, kolik
dětí v Zámrskách bývalo. Po nějaké době
jsme našli odpověď na tuto otázku. Dát
dětem jejich prostor ke spokojenosti nás
všech se nám zdálo jako nejlepší nápad. A tak
jsme se dali do práce. Nejdříve všechno
vymyslet, několikrát předělat, nakoupit,
vyměnit, celé změnit. Hledat v obchodech
cizí děti, aby odzkoušeli to, co jsme vybrali, a
někdy si od nich taky vyslechnout, že už
opravdu nejsou malí. I takto to vypadalo ze

Otevření dětského koutku Defík

začátku s dětským koutkem. K realizaci celé
této akce moc děkujeme rodině Tučkových a
za podporu i pomoc Lucii Palové. Nesmíme
opomenout Matýska Palu, který nám do
koutku věnoval hračky, a Libora Trlifaje ml.,
který nám zprvu bezejmenný koutek čirou
náhodou pojmenoval. Takto jsme za pomoci
ostatních mohli v sobotu 3.10.2015
představit Dětský koutek Defík. Akce se nám
vydařila a k našemu potěšení se dětem v
Defíkovi líbí. Odezvy na DK Defík byly
různé, kladné i záporné, ale jak se říká: "Není
na světe člověk ten, aby se zavděčil lidem
všem." Hospůdka je otevřena každému, kdo
chce strávit příjemně svůj čas, popovídat si,
rozptýlit se. Ne každý rodič si může lehce
sehnat hlídání, na druhou stranu, proč by
měl? Děti patří do života každého z nás. I my
s úsměvem na tváři rádi vzpomínáme na
časy, kdy nás rodiče či prarodiče brávali na
sodovku a my jsme jim za to s radostí potají
usrkávali pěnu z piva.
Jak jsme minule slíbili, další z akcí, které
nás čekaly, byla střelnice Zubr - hra zvaná
KROTITELÉ ŽÍZNĚ. Zavítali k nám
10.10.2015, a že bylo co krotit. Účastníků
soutěže bylo tentokrát sice méně, o to větší

měli ale žízeň, tudíž i šanci vyhrát. A tak jsme
pro jednou razili heslo: Vyhrává každý :)
Sedm zúčastněných - sedm výherců - síly
vyrovnané ve všech směrech. U někoho
rozhodoval ostříží zrak, jinde pevná ruka a
další si lepší místo pojistil počtem vypitých
piv. Večerem panovala uvolněná atmosféra a
všichni jsme se dobře bavili. Po sečtení bodů
však přišlo malé napětí, ale čárky na lístcích
vše rozhodly. Ceny věnované Zubrem byly
opravdu krásné a každého potěšily. Všem
sedmi výhercům gratulujeme a zmíníme
alespoň první tři místa: tak tedy na třetím
místě se umístil Zdeněk Maňas z Němetic,
druhé místo získal Václav Vozák a první
cenu vyhrál Josef Jakubec. Ještě jednou
všem gratulujeme a těšíme se zase přístě. :)
Po menším šumu, který jsme v Zámrskách
zaznamenali, chceme všechny ujistit, že
nabídka sortimentu hospůdky se nijak
nesnižuje, ba naopak. Na přání některých z
vás nás v jistých směrech čeká do budoucna
malé rozšiřování.
Děkujeme Všem za přízeň, Vaše hospůdka :)

Krotitelé žízní

Pro ty kdo nevědí, hlásíme, že jsme přešli
na zimní období.
! Změna otevírací doby !
Hospůdka u Defiho - otevírací doba
Pondělí ZAVŘENO
Úterý 19:00-22:00
Středa ZAVŘENO
Čtvrtek 19:00-22:00
Pátek 19:00-24:00
Sobota 18:00-22:00
Neděle 17:00-22:00
omalovánky

V případě zájmu o uzavřenou společnost či pořádání soukromé akce nás kontaktujte prosím s předstihem, a to na e-mail
hospudkaudefiho@gmail.com nebo na tel.č. 737 825 668, případně se zastavte u nás v hospůdce.
Hospůdka u Defiho
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Vzpomínky z kroniky obce

- Světová válka

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.
Číslo poř. Číslo domu
1.
1.
2.
2.
3.
4.
3.
5.
6.
4.
7.
5.
8.
6.
9.
7.
10.
8.
11.
9.
12.
10.
13.
14.
15.
11.
16.
13.
17.
14.
18.
15.
19.
16.
20.
21.
22.
18.
23.
19.
24.
20.
25.
21.
26.
27.
22.
28.
29.
23.
30.
31.
32.
33.
34.
25.
35.
36.
37.
26.
38.
32.
39.
33.
40.
35.
41.
36.
42.
37.
43.
38.
44.
39.
45.
46.
47.
40.
48.
41.
49.
50.
51.
43.
52.
44.
53.
45.
54.
46.
55.
47.
56.
57.
48.
58.
49.
59.
51.
60.
52.
61.
62.
53.
63.
64.
54.
65.
56.
66.
67.
57.
68.
58.
69.
59.
70.
60.
71.
61.
72.
63.
73.
66.
74.
69.
75.

70.

Seznam mužů zúčastněných ve světové válce:
Josef Kývala, hospodář, v ruském zajetí
Haša František, hospodář
Haša Valent.
Novák Jos., hospodář
Novák Jos., syn padl na ruské frontě
Steiner Fr., hospodář
Haša Jan, hospodář
Orava Jos., hospodář
Pajdla Jan, hospodář
Vinklárek Fr., syn
Hlavica Klement, hospodář
Honeš František, hospodář
Honeš Josef, bratr – ruský legionář
Honeš Jan
Haša Josef, hospodář
Orava Ferinand, hospodář
Pajdla František, hospodář
Řimák František, hospodář padl na ruské frontě r. 1917
Pavlík František, syn
Pavlík Robert, syn
Pavlík Karel, syn v ruském zajetí
Zábranský Robert, syn v ruském zajetí
Skokan František, syn v ruském zajetí zmizel
Plesník Josef , syn výměnkářky, ruský legionář
Vozák Josef, syn
Orava Jan, syn výměnkářky, padl na ruské frontě r. 1916
Stodůlka František, hospodář
Stodůlka Jan, syn výměnkářky
Klvaňa Jan, syn
Klvaňa František, syn v ruském zajetí
Klvaňa Josef, syn
Klvaňa Richard, syn
Klvaňa Vojtěch, syn
Kubeša Josef, hospodář, v ruském zajetí
Kubeša František, bratr, kovář
Kubeša Antonín, syn výměnkářky, padl r. 1917
Bělocký Karel, hospodář
Trlifaj Ferdinand, hospodář, zemř. r. 1917 v Sanoku (Halič)
Kubeša František, hospodář
Haša Jan, hospodář, padl r. 1917 na ruské frontě
Pala František, syn, ruský legionář
Novák Antonín, syn
Plesník Karel, hospodář, ruský legionář
Ledabyl Jan, hospodář, v ruském zajetí
Ledabyl Stanislav, syn, padl na italské frontě r. 1918
Ledabyl Antonín, syn, padl na italské frontě r. 1918
Pernický František, hospodář
Perutka František, syn
Perutka Inocenc
Perutka Richard
Orava Jan, padl na ruské frontě r. 1916
Kajnar Josef, syn, invalida
Dobeš Josef, syn, padl na ruské frontě r. 1918
Orava František, hospodář
Čepica Jan, syn, padl na ruské frontě r. 1915
Čepica Valentýn, syn
Žídek František, syn, zemřel na epidemii ve Vídni
Žídek Antonín, hospodář, v ruském zajetí
Masařík Jan, hospodář
Krečmer Josef, hospodář
Krečmer Boh., syn
Orava Josef, hospodář
Orava Valentýn , bratr
Plesník František, hospodář
Novák František, syn
NovákJosef, syn
Matějičný Josef, hospodář
Lukáš Jan, dělník
Staněk František, hospodář
Bělocký František, hospodář
Orava František, hospodář
Pajdla František, hospodář
Klvaňa František, hospodář, v ruském zajetí
Orava Josef, hospodář, invalid r. 1919 vrátil se z voj. nem.
zemřel v ústavu pro choromyslné v Kroměříži
Unar Ferdinand, hospodář

Kromě uvedených vlevo
Pala Aug., nájemce hostince, ruský legionář
Petr Fr. Nastoupil službu Vojenskou ve Vídni, padl na ruské frontě
Z Kamence bylo ve světové válce asi 17 osob.
Vypravuje p. Fr. Steiner, bývalý učitel:
V srpnu 1914 vzplanula válka, jaké svět dosud neviděl. Příčinou její byla
nenasytnost Němců. Bojovalo se na frontě srbské, ruské a v roce 1915 na italské.
Ze zdejší vesnice bylo též mnoho těch, jež musili opustiti svůj domácí krb,
klidný domov a chopiti se zbraně již jim vnutilo nám Čechům nepřátelské
německé Rakousko. Mnozí z nich zahynuli na bojištích v cizích zemích.
Mnohým bylo dopřáno však vrátiti se pod střechu domova. Téměř každý, jenž
prožil hrůzy války a útrapy na frontě, přinesl si domů zárodek choroby. Někteří
se dostali do zajetí, kdež prožívali bídný život zajatce. Někteří setřásli těžké jho
zajatce, chopili se zbraně, aby bojovali opět – ale proti nenáviděnému Rakousku a Německu. To byli legionáři.

Ilustrační foto z výstavy Zámrsky v proudu času

U nás doma ve světové válce.
(Vypravuje p. Fr. Steiner, bývalý
učitel)
Po odchodu našich milých 1. srpna
1914 bylo smutno v rodinách.
Obyvatelstvo trochu prořídlo, ale
nebylo to ještě tak značné, ježto
narukovali pouze vojenští záložníci
do 32 let. Zbyli zde ještě starší
hospodáři a takzvaná domobrana, tak
zbylo ještě dost pracovních sil ku
obdělávání pozemků
Rok 1914 byl požehnaný úrodou,
nebylo obavy o výživu a těšila naděje,
že to dlouho nepotrvá, že nejdéle do
léta bude po všem. K tomu
proskakovaly zprávy o samých
vítězných srážkách naší ( rakouské)
armády. Když došla zpráva, že
povezou Hranicemi první raněné z
Ruska, hned se rozlétla výzva těmto
ubohým podati nějakého občerstvení.
Sneslo se tedy chleba, koše koláčů,
lahve s vínem, pivem a kořalkou, ba i
cukrovinky napečeny. Vše se naložilo
na vůz a vezeno do Hranic. Mnoho lidí
doprovázelo povoz, aby viděli raněné
a je obsloužili.
Nadšení bylo veliké proto též, že
nebylo slyšeti, že by někdo z našich
byl raněn.

Zpět přišli lidé smutní, vyprávěli, že
to bylo hrozné, že viděli raněné vojáky
v otevřených dobytčích vagonech, ze
kterých kapala krev. Při tomto
pohledu, že všichni slzeli. K vagonům
jich nepustili. Byly tam jakési dámy a
ty jim dárky odebraly. Dostal-li z toho
některý raněný, nevědí. Tím nadšení
pohaslo. To trvalo přes říjen.
Pak prosakovaly zprávy, že Rusové
postupují v Haliči a počátkem
prosince byli již u Krakova, v Bochni a
Věličce. Tu byla již obava , že vniknou
ještě v prosinci sem.
Tehdy byly již persekuce v plném
proudu. Tajných udavačů (špiclů)
měla rakouská vláda všude hojnost a
četníci byli svrchovanými pány.
Stalo se na trhu v Hranicích toto:
Několik žen stálo pohromadě a
rokovalo o válce. Zastavily tehdejšího
cestmistra ze silničního výboru slovy:
„ Pro Boha, je pravda, že Rusové na
nás přijdou? Co budeme dělat?“
„Inu“, praví on, „až to bude, půjdeme
jim s muzikou naproti, aby nám nic
nedělali!“ Špicl ho udal, četníci ho
sebrali a byl 6 měsíců ve vazbě u voj.
soudu v Ostravě.

Z kroniky obce Zámrsky vypsala Helena Vozáková
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Kultura v obci
Obecní úřad Zámrsky ve spolupráci s Kulturní komisí Vás srdečně zve na

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ,

které se uskuteční v

Dámské trio

sobotu 14. listopadu 2015
ve 14.00 hod. v KD v Zámrskách.

již podruhé zahraje jen pro nás
v Kulturním domě v Zámrskách
16.11.2015 v 18 hodin

Program:

Zahájení
Vystoupení dětí
Večeře
K tanci a poslechu zahraje pan Miloš Škárka
Na setkání s Vámi se těší zastupitelstvo obce.

Neformální poslechový večer komorní hudby smyčců s příčnou flétnou pro dospělé
(pořádají Ženy v akci Zámrsky, vstupné 100,-Kč)

Připravované akce:
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8.11.2015

Vítání občánků

obecní úřad

Obec

14.11. 2015

Setkání s důchodci

KD

Obec

16.11.2015

Podzimní pohlazení duše, koncert dámského tria

KD

Ženy v akci

28.11.2015

Dílny s vánoční tématikou

Ženy v akci

29.11.2015

Rozsvěcení vánočního stromku

Obec

5.12.2015

Obcí projde Mikulášská družina

Obec

10.12.2015

Česko zpívá koledy

Ženy v akci

12.12.2015

Hon, posezení s myslivci

KD

13.12.2015

Adventní koncert

Kaple sv. Václava

Myslivci

Spolky v obci
Svatební dostaveníčko

Po úspěchu loňské výstavy fotek s
názvem „Zámrsky v proudu času“,
jsme se ve spolupráci s obcí rozhodly
uspořádat další fotografickou výstavu. Tentokrát svatebních fotografií,
nesoucí název „Svatební dostaveníčko“.
Začaly jsme s dostatečně velkým
předstihem, ale jak to bývá, tak tak
jsme to stihly. Nějaký čas zabere
shromáždění fotek, skenování,
úprava, vyvolání a pak popsání a
roztřídění fotek, ale zvládly jsme to a
výstava byla velmi povedená. K
vidění byla dvojitá svatba sester
Vinklárkových, svatba s nejstarším

známým datem z roku 1931 manželů
Hašových a Segeťových, svatba s
nejčerstvějším datem z 5.9.2015
manželů Havranových, zlaté ale i
diamantové svatby, družičky a
družby, svatební oznámení a spoustu
dalších fotek, takový průřez celým
stoletím.
K vidění byly kytice, doplňky, šaty.
Bylo příjemné vidět svatební tabule a
kytice nevěst z první republiky, ze
sedmdesátých let, ale i tabuli
současnou a vesnickou. Kdo přišel,
neprohloupil. Sál byl protknutý
příjemnou atmosférou vzpomínek,
jak se vdávaly naše babičky,

maminky, jak jsme se vdávaly my,
nebo naše děti. No prostě bylo se na
co dívat. Kdo si všechno prohlédl,
mohl posedět u svařáku, kafíčka a
zákusků a v neděli byla dokonce pro
pivaře vyjímečně otevřena hospoda
již od dvou hodin.
V pondělí jsme nechali otevřeno i
chvíli po slavnostní mši, kterou
sloužil kancléř arcibiskupství Mons.
Antonín Basler. Otec Jan měl pro své
farníky překvapení v podobě uložení
ostatku mladičké Marie Goretti do
praskliny kříže v naší kapli sv.
Václava. Máme tedy o patrona tedy
spíše patronku obce víc.

V pondělí 28.9. kolem šesté hodiny
jsme výstavu ukončily a už
přemýšlíme, co vymyslíme na příští
rok. Už padly nějaké návrhy, třeba
výstava fotek Zámršťáci při práci,
nebo výstava miminek a kočárků a
nebo nedělat výstavu a uspořádat
retro zábavu. Rádi uvítáme i vaše
návrhy a podněty co nejdříve, protože
rok uteče jako voda a kdo bývá
připraven, nebývá překvapen. Pokud
jste nebyli na výstavě anebo by jste si
chtěli fotky prohlédnout v klidu
doma, máte možnost, fotky jsou v
albech k nahlédnutí na obecním
úřadě, ale už bez zážitku.

Napsala Helena Vozáková a Zdeňka Hašová

Poděkování:
Touto cestou bych chtěla poděkovat, všem kdo se podíleli na přípravě „Svatebního dostaveníčka“. Děkujeme všem spoluobčanům za zapůjčení svatebních
fotografií, bez vaší ochoty nechat nás nahlédnout do svých rodinných alb, by výstava nebyla.
Paní Lucii Palové za pomoc při shánění fotek. Děkujeme.
Paní Marii Hašové za zapůjčení rodinných historických pokladů. Za háčkovanou dečku z roku 1913, kterou háčkovala maminka pana Haši ve svých 8 letech při
pasení hus, modlitební knížky z roku 1895, hrníčku a sošky andělíčka, které jsou její cennou památkou na rodiče. Děkujeme.
Paní Janě Jakubcové za zapůjčení svatebního závoje svojí maminky Jany Mašlaňové, ve kterém se vdávala v roce 1967. Děkujeme.
Paní Zdeňce Hašové za své svatební šaty a svatební doplňky, ve kterých se vdávala v roce 2010 i za zapůjčení svatebních šatů rodinných příslušníku z roku 1978
a 1988. Děkujeme.
Panu Václavu Humplíkovi za zapůjčení svatebních šatů manželky z roku 1975. Děkujeme.
Děkujeme panu Radovanu Schmuckerovi za naskenování a úpravu fotografií, vážíme si toho, že probděl spoustu nocí.
Děkujeme květinářství u Burešů v Hranicích, za ochotu nám navázat vzory svatebních kytic i za zapůjčení suchých vazeb, doplňků a svatebního zboží.
Paní Zdeňce Hašové, která s výstavou měla nejvíc starostí a navíc nám navázala všechny vazby z živých květin.
Zdeni díky.
No a nakonec všem děvčatům, které přiložily ruku k dílu, při tvorbě výstavy, za napečení výborného cukroví a za prodej při otevření výstavy. Ženy děkujeme!
Za obec a Ženy v akci
Helena Vozáková
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ASO - zdravý život
Přemýšleli jste někdy nad tím,
že můžete mít sebelepší koláč
nebo sebelepší jídlo, ale když ho
budete jíst den co den, zprotiví se
Vám tak, že už ho nebudete
chtít? Ale že se to nikdy nestane s
chlebem? Ten si můžete dopřávat denně, a přesto Vám bude
pořád chutnat a nepřejí se
Vám…
Teď je jenom otázka, jaký
chleba je nejlepší? Obecně Vám
všude řeknou, že ten celozrnný,
protože lidé, kteří jí chleba z bílé
mouky mají nejen problémy se
zácpou a se zubními kazy, ale
jsou také kandidáty na nemoc
zvanou cukrovka. Jenomže co to
znamená celozrnný?
Znamená to, že mouka je
namletá z celých zrn, kde
nechybí ani slupka, ani klíček,
který způsobuje, že Vám obilí
naklíčí, když mu dopřejete ty
pravé podmínky. Samozřejmě,
že dostanete spoustu celozrnné
mouky koupit, dnes už dokonce i
v supermarketu. Ale buďte
opatrní. Přestože klíček obsahuje pouze trochu oleje, může
zežluknout a zkazit celou mouku. Proto by mouka, která
obsahuje klíček, měla mít jenom
krátkou záruční dobu. Jakmile je
na sáčku uvedená záruční doba
půl roku nebo rok, pak je třeba se
ptát, jak je to možné?... Navíc je
pravdou, že čím čerstvější
mouku použijeme, tím více

minerálů a vitaminů v ní zůstává.
A protože dostat dobrou,
čerstvou, celozrnnou mouku je
složité, rozhodli jsme se už kdysi
koupit mlýnek, na kterém si teď
mouku meleme na všechny naše
produkty sami, a to těsně
předtím, než je zpracováváme.
Zároveň jsme stejnou službu
nabídli i našim zákazníkům. Na
mlýnku se dá nastavit také
hrubost. Zvláště starší lidé často
zaměňují celozrnnou mouku za
šrotovou, ze které se peklo tehdy,
když byl nedostatek jídla. Ale to
už dávno není pravda. Dnes
byste v celozrnném chlebu
marně hledali kousky nepomletého obilí. Dnešní mlýnky
Vám jsou schopné pomlít

Informace

obilí na kvalitu běžné polohrubé
mouky, některé i lépe.
Pak se ovšem není co divit, že
toho zneužili ti, kteří se chtějí
přiživit na oživení zájmu o
zdravé potraviny, kdy se dlouhou dobu tvrdilo, že čím tmavší
chleba, tím zdravější. A tak se
mnohdy dál peče z obyčejné bílé
mouky, jenom se obarví – někdy
karamelem, někdy praženým
žitem. Jak tedy poznat, že si
kupuji celozrnný chleba? Takový chleba musí být opravdu
označený jako celozrnný. Nedejte se zmást jinými názvy jako je
například vícezrnný, nebo cereální. Takové chleby se sice
jako celozrnné tváří, ale to je vše.
Jakmile je však chleba označený

jako celozrnný, musí obsahovat
nejméně 80% celozrnné mouky.
A věřte nám, že se to hlídá!
Možná taky nevíte, že v každém
pekařství musí mít napsány
ingredience, ze kterých se
jednotlivé chleby skládají a na
požádání Vám je musí ukázat.
Možná se pak dozvíte mnohé
zajímavé věci o svém oblíbeném
chlebu a někdy se možná budete
i divit tomu, co vlastně jíte.
Musíme ale také zmínit jakost
prvotní suroviny, tedy obilí.
Běžně se totiž obilí hodně stříká,
a tak je třeba zvážit, jestli v době,
která často z obyčejného jídla
udělá jenom chemickou omáčku, si přidávat ještě další zátěž v
podobě mouky z nebio obilí.
Můžeme jistě polemizovat o
tom, jak se pěstuje bio, přesto
neznám člověka, který by mezi
rajčaty ze supermarketu nebo z
vlastní zahrádky neupřednostnil
ty svoje vlastní. Proč tedy i v
případě obilí neudělat to nejlepší, co mohu?
Jestli se tedy rozhodnete pro
změnu a budete si chtít chleba
péct sami doma, ať už v domácí
pekárně nebo to zkusíte tak, jak
to kdysi dělaly naše babičky, rádi
Vám poradíme a předáme
zkušenosti, které jsme s pečením
celozrnného chleba už udělali.
Vaši sousedé z ASO zdravý život

MěÚ Kelč k novým smlouvám o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti v Kelči

Většina nájemních smluv končí ke dni 31.12.2015. Během měsíce října budou rozeslány návrhy nových smluv s platností
od 1.1.2016.
Smlouvy budou zasílány na jméno a na adresu podle údajů uvedených v původní smlouvě. Pokud v průběhu platnosti
smlouvy došlo ke změně údajů a tato změna nebyla nahlášena, může se stát, že smlouva nebude doručena.
V případě, že došlo k úmrtí nájemce hrobového místa, nájem přechází na dědice. K uzavření nové NS je potřeba přinést
usnesení o dědictví.
V případě, že dědic nemá zájem o nájem HM, může převést dědické právo na jinou osobu, která s tímto projeví souhlas.
Převod je možný pouze osobně na MěÚ v Kelči, popř. písemně s ověřeným podpisem dědice. Pokud je dědiců více, je nutný
ověřený souhlas všech dědiců.
V návrhu smlouvy prosím vyplňte VŠECHNY požadované údaje, popř. doplňte další důležité informace. Např. smlouva bez
vyplněného rodného čísla nebude platná. Rovněž věnujte pozornost části, kde se vyplňuje popis hrobového zařízení a zda
je nájemce hrobového místa zároveň i majitelem hrobového zařízení. Důležitý je i údaj o další osobě, na kterou se můžeme
obrátit v případě nedostupnosti nájemce.
Více informací na www.kelc.cz nebo na tel. 571 665 913 –Bc. Martina Schybolová
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Našel jsem nový domov
Možná jste už potkali člověka potulujícího
se okolní krajinou, ověšeného foťáky, či
proplétajícího se mezi lidma na akcích v
Zámrskách i okolních obcí. Oslovil mě, zda
bych jej nepředstavila, protože to považuje
za slušnost, když se zabydlel u nás, kde
našel svůj nový domov. Dovolila jsem si ho
proto vyzpovídat:
Proč Zámrsky?
Po mých krkolomných
životních
peripetiích, kdy jsem střídavě bydlel v
zahradním domku ve svém sadu na
severní Moravě či v panelákovém bytě v
Havířově, Karviné, jsem se na pozvání
Petra Trlifaje st., mého tehdejšího parťáka
v práci (Důl ČSM Stonava) přijel podívat
na dům v jeho sousedství, který byl na
prodej. Opravdu jsem neměl v plánu nic
kupovat, měl jsem nový byt, chatu a k
tomu nějakou chalupu, na samotného
chlapa příliš domácností. Tož, přijel jsem,
parťák mě jen posadil na terasu a říkal:
„Poslouchej a koukej”. To ticho, ten klid.
Učarovalo mi to, stal jsem se jeho
sousedem. A vlastně vás všech.
Není to příliš velká změna prostředí?
Ano, to je, neskutečná! Ale ani ne tak
krajinná, jako spíš lidská. Lidé tam, odkud
pocházím, nemají tak blízko k sobě jako
zde. Je to dáno asi tím, že těch původních
obyvatel je tam strašně málo, většinou
jsou to lidé, kteří přišli za prací a mnohdy
těžkou robotou ze všech koutů se svými
příběhy, zvyky, kulturou. Vždyť i můj otec
se v Karviné „vyskytl” jako pétepák na
šachtě, původně pocházel ze Žatce,
babička si vzala Němce, který byl
odsunut, babička odsun odmítla, byla
Češka s dvěma malými dětmi a tak jsme
jako rodina celý život měli nedobrou
nálepku pro budoucnost. S osudem jsme
se nakonec celá rodina poprali, můžem se
komukoliv podívat do očí.
Bez foťáku si tě nějak neumím představit, jak to začalo?
Bylo mi asi deset let, kdy jsem se
dozvěděl, že Karviná, kde jsem vyrůstal,
není původním městem, tedy starou
Karvinnou (dvě n není chybou, komunisti
město přejmenovali), že ta původní stála o
osm kilometrů jinde a že nová Karviná je
vlastně spojením obcí Fryštát, Mizerova,
Ráje, Darkova, Louk, kde se začaly
budovat sídliště pro převážně horníky a
stará Karvinná musela ustoupit devastující
těžbě na zával, technologii, kterou sem
zavedli okupující Němci a se kterou
pokračovali komunisti. Těžba účinná,
rabující, ale devastující a zcela měnící ráz
krajiny, kdy území mění výškový profil i o
několik desítek metrů. Ten mizející svět,
odkud pocházel můj rod ze strany
maminky a touha zachytit ty poslední

Kaliště na místě Velké lesní kolonie v Karvinné

okamžiky města, místa, kde jeho
obyvatelé prožívali své osudy přes sedm
set let, to byl důvod, proč jsem už v tomhle
věku vyrážel na daleké procházky a fotil.
Jak jsi mohl takové místo opustit?
Dokonáno jest, by řekl klasik. Dnes už se
na území bývalé Karvinné vyskytuje jen
pár artefaktů, ze kterých jsou vytvořené
turistické senzace, jinak je krajina
kompletně „rekultivovaná”,
vše je
přesypáno vytěženou hlušinou, vše je
zarovnáno, či vytvořeny umělé kopce a
zalesněno, či dotvořeno do bizardních
krajin, viz golfové hřiště v Lipinách. Můj
úkol už tam skončil.
Zanechals někde výpověď o tomto?
Ano, veřejně je přístupná třeba moje
stránka http://radovan.schmucker.cz Jinak
jsem léta spolupracoval s okresními
archívy.
A co výstavy? Vystavuješ někde?
Ne. Už ne. Kdysi jsem se věnoval i
publikační činnosti a výstavám, ale vše
dosáhlo velkého komerčního rozsahu a já
se zařekl, že své srdeční záležitosti
nespojím s kšeftem.
Neprodáváš fotky?
Jednou se mi stalo, že si můj kamarád,
mimochodem hodně dobrý fotograf Milan Bystroň „půjčil” ode mě na svou
výstavu v Paříži nějakých 50 mých
fotografií, kde komponoval kontrast
svých fotografií žen s mou raněnou
krajinou karvinska. Fotografie mi už
nikdy nevrátil, místo nich přivezl
ohromný balík peněz, všechny prodal. Pro
mě ty fotografie ale měly větší cenu, než
peníze.
Proč?
Srdce neprodáš, nebo ano?

Zde bývala hornická kolonie Hohenegger

Čím ti učarovala zdejší krajina, že jsi
viděn často, jak se jí touláš?
Je drsná a přívětivá, barevná i černobílá,
miluju krajinu, kde v létě slyším skřivany
a v zimě zapadám do sněhu. A přiznám se,
mám fóbii z otevřených krajin, proto
chodím i bojovat trochu se sebou a fotím ta
otevřená panoramata.
Stále mluvíš o focení krajin, copak lidi
nefotíš?
Až zde. Ano, obdobím modelín (focením
modelek, pozn.red.) si musí projít každej
fotograf, já měl na ně štěstí, neskutečně
dobrou modelkou je má dcera Veronika a
teď i vnučka Amálie. Přesně vědí, co chci
vyjádřit a hrajou se mnou tu „hru”.
Co rodina? Říkals, že jsi sám.
Ne, nejsem. Mám dvě dcery, vnučku,
maminku, jsou pro mě vším a vlastně i s
bývalou ženou jsme velmi dobří přátelé,
všichni ale mají už své životy a to je dobře.

Poklesy území zatopený hřbitov spodní vodou v Karvinné
S Radovanem Schmuckerem rozmlouvala Helena Vozáková
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Tip na výlet aneb cestujte s námi!
Výlet na novou rozhlednu
na Kelčském Javorníku
V tomto roce se při pohledu na Kelčský Javorník naskytla všem
pozorovatelům nová dominanta rozhledny. Podobně jako my, se na tento okamžik
těšilo mnoho dalších lidí, především těch, kteří v minulosti navštěvovali starou
dřevěnou rozhlednu, ze které byl krásný rozhled na náš kraj.
15.9.2015 ji konečně otevřeli a 4.10.2015 jsme se s celou rodinou
rozhodli tento 863m vysoký kopec dobýt vlastními silami. S třemi dětmi
/nejmenšímu horalovi Honzíkovi jsou teprve 3 roky/ jsme se rozhodli postupovat
nejjednodušší cestou z Rajnochovic, z hostince Ve Dvoře.
Naše obavy, jestli najdeme správnou cestu vzaly brzy za své, protože
podobný nápad měla evidentně spousta dalších lidí. Každou chvilku jsme někoho
potkávali a četnost dalších turistů se ještě zvýšila poté, co se naše cesta protnula s
asi nejkrásnější trasou z Podhradní Lhoty.
Zhruba kilometr před vrcholem je nejhorší část výstupu, kdy se postupuje
do velmi strmého kopce kamenitým, vymletým korytem, které bylo v milosti
zřejmě cestou. K našemu údivu tento úsek nejvíce bavil děti, takže byť neustále
posilováni bonusovými bonbony, zvládly tento náročný výstup do jednoho
samostatně.
Na poslední „rovince“ se přidali turisté z Tesáku. Teď už jsme přišli o
jakékoliv soukromí, a když jsme pod rozhlednou uviděli asi 70 sedících lidí, lekli
jsme se. Ale ne na dlouho - 1hodina 45 minut – výsledný čas výšlapu. Ta rozhledna
je fakt nádherná…
Majestátní rozhledna hned u vchodu upozorňuje na vstup na vlastní
nebezpečí a na maximální kapacitu 10 osob. Kolik jich tam bylo reálně jsem raději
ani neodhadoval. Po výšlapu 165 schodů jsme se konečně ocitli na vrcholku
nádherné rozhledny a výhled který se nám naskytl, zastínil fakt, že se rozhledna
mírně pohybuje v rytmu větru. Nejvíce jsme ocenili kovové desky s popisem všech
vesnic a měst na obzoru. Takový pohled na Zámrsky a okolí se Vám prostě z jiného
místa nemůže naskytnout.
Zpáteční cesta už ubíhala rychle, hlavně Honzíkovi, který pochopil, že
nejhezčí to bylo nahoře a protestně usnul. Za hodinku jsme byli zpátky u auta. Na
Javorníku jsme určitě nebyli naposled.
A Vám ostatním doporučujeme – běžte tam taky!

Pohled na rozhlednu

Štítek na rozhledně

Panoramatická mapa na vrcholu
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autor: Zdeněk Vozák

Zámrskami prošel lampiónový průvod
Stalo se hezkou tradicí, že se v
předvečer 28.října sejdeme,
abychom společně s našimi
dětmi prošli obcí s lampióny a
oslavili tak den vzniku Československé republiky. Ani letos
tomu nebylo jinak. Průvod
roztodivných barev, světel i
tvarů se vydal obcí po skleněnými lucernami osvětlené
cestě vedoucí kolem křížů a
soch, kterých máme v obci
požehnaně. U všech jsme postáli, zapálili svíčky a zase šli
dál. Na delší dobu průvod
zastavil u pomníku padlých, kde
nám byl připomenut význam dne
28. října pro náš národ, a také
jsme si poslechli něco málo o
událostech, které vzniku samostatného Československa předcházely. Při minutě ticha, za leh-

kého štěbetání dětí, pomník
ozdobil věnec v národních
barvách a svíčky. Je moc hezké
jednou za rok uctít památku
našich padlých spoluobčanů
možná i příbuzných, kteří se
obětovali za naši svobodu.
Průvod dále prošel kolem
kostela až do Kulturního domu,
kde na děti i dospělé čekala
pohádka "Tři bratři" a občerstvení. A tak s nějakou tou
dobrotou, svařákem, kávou či
čajem v ruce jsme společně
zasedli, na chvíli zapomněli na
všední starosti a s klidem oslavili
předsváteční večer.
Děkuji Ženám v akci za
pořadatelskou práci, za napečené dobroty a neutuchající elán
i dobrou náladu.

Snímek z letošního průvodu

Zdeňka Hašová

Obec Zámrsky vyhlašuje soutěž k rozsvěcení vánočního stromu

„Vánoční strom očima dětí“
Namalujte, vyrobte a nebo napište jak by podle vás měl vypadat nový zámrský
vánoční strom.
Svá dílka noste do 27.11.2015 na obecní úřad nebo paní Marii Oravové. Vyhlášení
proběhne 29.11.2015 u vánočního stromu.

Myslivecké sdružení DOUBEK Zámrsky
zve občany k přátelskému posezení
na poslední leči,
které se koná dne 12.12.2015
od 17.00 hodin v sále KD v Zámrskách.
Pro účastníky je připraven srnčí guláš
a bohatá zvěřinová tombola.
K tanci a poslechu bude hrát paní Slimáčková,
Srdečně zvou myslivci
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Naše motto : Dáváme kráse tvar
Krátce po sametové revoluci jsme se začali věnovat prodeji řezaných a pokojových rostlin, tehdy v
malém prostoru na horním podloubí v Hranicích, další rok jsme přesídlili do prodejny na
Masarykově náměstí.
Členité prostory starého měšťanského domu nám umožňují nabízet nejen sortiment rostlin, ale i
doplňků a dárkového zboží.
Zákazníkům na přání zhotovíme kytice gratulační, svatební i smuteční. Dále vazby se sušených a
umělých květů.
Otevřeno máme po - pá od 8,00 do 17,00, v sobotu od 8,00 do 12,00.
Za aranžerský kolektiv Simona Burešová

Ukázky aranžmá z výstavy
„Svatební dostaveníčko”
v Zámrskách

Květinářství Simona Burešová
Masarykovo náměstí 11
Hranice 75301
tel.: 581 601 893
mob.: 731 255 211
www.kvetinarstvi-buresova.cz
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