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Spolky

Vzpomínka

Vodní dílo Skalička

Cestopis o Thajsku

Vyprávění o někdejší
divadelní činnosti
v obci

Dopis ministerstvu
s požadavky vyřešení
sporných bodů výstavby

Poutavá prezentace
o cestě po Thajsku

Hurá, jaro je konečně tady!

Slovo místostarostky Padaly teplotní rekordy.
Dokonce byl vyhlášen stav
sucha a museli jsme šetřit
vodou. Letošní léto, kdo
místostarostka obce měl na zahradě bazén
neprohloupil a stoprocenVážení spoluobčané, tně si ho užil. V září, dětem
další čtvrtrok nám utekl jako voda a máme tady další
vydání našeho zpravodaje a s ním i to co je nového
na obci. Již máme v ruce projektovou dokumentaci
na autobusovou zastávku, jsou rozeslány výzvy k
podání nabídek a možných termínů, tak doufáme, že
se nám letos výstavba podaří uskutečnit. Ohledně
kulturního domu, budeme zatím řešit projektovou
dokumentaci na zakreslení stávajícího stavu, která
není. Další rekonstrukci chceme provádět dle
aktuálně vypsaných dotačních titulů. Na prezentaci
vodního díla, vy kteří jste se zúčastnili zřejmě znáte
dotazy, které směřovali zástupcům ministerstva
zemědělství a povodí Moravy. Za obec posíláme
shrnutí dotazů, které vyplynuly z diskuze, celý dopis
najdete uvnitř zpravodaje. Na obci proběhl audit,
který byl v pořádku. Vedle fotbalového hřiště jsme
trošku srovnali terén, je tam nově zasetá tráva,
spodkem vede hasičská dráha. Koncem dubna je v
plánu výsadba stromů a keřů, zhotovení ohniště na
opékání. Plánujeme nějakou herní sestavu pro děti,
ale vyčkáme na vypsané dotace. Dotaci, kterou jsme
žádali na MMR na lesní cesty, jsme nezískali. Dotace
na Olomouckém kraji na Pomník padlých, čeká na
schválení zastupitelstva Olomouckého kraje, které
bude 29.4.2016.
Přeji Vám krásné jarní dny.

Alžběta
Šimáčková

Hurá, jaro je konečně tady a s ním
další vydání Zámršťáku. Duben si s
námi pořád pohrává, počasí je
aprílové, sluníčko je zubaté, ale když
vysvitne, je to pohlazení pro duši. Já si
jen tak postesknu, protože zima byla
dlouhá chtěli jsme ji trochu zpestřit
divadlem, besedou…. Divadlem
Zámrsky dříve žily, měly vlastní
divadelní scénu. Tentokrát se
divadelní představení nepotkalo s
hojnou účastí, to samé potkalo besedu
o Thajsku. Nevím, kde je zakopaný

pes, protože vše bylo dokonale
připravené, ceny symbolické, přikládám to právě zimě. A proto hurá,
jaro je tady, všechno kolem pučí,
zelená se a člověk je tak nějak
pozitivněji naladěn. Vylezme ze svých
ulit a pojďme se potkat se svými
sousedy na nějaké další akci,
popovídat si, jak se máme, co se nám
povedlo, co děláme.
autor: Helena Vozáková

Prosba
Milí spoluobčané,
v letošním roce se dočká rozsáhlých oprav náš pomník padlých. Proto
jsme se rozhodli k jeho budoucímu odhalení a znovuvysvěcení připravit
malou historickou výstavu. Touto výstavou bychom vzpomenuli na
všechny padlé v naší obci a uctili jejich památku. Prosíme vás proto o
pomoc jako už v minulosti postrádáme fotografie rekrutů, památeční věci
na světové války, vzpomínky, prostě cokoliv co se našich padlých
spoluobčanů týká, pokud možno i s popisky. Materiály k zapůjčení
prosím noste na obecní úřad nebo paní Zdeňce Hašové č.p. 10 do
31.7.2016. O své věci nemějte obavy vše v pořádku vrátíme.
S díky vaše redakce
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Ze života farnosti

Milí spoluobčané v Zámrskách, milí farníci,
na začátku měsíce května prožíváme poslední týdny letošní doby velikonoční, kterou uzavře slavnost Seslání
Ducha Svatého v neděli 15.května. Ještě o týden dřív bude vrcholit roční příprava dětí, které přistoupí poprvé ke svatému
přijímání. I když letos mezi jednadvaceti prvokomunikanty děti ze Zámrsk nejsou, zvu srdečně i Vás všechny, abyste
využili příležitost k obnově a po dvou měsících od Vzkříšení znovu přistoupili ke svátosti smíření a mohli tak přijímat
eucharistii i v nadcházejících týdnech.
Měsíc květen je odnepaměti spojen s úctou k Matce Boží Panně Marii. Také v Zámrskách se schází věřící v
květnové dny pravidelně v sedm hodin večer, aby modlitbou litanií, desátku růžence i četbou na pokračování doporučili
sebe a své blízké Pánu Bohu na přímluvu Bohorodičky. Každou květnovou neděli začíná májová pobožnost v kapli sv.
Václava ve dvě hodiny odpoledne, jste srdečně zváni!
Kaple svatého Václava oslaví za rok 15 let od svého posvěcení a i když to vzhledem ke stáří mnoha jiných kostelů je
jen málo roků, povětrnostní vlivy se už na fasádě především na věži podepsaly, a tak bylo potřeba omítku opravit. Na
velkou většinu nákladů dostane farnost sponzorský dar, budu vděčný všem, kdo na zbytek přispějí ve sbírce o první
červnové neděli, kterou věnujeme na účel uhrazení oprav.
Začátkem června jezdíme pravidelně na pouť na Svatý Hostýn jako kelečská farnost. Z rozhodnutí pastorační rady
bude letos pouť na Svatém Hostýně začínat 12.6. průvodem od vodní kaple, odkud ponesou dívky na zdobených nosítkách
sochu Panny Marie. Mše svatá v basilice bude začínat v 10:15 hod. Těším se na Vaši hojnou účast a děkuji za vytrvalé
modlitby, které věnujete za naše biřmovance, kteří se od konce dubna připravují k přijetí svátosti křesťanské dospělosti.
Otec Jan Bleša
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Obec Zámrsky
Zastupitelstvo obce Zámrsky
Zápis č. 6/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Zámrsky ze dne 21.3. 2016. Schůze se konala v 18.00 hod. na obecním
úřadě v Zámrskách
Ze zastupitelstva obce přítomni: Pala Arnošt, Šimáčková Alžběta, Ing. Vozák Zdeněk, Vozáková Helena, Pavlík František, Oravová Marie, Pajdla Martin
Ověřovatelé zápisu: Oravová Marie, ing. Zdeněk Vozák
Zapisovatel: Šimčáková Alžběta
Program: 1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Schválení Rozpočtu na rok 2016
4. Schválení příspěvku na lyžařský výcvik
5. Schválení starosty obce jako zástupce na Valné hromadě VAK
6. Projednání Pasportu místních komunikací
7. Projednání pronájmu bytu v domě č.p. 41
8. Projednání dotazů k VD Skalička
9. Diskuse, usnesení a závěr
1. Zasedání zahájil starosta obce pan Pala Arnošt, přečetl program schůze. Dále navrhl zapisovatele p. Šimáčkovou Alžbětu, ověřovatele zápisu: Ing. Vozák
Zdeněk a Oravová Marie
hlasování - pro 7 hlasů: schváleno
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva – přečetl předseda kontrolního výboru Pavlík František.
3. Rozpočet pro rok 2016, prezentoval starosta Arnošt Pala. Zastupitelé po projednání schválili.
hlasování- pro 7 hlasů:schváleno
4. Zastupitelé schvalují příspěvek ve výši 1000kč na lyžařský výcvik žáků ZŠ Kelč
hlasování – pro 7hlasů:schváleno
5. Zastupitelé pověřili P. Arnošta Palu zastupováním na řádné valné hromadě VAK
hlasování – pro 7hlasů:schváleno
6. Zastupitelé projednali nabídku Pasportu místních komunikací, která přišla emailem. Pan ing. Zdeněk Vozák navrhl, abychom vznesli dotaz, že máme v plánu
dělat územní plán, jak je Pasport spojen s územním plánem.
7. Zastupitelé projednali výpověď z bytu č.3 v domě č.p. 41, kterou podala p. Fidermáková a to k datu 30.4.2016. Zastupitelé se dohodli podat inzerát na volný
byt letákem do domovních schránek. Pokud se nikdo nepřihlásí, podá se inzerát , důchodový věk nebude podmínkou.
8. Zastupitelé společně projednali otázky, na které chtějí písemně odpovědět z povodí Moravy, pověřena sepsáním dotazů- Šimáčková Alžběta
9. Pan Ing. Vozák Zdeněk vznesl dotaz ohledně biologického rybníku a spadlého stromu, zastupitelé se dohodli, že jej nechají vytáhnout na vlastní náklady.
10. Zastupitelé projednali stav chátrajících , neobydlených domů v obci Zámrsky a dohodli se, že opět obec rozešle nabídky k odkupu/po p. Matějíčné/ a
informují o špatném stavu a nutnosti zabezpečení /p. Klvaňa/
11. P. Pala Arnošt vznesl dotaz na řešení spádovosti žáků z naší obce, zastupitelé se
dohodli, že situace se ponechá zatím tak jak je.
12. Projednán stav počítačové techniky na obci. Nutno zakoupit novější.
Zasedání bylo ukončeno ve 20.00 hod.
Starosta obce : Pala Arnošt Místostarostka obce : Šimáčková Alžběta
Ověřovatelé zápisu: ing. Vozák Zdeněk, Oravová Marie

Narození
Oravová Nela
Pajdlová Alžběta

29.1.2016
1.3.2016

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

JUBILANTI
KVĚTEN
Šenková Jaroslava
Orava Antonín
Jiříčková Ludmila
Harhajová Julija
Orava Pavel
Ševčíková Bohuslava

78
72
70
77
60
71

ČERVEN
Šindlerová Milada
Hašová Zdeňka

85 let
65 let

Zámrsky 41
Zámrsky 10

ČERVENEC
Pavlíková Františka
Hašová Marie
Mašlaň Antonín
Hašová Zdenka
Pavlík František

89
78
81
50
92

Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky

let
let
let
let
let
let

let
let
let
let
let

Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky

62
5
68
41
15
13

12
7
44
74
12

Všem jubilantům gratulujeme, a přejeme
spoustu sil a zdraví do dalších let.
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Kronika obce
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. Od letošního roku máme v obci novou kronikářku paní Janu Dančákovou.

Rok 1925

Jaro
Jaro začalo brzy. Již 17. února seli
lidé jařiny. Brzy je ovšem zapadal
sníh a zima začala znova. V březnu
napadlo mnoho sněhu a mrazy byly 8°R
Dne 7. března jsme slavili 75.
narozeniny našeho p. presidenta rep.
T.G. Masaryka. Toho dne byla školní
slavnost pro děti a 8./III. byla
v hostinci přednáška o životě a díle p.
presidenta (uč. Slimáček)
Dne 2./III. byla přednáška se
světel. obrazy. (p. řed. Svěrák
z Kelče) „Hrady a tvrze“ a Pohádka.
7. května byli odvedeni všichni (4)
hoši, kteří byli u odvodu. (zdejší: Jan
Haša 5., Al. Perutka, Pohl a Mirko,
služebný)

Silnice k Hustopečím
Již v minulém roce usneslo se
obecní zastupitelstvo, že podá žádost
o nouzovou akci, aby se zřídila silnice
k Hustopečím. Žádost byla však
zamítnuta. Proto dán do rozpočtu na r.
1925 obnos 5.000 Kč, jenž byl
zemským výborem schválen. Dne 13.
května počalo se s úpravou nové
silnice v lese „Náplatkách“. V příštím
rozpočtu bude pamatováno na tuto
silnici větším obnosem. Za několik
let se snad tato silnice přece vystaví.
Stavby
Na jaře vystavěli si stodoly tito p.
občané: Haša z č. 2, Steiner č. 4,
Vinklárek č. 8., Pelc č. 43. (vesměs
dřevěné, jen Vinklárek má zčásti
zděnou). V „Dubčí“ vystavěl stodolu
Jan Lukáš
V době sušení sena bylo počasí
velmi špatné. Letos se sadilo mnoho
cukrovky. Vyskytl se zvláštní úkaz,
jehož dříve nebývalo. Na listech
řepných se objevovaly hnědé skvrny.
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Příčinou toho byla moucha buráková.
Nakladla na rub listů vajíčka. Z nich
se vyvinuli červi, kteří se prokousali
do listu. Uschla část, ve které byli
červi. Všichni se toho hrozili a hledali
radu. Rada byla: utrhovat suché listy
a ledkovat řepu. Někteří trhali listy,
jiní si toho nevšimli. Po čase to
zmizelo, aniž by to způsobilo citelnou
škodu.
Léto
Stálým chladnem se zpozdily žně.
Začátek jich byl teprve po 20.
červenci. Jařiny naseté 17. února byly
sice řídké, ale měly hodně zrna. (Žně
skončily teprve 23. srpna.)
Místní šk. rada
Letos vypršelo období místní
školní rady. Do nové místní šk. rady
byli zvoleni obecním zastupitelstvem
tito pp.: Fr. Honeš, Fr. Klvaňa,

starosta, Fr. Pavlík, Jan Klvaňa
(„fojt“).
Ustavující schůze byla 18. května.
Za předsedu zvolen Fr. Honeš č. 10.,
místopředsedou p. starosta Klvaňa.
Slib skládali zástupci úřadu p. okr.
škol. Inspektorovi Miroslavu Kottovi
též náhradníci: pp. Orava 13., Plesník
K. 38., Rob. Zábranský.
Úroda
Úroda byla dobrá. Proto ceny obilí
klesly. Žito 170 Kč, rež 130 Kč, oves
140 Kč (za q)
Podzim
Počátek září byl mokrý. První
zemáky se dobývaly špatně. Ti, kteří
kopali pozdě, měli pěkné počasí.
28. říjen
Den Svobody oslavován byl ve
škole. K této slavnosti byli pozváni
všichni příznivci školy, jichž se však
dostavilo málo (asi 20)
Volby
Dne 15. listopadu (v neděli) konaly
se volby do poslanecké sněmovny i

do senátu. Konaly se ve staré škole.
Členové volební komise byli: p.
Chromec, správce dvora Kamence,
komisař, p. Fr. Mašlaň, předseda, pp.
Honeš, Plesník (54), Steiner a Žídek,
členové.
Do poslanecké sněmovny volilo 207
voličů (i Kamenec).
Na kandidátní listinu č.
1. („Borovci“)
1 hlas
5. (soc. dem.)
1hlas
8. (živn. Obch.)
2 hlasy
12. (str. práce)
1 hlas
15. (komunisti)
26 hlasů
21. (čs. Soc.)
3 hlasy
22. (rep. zeměděl.) 54 hlasů
26. (čs. Lidová)
119 hlasů
Do senátu volilo 187 voličů
Kand. list. č.
3.
1 hlas
5. (soc. dem.)
1 hlas
12. (str. práce)
2 hlasy
15. (komunisti)
25 hlasů
21. (čs. soc.)
1 hlas
22. (rep. zeměděl.) 48 hlasů
26. (čs. lid)
107 hlasů
(Nejv. počet hlasů v rep. dosáhla k.l.
č. 22., pak 26. a 15.)
Zima
Zima začala zvolna. Země zmrzla,
sněhu napadlo velice málo, sanice
nebylo. Hodně sněhu napadlo 11.
prosince, největší mráz (-12°R) byl
17./XII.
Před vánocemi zima
polevila; sníh roztál. Na Štědrý den
večer pršelo, v noci však zmrzlo.
Místy se utvořilo náledí. V noci na sv.
Štěpána napadlo trochu sněhu. Hned
po vánocích nastala obleva; teplota
stoupla až na 8°R (dne 30./XII.) a při
tom prší. Vody a bahna je všude plno.
Řeka Bečva vystoupla opět z břehů a
zaplavila cesty s obou stran mostu u
Hustopeč. Toto deštivé počasí trvá i

31. prosince.
Dodatky
Na jaře22./IV.
byl pokousán
vzteklým psem v Kelči občan zdejší
p. Fr. Novák č. 56 (obecní posel čili
„policajt“). Byl ihned dopraven do
Pasteurova ústavu v Praze, kde se
léčil tři týdny. Majitel onoho vzteklého psa nebyl vypátrán.
Povodeň
Dne 2. srpna byla veliká povodeň.
Po několikadenních deštích rozlila se
Bečva. V několika hodinách
zaplavila oba břehy. Hladina vody
byla ve stejné výši s hrází dráhy. Blíže
Černotína poškodila i trať tak, že
vlaky nejezdily po dva dni. Pokosené
obilí bylo vodou zanešeno daleko a
zničeno. Někteří lidé se brodili po pás
ve vodě, chytali plovoucí snopy a
odváželi. Kdo nevzpomněl na svou
úrodu včas, neshledal se již se vším.
Zemáky utrpěly velice. Již několik
dní po povodni rychle hnily. Kdo je
ihned nevykopal, nenašel pod
některou natí ani jednoho zemáku.
Tato letní povodeň byla tak veliká,
jaké ani staří lidé prý dosud neviděli a
nezažili.
Odvodňování
Velikým nepřítelem zdejšího
zemědělství je veliká vlhkost mnohých pozemků. Někteří rolníci
odvodnili nejhorší (nejmokřejší)
kusy pozemků, ale to nestačilo.
Přáním několika rolníků bylo již
odedávna, aby odvodňovala celá
obec současně za pomoci státní
(subvence). Po prvé byl dán tento
návrh v r. 1903, ale pro nepochopení
většiny občanů nebyla akce provedena. V roce 1923 bylo započato
vážnější jednání o odvodňování. Byl
sem pozván stavební rada p. Bartoš
Pokračování na str. 5 ....

Vzpomínky z kroniky obce
z Rožnova, který na schůzi vysvětlil
dalekosáhlý význam odvodňování.
Byl zvolen zatímní zařizující výbor.
Obci nabízeno 90% na hlavní stoky a
na ostatní linky 70% státní a zemské
dotace. Při nové valné hromadě
konané asi za týden na to rozbito
všecko jednání stranictvím některých
občanů, takže se neudržela nadpoloviční většina zemědělců, kteří by
chtěli odvodňovat. Proto i tato akce
zanikla.
Asi v listopadu t.r. (1925) sešel se
p. Mašlaň se stavebním radou p.
Bartošem ve Val. Meziříčí. V rozmluvě došlo i na odvodňování
v Zámrskách, při čemž vysvětlil p.

pokračování ze str. 4

Mašlaň příčinu nezdaru. Pan stavební
rada Bartoš sliboval, kdyby se obec
ihned přihlásila k odvodňování, že by
ještě obdržela 60% subvence. Tuto
věc sdělil p. Mašlaň ihned občanům a
přimlouval se o opětovné zahájení
této akce. Za tím účelem svolána
valná hromada (1./XII. 1925). Po
debatě se přihlásilo hned 70%
občanů, kteří by chtěli odvodňovat.
Byl zvolen zařizující výbor a soupis
přihlášených občanů zaslán exposituře melioračního svazu ve Val.
Meziříčí.
Slíbena opět dříve ohlášená
podpora. Pan stav. r. Bartoš navrhl
obci, aby k urychlení té záležitosti

dala věc provésti civilním geometrem.
Na základě toho svolána opět valná
hromada (9./XII.), při níž se
přihlásilo dodatečně ještě asi 10%
zemědělců k odvodňovacímu
družstvu. Poněvadž je odvodňování
nevyhnutelně potřebné, usnešeno
kterému civilnímu geometru má býti
tato práce zadána. Pak se bude
pokračovati.
V Zámrskách 31. prosince 1925
Jos. Krutílek

Dodatek
V tomto roce byl proveden nájem 2
obecních býků. Jelikož nebylo
uchazečů, přihlásil se za chovatele
pro rok 26, 27, 28 p. Fr. Vozák. Obdrží
ročně 6.000 Kč a 5 kg ovsa z každého
kusu dobytka zapsaného pod býka.
Kromě toho obdržel v užívání obecní
louku ve výměře asi 4 měřice

Z kroniky obce vypsala
Jana Dančáková

Nekrolog
Únor a březen tohoto roku se pro některé z nás staly měsíci smutku. V krátkém čase odešli na věčnost tři rodáci z naší obce, a protože v
Zámrskách prožili nejkrásnější část svého života, dětství, rozhodli jsme se na ně zavzpomínat.

pan Karel Orava
paní Ludmila Tvrdoňová

Dne 14. 2. 2016 po dlouhé nemoci odešla paní
Ludmila Tvrdoňová rozená Pajdlová. Odešla ve
věku 75 let. Narodila se v roce 1941 v Zámrskách
manželům Františkovi a Marii Pajdlovým č. p. 22.
Vyrůstala se sourozenci Marií, Bohumilou a
Antonínem. V roce 1964 uzavírá sňatek a odchází
ze Zámrsk. S manželem vychovala 3 děti a svůj
další život prožila v Havířově obklopena
milovanou a milující rodinnou.
Jako další z kruhu rodiny náhle odchází dne 29.
2. 2016 v Rýmařově paní Jarmila Stržínková
rozená Hašová. Narodila se 20. 5. 1946 v
Zámrskách manželům Vojtěchu a Františce

paní Jarmila Stržínková

Hašovým č. p. 10. Své dětství prožila po boku
sourozenců staršího bratra Vojtěcha a mladších
Aleny a Karla. V roce 1967 se provdala za
Antonína Stržínka a odešla do Skaličky, kde také
pracovala v kanceláři JZD a na MNV. Vychovala 3
dcery a velkou radost měla ze svých 3 vnoučat. S
naší obcí zůstávala stále spjata, pokud jí to zdraví
dovolovalo, ráda se sem vracela. Byla pravidelnou
a nadšenou čtenářkou našeho zpravodaje.

Tyto smutné dva měsíce završil dne 19. března
odchod pana Karla Oravy. Přišel na svět 8.
července 1948 jako páté dítě z osmi manželům
Josefa a Ludmily Oravových č. p. 14. Byl to velký
muzikant a milovník hudby a léta zastával funkci
starosty obce Skalička. S manželkou Jarmilou
vychoval syny Karla, Zdeňka a dceru Jarmilu. Jeho
velkou radostí byly vnoučata, o které s láskou
pečoval. Pokud mu to zdraví dovolovalo, rád
Zámrsky navštěvoval. Nevynechal žádné zářijové
pečení koláčků pro naši pouťovou slavnost.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Zdeňka Hašová

Vzpomínka
Byl leden letošního roku, venku hrozně a zima, chvilka klidu bez dětí a
jeden telefonát naší tetě Jarce, rodačce ze Zámrsk. Slovo dalo slovo a
rozpovídala se o zážitcích ze svého mládí. Nevím proč, ale vždycky, když
jsem se někoho za starších zeptala na nějakou vzpomínku z dětství nebo
mládí, vždycky odpovídali stejně, chrousti na májových pobožnostech. Asi
to byl tak nezapomenutelný zážitek, že tato vzpomínka nechyběla ani u tety.
Mimochodem pokud by vzpomínku na chrousty chtěl někdo z vás rozvést
dál, budeme jenom rádi. Mně, ale zaujalo vyprávění o divadle, proto tento
článek.
Pokračování na str. 6 ....
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Vzpomínka

pokračování ze str. 5

Zámrští Furianti
V roce 1964 se sloučilo družstvo
Zámrsk, Skaličky, Dolních a Horních
Těšic. V této době ve Skaličce existoval
divadelní spolek pod vedením pana učitele
Přikryla. Ten však v roce 1965 do
repertoáru zařadil hru, Naši Furianti.
Skaličští herci mu nestačili, takže
zabrousil v JZD a našel ochotníky z
okolních vesnic, i ze Zámrsk. Hry se od nás
účastnili pan Václav Vozák se svým
bratrem Josefem, tehdy už Skaličákem,
Jarmila Hašová, Marta Klvaňová, Luboš
Klvaňa aj. Po pečlivém nazkoušení se jali
svou hru představit veřejnosti. Premiéra
proběhla na podzim roku 1965, jak jinak
než ve Skaličce. Soubor však nelenil a s
oblíbenou a velmi úspěšnou hrou objížděli
okolní vesnice například Branky nebo
Babice. Ke každé vesnici, kde soubor hrál,
by byla určitě veselá historka, ale to by
vydalo zřejmě na menší knihu. Nicméně
všichni pamětníci se shodli, že kromě
legrace u zkoušení, spousty vylomenin,
nejhezčí zážitek byl z derniéry v Babicích,
kde po představení přijel zvěstovat pan

Vinklárek ze Skaličky panu Josefu
Vozákovi, že se mu narodila dcera Hana.
Radost byla veliká, a jelikož všichni mají
všude příbuzné, samozřejmě i Vozákovi.
Kde se vzal, tu se vzal nějaký strýc s lahví
slivovice a o zábavu bylo postaráno.
Hanka dnes už Škutová byla tak dokonale
zapitá, že se právě v dubnu dožila ve zdraví
životního jubilea 50 let. Letos tedy od
posledního představení uplynulo rovného
půl století. Jak mi vyprávěli jak teta, tak
pan Vozák, po každém představení se
posedělo a někdy se pokračovalo někde
jinde, jednou dokonce na zpívačce slečny
Marie Rekové ze Skaličky. O zážitky i
zábavu nebyla nouze. I když každý
ochotník po práci věnoval svůj volný čas a
um divadlu, všichni na toto období
vzpomínají s úsměvem a moc rádi.
Toliko maličký, úsměvný výlet do
minulosti. Děkuji jak naší tetě Jarce,
bohužel in memoriam, za námět. Panu
Václavu Vozákovi za upřesnění dat a panu
Karlu Váňovi ze Skaličky za zapůjčení
fotografií.
Zdeňka Hašová

Vodní dílo Skalička
Poklidné vody Zámrsk přijeli ve čtvrtek 17.3. rozvířit zástupci povodí a ministerstva. Generální ředitel Povodí Moravy – RNDr. Jan
Hodovský, ředitel Závodu Horní Morava – Ing. Jiří Zedníček, investiční ředitel – Mgr. Jan Šmatera a náměstek pro řízení sekce vodního
hospodářství – Ing. Aleš Kendík.
Doposud se projednával suchý poldr Teplice a nově nám přijeli představit novou variantu Vodní dílo Skalička. Prezentovaná studie je
případným zájemcům k dispozici na obecním úřadě. Dotazy k výkupu pozemků pak můžete posílat na adresu: http://skalicka.pmo.cz/
Připomínáme občanům, že obec Zámrsky je jedinou obcí, která s výstavbou vodního díla Skalička nesouhlasí. Přesto jsme na základě této
debaty a na základě výzvy ministerstva sepsali hlavní dotazy k výstavbě vodního díla a jejich dopadů na obec Zámrsky. Tento dopis přikládáme.
Vážený pane řediteli Zedníčku, dovoluji si Vám zaslat naše otázky a návrhy ohledně Vodního díla Skalička.
Dne 17.3.2016 u nás proběhla prezentace vodního díla Skalička a z dotazů vyplynulo, že otázky tohoto tématu, můžeme směřovat na Vás. Pan
ministr zemědělství Juračka uvedl na prezentaci VD konaného ve Skaličce , že si máme sepsat své požadavky a k těmto požadavkům bude
individuální přístup ze strany Povodí a Ministerstva. Chceme zdůraznit, že doposud se řešil suchý poldr a teď přehrada. Proto budou Vaše
odpovědi důležité pro naše rozhodování.
1. Chtěli bychom konkrétně vyčíslit kolik máme z těchto ploch v současné době příjem, kolik konkrétně nám jde do rozpočtu obce, kolik z
toho je daň z nemovitosti, chceme znát konkrétní parcelní čísla předpokládaného VD a cenu jejich výkupu, tedy celkovou částku. Požadujeme
komplexní zprávu současného stavu,dopad z prodeje jednotlivých pozemků a stav z příjmů ze státního rozpočtu vodního díla.
2. Na Kamenci má obec Zámrsky vysílač, ze kterého jde obci do rozpočtu 50 000 ročně, požadujeme nějaké stálé kompenzace z vaší strany,
nebo jiný návrh řešení.Vysílač musí někde stát,ví se kde?
3. Dotaz,který zazněl i na prezentaci je, proč vodní dílo tedy jeho hráz nekopíruje kolej. Proč vodní dílo nezahrnuje i ŠTĚRKY na Milotické a
Hustopečské straně. Slíbili jste vypracovat studii, která by takto vedla, zajímalo by nás o kolik metrů by byla hráz kratší a jak by se zmenšila
výška či obsah, o kolik by byla výstavba levnější a nebo dražší.Prosíme o zaslání této studie.
4. Obec Zámrsky bude vypracovávat nový územní plán. Máme požadavek, aby břeh vodního díla na katastru Zámrsk, byl bez turistického
ruchu.Pokud by tam chtěl někdo stavět, nechceme aby rozhodoval stavební úřad, ale obec.
5. EIA kdy bude zpráva k vodnímu dílu?
6. Obec Zámrsky žádá, aby Myslivecké sdružení Doubek,mohlo vykonávat svou činnost i kdyby nesplňovalo podmínky a to z důvodu
zmenšení honitby.
Odpovědi k výše uvedeným dotazům nechápejte jako podmínky obce pro případný souhlas obce pro výstavbu VD. Na základě vašich
odpovědí, chceme případně nadefinovat požadavky naší obce.
Z ministerstva slíbili další jednání o případných kompenzací. Dejte prosím harmonogram o těchto jednání, abychom se jich mohli účastnit.
S pozdravem
Za zastupitelstvo Arnošt Pala
starosta obce
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Spolky v obci
Klubíčko a háček

V sobotu 27.2. jsme se setkaly u
klubíčka a háčku už podruhé.
Tentokrát jsme měli nejen velké
množství naháčkovaných modelů
hlavně od Lenky Kubešové a Zdeňky
Hašové, ale i hromadu vln, přízí,
háčků a bambulí, které jsme si mohli
koupit a zapůjčila nám je Hobby Jana
z Valašského Meziřičí, za což moc
děkujeme. My jsme pobraly
inspiraci, háčkovat bylo z čeho a
všechno mohlo začít. Tentokrát jsme
se převážně sešly háčkovalenky,
které háček už důvěrně znají, některé
jsme byli už i minule a ty, co nebyly,
rychle se zaučily. Zavítaly také mezi
nás děvčata z Kelče a opět děvčata z
Hustopeč, které jsou pravidelné
návštěvnice našich dílniček a moc se

jim s námi líbí. Taky si naše dílničky
umíme pěkně zpříjemnit něčím
dobrým, za což našim „Ženám“
pekařkám děkuji. Velká pochvala
patří děvčátkům, které byly moc
šikovné, obzvlášť Klárka Vinklárková, která odcházela s půlkou
uháčkované kabelky a věřím, že je na
své dílko patřičně hrdá. Odpoledne
velmi rychle uteklo u příjemného
povídání a večer jsme se rozcházely s
dobrým pocitem a hlavně elánem své
modely co nejdříve dokončit,
abychom si v nich mohly vyrazit.
No, a protože to byla velmi povedená
akce, už se zase těšíme na příští rok.
Za Ženy v akci Helena Vozáková

Prezentace cesty po Thajsku
Dne 2.4. jsme se setkali nad
působivou prezentací Thajska od
Zuzky Kubátové.
Původní termín přednášky se
termínově posunul a tak prezentace
vyšla na první hezkou sobotu v roce,
což mělo zřejmě za následek nižší
účast. Pro mne osobě to bylo
zklamání, ale nakonec se ukázalo,
že to bylo pro dobro věci. V užší
skupině posluchačů jsme mohli
okamžitě reagovat dotazy v průběhu
prezentace, takže Zuzka
vysvětlovala i různé detaily a
zajímavosti, které původně možná
ani prezentovat nechtěla. Co se týče
samotné prezentace, musím říct, že
byla nachystaná opravdu znamenitě, byla velice zajímavá a
rozhodně nenudila. To dokazuje
například účast našeho Vojty, který
má problém vydržet s koncentrací
45 minut během vyučovací hodiny.

Tady vydržel celou dobu a to se nám
to sezení protáhlo zhruba na
3hodiny! Není se čemu divit. Kromě
promítání fotek, byla promítána i
krátká videa se zvukem, v rohu byla
roztažena detailní mapa Thajska
/takže jsme si zajezdili prstem po
mapě/, v druhém koutě pak byly
vystaveny suvenýry a věci, které
měsíční pouť po Thajsku absolvovaly společně se Zuzkou. Nechyběla ani soutěž! Květ banánovníku
poznaly pouze holky Vozákovy, o
krabovi v písku si dodnes myslím,
že na té fotce žádný krab nebyl, ale
to není podstatné. Nechyběly
ukázky tamní měny, staré i té dnešní
/ mimochodem na všech je stejný
chlap/ a co mě potěšilo nejvíc, mohli
jsme taky ochutnat thajské pivo. Pro
pány musím doplnit i hodnocení není špatné, i když je světlejší a
lehčí než naše piva. Děvčata ještě

napekla různé pochutiny ke kávě,
takže jedním slovem pohoda.
Abych ale nepsal jenom o svých
pocitech, jídle a pití. Dozvěděli
jsme se spoustu zajímavostí, jako
například že Thajsko se nazývá
„Země úsměvů“, nebo že má
nejdéle vládnoucího panovníka na
světě. Bumiphol Adulyadej byl
prohlášen králem v roce 1946 a
korunován byl v roce 1950 a je
údajně nejvíce milovaným králem
na světě /ano správně, je to ten chlap
na bankovkách/. Hlavní město
Bangkok je pro Thajce "Krungthéph
mahánakhon". Překlad slova
"Krunghéph" je "Město andělů".
Slovo "mahánakhon" nejenže
znamená "velevýznamné svaté
město", ale zároveň je v něm obsaPokračování na str. 8 ....
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Prezentace cesty po Thajsku
ženo něco v tom smyslu jako "jsme
si vědomi, že tento zkrácený název
nevyjadřuje vše co je potřeba a
dobře víme, že si zaslouží další
přívlastky, které samozřejmě
známe". Proto je celé jméno "města
andělů" zapsáno v Guinessově
knize rekordů a čeština by
potřebovala k jeho doslovnému
překladu několik desítek slov.
Zajímavý je také jejich letopočet.
Léta se v Thajsku počítají ne od
Krista, ale od Budhy, který byl o 543
let dříve před Kristem. Letošní rok
2013 je tedy v Thajsku již rokem
2556. Od roku 1940 je ovšem
tradiční Thajský rok oslavován jen
jako národní svátek. Vojta Pavlík
nebo Robert Jiříček by se zase divili
co všechno se dá odvézt na motorce.
Pětičlenná rodina, lednička, zvířata
a tak dále.
Mě osobně se pak nejvíce líbilo
vyprávění a fotografie ze severu
Thajska, kde si Zuzka vyzkoušela
několikadenní výšlap místní
džunglí s návštěvou původních
obyvatel. Jídlo, nocleh, ubytování
nic moc, no můžu říct, že ne každá
vesnička vypadá tak idylicky jako ta
naše a vyhlášku o volném pohybu
zvířat tam asi neznají. Jízda na
slonovi zase vypadala idylicky, ač
vzhledem k jeho tvrdým štětinám
rozhodně idylická nebyla, naopak
splavování místní řeky na voru

...pokračování ze str. 7

idylicky ani nevypadalo ani nebylo.
Spát v pokoji kde jsou švábi, nebos
sebou neměla ani mobil, a že na
severu země se úplně nemohla
spolehnout ani na skvělou angličtinu, pak říkám klobouk dolů
Zuzko.
Osobně se považuji za lokálního
patriota a na měsíční výlet do cizí a
tak vzdálené země, bez jakéhokoliv
kontaktu s domovinou, bych se asi
nevydal ani před lety jako svobodomyslný student, natož v dnešní
době. Proto jsem byl rád že jsem si
mohl Thajsko ve třech hodinkách
projet křížem krážem, aniž bych
vytáhnul nohy s teplé místnosti. Za
všechny zúčastněné – děkujeme.
PS: …a protože tam byla i moje
žena se synem, vidím to na další
dovolenou po zemích českých. V
Thajsku už jsme přece byli…
Zdeněk Vozák
PS:Srdečně zdravíme naší věrnou
čtenářku paní Emílii Vaško. Opět
jsme od ní obdrželi pozdravy a
tentokrát jsme ji i nalákali k nám do
Zámrsk na besedu o Thajsku,
protože sama v roce 2009 tuto zemi
navštívila a chtěla si poslechnout
prožitky jiných. Bohužel okolnosti
jí nedovolily nás navštívit a tak nám
alespoň zaslala článek z Přerovského deníku,který jí vyšel v roce
2011.

Bylina, nebo plevel?
Při hledání toho nejlepšího pro naše zdraví nám různí obchodní
zástupci nabídnou úžasné produkty z různých koutů světa, všechno
přírodní, přirozené a zaručeně účinné. Mnoho z těchto produktů je
určitě velice dobrých a jistě se osvědčilo v mnoha případech.
Znamená to ale, že jsme závislí na cizině, když chceme opravdu
něco účinného? Když otevřete bylinář, dozvíte se, že i u nás rostou
učiněné poklady. Často ten největší a nejpřehlíženější plevel z
našeho okolí je neuvěřitelnou bylinou, která Vám může prospět v
mnoha směrech. Jako například pampeliška, ten tvrdohlavý plevel,
který ať ho trháte, jak chcete, stejně Vám znovu vyroste přímo
uprostřed záhonu!
Nedávno jsme se účinky pampelišky na zdraví zabývali a byli
jsme velice překvapeni. Víte například, že obsahuje více železa než
špenát? Listy z pampelišky, které se sbírají ještě před květem, se
mohou dát do salátu (aby nebyly tak hořké, je možné je na půl
hodiny dát do slané vody) a budou pro Vás velkou pomoci proti
jarní únavě a při pročištění jater.
Z pražených kořenů pampelišek se dá připravit káva, která
posiluje zubní sklovinu a kosti vůbec. Jinak se kořen používá
například na bolavé klouby. Kořen tehdy uvaříte v trošce vody (vaří
se pět minut), rozmačkáte a kaší potřeme plátěný hadřík. Ten pak
položíte na bolavý kloub, ovážete, přikryjete fólií a v teple necháte
působit dvě hodiny. Jinak je odvar z kořene dobrý při zánětu
močových cest, při ledvinových kamenech, na tvorbu a vylučování
žluči, čistí játra, léčí žaludek, podporuje funkci sleziny, pomáhá
léčit cukrovku, používá se u žloutenky a snižuje krevní tlak.
Kromě čaje z kořene se pampeliška dá odšťavit. Tehdy se
používá celá. Nechutná sice nejlíp, ale pro zdraví nemůžete udělat
nic lepšího.
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Co pro nás bylo ale asi nejzajímavější, to byl fakt, jaký účinek má
konzumace čerstvých pampeliškových stvolů. Mají se utrhnout spolu s
květem, umýt, a teprve potom odtrhnout květ a sníst pouze stvol. Když
budete jíst po celou dobu kvetení pampelišky deset stvolů denně, bude to
skvělé především pro Vaše játra, ale doporučuje se to také při cukrovce,
při rekonvalescenci, proti únavě, nebo když potřebujete pročistit
žaludek, protože vylepšuje žaludeční šťávy. Konzumace stvolů může
také bezbolestně rozpustit žlučníkové kameny! Protože čistí krev,
pomůže to odstranit lišeje a vyrážky. Působí také při revmatismu a dně. A
v neposlední řadě je to dobré při žloutence a chorobách sleziny.
Co na to říkáte? Půjdete do toho? Jeden výsledek bude mít konzumace
stvolů určitě. Když je budete poctivě jíst, pak budete mít zaručeně o něco
méně plevele na zahrádce!
Vaši sousedé z ASO zdravý život

Dění v obci
Z akcí Hospůdky u Defiho
Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Zubrův zval ku lásce hlas,
kde pivní zaváněl ráj...
Tak přesně takto bychom mohli vystihnout dnešní večer v hospůdce, a tedy ne
jen ten dnešní. Zlatavý mok je tu s námi za všech okolností, a že těch okolností v
uplynulých měsících bylo.
V únoru se konal všemi očekávaný TURNAJ VE STOLNÍM TENISE.
Druhý ročník této soutěže se nám vydařil. Účastníků bylo opravdu hodně a k
našemu potěšení přišli změřit své síly soutěžící všech věkových kategorií. Pro
představu nezúčastněným: nejmladším zapsaným účastníkem turnaje byl Vojta
Vozák, kterému je 9 let a nejstarším, za to velice energickým a pro druhé
náročným soupeřem byl pan Antonín Šarman - 77 let. Byly to krásné souboje.
Vzduchem se nesl zápal pro hru, míčky létaly sem a tam celé odpoledne a občas
letěla i pálka. Jak by ne, vždyť na výherce čekaly poháry a malá Zubrovská
upomínka. Bylo to napínavé až do samého konce a hrálo se o každý bod. Jako třetí
se nakonec umístil Pavel Žeravík z Ústí, místo druhé si vybojoval Luboš Valuch z
Kladerub a první místo obhájil René Hloch z Kelče. Výhercům gratulujeme a
děkujeme i všem zúčastněným. Už teď se těšíme na následující ročník a chtěli
bychom připomenout, že turnaj je určen bez výhrady všem, tedy i ženám a
dívkám. Doufáme tak, že se v následujícím turnaji objeví i pár ženských jmen.

Výherci pohárů Turnaje ve stolním tenise

Na konci února proběhla již tradičně pánská komorní akce GAMEPARTY. V
zasedací místnosti to ožilo a víc než cokoli jiného připomínala raketovou
základnu. Hrálo se o všechno a hrálo se celou noc. Válkami znavení muži, piloti
sestřelených letadel i pochroumaní závodníci Rallye nakonec všeho k ránu
nechali a odebrali se ke spánku. Dojmy ze skvělé akce můžeme ještě dnes číst z
nadšených výrazů ve tvářích zúčastněných pánů.
KROTITELÉ ŽÍZNĚ nám otevřeli měsíc březen. Střelnice Zubr v naší
hospůdce zaznamenala nebývalý úspěch. Svou zásluhu na tom měli i obyvatelé
Němetic, kteří dorazili v hojném počtu. Sedělo se kde se dalo, hospůdka praskala
ve švech a pivo teklo proudem. Sestřelovali se divočáci, koroptve i medvědi. A
stejně tak jako rychlost, byla důležitá i přesnost zásahu. Samozřejmě, jako vždy,
čárky na lístku také sehrály svou roli. A tak jsme opět měli v první trojce Václava
Vozáka, který si vystřílel třetí místo, na druhém místě byl Tomáš Ševčík z
Němetic a z prvního místa se mohl již po druhé za sebou radovat Josef Jakubec.
Velká gratulace všem výhercům je na místě.
Se začátkem jara přišly i Velikonoce. A jako každý rok, tak i letos na ZELENÝ
ČTVRTEK čekalo v hospůdce zelené pivo. Víte, kde se tento jednáctistupňový
zelený ležák vlastně vzal?
České pivovary se inspirovaly v zahraničí, kde se
zelené pivo popíjí na počest sv. Patrika, jež byl starověký křesťanský duchovní,
působící v Irsku v 5. století. Tento významný svátek připadá na 17.3. a slaví se
převážně Irsku, ve Velké Británii, v Austrálii, na Novém Zélandu a v Severní
Americe. V posledních letech však trend přebírá i mnoho evropských zemí. A
proč je symbolem tohoto svátku vlastně zelená? Znakem symbolizujícím tento
den je zelený trojlístek. Ten měl podle legendy sv. Patrik použít jako pomůcku pro
šíření křesťanství, konkrétně při objasňování Svaté Trojice.
V Česku se však tento svátek zatím plošně neslaví, přesto se tato limitovaná
edice ryze přírodního nefiltrovaného piva skvěle hodí k našim tradicím. Když
Zelený čtvrtek, tak zelené pivo!

Gamepárty

V dubnu jste s námi a se Ženami v akci mohli na přednášce ,,procestovat,,
THAJSKO. A že cesta byla dlouhá. Po náročném výletu do džungle na severu
Thajska jsme se společně vydali na jih. Tamní ostrovy a skryté zátoky, nám
poskytly již větší klid. A přesto, že jsme všichni obdivovali trhy s ovocem,
nakonec jsme přece jen zamířili zpět do Bangkoku. Na společné cestě nám
dodávaly energii sladké dobrůtky z rukou ,,našich šikovných Žen,, a na osvěžení
nesmělo chybět pivo, ale pozor, tentokrát to byla thajská Singha.
Květen se pro nás ponese ve znamení MS V LEDNÍM HOKEJI, které začíná
již příští pátek (6.5.2016) a potrvá až do neděle 22.5.2016. Jako každý rok
Hospůdka u Defiho uzavře společnost pro nadšené fanoušky tohoto sportu. Tak
připravujte hlasivky, vyhrabejte z půdy dresy. Pánové, dámy, ČEŠI - mistrovství
světa v ledním hokeji je tady! Aktuální informace o otevírací době budou k
dispozici v hospůdce po celou dobu MS.
Pokračování na str. 10 ....

Krotitelé žízně
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Z akcí Hospůdky u Defiho...pokračování ze str. 9
U sportu ještě zůstaneme, jak jinak. Za chvíli je tu léto a je třeba být ,,v té
správné kondici,, . Kryglistika je stolní sport pocházející z Československa,
stejně tak jako je tomu u NOHEJBALU. Na oba tyto sporty se můžeme těšit již v
červnu, ba co víc, 11.6.2016 si půjdou ruku v ruce.
Historie nohejbalu sahá až do roku 1922, kdy členové fotbalového klubu Slavia
Praha začali hrát hru zvanou „fotbal přes šňůru“, až později se nohejbal začal hrát
přes síť. Tahle nová hra měla pravidla téměř shodná s volejbalem, hrála se ale
nohama a také se lišila počtem hráčů, obvykle 1, 2 nebo 3 na každé straně. Roku
1936 byla napsána první oficiální pravidla. O první pohár se hrálo roku 1940. Od
roku 1962 byl nohejbal považován za rekreační sport, v tomto roce byla také v
Praze založena Česká nohejbalová liga. V roce 1971 byl založen Český
nohejbalový svaz. Velký rozmach tohoto ryze českého sportu nastal díky
lidovému hnutí nazývanému tramping, trampové se s tímto sportem natolik
ztotožnili, že jej považovali a dodnes považují za svůj vlastní sport.
Je pozdní večer – první máj –
večerní máj – je lásky čas;
Zubrův zve ku lásce hlas:
„Dalíku! Václave!! Marcelo!!!“
Vaše Hospůdka u Defiho :)

Prezentace z cesty po Thajsku

ŽEBŘÍČEK ČETNOSTI PŘÍJMENÍ A JMEN V NAŠÍ VESNICI
Žebříček četnosti příjmení v Zámrskách jednoznačně vyhráli Hašovi, kterým
samozřejmě za mnohagenerační výkon gratulujeme a jsou nám ostatním na
konci žebříčku, příkladem. Na druhém, velmi pěkném místě se umístili Oravovi,
kteří mají náskok před Perutkovými. Další místa jsou už poměrně vyrovnaná. To,
jak se Váš rod a příjmení umístí v dalších letech, záleží i na Vás. :-)
1. Haša, Hašová:
18
8. Pala, Palová
8
2 . Orava, Oravová:
17
Vinklárek, Vinklárková 8
3. Perutka, Perutková:
15
9. Hynčica, Hynčicová
7
4. Pajdla, Pajdlová:
14
10. Trlifaj, Trlifajová
6
5. Kubeša, Kubešová
13
11. Fojtik, Fojtiková
5
Vozák, Vozáková
13
Jiříček, Jiříčková
5
6. Pavlík, Pavlíková
11
Šimáček, Šimáčková
5
7. Schindler, Schindlerová
10
Žák, Žáková
5
Na dalších místech rodiny s počtem příjmení
4: Baštářovi, Hýbnerovi, Jakubcovi, Kunovských, Ledvinovi, Novosadovi,
Pavelkovi,Simonovi, Šulákovi.
Ostatní příjmení v obci jsou po třech: Novákovi, Srubkovi, Stejskalovi,
Zábranských,
dále po dvou a jednotlivě.
Žebříček jmen - naše Zámrsky jsou obcí Aniček a Antonínů.
Anna: 9
Antonín : 12
Ludmila: 7
Petr: 8
Jana: 5
Jan: 7
Jarmila: 5
Josef 6
Lenka: 4
Martin: 6
Marie : 4
František: 5
Monika: 4
Jiří: 5
Tereza: 4
Pavel: 5
Kateřina: 3
Miroslav: 4
Zuzana: 3
Tomáš: 4
Václav: 4
Vladimír: 4
Vojtěch: 3
Lukáš: 3
Po dvou jsou v naší obci zastoupena tyto jména: Alena, Alžběta, Aneta, Arnošt,
Dagmar, David, Eliška, Eva, Františka, Irena, Jakub, Jaroslava, Kamil, Karel,
Karolína, Ladislav, Libor, Lubomír, Lucie, Markéta, Matěj, Michaela, Michal,
Milada, Nikola, Nela, Ondřej, Radovan, Robert, Stanislav, Věra, Veronika,
Zdeněk, a Zdeňka.
A jednotlivci: Adéla, Adolf, Adriana, Alexandra, Alois, Anežka, Blažena,
Bohuslava, Božena, Čestmír, Dana, Denisa, Erik, Ester, Ferdinand, Filip,
Gabriela, Hedvika, Helena, Ivana, Iveta, Jaromír, Jindřich, Jiřina, Jitka, Julija,
Katarína, Klára, Kliment, Kristýna, Kryštof, Magdalena, Marcela, Martina,
Milena, Miriam, Naděžda, Natálie, Pavla, Petra, Radim, Radka, Richard,
Simona, Sára, Svatoslav, Štěpán, Viktorie, Vítězslav a Zdenka.
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Údaje jsou čerpány z evidence trvale bydlících občanů k datu 15.4.2016.
Ledvinová Ludmila

KRITIKA
Není to tak dávno, ale doletěla k mým uším kritika našeho
zpravodaje, jo hold jsme malá víska a nic se tady neutají. Kritika
je potřeba a měla by nás nakopnout kupředu, nesmíme usnout
na vavřínech, což se nám nestává. My totiž často usínáme nad
klávesnicemi, právě když zpravodaj píšeme. Nikdo z nás není
neomylný a všichni co na Zámršťáku pracujeme, jsme obyčejní
smrtelníci. Byť si po sobě chyby opravujeme, čteme si
vzájemně příspěvky vždycky nějaká další zůstane. Počítačové
monitory hodně zkreslují a unavené ruce občas píšou samy co
chtějí. Není to výmluva, nýbrž fakt. Příspěvky všichni píšeme
pro radost vám čtenářům, čistě dobrovolně a po nocích bez
nároku na nějakou odměnu. Kdybych psala do Mladé fronty
dnes za cca 18 000kč měsíčně, určitě by to vypadalo jinak.
Nezapomínejte, že jsme převážně maminky na mateřských
dovolených. Všechny maminky ví, jak v této krásné roli zakrní
mozek. Proto vás prosím o prominutí nějaké té pravopisné
chyby, byť je třeba češtinářsky zásadní. Mějte s námi prosím
trpělivost, snad bude lépe. Děkujeme tímto za každé slůvko
chvály i za tu kritiku, je to znamení, že čtete pozorně a s vervou.
Zdeňka Hašová

Dění v obci
Klapotání
Tak jako k Vánocům patří stromeček a dárky, tak v Zámrskách k
Velikonocům neodmyslitelně patří klapotání, na které si všichni přinesou
klapotky. Letos byli „páni“ Tomáš Pajdla a Tomáš Kubeša. Poprvé jsme se
sešli na Zelený čtvrtek v šest hodin odpoledne. Vždy vycházíme od
kapličky pak okolo pomníku padlých, panny Marie svatohostýnské,
kostela (který se vždy dvakrát obejde) a kříže „v Cilimonovce“ až dojdeme
na víceúčelové hřiště. Tady si většinou dáme krátkou pauzu kvůli menším
klapotníkům. Odtud pak přejdeme kolem pomníku panny Marie u
Palového a poté to vezmeme přes Hať až ke kříži u Zábranského a
zakončíme to u kapličky. Další tradicí při klapotání je, že se pomodlíme u
každého již jmenovaného místa. Takto chodíme ještě na Velký pátek v šest
ráno, v poledne, ve tři odpoledne, v šest. Na Bílou sobotu v šest, v poledne a
odpoledne se pak vybírá. Většina časů je spojena s biblickým příběhem
Pána Ježíše. Letos nás dohromady bylo skoro 30. Můžou tady chodit nejen
kluci, ale i holky za což jsem velice ráda, protože ne v každé vesnici chodí
taky holky. Letos jsme byli dobrá parta.
Katka Vozáková

Divadlo Ventil a Hrobka s vyhlídkou
Jak bývá v naší obci dobrým zvykem, zavítalo do našeho kulturního
domu divadlo. Po roční odmlce jsme vsadili na něco netradičního. Už
název hry napovídal, že o legraci a napětí nebude nouze. Drahotušský
soubor Ventil tentokrát do svého repertoáru zařadil moderní hru autora
Normana Robbinse. Detektivní komedie s hororovými prvky o třech
dějstvích Hrobka s vyhlídkou nás zavedla do rodiny Tombů, potomků
nechvalně známého rodu Borgiů. Žijí podivínským životem mimo
civilizaci a nahodilí návštěvníci jejich sídla zpravidla neodejdou živí. A
právě v den, kdy se hra odehrává, se bude číst závěť po zemřelém otci a
jedna taková návštěva je očekávána. Do domu zahaleného mlhou
protkaného tajnými chodbami a sklepními katakombami přijíždí
neznámá dědička a jak se ukáže, zdědit má všechno s čímž se nehodlali
někteří členové rodiny smířit...
Tak 6.2 2015 kulturní dům potemněl a hra mohla začít, účast byla
nuzná, ale přesto bylo o napětí a hodně legrace postaráno. Možná ta
komorní atmosféra má také něco do sebe. Zdravě jsme se báli a ještě
zdravěji a se smáli. Jen ta účast mně trochu zklamala, protože nebylo
jednoduché k nám tuto hru, která vyprodala hranickou sokolovnu
dostat. Nevadí snad příště. A pro ty co se nezúčastnili prozradím, že
vrahem nebyl zahradník.
Zdeňka Hašová

Foto z představení Divadla Ventyl v loňském roce

Námětové cvičení
8.4.2016 proběhlo námětové cvičení na Kamenci. Téma bylo: "Dálková doprava vody". Zúčastnily se všechny týmy okrsku. Ze Skaličky, Ústí, Horních Těšic
a Zámrsk. Nasávala se voda z Bečvy. Té nejtěžší a nejnebezpečnější práce se chopilo družstvo SDH Zámrsk. Voda se tahala na cca 600m délky. Zámrsky se
postaraly o napínavé okamžiky tím, že umístily stroj do mírné šikminy a tím pádem nechtěl nastartovat. Problém jsme vyřešili tím, že jsme stroj podložili
hydrantem. Stroj se dostal do vodorovné polohy, benzín začal téct a tak cvičení proběhlo v pořádku. Po námětovém cvičení bylo školení bezpečnosti. Školení
vedl profesionální hasič z Hranic a pak bylo zasloužené občerstvení. Po akci hasiči odjeli do hasičárny, kde ošetřili a umyli výstroj. Na to se hasiči Zámrsk
rozběhli uhasit svoji žízeň do místní hospůdky.
Vojta Pavlík

Připravované akce:
14.5.2016

SDH+Ženy

1.kolo soutěže v požárním sportu + čarodějnice

4.6.2016

Ženy+Lucka Palová

Den krásy

11.6.2016

Hospůdka u Defiho

Nohejbalový turnaj

SDH+Ženy

Dětský den + svobodní vs. ženatí

SDH

Turnaj čtyř obcí

9.7.2016
23.7.2016

Bližší informace o připravovaných akcích, letáky do schránek.
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KELEČSKÁ AMATÉRSKÁ LIGA V KUŽELKÁCH

Druhý ročník přilákal do tohoto typu
soutěže jak samotné obyvatele Kelče, tak i
okolní vesnice, mezi něž se řadily i Zámrsky.
Zkušenosti z minulého ročníku jim však
nenapomohly v úvodním utkání k vítězství,
jelikož proti nim stanula výprava Skaličky.
Stejně jako tomu bylo v předchozí sezóně, i
tentokrát Zámršťáci svým soupeřům podlehli.
Se zcela jasnými výsledky dopadly i
následující dva zápasy proti Chvatíkům a
Ohnivému Dechu. Nešlo tak spíše o špatné
výkony jako o smůlu, jelikož rozdíly v
jednotlivých náhozech činily pouhých pár
kolků. Štěstěna se k Zámrské výpravě
konečně přiklonila čtvrtý hrací týden, kdy se
střetli s Juhyňáky, kteří taktéž stále čekali na
svou první výhru. Souboj byl velmi
vyrovnaný. Atmosféra každou následující
rundou houstla, diváci trnuli až do posledních
hodů, které nakonec rozhodly o vítězi. Pátý
týden se utkali se sousedy Juhyňáků, s
Dolinou. Tentokrát si naše čtveřice nechala ve
dvou případech body sebrat, ovšem v
celkovém náhozu na tom byla lépe. Petr
Pavlík, který se ocitl v pozici zadáka, tedy
koncového hráče, se ale nemohl před svou
sokyni dostat a přehrát ji. Po nešťastném
posledním hodu tak odcházel každý z dvojice
s pouhým bodem. Ve výsledku to však stačilo
na pouhou remízu. S nováčkem soutěže, s
nedalekými Kladeruby, si Zámrsky poradily
velmi lehce. Přece jen měl náš tým více
natrénováno, z protivníků totiž někteří okusili
kuželky poprvé. Kanárem si tak vykouleli
další dva body, které je vyhouply na průběžné
páté místo. Do jarní části vstupovaly Zámrsky
dokonce ze čtvrté pozice vybojované v
posledních dvou prosincových utkáních. Po
základních čtrnácti týdnech hraní se jejich
umístění nezměnilo, čímž si do nástavbové
části vybojovali skupinu „A“, pokračující v
bojích o medaile. Bohužel téměř všechna
klání nedopadla pro naši výpravu slibně,
jelikož se střetla s těmi nejlepšími týmy.
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Nejmenší náskok na ně měl Ohnivý dech,
který ztrácel pouhý bod. Prohra nad tímto
družstvem však znamenala, že Zámrsky bronz
stejně jako minulý rok neobhájí a stanou tak
před stupínkem vítězů na ne příliš oblíbeném
bramborovém umístění. Kromě bratrů
Vozákových, Pavla Vinklárka, Petrů Trlifaje a
Pavlíka a Tondy Oravy měl náš tým
zastoupení i v ženské kategorii, a to díky
Kamile Pejchalové, která ačkoliv minulou
sezónu nehrála, bravurně držela ve svých
náhozech krok s ostatními spoluhráči. I
přesto, že stanuli před branami vítězů, musím
říct, že všichni podávali skvělé výkony.
Doufám, že příští ročník to opět vyjde na
jednu z oceněných příček, ne-li na samotný
vrchol.
Co se týče nás Pavelků jakožto registrovaných kuželkářů v naší obci, tak se nám

tuto sezónu dařilo poměrně dobře. Taťka
vybojoval za KK Hranice 9. místo v Krajském
přeboru Moravskoslezského kraje. Petr
odehrál další rok v Přerově v III. KL mužů,
kde se s áčkem umístil ve horní půlce tabulky.
V tomto oddíle jsem letos i já měla svou
premiéru, a to v 1. kuželkářské lize žen. Se
svým novým týmem jsme se probojovaly až
do čela tabulky, díky čemuž si mohl Přerovský
klub po dva a dvaceti letech připsat svůj druhý
mistrovský titul. Během přeborů jednotlivců
konaných na přelomu ledna a února jsme se s
Petrem dokonce probojovali až na samotné
Mistrovství ČR, které se tento rok koná pro
juniorské kategorie ve Vracově a v Rokycanech. Tak uvidíme, jak se nám zadaří.
Monika Pavelková

KUBÍČEK
"Jmenuji se Kubíček Stříteský, budu mít 4 roky a do Velikonoc jsem byl
spokojený doma s maminkou, tatínkem a malým bráškou. Po běžné nemoci
jsem začal být bledý, bolely mě nožičky a začaly se mi tvořit modřiny víc a
víc a byly až černé. Vše se seběhlo rychle, když se mi vyskytly na nohách
petechie - malé červené tečky, které se rozšiřovaly, tak mě paní doktorka
poslala do nemocnice a odtud jsem jel rovnou do olomoucké nemocnice, kde
mi diagnostikovali akutní lymfoblastickou leukémii. Čeká mě dlouhá léčba,
ale všichni věří, že boj s rakovinou vyhraju. Ležím v nemocnici s maminkou,
zatímco se taťka stará o ročního brášku a než se budu moci vrátit domů, musí
opravit domeček a udělat centrální topení, protože nesmím mít doma vlhko a
nesmím chytit žádný zlý bacil. "(BOHUŽEL JIM NEPŘIKLEPLI
DOTACE.)
TAK TADY JE JEDNO Z MNOHA DĚTÍ, KTERÉ NEMAJÍ BOHUŽEL
TO ŠTĚSTÍ A JSOU POSTIHNUTY NEMOCÍ, KTERÉ NEVÍ POŘÁDNĚ
CO JE ŽIVOT A UŽ O NĚJ MUSÍ BOJOVAT. JE SPOUSTA
ORGANIZACÍ, SPOLKŮ CO AKTIVNĚ POMAHÁ NEMOCNÝM A
JEJÍM RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKŮM. JAKO JE NAPŘÍKLAD
"DOBRÝ ANDĚL" TAKTÉŽ CHODÍ PO NEMOCNICÍCH I
ZDRAVOTNIČTÍ KLAUNI GARYHO EDWARDSE (pozn. zakladetel).
JÁ MĚLA TO ŠTĚSTÍ A MOHLA BÝT OSOBNĚ NA JEHO ŠKOLENÍ. V
DNEŠNÍ USPĚCHANÉ DOBĚ, PLNÝCH STAROSTÍ A STRESŮ
ČLOVĚK LEHCE OPOMÍJÍ, CO JE VLASTNĚ PRO NĚJ DŮLEŽITÉ...
ANO, ZDRAVÍ, KTERÉ MÁME JEN JEDNO. A JAKO MAMINKA
DVOU KRÁSNÝCH A ZAPLAŤ PÁN BŮH ZDRAVÝCH DCER, VÁS
PROTO PROSÍM, ZAPOJTE SE SE MNOU V AKCI "KUBÍČEK". KDYŽ
SI VZPOMENU, JAK JE KRÁSNÉ A NEZAPOMENUTELNÉ NOSIT
POD SRDÍČKEM CELÝCH 9 MĚSÍCŮ TEN MALÝ UZLÍČEK, STRACHOVAT SE O NĚJ UŽ V BŘÍŠKU A TĚŠIT SE NA TEN MALÝ
ZÁZRAK.. A NEZAPOMENUTELNÉ CHVÍLE S RODINOU A PŘÁTELI, TAK PROČ NEPOMOCT ASPOŇ JEDNÉ RODINĚ Z
MNOHA! CHYTNĚME SE ZA NOS, KOLIKRÁT UTRÁCÍME ZA ÚPLNÉ NESMYSLY. KOLIKRÁT ŘEŠÍME TOTÁLNÍ HLOUPOSTI
A ŽABOMYŠÍ VÁLKY. A PŘITOM ÚPLNĚ ZBYTEČNĚ. VŽDYŤ MÁME VŠICHNI JEN JEDEN ŽIVOT, KTERÝ JE TAK
"ZATRACENĚ" KRÁTKÝ, TAK PROČ SI HO NEVÁŽIT.
TEĎ UŽ DOST MÉHO ROMÁNU TADY. CHTĚLA BYCH VÁS Z CELÉHO SRDCE POPROSIT, ZDA-LI BYCHOM SE
NESEMKNULI A NEUSPOŘÁDALI KUBÍČKOVI SBÍRKU. STAČÍ I DROBNOSTI (teta Kubíčka prozradila, že má tuze rád čokoládové
croassanty a čokoládky s nálepkami zvířátek, krtečka, a mickey mouse).
JE NA KAŽDÉM, KDO JAK PŘISPĚJE. I OMALOVÁNKY BY ZAJISTÉ UDĚLALY RADOST, PŘI DLOUHÝCH CHVÍLÍCH
STRÁVENÝCH V NEMOCNICI. CHTĚLA BYCH VÁS JEŠTĚ TOUTO CESTOU POPROSIT, JESTLI NEMÁTE NĚKDO DOMA
ČISTIČKU VZDUCHU. NEŽ SE KUBÍK VRÁTÍ DOMŮ Z NEMOCNICE, ABY MĚL DOMA OPRAVDU VŠE BEZ "BACILŮ".
DĚKUJEME STRAŠNĚ MOC
VŠEM, KDO SE S NÁMI
ZÚČASTNÍ JAK UŽ AKTIVNĚ,
TAK I PASIVNĚ, ŽE SE
ALESPOŇ ZA KUBÍČKA A
O S TAT N Í N E M O C N É
P O M O D L Í T E
A
VZPOMENETE NA JEJICH
KRUŠNÉ CHVÍLE STRÁVENÉ
V NEMOCNICI. JEŠTĚ
JEDNOU MOC DĚKUJI I
JMÉNEM RODIČŮ. A
VĚŘÍME, ŽE VŠE DOBŘE
DOPADNE!!!!
L E N K A O R AV O V Á A
A L Ž B Ě TA S T Ř Í T E S K Á
(maminka Kubíka)
Konto Kubíček
232788589\0300 v.s.Kubicek
Věcné dary můžete nosit
Lence Oravové Zámrsky 15,
budou bezpečně předány
Kubíčkovi
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Hobby Jana
Nabízíme:
î Potřeby ke korálkování, komponenty, návlekové materiály, dráty, nářadí
î Výtvarné potřeby, barvy, štětce, hedvábné polotovary
î Výtvarné hračky pro děti
î Příze, vlny, stuhy, organzy
î Svatební dekorace
î Potřeby pro aranžování, umělé květiny, proutěné zboží, košíky...
î Bytové doplňky, dekorace
Možnost zakoupení dárkového poukazu v hodnotě jakou si sami zvolíte

Adresa a kontakt prodejny:

Hobby Jana
Jana Zámečníková
Náměstí 118
Valašské Meziříčí
Tel: 739 419 858

Otevírací doba: Po - Pá
So

8.30 - 17.00 hod
8.00 - 12.00 hod

www.hobbyjana.cz
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