,

zpravodaj
nejen pro
obyvatele
Zámrsk
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Silvestrovské setkání

Ženy v akci bilancují

Poutavé čtení z historie
tentokrát z doby 2.roku
Světové války

Dopoledne fotbálek, po půlnoci
oslava Nového roku

Shrnutí akcí spolku, který
obohacuje dění v obci

Zámršťák vstoupil do druhého ročníku

Slovo místostarostky

Alžběta
Šimáčková
místostarostka obce

Vážení spoluobčané, nejkrásnější svátky v roce nám utekly jako voda a
máme tu nový rok 2016, do kterého Vám přejeme hlavně hodně zdraví,
štěstí a rodinné pohody. Na začátku nového roku si dovolím trochu
bilancovat rok minulý. Jako noví zastupitelé jsme si počátkem loňského
roku stanovovali rozpočet a sním i plány co bychom chtěli v naší obci
opravit, vybudovat či zrekonstruovat. Začátkem roku jsme zakoupili
multifunkční tiskárnu, na které tiskneme zpravodaje, které najdete, ve
vašich schránkách čtyřikrát do roka. Žádali jsme dotace na opravu pomníku
padlých a litinového kříže na Kamenci, které jsme bohužel nezískali. Letos
dotaci žádáme znovu a to z Olomouckého kraje. Udělal se projekt na
osvětlení víceúčelového hřiště, který se nám podařil realizovat i díky
brigádám hasičů, kteří manuální práci udělali sami. Díky nim se můžeme
těšit sportovním aktivitám i po západu slunce. Domluvili jsme se na novou
autobusovou zastávku, v loňském roce se stihl pouze projekt, někdy
nejdelší část stojí na papírování a čekání na vyjádření. V letošním roce,
bychom chtěli stavbu zastávky realizovat. Také jsme vysadili nový vánoční
stromek, u kterého jsme měli slavnostní rozsvěcení. Žádali jsme dotace na
lesní cesty, které jsme nedostali, letos žádáme znovu a to z MMR ČR. Máme
v plánu udělat před hřištěm několik parkovacích míst a kolem vysadit
zeleň, také je v plánu úprava pozemku vedle hřiště, kde plánujeme
výsadbu zeleně, úprava terénu, nějaké dětské zábavní prvky a ohniště s
lavičkami. Loni i letos máme dva obecní pracovníky, kteří se nám starají o
naše prostranství, tímto jim děkujeme. V obecním bytě se dokončily
plánované opravy. V lese- Panšťáku probíhá revitalizace zeleně, která
bude pokračovat i letos. A letos je také v plánu příprava a výběr projektové
dokumentace na rekonstrukci kulturního domu v Zámrskách. Plánů je
spousta, tak doufám, že se nám povedou realizovat.

Básník by řekl
"Čas letí jako bláznivý"
no a my se už setkáváme
u druhého ročníku Zámršťáku. Závěr roku je
obdobím bilancování,
akcí, přípravou na vánoční svátky a na zpravodaji je to znát. Tentokrát nám nestačilo 12
stránek jak je běžným
zvykem, ale museli jsme
stánky přidávat, což nás
velice těší a doufáme, že
se od vás častěji takhle
sejdou příspěvky a my
budeme stránky přidávat
a přidávat…, vždyť v
tomhle čísle už máme 12
přispěvatelů.
Dětem konečně
napadl sníh a můžou se
vyřádit na saních, lyžích
i jen tak stavěním sněhuláků. Hasičům a tatín-

kům je potřeba poděkovat, protože s prvními
mrazy mají Zámrsky
ledovou plochu jako
někde na „zimáku“ a
dokonce do večerních
hodin, protože nové
světla svítí!
Nyní máme období plesů a než se
nadějeme bude tu další
uzávěrka a s ní i jaro. A
protože je leden měsícem předsevzetí a
přání, tak i já bych Vám
chtěla popřát hodně
zdraví, štěstí, lásky,
úspěchů a taky mír,
protože pro nás všechny
je důležitý. Zpravodaji
spoustu věrných čtenářů
a přispěvatelů.
Za redakci
Helena Vozáková
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Ze života farnosti

Milí spoluobčané v Zámrskách, milí farníci,
letošní Vánoce jsou v celé římskokatolické církvi spojené s mimořádným Svatým rokem Božího milosrdenství. Při té
příležitosti Vám nabízím několik myšlenek papeže Františka, které pronesl při otvírání svaté brány ve svatopetrské
basilice v Římě:
„Všichni známe pohlazení tatínka a maminky, když uklidňují dítě, které se probudilo vylekané: »Neboj se. Já jsem
zde. Miluji tvoji nepatrnost, zamiloval jsem se do tvé maličkosti, do tvé nicoty.« A také říká: »Neboj se svých hříchů. Já tě
mám rád. Jsem tady, abych ti odpustil.« Toto je Boží milosrdenství.“ „Pán chce na Sebe vzít naše slabosti, naše hříchy, naši
únavu. Kolikrát nám to Ježíš dal pocítit: »Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím« (Mt
11.28). »Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě drží za ruku, nestrachuj se maličký« (srov. Iz 41,13). Dám ti sílu. Dej mi
všechno a Já ti odpustím a daruji pokoj. My jsme velice nervózní, když se něco nedaří, vyvádíme a jsme netrpěliví, zatímco
On říká: »Buď klidný, udělal jsi velkou hloupost, ale uklidni se, neboj se. Já ti odpustím. Dej mi ji.« To je smysl Žalmu,
»Hospodin je shovívavý a plný lásky« (Žl 145). My jsme maličcí. On nám dal všechno. Chce od nás pouze naši ubohost,
naše malosti a naše hříchy, aby nás objal a pohladil.
Prosme Pána, aby v srdci každého z nás a v celém lidu vzbudil víru v toto milosrdenství a aby nás tato víra učinila trochu
milosrdnějšími ve vztahu ke druhým.“
Pro Svatý rok bylo vytvořeno logo, které můžete vidět na plakátu vedle ambonu v kostel sv. Václava. Autorem
obrazu je jezuita P. Marko Ivan Rupnik, který byl dlouholetým spolupracovníkem kardinála Tomáše Špidlíka. Logo
vyjadřuje symbolikou Dobrého Pastýře milosrdnou Boží lásku. Pán Ježíš nese na ramenou hříšného člověka a Jeho tvář se
dotýká lidské tak těsně, že postavám splývá jedno oko jako by je měly společné. Vedle odkazu na víru křesťanů v osobního
Boha, který je jeden v Trojici jako Otec, Syn a Duch Svatý, má toto spojení očí ještě další význam: Pán Ježíš je věčný Boží
Syn, věčný a nestvořený, přece však se stal člověkem, aby podle Božího plánu ukázal lidem cestu k záchraně skrze nesení
kříže a zmrtvýchvstání. Svým vtělením se Syn Boží podstatně spojil s našim lidstvím, vidí tedy náš život i našima lidskýma
očima. Zároveň je sjednocení oka neseného hříšného člověka s okem Ježíše výzvou, abychom se s Boží pomocí na náš
život, naše starosti a trápení dokázali dívat s Ježíšem. V jeho pohledu uvidíme, jak moc je nám Bůh ochoten odpustit při
přijetí Jeho milosrdenství.
Papež František se narodil 17.prosince 1936, Buenos Aires v Argentině a ve čtvrtek oslavil 79. narozeniny.
Vzpomeňme na něj v modlitbě.
Požehnané sváteční dny všem zámrským přeje
o.Jan Bleša, farář
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Obec Zámrsky
Zastupitelstvo obce Zámrsky
Usnesení č.5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Zámrsky, konaného dne 16.12.2015 na obecním úřadu v Zámrskách
Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí:
1.Rozpočtové opatření č.4/2015, které schvaloval starosta obce dne 30.11.2015 na základě pověření zastupitelstvem obce
2.Dopis z Povodí Moravy o aktuálním vývoji událostí týkajících se vodního díla Skalička – doposud známého pod názvem poldr Teplice – za období posledního
čtvrtletí roku 2015, a o zpracování znaleckých posudků pro vypracování zásad majetkoprávních vypořádání práv k dotčeným nemovitostem, s přílohami usnesení
vlády ČR
3.Požadavek p. Ledviny, aby obec umístila k nově opraveným lesním cestám ceduli, která bude zakazovat přibližování a smýkání dřeva přímo po těchto
opravených komunikacích
4.Informaci o projektové dokumentaci k připravované akci na rekonstrukci Kulturního dom
Zastupitelstvo obce projednalo:
1.Inventarizaci majetku obce za rok 2015 provede inventarizační komise jmenovaná starostou
2.Pronájem bytu v budově č.p. 41
3.Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 4/1 v k.ú. Zámrsky ze dne 16.12.2015 – obec prozatím nebude zveřejňovat záměr na prodej
4.Zveřejnění záměru o prodeji pozemku parc.č. 51-zahrada o výměře 55m2, a části pozemku parc.č. 4/1 –ostatní plocha, vše v k.ú. Zámrsky, za cenu dle
znaleckého posudku
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1.Hospodaření obce dle rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu na rok 2016 ve výši 1 skutečného čerpání rozpočtu 2015, tj. 3/12 – v období 1.1.2016 –
31.3.2016
(hlasování pro 6 hlasů)
2.Rozpočtové opatření č. 5/2015 v navrženém znění – návrh úpravy rozpočtu a důvodová zpráva jsou přílohou k zápisu č.1
(hlasování -pro 6 hlasů)
3.Vyplacení finančních odměn občanům, kteří vykonávali veřejně prospěšné práce za rok 2015, dle předloženého návrhu starosty – příloha k zápisu č.2
(hlasování – pro 6 hlasů)
4.Podání žádosti o dotaci na obnovu staveb drobné architektury místního významu z Programu památkové péče v Olomouckém kraji, konkrétně na opravu
Památníku padlých 1. Světové války a opravu Litinového kříže na Kamenci
(hlasování – pro 6 hlasů)
5.Podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací parc.č
134 a 143 v k.ú. Zámrsky – Ministerstvo pro místní rozvoj
(hlasování – pro 6 hlasů)
6.Pacht pozemku parc.č. 675/1-ovocný sad o výměře 9110 m2 v k.ú. Zámrsky jedinému zájemci Václavu Vozákovi, Zámrsky 29 za podmínek: pachtýř bude
propachtovaný pozemek užívat pro zemědělskou prvovýrobu, pacht pozemku na dobu určitou do 31.12.2020, pachtýř bude užívat propachtovaný pozemek s
péčí řádného hospodáře, pacht ze strany obce Zámrsky může být rozhodnutím zastupitelstva v průběhu pachtovní smlouvy ukončen výpovědí pachtýři a to
výpovědí doručenou do 31.8. kalendářního roku s ukončením pachtu k 31.12. téhož roku, pachtýř uhradí pacht za propachtovaný pozemek 1.367,-Kč za rok,
splatnost vždy k 31.8. propachtovaného kalendářního roku. Záměr na pacht zveřejněn na úřední desce od 24.11. do 11.12.2015
(hlasování – pro 6 hlasů)
7.Směrnice pro poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách, vnitřní směrnice č. 2/2015
(hlasování – pro 6 hlasů)
8.Prominutí úhrady poplatku „Mysliveckému spolku Doubek Zámrsky“ za pronájem sálu KD dne 12.12.2015 kdy pořádali „Poslední leč“ v Kulturním
domě
(hlasování -pro 6 hlasů)
9.Prominutí úhrady poplatku „Ženám v akci Zámrsky, z.s.“ za pronájem sálu KD dne 16.11.2015 kdy pořádaly „Podzimní pohlazení duše hudbou“, za
pronájem sálu KD dne 27.10.2015 kdy pořádaly „Lampionový průvod s pohádkou“ a za pronájem sálu KD dne 28.11.2015 kdy pořádaly „Vánoční
dílničky“.
(hlasování -pro 6 hlasů)
10.Nabídnout insolvenční správkyni JUDr. Kateřině Martínkové za 1 pozemku parc.č. 97 v k.ú. Zámrsky 500,- Kč a uhrazení veškerých nákladů a poplatků
spojených s koupí pozemku
(hlasování -pro 6 hlasů)
11.Neposkytnutí dotace spolku Air Force Production,z.s. č.72 Střítež nad Ludinou
(hlasování -pro 6 hlasů)
Starosta obce: Pala Arnošt

Místostarostka obce: Šimáčková Alžběta

JUBILANTI
ÚNOR
Masaříková Jarmila
Segeťa Čestmír
Fidermáková Věra
Masařík Josef
Zábranská Ludmila

71
80
70
76
76

let
let
let
let
let

Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky

37
76
41
37
16

BŘEZEN
Trlifaj Libor
Fojtiková Dagmar
Jandová Anna
Hynčica Jiří
Nováková Hedvika
Klvaňa Jan

50
55
78
70
86
70

let
let
let
let
let
let

Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky

75
39
41
73
84
111

DUBEN
Haša Vojtěch
Vozák Václav

72 let
76 let

Zámrsky 11
Zámrsky 28

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

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

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

fotografie z akcí v obci

http://zamrsky.schmucker.cz
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Čtenáři píší
V adventním čase pojďme spolu do betléma…..
Do redakce nám přišel příspěvek od naší věrné čtenářky Emílie Vaško.
Dávno již tomu, kdy lidé neznali písmo a ani neuměli číst. Natož pak počítače. Povídali se, vyprávěli příhody, pohádky, ságy.
Tehdy moudrost celého světa obsáhlo 7 až 12 lidí. Říkalo se jim mudrci a těšili se velké vážnosti. Znali velká tajemství a věděli říci
proč, jak a kdy i kde se co stane. Požívali takovou úctu, že je lidé považovali za krále, i když jimi většina nebyla.Ale v nultém roce
našeho letopočtu v tajných spisech došli k neuvěřitelnému závěru, že se má objevit v jedné noci neobyčejná hvězda, která krále
dovede na místo, kde se má narodit král králů. Od té chvíle začali každou noc pozorovat oblohu a připravovat se na dalekou a
dlouhou pouť. Až konečně jedné noci se objevila na nebi zářící hvězda jiná než ostatní. Sedm mudrců z různých konců světa se vydalo
na cestu. Hvězda je neustále vedla. Úkolem mudrců bylo ji neustále sledovat ve dne i v noci.Oblečeni byli do drahých zlatých obleků.
Za nimi šli emírové, rytíři, zbrojnoši, sultáni. Koni a velbloudi nesli těžké náklady – šatstvo, zásoby a vzácné dary pro božské dítě.
Sedm karavan se pomalu blížilo k Hoře vítězství, kde se měli všichni sejít a dále pokračovat společně.
1. OLAF – byl králem chladné a nehostinné země fjordů. Překonal nekonečnou step i ledem pokryté hory a za nimi jej čekalo zelené
údolí, stromy s lahodným ovocem a vůně neznámých květin. Neodolal ani jeho doprovod a rozhodli se zde odpočinout. Lákala je
teplá voda. Dokonce si začal stavět na slunci hrad. Marně tajemná hvězda blikala. Úplně na ni zapomněl.
2. IGOR- byl králem řek. Byl nebojácný mladík, výborný šermíř a štědrý člověk. On i jeho družina měli světlé vlasy a modré oči.
Měli vykládané brnění mědí a bronzem, na hlavě stříbrnou přilbu s červeným chocholem. Úrodná pole a nížiny je dovedly na hranice
Černého krále krutého a zlého panovníka. Lidé byli bičováni, krutě trestáni a mučeni. Igor zvítězil a stal se ochráncem chudých a
slabých. Hvězda se mu také ztratila.
3. YEN HUI- byl z Říše nebes. Jeho myšlenky byly průzračné jako diamant a pronikavé jako ostrá čepel. Všichni jeho muži byli vědci
a filosofové. Jako vynikající matematici dovedli řešit neobvyklé hlavolamy. Ocitli se mezi paláci z mramoru, zahradami, stadiony a
slavnou univerzitou. Yen nedovedl odolat a zapadl mezi světoznámé učence. Nakonec si zahrál geniální šachovou partii a na hvězdu
se vzpomněl příliš pozdě. Už ji nespatřil.
4. LIONEL Z NAVARRY- byl mudrc za Západní země. Nevezli sebou zbraně, ale hudební nástroje. Přinášeli všem lidem klid, lásku a
okouzlující písně. Jednou večer přišli do vesnice, kde žili pokojní a pracovití lidé. Rychtář jim zajistil přenocování a připravil
bohatou hostinu. Krásná rychtářova dcera je vyzvala k tanci a Lionel se do ní zamiloval až po uši. Na hvězdu zapomněl a pro něho
vyhasla.
5. MELICHAR- byl perský král. Jel na koni a nespouštěl hvězdu z očí. Byl zvyklý na námahu a oběti a proto pokračoval v cestě dnem
i nocí.
6. KAŠPAR- byl král indický. Putoval s hrstkou mužů, na které se mohl spolehnout. Nechtěl se opozdit a věděl , že se narodí člověk,
který se stane pánem země a bude vládnout na věky. „S bázní a úctou se mu vrhnu k nohám. To bude nejslavnější chvíle mého života.“
A hvězda mu stále svítila.
7. BALTAZAR- byl králem Arabů. Byl starý a cestoval na velbloudu. Ten ho svým kolíbavým krokem uspával. Jeho sluha měl za
úkol nenechat ho usnout. Mohl ho probudit i silným zatřesením. Nesměli ztratit nejen hvězdu, ale ani směr cesty.
A tak se stalo, že na Hoře Vítězství se sešli jen 3 králové. Když sestoupili na zem, nebe se otevřelo a na zem sestoupili andělé, kteří
nesli v rukách kometu. Její jas osvítil celou horu. Chtěli se u pramene očistit. Kolem rostlo 7 kmenů: olivovník, vinná réva, myrha,
cypřiš, citroník, cedr, jedle. Čtyři z nich však usychaly. Melichar, Kašpar a Baltazar pochopili, že 4 mudrcové již nedorazí. Spojili se
proto do jedné karavany. Hvězda jim opět svítila na cestu a ukazovala směr, kterým ležel Betlém.
A tak jsem i já s manželem dorazila v jubilejním roce 2000 přes Národní pouť Čechů a Moravanů diecézí z Říma do malé vesničky
Betléma (dříve naz. Efrala- města Davidova- hebrejsky Bejt Lechem = Dům chleba). Celý Betlém je obehnaný 9m vysokou zdí.
Židům je vstup na autonomní palestinské území zakázán. K významným místům ještě patří: Pole pastýřů, Kaple andělů, Náměstí
jesliček, Bazilika narození Páně, Stříbrná hvězda, Oltář neviňátek, 14 paprsků (dar Čechů a Moravanů=poutníků). V prosinci však
navštěvujeme Mexiko s Paní Marií Qadalupskou- nejveselejší, nejhlučnější a nejdelší vánoční čas s tisíci Indiány.
Až kalendář oznámí příchod překrásných vánoc, zapomeňte na všechny starosti. Prožijte je v radosti. V novém roce 2016 hodně
zdraví, které je tak vzácné, hodně duševního klidu, který je tak potřebný. Pěkné a klidné „počteníčko“
Emílie Vaško 81let Předmostí
Paní Emílie děkujeme za hezké čtení a do roku 2016 také přejeme pevné zdraví, spoustu sil a elánu.
Za čtenáře Helena Vozáková
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Kronika obce
Rok 1915 Druhý rok války
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.

Až do žní 1915 bylo ještě jakž
takž; byly sice dodávky obilí, ale
byly ještě staré zásoby a lid dával
bez reptání.
Přišly tak zvané válečné
půjčky. Vychvalovaly to úřady a
kde jaké noviny. Lidé ve staré
důvěřivosti, zvlášť když bylo
úředně vyhlášeno, že půjčené
peníze mají sirotčí jistotu a že by
se muselo celé císařství rozpadnout. Zbavovali se svých úspor v
záložnách a kupovali úpisy státní
válečné půjčky. Obce byly
donucovány takovou půjčku
upsati. V r. 1915 byly upsány 2
válečné půjčky. První jsme se
nezúčastnili, ale na druhou upsala
obec
10000,- Korun, které
vydlužila ze spořitelny v Kelči.
Bude prý z toho míti obec ještě
prospěch !! Jaký? Inu, spořitelna
půjčí na 5% a půjčka ponese
5,5%, tedy ročně 50 K. Kdo ten
prospěch viděl, nevím, ale já o
něm také zmínky nevím.

dodávkách obilí byly ostřejší. Pak
nastalo jiné hospodaření. Byli
ustanovení tzv. aprovizační
komisaři a subkomisaři, kterým
se muselo vše za předem určenou
cenu odváděti. Mlýny nesměly
mlýti obilí producentům jen na
písemný průkaz obecního úřadu. (
na 1 os. 16 kg zrna na 1 měsíc.)
Drahota stoupala, ale nebylo ještě
nejhůř. Taktéž byly rekvisice
masa. Dobytek se rekviroval pro
vojsko. Ve městech bylo řezníkům nařízeno zachovávati 3
bezmasé dni v týdnu. Na vesnici
směl koupit řezník kus dobytka
jen na poukázku od hejtmanství.
Stoupaly ceny šatstva a obuvi,
pak byly všechny obchody zavřeny. Za peníze nebylo ničeho, za
obilí dostalo se vše, ovšem tajně.
Žně v roce 1916 byly ještě
slabší než roku předešlého.
Požadavky státu větší. Přísné
byly soupisy o po žních o výmlatu
o zásobách sena a slámy. Když do

urodila kvačka (tuřín),i ta se
odváděla pro vojsko.
Rok 1917
Příděly mouky pro zdejší
chudinu na 1 měsíc stačily sotva
na 14 dní. Cukr a petrolej
rozdělován pro všechny obyvatele. Bída byla veliká. Pekly se
pagáče z otrub a černé mouky.
Čekaly se žně, jež mnoho
neslibovaly. Vždyť k obdělání
polí nebylo sil; oraly a sily
většinou ženské. Sena následkem
sucha nebylo. Obilí sypalo málo,
sláma byla krátká a málo.
Dodávky stále. Bylo to k zoufání.
Ani dobytka již mnoho nebylo.
Každého půl roku bylo vypsání
válečné půjčky. (nucené) Chudší
rodiny, jichž otcové sloužily u
vojska (c.k), dostaly podporu. Na
děti do 14.roků á 20K (40 hal.
denně) v r.1917 80 hal. denně. Ale
i tyto musily upisovati rak.
válečné půjčky, jinak prý se jim
zastaví podpora. Upisovat váleč-

některý kg mouky, za nejž platily
5 i více K. Mnohdy s pláčem se
vracely s prázdnem. Jednou se
pustily 3 ženské do mlýna p.
Strnadla v Kelči, subkomisionáře. Prosily , aby prodal mouky. Napřed jim vyhuboval, pak
prodal každé po 2 kg mouky á 5
K. Sdělil jim, že bude míti bob na
prodej. Přišly pro něj od nás 2
ženské. Dostaly po 5 kg po 5 K.
(tedy za 25K) Na ten bob jsme
byli třikrát a jedli jsme ho vařený,
suchý bez omastku.A dobytek?
Přišel duben a nebylo ani sena,
ani slámy. I toulaly se ženské ve
vrbí u Bečvy, po lesích až hodinu
cesty daleko a suchou trávu
škubaly rukama a nosily dobytku.
To byl ten nejsvízelnější čas do
žní 1918. Bída dostupovala
vrcholu. Semlíti trochu obilí bylo
možno jen v určeném mlýně (od
nás v Komárovicích). To množství však nestačilo. Ale nouze
láme železo a vynalézavost lidská

nou půjčku chodili úředníci z
hejtmanství.V tu dobu objevilo se
v obci zlodějstvo. Kradlo se na
panském, ale i sousedům se tratila
drůbež a též peníze.
Přišel nový rok 1918.
Bylo stále hůř. Ceny obilí
rychle vysoko stoupaly. Za 1q
obilí platilo prý se až 1000 K. (stát
ani 200K). Byl jsem svědkem,
když jeden člověk chtěl za 50 kg
rži 500K. Chudé ženy chodily do
různých mlýnů, aby dostaly

nezná mezí. V novinách byly
inserty, že lze koupit ruční
šrotovníky. Bylo to však přísně
zakázáno. Byl však tu vynález
„Šrotovníky“. Dělali je, šrotovali
na nich (ovšem tajně) a pekly se
pagáče. Sešrotovala se i nejhorší
zadina. To bylo hned na podzim
1917. Žní v r. 1918 nemohli se
lidé dočkati. Sekli obilí nedozrálé, mlátili, sušili na kamnech a
šrotovali. Všem se nevedlo zle.

Ilustrační fota z výstavy Zámrsky v proudu času

Také upsána II. válečná
půjčka:
1.Z kmenového jmění obecního uloženého ve spořitelně v
Kelči 1000 K.
2.Z chudinského fondu uloženého tamtéž 800 K.
3.Z fondu školního pro chudé
děti ze spořitelny v Hranicích
400K.
Tyto 3 obligace byly v obci,
ježto byly hotově zaplaceny. Žně
v roce 1915 byly mnohem slabší
než roku předešlého. Předpisy o

nového roku 1917 bylo málo
odevzdáno, přišly vojenské
rekvisice a dům od domu chodili a
přehlíželi veškeré zásoby zrna,
mouky, vařiva, zemáků, sena,
slámy. K nám přišlo s komisařem
6 vojáků a 1 poddůstojník, byli
zde celý týden a musili jsme je
živit. Do každého stavení šli v
plné výzbroji s nabitými puškami.
Lidé měli zásoby ukryty. Přísně
byl pokutován u něhož se něco
našlo. Nikdo nesměl klásti
nejmenšího odporu. Ten rok se

pokračování na str.6...
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Rok 1915 Druhý rok války
.... pokračování ze str.5

Kdo něco měl a mohl
schovati, ten netrpěl takové bídy.
Nejhůř bylo těm, jež byli
odkázáni na příděl na lístky.
Když vypukla v Rusku revoluce a car byl odstraněn, prokmitlo také u nás, že to již může
nějak ukončit. Důvěru ve šťastný
konec zesílily zprávy o utvoření
legionářských formací v Rusku.
Někdo se však o tom nesměl ani
důvěrně zmínit, aby nebyl vyzrazen.
Já jsem říkal, že jsme měli 10
Božích přikázání jak máme mezi
sebou žíti. Z těch však nám zbylo
z osmého: „Nepožádáš nic!“ a z
devátého „Nepožádáš“ jen poslední slabika „dáš!“ Ostatní
neplatilo nic. Byl jsem v Hranicích na nějakém úředním jednání.
Pak jsme zašli do hostince. Mezi
hosty se mluvilo jen o válce.
Kdosi se mne tázal: „Co myslíte,
kdy bude konec války?“ Zapomněl jsem na opatrnost a řekl
jsem: „Až dostanou Němci
pořádný výprask!“
Hned se
zdvihl v koutě jakýsi člověk a
nepozorován vyšel ven. Nikdo
toho nepozoroval mimo hostinského. Ten přistoupil ke mně a
povídá: „Frantíku, ztrať se, byl tu
špicl, ale my tě nevyzradíme.“
Odešel jsem tedy. V týdnu přišel
četník, vyzvídal ledacos, ale
ničeho se nedověděl. Při odchodu
prohlásil, abych si dal na řeč

pozor, že jsem starý, abych
nemusil býti pod policejní
dohlídkou.
Tak plynul čas ke žním r
1918. A když jsme nakopali
nových zemáků a napekli prvního
chleba z domácího šrotu, bylo po
bídě. Z bojiště docházely jen
velmi stručné zprávy. Byly
tištěny na lístcích: „Jsem zdráv“
,„Jsem raněn“, „Jsem v nemocnici“. Připisovat se mnoho
nesmělo. Vše bylo škrkáno.
Našim milým docházely dopisy
na bojiště s celými řádky
nečitelně zamazanými. Nejlepší
zprávy přinesli vojáci, jež přišli
na dovolenou. Z novin se nedověděl ničeho, cenzura nic téměř
nepropustila. V roce 1918 vyskytla se v obci po dvakrát epidemická nemoc chřipka. Na počátku
léta a koncem září. První byla
mírnější. Mnoho lidí onemocnělo, ale žádný nezemřel. V
okolních vsích, jako v Němeticích, Skaličce, v Kelči byl tyfus.
Ten byl zavlečen uprchlíky z
Haliče. U nás uprchlíků nebylo.
Zalekly je nápisy na dveřích (
spála, záškrt, horečka). Druhá
chřipka byla horší. Vyžádala si 2
mladé životy. Fr. Hašové č.2 a
Mařenky Mašlaňové č.28. Obě
zemřely krátce za sebou. Chřipka
počínala bolením hlavy, malátností a slabostí těla, nechutí k
jídlu. Pak přišla suchá horečka,

Poděkování

jež trvala 8-10 dní. Kdo dostal při
tom jen lehký zápal plic, byl
ztracen. V Kamenci zemřelo 5
osob. Nemoc byla téměř v
každém stavení, někde ležely 3 až
4 osoby.
Tak plynul smutný podzimek.
Z italského bojiště docházely
horší a horší zprávy; noviny psaly
již otevřeněji. Prosakovaly různé
řeči. Přišel manifest o všeobecné
amnestii politickým provinilcům
a konečně vyhláška o propůjčení
úplné samostatnosti českému
národu, samosprávy s vlastním
ministerstvem, ale zhroucení se
celého císařství ještě u nás nikdo
neočekával. Co chtěla a slibovala
vídeňská vláda v poslední chvíli –
nelákalo nikoho, bylo již pozdě.
Pak přišel 28. říjen-u nás smutný.
Doprovázeli jsme zemřelou
Mařenku Mašláňovou na poslední cestě do Kelče ku hrobu.
Po ukončení pohřbu šel jsem do
města, abych koupil v lékárně
něco proti této strašné nemoci, a
tu vidím vláti prapory českých
barev. Netuše ničeho ptám se, co
to znamená. V odpověď jsem
slyšel: „Ještě nic nevíte? Přišel
telegram, že je prohlášena
ČESKOSLOVENSKÁ
REPUBLIKA“.
Zarazil jsem se a myslím si: to
je neočekávaný převrat, ale jak
bude dále? Všichni na potkání
vesele na sebe pokřikovali. Při

svém návratu doma jsme tuto
velikou novinu ohlašovali. Byly
ihned vyvěšeny prapory na škole
a obecním úřadě. Tak jsme přišli
také k pohřbu starého Rakouska.
Všichni byli veselí, každý
očekával hned vše možné dobré,
myslili, že jde vše znenáhla.
Opravy se mohly díti zvolna,
zákonitou cestou. Mnoho se tedy
nezměnilo v našich poměrech. V
r. 1919 byl zmatek v peněžnictví.
Dokud bylo vázané hospodářství
se životními potřebami, drahota
byla stéle stejná.
Převratem získali mnozí
dobrého zaopatření, část žila
bezstarostně jako před tím, ale
velké procento lidí neucítilo
žádné úlevy. V národě sjednoceném před převratem povstalo
po převratu mnoho stran, stránek
a stráneček, které se mezi sebou
neustále svářily, potíraly, z čehož
jedni tučněli, druzí hubli. To
dobré musíme teprve v budoucnu
očekávati.
Nejlepší bylo, že po převratu
se nám vrátili naši milí z vojny. Po
4,5 letech se vrátili ti, které ta
hrozná vojna nezahubila.
Na podzim v r. 1922
Josef Krutílek

Z kroniky obce Zámrsky
vypsala Helena Vozáková

Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem, kteří mi svými výpěstky pomáhali a pomáhají zkrášlovat naši kapli. Je radost
zdobit květinami, které v Zámrskách vyrostly, které někdo s láskou pěstuje a daruje. Také děkuji za všechny kytice co nosíte k
Panně Marii a zdobíte ji tak sami. Moc si vašich darů vážím.
Zdeňka Hašová
Velké díky patří i paní Marii Hašové, která nikdy nezapomene přijít za kulturou v Zámrskách a donést sebou něco dobrého na
zub. Paní Hašová děkujeme, za vaši obětavost a ochotu.
Helena Vozáková

6

Dění v obci
Máme nový vánoční strom

Dobrá věc se podařila, po několika
letech úsilí u naší kaple konečně stojí
vánoční stromek. Kaple sv. Václava stojí
v samém srdci obce a je naší dominantou.
Jen ten vánoční strom jí k dokonalosti
chyběl. Díky naší paní místostarostce
Alžbětě Šimáčkové se věci daly do
pohybu. Kvůli suchu se se sadbou čekalo
až do listopadu a bylo ještě potřeba
menších úprav zeleně kolem kaple. Aby
byl stromek dobře viditelný ze všech
stran, odstranili naši obecní pracovníci,
samozřejmě s dovolením otce Jana,
přerostlé túje. Vznikl tak krásný, světlý a
vzdušný prostor a už nic nebránilo sadbě
stromku. Dne 4. Listopadu 2015 tedy
přijel pan Jiříček nasadit náš nový stro-

mek. To, že to je vlastně velice zvláštní
okamžik, možná i historický, jsme si
uvědomili až s příchodem paní Hašové s
fotoaparátem. Taková běžná věc sazení
stromu, co na tom je? Vlastně nic a
všechno. Není to přece strom ledajaký, je
to náš vánoční strom. Pokud neuschne,
nebo se mu nepřihodí něco zlého, bude tu
stát desetiletí, možná i sto let. Budeme se
u něj každou první adventní neděli
scházet, abychom jej rozsvítili a potkávat
se u něj při zpěvu koled. Budeme kolem
něj chodit každý den a on poroste, až
jednou dosáhne výšky kaple. Po nás jej
budou rozsvěcovat naše děti, vnoučata,
třeba i ti další po nich. Bude z něj takový
němý svědek našich životů, ale i života

obce. Velikost okamžiků si někdy
uvědomujeme, až později. Každopádně
paní Hašová tento okamžik uchovala na
svých fotografiích, a tudíž nebylo nic
promarněno. A jen pro zajímavost u kaple
se nám tedy zabydluje jedle ojínělá a
věřím, že se jí u kaple zalíbí natolik, aby ji
jednou dorostla.
Velký dík patří paní místostarostce, za
zorganizovaní celé věci, protože s tím
měla moc práce a starostí, dále obecním
pracovníkům paní Perutkové a panu
Vinklárkovi za přípravu terénu, i
zalévání. A taky děkujeme paní Hašové
za fotografie.
Zdeňka Hašová

Silvestrovské setkání.
Jako posledních pár let, tak i poslední den v roce 2015
dopoledne, jsme se sešli s rodinami na našem
víceúčelovém hřišti. Tato nově zavedená tradice se podle
mého dobře vžívá, jak je rok od roku vidět na stále větším
počtu zúčastněných. Zapálený gril, opékané klobásky, ve
várnicích čaj i svařáček a samozřejmě slivovička z
domácích zdrojů, to vše patřilo k dobré náladě. Po
vánočním shonu to byla pěkná pohodička, kde jsme si
pěkně pokecali, dívajíc se na hry a skotačení dětí. Pánové
si opět zahráli fotbálek, staří proti mladým. O výsledek ani
moc nešlo, důležité bylo, že se nikdo nezranil (jen tak
mimochodem, staří zase vyhráli :-)).Tak doufám, že příští
rok se opět sejdeme v hojném počtu na stejném místě. A v
tom Novém roce 2016 chci všem popřát pevné zdraví a
pohodu, obci zdar a rozkvět.
Čupo
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Dění v obci
Dostaveníčko s důchodci

Setkání důchodců je v naší obci
Zámrsky dlouholetou tradicí,
nejinak tomu bylo 14.listopadu. Po
úvodním slovu paní místostarostky, představila ředitelka ZŠ a MŠ
Skalička Dušana Mužíková děti,
které obohatily společenský program. Pod vedením učitelek Lucie
Němé a Marie Krausové děti
ukázaly dovednosti v oblasti tance
a recitace. Nechybělo také pěvecké
vystoupení Aničky Bagarové. Po
vystoupení zhodnotil pan starosta
letošní rok a seznámil občany s
plány na rok nastávající. Následoval přípitek na zdraví a další
spolupráci. Poté volnou zábavu
zpříjemnil Miloš Škarka, který hrál
nejen k poslechu, ale i tanci.
Strávili jsme příjemné odpoledne a
těšíme se na další setkání. Velké
díky patří všem, co se na přípravách podíleli.
Marie Oravová

Vítání občánků
V neděli 8.listopadu přijali pozvání k přivítání dětí
do společenství obce Zámrsky rodiče nově narozených
dětí. Panu starostovi byli představeni Jindřich Haša,
Kryštof Šimáček, Miriam Simonová. Příjemnou
atmosféru navodily svým vystoupením děti z naší obce.
Nově narozeným občánkům přejeme hodně zdraví,
štěstí a skvělou budoucnost.

Marie Oravová

Informace pro občany o zajištění prodeje pečiva a masa, uzenin
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

!
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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

Dění v obci
Adventní koncert
Začíná být dobrým zvykem, že v čase
předvánočním uspořádá obec v naší kapli
svatého Václava adventní koncert. Tentokrát
přijal pozvání dětský pěvecký sbor Cantabile
z Hranic pod vedením sbormystrině Markéty
Láskové. Úvodním slovem vystoupení
zahájil farář Jan Bleša a poté jsme se
zaposlouchali do tónů hudby v podání
Cantabile. A že bylo co poslouchat. Je moc
fajn, že nemusíme za kulturou jezdit
kilometry, a že si kultura najde cestu i k nám
do Zámrsk.
Helena Vozáková

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Opět je zde předvánoční atmosféra. V obcích
či městech se vztyčují vánoční stromy, všude je
plno světel, ozdob, hudby a vůní. Vánoce jsou
zase o kus blíž!
Také u nás proběhlo rozsvícení vánočního
stromu, v neděli 29. listopadu. Všichni, kdo se na

přípravě této akce podíleli, měli radost, že se u
kaple svatého Václava sešlo početné množství
občanů, dětí a také něco málo přespolních.
Počasí nám moc nepřálo, pršelo, ale tak už to v
zimních měsících bývá.
P. Jan Bleša v 18. hodin přivítal všechny

krátkou společnou modlitbou,
starosta obce Arnošt Pala popřál
spoluobčanům klidný a
spokojený předvánoční čas.
Vystoupení se ujala místní
scholička, která svými
vánočními písněmi navodila
atmosféru nadcházejícího
adventu.
P. Jan Bleša svolal všechny
děti kolem vánočního stromku,
popovídal si s nimi o adventu a
předvánoční době a poté nám
nový stromeček slavnostně
posvětil. Za zpěvu vánočních
melodií se stromek rozsvítil.
Děti, které vyrobily nebo
nakreslily vánoční stromeček,
byly odměněny malou sladkostí.
Z dětských kreseb a výtvorů,
kterých se sešlo 28 byla malá
výstava v zádveří kaple sv.
Václava. Těžko se vybíraly tři
nejlepší, všechny stromečky
byly krásné, děti si daly opravdu
záležet.
Při horkém čaji a svařeném
vínu jsme si všichni popřáli
požehnané prožití adventní
doby a radostný vstup do
tajemství Vánoc.
Ludmila Ledvinová
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Občané sobě
Drakiáda
Prosluněný sváteční den
28.října přímo sváděl k pobytu
venku. Tak jsme se rozhodly, že
uspořádáme improvizovanou
drakiádu na poli nad Vozákovým. Větřík foukal bylo
opravdu příjemně i teplo a díky
mobilním telefonům bylo
zorganizováno raz dva. Chybička se, ale vloudila z dopoledního větříku se vyklubal
vít neposedný, který chvíli
foukal pak zase ne. Kdo měl
velkého látkového draka
neprohloupil, ti na nebi vydrželi dlouho. Myslím si, že
nakonec každý toho svého
draka ve vzduchu byť třeba jen
na chvíli měl. Sešlo se nás
celkem hodně a o zábavu taky
nebyla nouze, už jen pohled na

sem tam běhající děti i
dospělé ve snaze chytit
správný vítr pobavil. Tím se
záměr splnil i přes nepovedenou drakiádu. Vždycky
přece jde o legraci a příjemně
strávený čas s lidmi které
známe. Věřím, že ještě letos

draci, i když asi už individuálně nad Zámrsky
vzlétnou a udělají radost
všem, hlavně dětem.

Zdeňka Hašová

Česko zpívá koledy již potřetí v Zámrskách
jsme začali až druhou koledou, v
18:00 u nás totiž zvoní klekání, při
němž toho není moc slyšet, takže
první zazněla až na závěr. Bylo super
se přidat k někomu většímu obzvláště
pro některé zpěváky, včetně mně už
jen ten potlesk za každou koledou
zahřál u srdce a povzbudil k lepším
výkonům.
Nakonec vlastně
Zámrskám tleskalo celé Brno, tak
jsme byli výborní. První koledu
Nesem vám noviny už naši zpěváci
zpívali sami a bez pomoci a povedla se
na jedničku. Potlesk zazněl také, jen
už jsme si tleskali sami, hold závěr
patří mistrům. Koledy nás zahřály u
srdce, svařák a čaj na těle a kdo do této
doby nebyl vánočně naladěn, tak už
zaručeně je. Za organizátory mohu
hrdě říci dobrá věc se podařila. Moc
děkuji všem zúčastněným za
neutuchající dobrou náladu, paní
Hašové za výborné rumové kuličky a
Ženám v akci Zámrsky za uspořádání
a veškerou organizaci s koledami
související . Bylo to opravdu skvělé a
všichni jsme si odnesli kousek té
nálady a radosti sebou domů.
Jak se říkává do třetice všeho dobrého i zlého
jsme se v Zámrskách sešli, aby se i naše obec
opět stala součástí celorepublikové akce Česko
zpívá koledy. Udály se u nás jisté změny a
troufám si říct, že k lepšímu. Poprvé koledy
zazněly u naší kaple svatého Václava, u nově
nasazeného vánočního stromu, a poprvé
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jsme si krásně zazpívali všichni najednou. Je
pravdou, že přišlo o něco méně účastníků, ale i
tak se povedla nádherná atmosféra, kterou
nepokazil ani déšť. V letošním roce jsme vsadili
na techniku a za pomocí obyčejného rádia se
spojili s brněnskými koledami. Výjimečně nás
netrápily problémy s elektronikou jen

Děkuji a příště zas.
Zdeňka Hašová

Spolky v obci
Kluziště v Zámrskách
Jako v loni se i letos rozhodli
hasiči ze Zámrsk udělat na víceúčelovém hřišti led. Kvůli nepříznivým podmínkám mohli začít s
nanášením první vrstvy až na konci
vánočních prázdnin v sobotu 2. 1.
Protože hodně mrzlo, v neděli se už
bruslilo. Ten den tam přišlo okolo
dvaceti dětí spolu s doprovodem
rodičů. Skoro každý tam alespoň
jednou spadnul a někteří si domů
přinesli taky pár modřin, i přes to to
bylo bezva. Kluziště sice není stejné
jako v nějaké hokejové hale, ale jinak
to tam docela dobře klouže. Díky
novému osvětlení hřiště jsme moh-

li přijít až po setmění a zůstat tam do
kdy jsme chtěli. Docela nám působil
problém sníh, který jsme museli
nejdřív odklidit. Na ledě nesportovali
jen děti, ale občas si přišli zabruslit i
dospělí. Někdy se domluvilo taky pár
chlapů, aby si zahráli hokej.
Předpověď nebyla pro kluziště úplně
příznivá. Vypadalo to, že nevydrží ani
tři dny, ale nakonec se bruslilo déle,
než jsme očekávali. Doufáme, že
ještě přituhne a budeme mít možnost
si zas zabruslit.
Kateřina Vozáková

Podzimní pohlazení duše hudbou
Již podruhé kulturní dům v Zámrskách
ožil trošku jinak než obvykle. Tentokrát se v
něm rozezněly tóny vážné i nevážné hudby v
podání Dámského tria respektive kvarteta.
Dámské trio ze ZUŠ Hranice nám přijelo
zahrát také v loňském roce a všem
zúčastněným se koncert velmi líbil, tak jsme
se rozhodli založit tradici. Každý rok se tedy
sejdeme 16.11. večer v kulturním domě a
necháme se unášet živou hudbou v podání
houslí, violy, violoncella a pro letošní rok i
příčné flétny. Sešlo se nás vcelku dost, a kdo
přišel neprohloupil, zážitek to byl úžasný.
Hudba je opravdu mocná čarodějka, zažili
jsme cestu kolem světa i napříč staletími.

Vánoční dílničky
Čas vánoc se kvapem blížil, a my začaly
uvažovat čím si zkrášlit naše domácnosti. Přece
jenom, když se člověk pustí sám do tvoření a
obzvlášť když se dílo vydaří, má z takového
výtvoru velkou radost. Tentokrát jsme daly volné
ruce našim členkám Zdeňce Hašové a Lence
Kubešové. Jejich volba padla na věnce z
alobalových kuliček, lucerniček z klacíků,

sněhuláků z ponožek, stromečků ze stužek a
papíru, andělíčků z kartonu, no prostě nebyly
téměř k zastavení a dlouhou dobu ještě před
adventem vyráběly, aby nám měly co ukázat a a na
dílnách nás co naučit. Dílničky proběhly
28.11.2015. V kulturním domě vládlo hemžení
dětí, maminek a babiček. Všichni obhlíželi co by si
mohli vyrobit, Zdenča s Lenkou vysvětlovaly a
dávaly návody jak co nejlépe vyrobit a vytvořit.
Postupem času přibývaly umělecká dílka, vládla
pohodová atmosféra zpříjemněná kávou, sva-

Zazněla jak klasika například Vivaldiho
podzim či Pachellbelův Kánon, tak moderna
v podobě hudebního podkresu seriálu
Šmoulové, prostě všeho chuť a z různých
koutů světa. Moc nás potěšila účast, koncert
přilákal mnohem více posluchačů než v
loňském roce, což svědčí o tom, že tato
kulturní akce má smysl. Už teď se těšíme na
příští rok a na to jak budeme přemýšlet
odkud melodie známe a bavit se tím jak se
nám hudba často vrývá do paměti díky
televizním reklamám, seriálům či filmům.
Vážná hudby prostě umí být zábavná.
Zdeňka Hašová

řáčkem a dobrotami co upekly ostatní Ženy v akci.
Každý kdo se zúčastnil neprohloupil, protože
advent mohl začít s vlastnoručně vyrobenou
výzdobou.
Velké poděkovaní patří Zdeňce Hašové, která
měla s dílničkami nejvíce starostí a práce, Lence
Kubešové za tvořivost a Peti Perutkové za pomoc
při chystání sálu. Holky děkujeme a vážíme si
vašeho času, který jste nám věnovaly. :-)
Helena Vozáková
více foto na www.zenyvakci.zamrsky.cz
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Spolky v obci
Ženy v akci v roce 2015
Uteklo to jako voda a už tu máme nový rok. S blížícím se koncem roku
většinou přichází bilancování a hodnocení práce, ale i životů. Proto i já shrnu
naše celoroční úsilí.
Jako každým rokem naše aktivita začala maškarním plesem, který
spolupořádáme s našimi hasiči. Termín připadl na 14.2. a pro letošní rok se
kulturní dům převlékl do pohádkového kabátu. Mach a Šebestová, v podání
Helče a Marcely Vozákových, děti provedly všemi soutěžemi i tancem. Všude to
hučelo jako v úle, sálem běhaly tu princezny, tu piráti i zvířata, no bylo hodně
veselo a hodně plno. Maškarní plesy v naší obci svou kvalitou stále lákají i okolní
obce, za což jsme moc rádi.
V březnu nás toho čekalo trošku více, vyjely jsme si za kulturou a oslavily tak
naše první výročí založení. Stověžatá Praha nás přivítala krásným jarním
počasím a rytmickým muzikálem Mama Mia, který ten náš výlet završil. Byla to
a nepotřebovaly jsme k tomu ani restaurace ani divadla vystačily jsme si
samy.
Taky jsme při této příležitosti oficiálně přijaly novou členku Irču
Vinklárkovou, takže je nás na to všechno zase víc.
Na poslední listopadový víkend připadla první adventní neděle a
samozřejmě nesměly chybět oblíbené předvánoční dílničky. U těch jsem se
já i Lenka pěkně zapotily, ale výsledek stál za to. Byť nás potrápila technika
tedy spíše elektrika v kulturním domě, i tak se dílničky moc povedly a
myslím si, že si je všichni užili. Vždyť jde jen o to něco si vyrobit a na chvilku
zapomenout na pečení, uklízení a jiné předvánoční činnosti.
No a prosinec, tak ten jsme uzavřely u celostátní akce Česko zpívá
koledy. Třetí ročník koled v Zámrskách proběhl poprvé u kaple sv. Václava u
nového vánočního stromečku. Konečně nic neselhalo, pěkně jsme si
zazpívali a i přes nepříznivé počasí všude zavládla dobrá nálada umocněná
svařákem. Vánoce mohly začít.
Když si člověk ty naše činnosti dá zpětně dohromady nestačí se divit co
vše jsme stihly. Někdy to vypadá, že nám nezbývá čas na nic jiného. Opak je

moc příjemná odměna za rok pilné práce. Hned 28.3. došly zúročení naše
dovednosti v ručních pracích. V zasedací místnosti obecního úřadu zavládlo
háčkování, převážně ženské osazenstvo dostalo příležitost si svůj um oživit nebo
přímo naučit. Háčkování se setkalo s velikým ohlasem a pro úspěch zřejmě kurz
zopakujeme. Celý březen se nám tedy nesl v příjemném a veselém duchu, o
dobrou náladu u nás ve spolku nouze není nikdy.
Přeběhly Velikonoce a bylo na čase opět oprášit náš kiosek na hřišti. Jako
první letošní akci venku jsme uspořádaly 30.dubna pálení čarodějnic.
Odpoledne plné čarodějných soutěží, završené táborákem co více dodat snad jen
sezóna je tu.
Jednou z velkých, dá se říct stěžejních událostí byl dětský den na našem
hřišti. Odehrál se pod názvem ,,Zemědělství žije“. Břímě této události nejvíce
leželo na Marcele a Vaškovi Vozákových, kteří s dětským dnem měli nejvíce
práce. Díky Skalagru a.s. Skalička tedy na hřiště vjela těžká zemědělská technika
a zůstala zde pro potěchu dětí i dospělých. Jednotlivá stanoviště se soutěžemi
nesoucí stejnou tématiku jen dětský den dokreslila a nadšení bylo veliké.
Prázdniny dětem i nám utekly jako voda. Přišlo září, čas poutě v Zámrskách.
Využily jsme prodlouženého víkendu a uspořádaly výstavu svatebních fotografií
v našem kulturním domě. Svatební dostaveníčko přilákalo spoustu občanů, ale i
jejich příbuzných. Fotografie se mísily se vzpomínkami návštěvníků a bylo se
opravdu na co dívat. Díky patří vám všem, kteří jste zapůjčili fotografie i
doplňky.
V předvečer státního svátku tedy 27. října jsme uspořádaly tradiční
lampiónový průvod. To je jedna z méně náročných událostí v obci a navíc nám
přálo i počasí. Účast byla hojná jako vždy a atmosféra příjemná. Co více dodat.
Listopad patří koncertu vážné hudby pod názvem Pohlazení duše hudbou.
Dámské trio, které se pro letošek změnilo v kvarteto rozeznělo kulturní dům
směsicí vážné i nevážné hudby a dalo nám na chvíli zapomenout na všední
starosti. Velikým překvapením byla účast, tentokrát nezelo publikum
prázdnotou. Mně osobně to moc potěšilo a věřím, že příští rok tento koncert
přiláká ještě více posluchačů. Po koncertě jsme si pěkně poseděly jelikož máme
moc listopadových oslavenkyň a tak došlo i na předávání darů. Bylo to moc fajn
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pravdou, je to sice někdy náročné skloubit práci, rodinu i naše činnosti. Ale
my to všechno zvládáme s přehledem, naučily jsme se pracovat ve
skupinkách s tím, že někdo akci organizuje a zbytek svým dílem pomáhá,
tudíž efektivněji pracujeme. Je super jak si umíme vyjít vstříc. Vyzdvihla
bych také skvělou spolupráci s obcí i hasiči, prostě všechno funguje jak má a
přeji nám, aby to tak bylo i nadále. Dalším naším důležitým článkem je
Radovan Shmucker, bez jeho fotek a pomoci při různých akcích naše snažení
jako by ani nebylo. Radku děkujeme.
Milé ženy, děkuji vám za celý rok, za vaši píli, dobrou náladu, elán, chuť
do práce i za vaši obětavost, se kterou k naší činnosti přistupujete. Děkuji
vám i za vzájemnou výpomoc mimo kulturu. Je na vás všechny vždycky
spoleh a to se nevidí často. Děkuji taky našim rodinným příslušníkům za
podporu, bez nich by to asi nešlo a věřím, že nás budou podporovat i nadále.
Chci vám i vašim rodinám popřát hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a
také pevné nervy. Hodně elánu a dobré nálady, protože bez toho to nejde. Tak
krásný a úspěšný rok 2016
Zdeňka Hašová

Spolky v obci
Poslední leč v Zámrskách

Každý rok Myslivecké sdružení Doubek
uzavírá svou sezónu poslední lečí. I tentokrát se
členové a příznivci myslivosti sešli, aby obešli svůj
revír a zlovili zajíce a tzv. škodnou. Dne 12. 12.
2015 to v 8:00 hod. v kulturním domě vypuklo.
Předseda spolku pan Kopečný myslivce a honce
přivítal, hospodář pan Vykopal, všechny přítomné
seznámil s průběhem honu. Určeno bylo 5 lečí
(Hluboček, Hájek, Pod pískem, Stražisko a
Velikonoce) a provoláním: ,, Lovu zdar." mohl hon
začít.
Pro zúčastněné byly v poledne připraveny

dobře zauzené Vlčkovy klobásy, káva i čaj.
Určenou leč myslivci i honci obešli, a tak mohl být
hon před 14:00 hod. ukončen slavnostním
výřadem. Celého honu se účastnilo 37 myslivců, 11
honců a 12 loveckých psů, během všech lečí ulovili
14 zajíců. Už nic nebránilo zahájit leč poslední.
Králem honu byl vyhlášen Jarek Plesník z Horních
Těšic a královnou Andrea Schmuckerová. Mezi tím
do kulturního domu přicházeli další návštěvníci z
řad Zámršťáků. Všichni už dobře víme, že nás čeká
bohatá zvěřinová tombola, výborný srnčí guláš a
samozřejmě dobrá zábava. Proto obliba této

„Maškarák”

kopačáku na břiše jako raci,
slalom s florbalovým míčem
na lžíci aj. Jako každoročně
nás přijely navštívit Pastelky
z Kelče, zatančily nám svou
novou sestavu a následně
jsme se něco přiučili i my od
paní cvičitelky Vlaďky.
Pro některé byl ovšem
nelepším zážitkem, když se
neočekávaně sál ponořil do
tmy, nikdy bych nevěřila
jakou radost dětem i
dospělým udělají vypadlé
pojistky. To se prostě u nás
někdy stává, ale strejdové
hasiči hned vše napravili a
jelo se dál. Čekala nás jak
jinak než bohatá tombola. Prodej losů snad nebral
konce, ale k samotnému losování jsme se přece jen
dostali. Pro množství cen jsme museli losovat na
dvakrát, ale myslím si, že to nikomu nevadilo. Na
krásné ceny si děti rády počkaly. Vždyť poličku do
pokojíčku, pekáč na sníh, rodinnou hru nebo stav na
výrobu perličkových náramků či ozdob nedostávají
každý den.
Nikomu nevadila vánice ani namrzlé cesty,
všichni se dobře bavili, protože kde je legrace,
odtud se nikomu nechce jít domů. A tak se stalo, že
byl najednou večer. Uteklo to snad ještě rychleji
než kdy dřív. Unavené tentokráte neodcházely jen
děti, ale i my dospělí. Zorganizovat takovou tlupu
dětí je někdy opravdu honě vysilující. Ale to
nevadí, protože my všichni to děláme rádi a s
láskou.

aneb Miluji fotbal
Ne, nebojte se není to žádné vyznání,ale téma
letošního maškarního plesu. S novým rokem k nám
přišla plesová sezóna, a protože jediným plesem v
Zámrskách je ten maškarní, tak se každým rokem
snažíme jej tématicky obměňovat a samozřejmě
vylepšovat. Dětí máme jako smetí a stále jich, díky
Bohu, přibývá, svědčí o tom i každoroční vysoká
návštěvnost. Den ,,D" pro všechny milovníky
fotbalu a samozřejmě pro všechny masky, nastal
23.ledna 2016. Kulturním domem se od 14:00
proháněl anděl, černokněžník, tygr, víly, princezny,
kovbojové a samozřejmě fotbalisti, masek byla
spousta ani je nedokážu všechny popsat. Kiosek
byl jako vždy nabitý k prasknutí všemi možnými
dobrotami, samozřejmě i těmi tekutými.
Slavnostním nástupem a malou rozcvičkou týmu
Žen v akci Zámrsky, tentokráte ve slušivých
dresech pod vedením Lenky Kubešové, mohl
maškarní rej začít.
Nechyběl průvod masek, kde každý mohl
předvést svůj kostým, hezky jsme se v kruhu
pozdravili, hromadně vyfotili a soutěže mohly
směle začít. Na povel nás všechny měla Lenka
Kubešová a s mikroportem obcházela všechny děti,
trpělivě vysvětlovala pravidla každé soutěže. Teta
Helča Vozáková jí statečně sekundovala a často i
dělala pokusného králíka. Názorná ukázka je hold
názorná ukázka. Z nepřeberného množství soutěží
vyzdvihnu stříhání namotaných bombónů na
fotbalové brance se zavázanýma očima, přenášení

události roste a kulturní dům každoročně praská ve
švech. Hudební doprovod v podání paní
Slimáčkové s každou hudební sérií zaplní parket.
Ani tento rok nic z toho nechybělo a zábava se
protáhla až do pozdních nočních hodin.
Všem organizátorům a mysliveckému sdružení
patří velký dík, za jak jinak než výbornou poslední
leč a nezbývá než jim popřát úspěšný celý příští
rok, hodně zdraví i elánu, abychom se mohli opět
sejít v roce 2016.
Antonín Pajdla ml. a Zdeňka Hašová

Veliké poděkování patří paní Lence Kubešové,
která vymýšlela a následně taky organizovala
veškeré soutěže a dění na sále a dalo jí to moc práce.
Leni děkujeme bylo to super.
Děkujeme našim Hasičům, bez nich, jejich
pomoci a neodmyslitelného vedení kiosu i
moderování Zdeňka Vozáka by maškarní nebyl, tak
úspěšný.
Děkujeme paní Boženě Vozákové a paní
Blaženě Hašové, že trpělivě prodávaly celé
odpoledne vstupné a rozdávaly lístky na
občerstvení.
No a na závěr děkuji všem pekařkám za
výborné zákusky a vám milé Ženy za vaši píli a
pomoc se vším co se dalo.
Zdeňka Hašová
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Podnikatelé v obci
HRANICE NA PODZIM OŽILY MÓDOU,
SVÉ ŽELÍZKO V OHNI MĚLY I ZÁMRSKY!

Baví vás móda? Pak jste možná loni na podzim zavítali spolu s dalšími 250 diváky do
hranického City baru, kde se uskutečnil už druhý ročník Módního večera. Ten uspořádalo
studio RIO pod taktovkou kadeřnice a zámrské rodačky Kateřiny Machancové a její
kolegyně vizážistky Lucie Kozákové ve spolupráci s Janou Kubáčovou z hranické svatební
agentury svatebniagentka.cz. Přítomným se představilo 14 modelek „všech tvarů, velikostí a
věkových kategorií.“ Předvedly modely hranického butiku Red Kitty, olomoucké návrhářky
Renáty Jančo, která pod značkou „Milujeme padesátá“ šije šaty v retro stylu a v neposlední
řadě svatební a společenské šaty ze salonu CAXA, taktéž z Olomouce. Součástí večera, který
se celý nesl v tématu „retro“ byl, jak je již zvykem, bohatý doprovodný program. Na pódiu se
objevili: break-dance skupina Hollywood stars crew, studio RIO proměnilo jeden z
přítomných párů v nevěstu a ženicha, svatební agentka a catering Standa Hradečný prozradili
něco málo ze zákulisí svateb, nechybělo ani pole dace vystoupení dam ze studia Phoenix,
losování tomboly o hodnotné ceny a trocha hudby v podání seskupení Malá Jazzová kapela.
Po závěrečném defilé, které bylo oceněno bouřlivým potleskem, následovala after párty v
podání DJ Shiraka, jenž zároveň celý večer už od samého počátku moderoval. A pokud by
Vás zajímaly fotky, stačí se podívat na FB profil Pavlíny Kořistkové či studia RIO, kde také
najdete dokonce hned dvě videa. Pojďte jejich prostřednictvím zavzpomínat nebo se nechat
nalákat na třetí ročník, který se uskuteční už letos na podzim! Těšíme se na vás!
Za studio RIO rodačka ze Zámrsk, Kateřina Machancová
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Hospůdka u Defiho
Svátky jsou již za námi,
ale my bychom i tak rádi využili příležitosti všem popřát
mnoho štěstí v tomto roce.
Přejeme každému hlavně zdraví a tu správnou chuť do
života.
Děkujeme všem za přízeň a budeme se na Vás těšit i letos.
Rádi bychom v tomto vydání shrnuli také závěr loňského roku.
Sv.Martin sice na bílém koni nepřijel, za to Zubr nám do hospůdky
dovezl Svatomartinské pivo krásné jantarové barvy. Na naši výzvu:
,,Husu s sebou.,, reagovali velice kladně Vozáci s tím, že sami určitě
nepřijdou. A tak jsme se v dobrém duchu sešli kolem rozehřátého krbu.
Nezapomněli jsme ani na dámy, na které čekal výběr ze
Svatomartinských vín.
Ve Vánoční náladě se nám na sv.Štěpána sešla plná hospůdka. Na
jedné straně se ozývaly nadšené dojmy ze štědrého Ježíška, na straně
druhé cinkaly kováky za přítomnosti karet. A někde uprostřed, někde
tam, se hodnotila chuť právě naraženého čtrnácti stupňového
Maxxima. Pohodová nálada posledního Vánočního svátku se nesla
celým večerem.
Vstup do nového roku někteří již tradičně oslavili samovýčepem v
hospůdce, jiní přišli na Nový rok. Doufáme tedy, že zde bude
platit:,,Jak na Nový rok, tak po celý rok.,, :)
K potěšení mnohých z vás, ani letos nebudou chybět vámi oblíbené
akce. Již teď pro vás připravujeme např. Turnaj ve stolním tenise, který
se bude konat 20.2.2016. Zaslechli jsme, že někteří se již pilně
připravují. Ti, kdo to ještě nestihli, oprašte pálky, trénujte a hlavně si
všichni přijďte zahrát o Zubrovské ceny, budeme se těšit. O dalších
akcích vás budeme informovat průběžně.
Vaše Hospůdka u Defiho :)

Tříkrálová sbírka 2016

V hospůdce na sv.Štěpána

V letošním roce se ve Tříkrálové sbírce v Zámrskách vybralo 10265,- Kč, což je
o 3581,-Kč více jako loni. Všem dárcům patří velký dík.

Připravované akce:
6.2.2016 od 16h.
20.2.2016 od 15h.
27.2.2016 od 15h.
19.3.2016 od 17h.
30.4.2016 od 16h.

Divadlo Ventyl "Hrobka s vyhlídkou"
Turnaj ve stolním tenise
Kurz Háčkování
Cestopis "Thajsko" beseda
Pálení čarodějnic

KD
Obec
KD
Hospůdka
Ženy v akci
Ženy + Hospůdka
Ženy v akci

Případné změny a bližší informace zveřejníme místním rozhlasem a letáky do schránek.
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SDH Zámrsky
SDH ZÁMRSKY V ROCE 2015

Začátek roku bývá vhodným obdobím pro hodnocení a rekapitulaci toho, co se nám v roce minulém podařilo, co se podařilo méně, co jsme
stihli a na co nám čas nevyšel. Proto se i naši členové pravidelně scházejí na Výroční Valné hromadě. Letos to bylo 9.1.2015 a bylo co hodnotit.
Činnost našeho sboru byla, jak je dobrým zvykem, velice bohatá a plodná - například sestře Hašové se narodil syn Jindřich. Chtěl bych
Jindřichovi i jeho rodičům popřát pevné zdraví a doufám, že jednou rozšíří naše řady.
Ale vraťme se k činnosti sboru. První větší akcí loňského roku byl 14. února tradiční maškarní ples, který připravujeme ve spolupráci s
„Ženami v akci“. Akce s tentokrát konala ve stylu Mach a Šebestová.
Následovalo 10. dubna námětové cvičení v Horních Těšicích. Letošní téma bylo Požár skladu ovoce. Tato akce měla za úkol prověřit
připravenost sborů našeho okrsku pro dálkovou dopravu vody v případě požáru. Úkolem bylo dopravit vodu z místní požární nádrže ke
zmíněnému objektu. Naše jednotka se na místo určení vydala ihned po vyhlášení poplachu sirénou. Po příjezdu na místo a nahlášení se veliteli
zásahu nám byl určen stěžejní úkol, tj provedení samotného hašení. Jak se později potvrdilo rozhodnutí velitele bylo správné. Po provedení
zásahu následovalo krátké vyhodnocení ze strany velitele zásahu, odborného dozoru i starosty obce Horní Těšice.
26. dubna se pět našich členů zúčastnilo oslav svatého Floriána v Kelči. Následně jsme účastí čtyř členů podpořili stejnou akci 10. května,
tentokráte v Choryni.

V loňském roce se významných životních jubileí dožilo několik našich členů. Pala Arnošt oslavil 60 let, Vozák Václav 75 let, Vozák Zdeněk
40 let, Haša Karel 65 let a Pavlík František 30 let.
16. května se konalo okrskové kolo soutěže v požárním sportu. Pro změnu zase v Horních Těšicích. Na této akci pravidelně dosahujeme
dobrých výsledků a dá se říci, že se často umisťujeme na stupních vítězů. Navíc tamní trať našemu manšaftu vyloženě sedí. Naši borci měli
suverénně nejrychleji natažené vedení. Poté jedna hadice B praskla, tryskající voda zasáhla několik diváku, ale především hlavního rozhodčího
u požárního útoku bratra Jiřího Číhalu z Horních Těšic, včetně jeho technického zázemí. O co slabší výsledek předvedlo naše družstvo, o to lépe
se naši borci poprali o umístění v přeboru jednotlivce. Předpokládaný double však narušil Ondra Baštán ze Skaličky, který se drze vedral mezi
naše bratry, bratry Pavlíky. Na prvním místě se totiž umístil časem 21,72 sec Vojta a na třetím místě časem 22,57 sec. Franta (ten mi ale slíbil, že
na tom zapracuje).
11.července jsme uspořádali tradiční dětský den a fotbalové utkání ženatí v. svobodní. Akce se konala opět ve spolupráci s „Ženami v akci“.
Dětský den byl tentokrát ve stylu Zemědělství žije. V krásném slunečném dni si mohly děti vyzkoušet různé disciplíny, kvízy a vědomostní
soutěže s tématikou zemědělství a přírody okolo nás. K dispozici byla i celá ekipa zemědělských strojů, do kterých měly děti i dospělí přístup, s
případnými dotazy bylo možno se obrátit na jejich obsluhu. Za spolupráci bych chtěl poděkovat firmě Skalagro Skalička. Následné fotbalové
utkání mělo kvůli pekelnému horku posunut úvodní výkop o hodinu. Soudcování se letos nově ujal Luba Haša. Zde je možno nejlépe
dokumentovat podmínky, které museli borci na hřišti snášet, protože v poslední třetině, pro riziko dehydratace byl občasně střídán i rozhodčí.
Nicméně po fantastickém výkonu obou brankařů se stalo nevídané. 2:2 po třetí třetině. Pouze čtyři branky, to tu ještě nebylo. Rozhodovaly
pokutové kopy. Po letech dřiny a odříkání se konečně radovali svobodní, když vyhráli 5:3.
17. července jsme byli požádáni kolegy z Němetic o pomoc při námětovém cvičení v jejich obci. Našim úkolem bylo doplňovat vodu do
studny, z níž probíhal samotný zásah. Ještě téhož večera na stejném místě proběhla noční soutěž na dvě B. Startovali jsme jako druzí, využili
čerstvého povrchu a dosáhli času 26,3 sec.
25. července jsme uspořádali další ročník Turnaje čtyř obcí v kopané. Po lítém boji zvítězilo družstvo Komárovic, druhá skončila Skalička,
třetí Zámrsky a těsně pod stupněm vítězů skončilo Rouské. Souběžně s hlavním turnajem probíhala na umělé trávě tradiční Liga nadějí. V srpnu
jsme zvolnili zběsilé tempo minulých měsíců a jedinou akcí byla povedená účast na Partutovickém Zetku. S časem 21,4 sec jsme v nečekaně
tvrdé konkurenci obsadili sedmé místo.
S podzimem jsme se věnovali brigádnickým činnostem. Mimo pravidelné údržby výstroje a výzbroje, byla stěžejní brigáda na vybudování
veřejného osvětlení, které financovala obec a udělali hasiči. Ve dnech 24. a 28. října jsme provedli výkopy pro sloupy osvětlení a drážek pro
pokládku vodičů. Následovala betonáž. Po provedení montáže osvětlení jsme zajistili revizi celého zařízení.
S příchodem nového roku i v našich zeměpisných šířkách uhodily mrazy. Proto se členové našeho sboru rozhodli, že vyrobí ledovou plochu
na víceúčelovém hřišti. A tak nebylo náhodou, že právě v Zámrskách se dalo pár moudrých hlav dohromady, zapřemýšleli a vyrobili. Již druhý
den se po ledové ploše proháněly děti, kterým se snažili více či méně úspěšně sekundovat rodiče.
Co říci závěrem? Dovolte mi, abych všem členům i jejich rodinným příslušníkům popřál v novém roce hodně zdraví, spokojenosti, úspěchů
v pracovním i osobním životě a taky toho štěstíčka. Věřím, že Vaši blízcí budou mít pochopení pro Vaši činnost ve sboru a budou Vás ve Vaší
činnosti podporovat. Chtěl bych také poděkovat členkám spolku „Ženy v akci“ a obci Zámrsky za pomoc a spolupráci při naší činnosti. Věřím,
že naše spolupráce bude pokračovat i v dalších letech a že se společně budeme podílet na úspěších při budování naší rozvinuté, demokratické
obce. K tomu nám dopomáhej Bůh.
Za SDH Zámrsky jednatel Václav Vozák
Vydavatel:
Obec Zámrsky Písemné příspěvky, inzerci a jiné zasílejte na email: podatelna@zamrsky.cz, helenavozakova@seznam.cz, popř. schránky obecního úřadu.
Šéfredaktor: Helena Vozáková Tisk: OÚ Zámrsky Grafika, sazba: Šmuky(radovan@schmucker.cz) Uzávěrka příštího vydání je 15.dubna 2016 Ev.č. u MKČR: MK ČR E 21977

