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nejen pro
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www.zamrsky.cz
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Volební výsledky

Svěcení pomníku padlým

Pouť v Zámrskách

A komentář k průběhu
letošních voleb

Článek o historii pomníku

O tématické výstavě a přípravách a průběhu pouti

Podzimní Zámršťák plný nejen vzpomínek
Slovo místostarostky

Alžběta
Šimáčková
místostarostka obce

Vážení spoluobčané, máte před
sebou poslední letošní vydaní
našeho zpravodaje, další bude opět
příští rok. Proto bychom Vám
jménem celého obecního úřadu,
chtěli popřát klidné prožití svátků
vánočních a do nového roku 2017
hodně zdraví a rodinné pohody.
A teď něco k dění na obci.
Autobusová zastávka je již hotová,
doufáme, že plně splní svůj účel.
Pomník padlých je také hotov a byl
slavnostně vysvěcen. Chtěla bych
poděkovat Zdeňce Hašové za
přípravu výstavy ke slavnostnímu
vysvěcení, Petře Perutkové a Antonínu Pajdlovi, kteří se podíleli na dokončení terénních úprav okolo pomníku a
vše se stihlo do termínu vysvěcení. Na pomníku padlých byla provedena
celková očista, Bio sanace, sanace depozitů barev na reliéfech, provedení
revizí na spárování- jejich doplnění, zpevnění povrchů, plastická a barevná
retuš, srovnání schodu a celková hydrofobizace. Tyto restaurátorské práce
prováděl pan Sušeň. Obec dostala na tuto opravu dotaci z Olomouckého
kraje. Na obci od října pracují dva obecní pracovníci. Bude prováděná
výsadba dubových sazenic v lese "Panšťáku". Obec Zámrsky psala stížnost o
přezkoumání ranního autobusového spoje Hranice směr Kelč, stížnost byla
směřována na pozdní odjez ze Zámrsk a tudíž pozdní příjezd do Kelče, žáci
přicházeli pozdě do vyučovací hodiny. Naše stížnost byla projednána s
dopravcem a od 11.12.2016 bude spoj 5 linky 920077 Hranice-Kelč-Dolní
Těšice uspíšen na celé své trase o 8 minut. Odjezd z Hranic - aut. st. bude v
7:07hod., což by mělo být pro včasný příchod žáků do vyučování dostačující.
Také jsme psali stížnost na stav silnic 4397 , 4396 a 4395 žádali jsme o
zařazení do plánu oprav a o úpravu porostů kolem cest, kde je velmi snížená
viditelnost , hlavně na "důlkové".Odpověď byla, že do roku 2020 nejsme
zařazení v plánu oprav, úpravu porostů a výhonů kolem stromů slíbili
vykácet. Tyto práce na “důlkové“ již probíhají. Máme zpracovaný pasport
KD, nyní máme v plánu energetický audit, abychom věděli zda dosáhneme
na některý z dotačních titulů z operačních systémů. Také jsme dali podnět
na přezkoumání stavu nemovitostí, které jsou z části zřícené,
nezabezpečené a může u nich hrozit obecné ohrožení. Přeji Vám klidný
podzimní a předvánoční čas.
Alžběta šimáčková

foto z Pouti v Zámrskách

Další čtvrtrok je za námi a s ním i nové, letos
poslední vydání Zámršťáku. Příští vydání nám otevře
už třetí ročník, a proto doufám, že jste s naší redakcí i s
přispěvateli spokojeni. Za redakci bych moc ráda
uvítala víc příspěvků z řad „Zámršťáků“. Čas od času
se takový pisatel najde a jde o velmi příjemné počtení,
proto se neostýchejte, rádi vaše příspěvky či podněty
zveřejníme.
Loni byl velmi suchý rok, muselo se šetřit vodou,
padaly teplotní rekordy. Zato letos je to zcela
obráceně. V září a říjnu bylo docela chladno a začátek
podzimu je docela upršený. Vydání je ještě v dozvuku
prázdnin a začátku školního roku, ale také pro nás
velkého svátku Zámrské poutě, která dopadla na
výbornou. Také se nám kvapem blíží vánoce a s nimi i
rušnější období. Je pro nás připraveno docela dost
akcí, tak se těším, že se na nich opět setkáme.
Za redakci
Helena Vozáková
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Ze života farnosti
Milí spoluobčané v Zámrskách, milí farníci,
srdečně Vás zdravím na začátku podzimu, času sklizně a děkování za úrodu. Na úvod bych rád navázal i já děkováním za
požehnané dny léta, kdy jsme s farností mohli prožívat mimořádný Svatý rok Božího milosrdenství. K jeho vrcholům
patřilo setkání mládeže z celého světa s papežem Františkem v polském Krakově. Také ze Zámrsk se vypravily dvě
účastnice a mohou dosvědčit, že atmosféra setkání byla inspirací k nové snaze žít opravdově život lásky k Bohu a lidem.
Ve farnosti proběhl během léta příměstský tábor na faře, při kterém na čtyřicet dětí prožilo dobrodružství
starozákonního proroka Jonáše. Tým vedoucích vedený Hankou Stromšíkovou udělal, věřím, radost nejen dětem, ale i
rodičům, kteří měli na týden dobrou zábavu pro děti od pěti do dvanácti let.
V Zámrskách prožíváme zvlášť slavnostně měsíc září, ve kterém se slaví svátek patrona českých zemí, svatého
knížete Václava. Patrocinium zámrské kaple bylo letos spojeno ještě s dalším krásným počinem, totiž obnovením a
znovupožehnáním pomníku padlých ze světových válek. Bohoslužba o pouti proto začala shromážděním před bývalou
školou, kde jsme si vyslechli projev paní Zdeňky Hašové a po požehnání opraveného pomníku a položení věnce hasiči jsme
se průvodem vypravili do kaple sv. Václava ke slavení mše svaté.
V neděli se v kapli konají pravidelné růžencové pobožnosti, děkuji ze srdce všem, kdo je zajišťují a navštěvují,
zvláště v měsíci říjnu, který je modlitbě růžence zasvěcen. Na listopadový státní svátek 17.11. chystá farnosti duchovní
obnovu, kterou pro nás vyvrcholí Svatý rok milosrdenství. Srdečně všechny zámrské zvu a těším se na další setkávání v
kapli v Zámrskách i ve farním kostele.
Požehnané podzimní dny všem zámrským přeje
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o.Jan Bleša, farář

Obec Zámrsky
Zastupitelstvo obce Zámrsky
Usnesení č.3/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Zámrsky, konaného dne 7.9.2016 na obecním úřadu v Zámrskách
Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí:
1. Informaci o rozpočtovém opatření č. 1/2016, které schvaloval starosta 1.7.2016, č. 2/2016, které schvaloval starosta 1.8.2016, a č. 3/2016,
které schvaloval starosta 2.8.2016, na základě pověření ZO
2. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, které vykonal Krajský úřad Olomouckého kraje 7.9.2016
3. Informaci o neobdržení dotace z „PRV“ Ministerstva pro místní rozvoj, na „Obnovu místních komunikací obce Zámrsky p.č. 134 a p.č. 143“
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Výzvu Ministerstva vnitra k řešení územních anomálií a zaslání dopisu MV o historicky vedených dosavadních jednáních dotčených obcí
2. Žádost Hospice na Svatém Kopečku Olomouc o poskytnutí podpory
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1.Rozpočtové opatření č. 4/2016 v navrženém znění – návrh úpravy rozpočtu a důvodová zpráva jsou přílohou k zápisu č.1
(hlasování -pro 7 hlasů)
2.Neposkytnutí dotace Hospici na Svatém Kopečku, Olomouc
(hlasování -pro 7 hlasů)
3.Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku“ - s Úřadem práce Přerov, uzavření
pracovní smlouvy na dobu určitou od 1.7.2016 do 30.6.2017 – s jedním pracovníkem a uzavření další smlouvy od 1.10.2016 na půl roku s
možností prodloužení
(hlasování -pro 7 hlasů)
4.Zrušení Záměru na prodej části pozemku parc.č. 4/1- ostatní plocha o výměře cca 150 m2 v k.ú. Zámrsky
(hlasování- pro 0 hlasů, proti 6 hlasů, zdržel se 1 hlas)
5.Zrušení Záměru na prodej části pozemku parc.č. 4/1- ostatní plocha o výměře cca 35 m2 v k.ú. Zámrsky
(hlasování- pro 1 hlasů, proti 3 hlasy, zdržel se 3 hlasy)
6.Pacht části pozemku parc.č. 79 - ostatní plocha o výměře cca 44 m2 v k.ú. Zámrsky, panu Jiřímu Šulákovi, trvale bytem Zámrsky č. 2.
Pachtovní vztah se uzavírá na dobu určitou do 31.9.2017 a za pachtovné 50,- Kč za rok
(hlasování -pro 7 hlasů)
7.Zadání vypracování projektové dokumentace na výměnu střešní krytiny na KD č.p. 69
(hlasování -pro 7 hlasů)
8.Podání žádosti o dotaci na obnovu místních komunikací parc.č 134 a 143 v k.ú. Zámrsky – do Programu rozvoje venkova ČR
Starosta obce: Pala Arnošt

JUBILANTI

Místostarostka obce: Šimáčková Alžběta

Úřední hodiny na OÚ Zámrsky

LISTOPAD
Hrdličková Anežka

75 let

Zámrsky 81

Pajdla Stanislav

71 let

Zámrsky 88

Šarman Antonín

78 let

Zámrsky 71

Palová Anna

82 let

Zámrsky 70

Srubek Ladislav

71 let

Zámrsky 80

Schindlerová Anna

82 let

Zámrsky 77

Klvaňová Jitka

67 let

Zámrsky 111

Zábranský Miroslav

76 let

Zámrsky 16

Šenk Adolf

80 let

Zámrsky 62

PROSINEC

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

Narození

LEDEN 2017
Bělocká Ludmila

73 let

Zámrsky 42

Segeťová Jarmila

78 let

Zámrsky 76

Novák Antonín

86 let

Zámrsky 84

fotografie z akcí v obci

Frydrychová Věra

67 let

Zámrsky 40

http://zamrsky.schmucker.cz

Kubešová Pavlína

16.10.2016
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Volby
Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Olomoucký kraj

Okres: Přerov
Obec: Zámrsky

Okrsky
celkem

zpr.

1

1

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

178

68

38,20

68

68

100,00

v%
100,00

Kandidátní listina
číslo

název

Platné hlasy
celkem

v%

1

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

0

0,00

2

Občanská demokratická strana

3

4,41

6

Koalice Piráti a Změna

0

0,00

8

Českosl.strana socialistická

0

0,00

12

Česká str.sociálně demokrat.

8

11,76

25

NEZÁVISLÍ a MORAVANÉ

1

1,47

26

Koruna Česká (monarch.strana)

0

0,00

30

ANO 2011

13

19,11

32

TOP 09

0

0,00

37

Komunistická str.Čech a Moravy

5

7,35

41

Národní demokracie

0

0,00

42

Starostové ProOlomoucký kraj

2

2,94

43

Úsvit s Blokem proti islamiz.

0

0,00

52

Svobodní a Soukromníci

0

0,00

53

OBČ. PRO OLOMOUC.KRAJ-volba OK

0

0,00

67

NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI

0

0,00

70

SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK

0

0,00

74

Koalice pro Olomoucký kraj

31

45,58

75

DSSS-Imigranty,islám nechceme!

1

1,47

78

Koalice SPD a SPO

4

5,88

81

SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ.

0

0,00

-

-

-

-

Co obnáší volby
V letošním roce také u nás v Zámrskách proběhly volby do zastupitelstev
krajů. Účast nebyla valná: 68 voličů ze 178. Celorepublikově je to miliónová
možná miliardová otázka, ale jako vše co se týká státu i volby mají své
pravidla.
Po vypsání termínu voleb jsou buď to upraveny, nebo nově vydány
ministerstvem financí směrnice. Tyto směrnice zahrnují pokyny a výše
částek, které mohou být použity a na co. Nakoupeny mohou být pouze
základní kancelářské potřeby, např. papír, psací pomůcky, pravítka,
jednoduché kalkulačky. Od roku 2013, kdy se na plno posílají data přes
internetový program statistického úřadu je možné jednou za 5 let zakoupit
přenosný disk pro převod dat s volbami spojený, je na to uvolněná částka
200kč.
Plat volební komise je dán takto: předseda volební komise 1600kč,
zapisovatel 1500kč a členové 1300. V případě druhého kola voleb je k
základní částce připočítáváno 200kč. Dále je určeno stravné a to při
odpracovaných 12 - 18 hodinách 106kč. Při cenách obědových menu to
nestačí ani na 2 obědy.
Někteří z vás si asi myslí, že volby je takové dvou denní nic nedělání. Tato
představa je mylná. Po dosazení do komise začíná kolotoč. Je potřeba
pokaždé navštívit celo dopolední školení, pak následuje příprava volebních
lístků a roznos do domácností. Což je také ohodnoceno. Kompletace a
vkládání volebních lístků do obálek je za 1kč na voliče 3,50kč připadá za
jednu do schránky doručenou obálku. Samotná příprava volebních místností
je dána zákonem. Musí zde být vyvěšeny všechny kandidátní listiny, včetně
oznámení o odvolání a odstoupení kandidátů. Někteří odstoupí i v průběhu
voleb a je třeba to ohlídat. Dostupný musí být volební zákon. Urny musí být
pečlivě zapečetěny a podepsány. Prostě všechno má svá zákonná pravidla.
Následné sčítání, také není nic růžového obzvlášť s preferenčními hlasy. Po
sečtení se všechny hlasy musí zapsat do speciálního volebního programu a
odeslat Českému statistickému úřadu, data se ukládají na USB nosič, kde jsou
okamžitě zakódovány. Zároveň jsou vytisknuty kandidátní listiny volených
stran, pod které se musí celá komise podepsat. Následně je třeba data spolu s
listinami odevzdat na Městském úřadě v Hranicích a až po návratu bez chyb
může být volební komise rozpuštěna.
Jak se stát členem komise? Členy komise delegují strany a oslovují je, je
možno svoji stranu oslovit sám. Dále může delegovat starosta obce. Volební
komise musí mít minimálně 4 členy. S přenosnou urnou musí odejít vždy dva
členové komise, tak aby další 2 zůstali ve volební místnosti.
Volební komise je ohodnocena přesně podle směrnice MF-62 970/2013/121204 vydanou Ministerstvem financí dne 19.12.2013.
Zdeňka Hašová
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Kronika obce
Rok 1928
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. Nyní vede obecní kroniku paní Jana Dančáková.

Povaha roku
Od ledna do února bylo mírné
zimní počasí, přerušené někdy
silnějšími mrazy, plískanicemi a
deštěm, v březnu počasí krásné, s
teplými předjarními dny; večer
vždy trochu mrzlo. Ku konci
března podnebí se ochladilo, na
sv. Josefa dokonce napadlo tolik
sněhu, že cestař Frant. Perutka
vyhazoval před Zámrskami do
sněhu zapadlé auto. Jaro bylo
deštivé a málo teplé a lidé se
obávali, že nebude léta. V letních
měsících byla však taková vedra,
jakých nebylo pamětníka. Přitom
sucho bylo velké a naprostý
nedostatek vody, kterou dováželi
buď z Bečvy, nebo ze Stražiska
nosili skoro ráno. Bečva tekla jen
malým praménkem, mnoho ryb
leklo a plulo po hladině vody.
Úroda byla pěkná, místy však
zničena od myší. Ovoce, zvláště
třešní a trnek bylo mnoho.
Podnebí na podzim bylo mírné.
Do konce roku 1928 nebylo skoro
žádné zimy.
Ústav Kelč
Otevření ústavu "České zemské
péče o mládež na Moravě", pro
děti duševně úchylné, ve dnech
27., 28. května 1928, zúčastnilo
se dosti občanů, zvláště mládeže.
Starobylý kelečský zámek
opraven tak, aby nebyl setřen jeho
starobylý ráz.
Hasiči
Sbor dobrovolných hasičů v
Zámrskách oslavil dne 9. června
30. leté jubileum svého trvání
okrskovým cvičením. Cvičení se
stříkačkami zúčastnily se sbory z
Kelče, Kladerub, Skaličky a Ústí.
Místním členům uděleny
záslužné diplomy za členství
třicetileté, dvacetipětileté a
dvacetileté.
Kaple. Zvon.
Veronika Hašová, výměnkářka z
č. 11, darovala obnos 1.534.- Kč
na zakoupení nového zvonu.
Starý zvon je puklý. Zvon dodala
firma Hiller a vdova a má pěkný
hlas. Posvěcen byl 9. září důst. p.
P. Tomášem Kubíčkem, děkanem

v Kelči, za účasti celé dědiny.
Pěkný průvod ubíral se od kaple
do č. 11 pro zvon a zase zpět.
Nutno pochváliti účastníky
svěcení zvonu, že v průvodu
zachovali naprostý pořádek.
Kaple byla opravena a
vymalována a věžka upevněna.
Starý zvon visí vedle nového na
věžce.
Silnice
Ve stavbě silnice k Hustopečím
pokračováno, ale jen zčásti. Další
stavba moravským zemským
výborem zatím povolena nebyla.
Oslava 10.letí Čsl. republiky
28. října oslaveno 10. leté trvání
republiky československé
vhodně a důstojně ve škole.
Správce školy měl přednášku o
vzniku československého státu a
nabádal k práci pro dobro vlasti.
Svoboda dobyta a vybojována
byla krví našich drahých, na nás
jest velká zodpovědnost,
abychom si ji udrželi. Žákyně
přednesly několik básní, zapěly
národní hymnu a slavnost
ukončena. Nutno poznamenati,
že na ten den připadly zámrské
hody, ale byly tentokráte bez
m u z i k y, a b y n e b y l r u š e n
slavnostní ráz tak památného dne
nějakými výtržnostmi.
Volby
Dne 2. prosince byly vykonány
volby do zemského a okresního
zastupitelstva. Volilo se obecní
radnici a ve škole.
Úmrtí
Dne 3. března zemřela Klvaňova
Marie, manželka Jana Klvaně č.
23., František Steiner, jeden z
prvních učitelů v Zámrskách ve
vysokém stáří dne 9./3., Haša
František, absolvent gymnasia a
úředník v družstvu "Hospodář"
dne 25./4. a Veronika Hašová,
výměnkářka z č. 11 dne 25./4.
Zemřelý Frant. Steiner, dokud
žil, ač starý a téměř nad hrobem
nachýlen, chodíval si půjčovat
knihy z obecní knihovny a při tom
mi vykládal mnoho o Zámrskách

v dobách minulých. Po smrti jeho
dostaly se mi do rukou jeho
paměti, které zde zaznamenávám
na jeho památku:
František Steiner: Paměti mé od
konce r.1870.
Do zdejší vesnice dostav se
hned po novém roku 1871 jako
výpomocný učitel, chci tehdejší
poměry popsati, abych po
uplynutí více jak padesáti let
ukázal obraz tehdejšího života a
způsobů obyvatelstva a zřejmý
byl nejen pokrok v živobytí, ale i
ve způsobech a práci zdejšího
obyvatelstva.
Vesnice zdejší čítala tehdy 50
domovních čísel a z těch je posud
29 - 30 - 31 ve dvoře Kamenci. Z
těch zbylých 47 čísel bylo 13
selských usedlostí, 6 tak zvaných
podsedků a 28 chaloupek.
Co do výstavnosti bylo 11
selských usedlostí vlivem požáru
asi před 6 lety zničených, zděné,
ale pouze obytné stavení
a
chlévy, taktéž jeden podsedek č.
14 a 7 chaloupek, ostatní
hospodářská stavení, stodoly a
chlévy a kůlny byly ze dřeva. Ze
dřeva byly i selské grunty č. 10 a
13, podsedků 5 a chalup21.
Krytinou byl převážnou většinou
šindel a došky.
Živobytí dobývali prací na
poli, pomáhali jeden druhému,
poněvadž jiného výdělku nebylo.
Domkaři z největší části chodili
na práci ke dvoru Kamenci, kde v
létě bylo práce dost, ale plat malý,
30 a 40 krejcarů na den. Na
podzim po polních pracích
nastalo mlácení obilí. Mlátilo se
každý den od rána do večera
cepem, u sedláků celé měsíce až
do jara. Ve stodolách byly celou
zimu práce. Večer po poklizení
dobytka se přadlo. Každá ženská
měla svůj kolovrat, a která
neměla, přadla na vřeteno. Svítilo
se při tom dračkami. Tak se přadlo
až do 10. hodin večer, každý den
po celý čas pokud nenastala jarní
polní práce.
Oblek byl jednoduchý.
Veškeré prádlo, t.j. mužské a
ženské košile, ženské všední
sukně, mužské kalhoty, plachty

na postel byly z domácího plátna.
Co se v zimě napřadlo, z toho
utkal tkadlec plátna tlustého a
tenkého, které se v létě na slunci
bílilo. Někteří si dávali přízi na
bílení do bělidel aby měli tenší
plátno bílé, ale to bylo jenom na
rukávy a na límečky, to ostatní se
šilo z hrubého (pačesovaného)
plátna. Na ženské všední sukně a
mužským na kazajky barvil
barvíř na tmavomodro. Na neděli
a svátek měly ženské sukně na
léto kartounové a kanafasové,
velmi široké, jak říkaly v sedm
půlek, blůzky nějaké květované a
na hlavu šátky tybetové. Nejvíce
vyšperkovaná byla kordulka čili
frydka, pentle rozmanité, ba i
stříbrné a zlacené bordury, kolem
krku vyšívaný kráglík.
V zimě nosily ženské ve
všední dny kožichy, v neděli
vatovanou kacabaju, nebo
podšitou kožešinou, bílé a žluté
vlňáky, které měly v jednom rohu
vytisknutou borduru. Rozmanitosti velké v tom nebylo, vše
bylo na jeden mustr, jen vázání
šátků na hlavu měly ženské v
každé osadě v okolí jinačí, tak že
bylo lze cizí ženskou podle toho
rozeznáti, odkud je.
Muži chodili v létě ve všední dni v
obleku z domácího plátna, až v
neděli a svátek cajkové obleky, v
zimě nosili kalhoty z tlustého
sukna, kabáty krátké se šosy a
dlouhé pláště bez rukávů na
způsob pozdějších haveloků. Na
hlavě v létě tlustý klobouk, v zimě
beranici, pak mělo tak zvané
duběné kožichy nebo huňáky.
Strava byla jednoduchá,
domácí, jak co dům dal.
Nejhlavnější potravou bylo zelí a
zemáky. Zelí se jedlo každý den,
někde i dvakrát za den, a vždy
jako první jídlo v poledne, pak
teprve něco jiného, bylo-li co.
Chléb byl jen u sedláků, v
chalupách jen časem. Koláče
l o p a ť á k y j e n v e s v á t k y.
Omastkem bylo domácí máslo, v
zimě vepřové sádlo a špek tam,
kde měli zabíjačku. Kupovala se
pro denní potřebu jen sůl, jiné
Pokračování na str.6
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např. ocet, koření a jiné jen podle
nahodilé potřeby za pár krejcarů.
Káva byla sice již známa, ale
vařila se jen na svatbách nebo při
úvodě nebo při jiných domácích
slavnostech. Jídla se nesladila
cukrem, nýbrž perníkem a
syrupem, též koláče byly posypány perníkem.
Z řemeslníků byl v osadě
jeden švec, který sousedům boty
látal a spravoval a také, když si
někdo poručil, šil nové, ale trvalo
to dlouho než jeden pár obuvi
zhotovil. Když si dala některá
nevěsta ušít boty na svatbu, třeba
hned před ohláškami, musela
poslední týden chodit denně
upomínat, aby byly hotové, pořád
je měl nedošité a dodal je nevěstě
až v den svatby ráno. Rád se
chlubil, kde všade již pracoval a
že byl také na vandru až v Lešné u
Val. Meziříčí. Také si lidé dávali
šít obuv v Kelči nebo kupovali
hotovou na jarmarku. Pak byli
dva krejčí; jeden jménem Orava
šil tak ty plátěnice za půl
rynského šajnu t.j. 40 hal.; druhý
staříček Haša z č. 35 šil obleky po
domech, kde ho zvali, také doma
šil nové obleky. Byl ale mistrem,
ušil ženským tu frydkou, kterou
vždy tak vyšperkoval, že to
budilo u děvčat závist. Šil takové
pro celé okolí, a proto měl dosti
práce. Měl trafiku, prodával
pouze tabák, který se vážil.

Za osadou směrem ke Kelči
byl a jest podnes povětrný mlýn,
který asi pěti léty kolem r. 1867
vystavěl ze Slezska přistěhovaný
Felix Krečmer. Konečně vystavěna byla kovárna a ve starém
stavení byla hospoda.
Ve středu osady ve velmi těsném
místě postavena byla r.1866
kaple.
Vesnice je vystavena na velmi
příkrém svahu a do každé
usedlosti vede zvláštní cesta; byla
všude ohrazena pevným, vrbovým pleteným plotem, nahoře
zakončeným trním.
Nedaleko kaple na svahu stála
škola, budova nevysoká, nepatrná
jako jiná chaloupka. Uvnitř byla
dosti prostorná učírna, při vchodu
síň a pažením oddělená kuchyně.
V učírně na čelní stěně byl kříž,
pak podstavec, na kterém stál
stolek, jednoduchá stolička a dvě
tabule, potom devět dvousáhových lavic.
Uprostřed mezi vchodem do
učírny a čelní stěnou stála
obrovská kachlová kamna, za
kterými byl ku čelní stěně
prázdný prostor 1 1/2m. V
kuchyni byla nevelká zásoba
dříví, kterým po celé délce polen
se v kamnech topilo. To bylo celé
zařízení školní, jen holé stěny.
Bytu pro učitele nebylo.
Od prázdnin 1870 do nového
roku bylo vyučování dva půldne a
to vždy odpoledne každý týden,

které obstarával pan učitel
Karhan ze Skaličky. Nebylo ani
seznamu dětí, nebylo ničeho, ani
lístka papíru.
Ačkoli vydání školního zákona bylo již rok staré, provedení
jeho na venkově trvalo ještě celá
tři léta, než byl zákon uskutečněn.
Když došel jsem po novém roce
1871 ku představenému obce s
přípisem okresního hejtmana,
přečetl jej domácí dospělý syn
Jan, poněvadž otec psané čísti
neuměl; byl svolán na rychlo
obecní výbor, aby jim to bylo
oznámeno. Dostavili se samí staří
usedlíci, sedláci, kterým byl
přípis znovu přečten a byli
vyzváni, aby se vyjádřili.
Chvíli bylo ticho, pak se ozval
jeden, který sám neuměl číst ani
psát: "To zas bude trampoty s tím
učitelem." Tomu zaskočil do řeči
domácí syn Jan: "Vy chcete, aby
vaše děcka byla taková jako vy,
škol a učitelů by nebylo. No, vám
by to ušlo, žijete jen tak jak ten
váš valach v maštali." Pak se
chvíli radili a konečně řekli:
"Notož když to pan hejtman chce,
musíme to udělat."
Prosil jsem, aby mi dali
povoz, abych si postel a jiné
potřebné věci dovezl. Nabídl se
mi sedlák z č. 20, že pro mé věci
zítra přijede. Ale byla otázka,
kam to dát. Když jinak nebylo,
postavil jsem lůžko za kamna v
učírně a truhlu k tomu a byl jsem

nastěhovaný. Tak jsem bydlel půl
druhého roku.
Při mém představení bylo
ujednáno, že budu míti služby 10
zlatých měsíčně a že dostanu 1
1/2 měřice role a ročně 3 měřice
sypaného ječmene. To bylo celé
služné. Ale čím se živit od nového
roku až do žní, to byla palčivá
otázka. Pan představený rozhodl,
že mohu prozatím chodit k obědu
k němu, že se to nějak upraví.
Bydlil jsem tedy ve školní
světnici za kamny a poněvadž
byly večery dlouhé a já neměl
ještě lampy, ani peněz na ni,
chodil jsem večer na besedu
nejvíce do fojtství k starostovi,
kde jsem v domácím synu Janovi
našel přítele dobrého.
Ve večery bývaly přástky;
scházely se děvuchy s kolovraty a
při světle louče se přadlo a
vykládalo. Mládež byla veselá.
Kdo uměl nějaké pohádky nebo
bajky vypravovati, byl vždy
pozorně poslouchán. Nejvíce
bylo vypravováno o rozmanitých
strašidlech, ve tmě byly všecky
kouty plny duchů, a mládež,
zvláště ženské byly velmi
bázlivé. Tyto bajky byly tak
směšné, že ukazovaly na
nejhloupější pověru. Pamatuji,
jak na jedné schůzi vypravoval
jeden mladík, že jistého pacholka,
jenž sloužil v č. 26, chodí strašit
duch z kobyly.
..... pokračování v příštím čísle

Z kroniky obce Zámrsky vypsala Jana Dančáková

Obec Zámrsky vyhlašuje soutěž
k rozsvěcení vánočního stromu

"Vánoční kapřík”

Namalujte a nebo vyrobte vánočního kapra.
Svá dílka noste do 25.11.2016
na obecní úřad nebo paní Marii Oravové.
Vyhlášení proběhne 27.11.2016
při rozsvěcení vánočního stromu
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Zprávičky z knihovny
Protože se blíží zmní období kdy víc čteme, obec
Zámrsky se rozhodla podpořit návštěvnost knihovny
každoročním zakoupením několika nových knižních
titulů.
Pro tento rok to jsou:
- Iva Procházková-Eliáš a babička z vajíčka
- Zuzana Pospíšilová-Pohádky před spaním
- Petra Maria Schmittová a Christian Dreller-Kam
chodí kosmonauti na záchod
- Daniela Fischerová-Pohoršovna
- Chris Colfer-Země příběhů
- Holly Smaleová-Geek girl
- Arnošt Lustig-Motlitba pro Kateřinu Horovitzovou
- Evžen Boček-Poslední aristokratka a Aristokratka
na koni
- Samuel Bjork- V lese visí anděl a Sova
-Zbigniew Czendlik a Markéta ZahradníkováPostel hospoda kostel
Obecní knihovna je otevřena každé Úterý
od 17.30 – 19.30hod

Dění v obci
POMNÍK PADLÝM VE SVĚTOVÉ VOJNĚ V ZÁMRSKÁCH
Na základě zápisů z obecní
kroniky se zdá, že se 1. světové
války aktivně účastnilo zhruba
osmdesát mužů ze Zámrsk.
Vzhledem k tomu, že dle sčítání
obyvatelstva v roce 1910 měla
obec 455 obyvatel, je toto číslo
poměrně vysoké. Většina z
povolaných na vojnu se v
Zámrskách také narodila, jiní zde
získali domovské právo a žili tu
(Ferdinand Trlifaj, Stanislav
Ledabyl). Většina z těchto mužů
bojovala na východní, zbylí na
italské frontě. Oblékali společně
uniformu rakouských vojáků,
někteří z nich také bojovali v čs.
legiích.
Narukovat museli postupně
nejen mladí svobodní muži, ale
také hospodáři a otcové od rodin.
Ironií osudu zůstává, že se hned v
několika případech vrátili otcové
domů bez svých synů (Josef
Novák bez syna Josefa, Jan
Ledabyl bez synů Stanislava a
Antonína, Josef Kubeša bez synů
Eduarda a Antonína). Pět synů
odešlo do války z domu č. 23
Valentýna Klvani. Všech pět se
pravděpodobně vrátilo domů.
Čtyři bratři narukovali z domu č.
16 Františka Pavlíka. Nejmladší z
nich Josef Pavlík se již nevrátil.
Většina branců pracovala v
zemědělství, což odpovídá
krajovým zvyklostem, což můžeme pozorovat na povolání rodičů,
prarodičů i kmotrů. Sedláků mezi
nimi bylo málo, zpravidla patřili
mezi domkaře, podsedníky a další
drobné rolníky (např. čtvrláníky).
Původ rodičů, prarodičů, snoubenců a kmotrů ukázal silné
vazby na okolní obce, zejména
Němetice, ale také Milotice,
Malhotice, Ústí, Skaličku a
pochopitelně také nedaleké
městečko Kelč. Kmotrovské
vazby ukazují spíše intenzivní
strategii, tedy prohlubování
vztahů v úzkém okruhu osob.
Důkazem je opakování se kmotrovství u sourozenců. Povolání
kmotrů je na stejném sociálním
žebříčku jako u rodičů dětí, jde
tedy o horizontální strategii
kmotrovství. Obě strategie odpovídají zemědělskému rázu a
poměrné izolovanosti obce od
průmyslových a městských
center. Všichni obyvatelé uvádějí

Pomník před a po rekonstrukci

jakou svou národnost (obcovací
řeč) českou a římskokatolické
vyznání. Velice vysoká byla míra
gramotnosti, tedy znalosti čtení a
psaní u obyvatelstva podle sčítání
obyvatelstva z let 1910 a 1921.
Avšak v matrikách druhé poloviny 19. století se ještě velice
často setkáváme s neschopností
se podepsat (zaznamenáno třemi
křížky v zápise) nebo jednotlivé
podpisy vypadají dosti kostrbatě
a jsou dosti nečitelné. Osoba,
která se podepsala, tedy rozhodně
nedržela pero v ruce každý den.
Těm, kteří se už z války nevrátili,
se obyvatelé obce rozhodli
postavit pomník již v roce 1916.
Stavba z pískovce byla financována ze sbírky mezi občany a z
obecních peněz. Současnou
podobu získal pomník v roce
1929, kdy byl zrekonstruovaný a
byla mu přidána žulová deska se
jmény padlých. Toto datum
nebylo vybráno náhodou. Jednalo
se o údajné tisícileté výročí (dnes
se historici kloní spíše k datu 935)
od smrti sv. Václava, který je
patronem obce Zámrsky.
Na vrcholu pomníku je kříž s
plastikou Krista s trnovou
korunou. V přední části dole je
reliéf sv. Václava ve zbroji a na
koni, boční výjevy jsou anděl
smrti držící umírajícího vojáka a
ten druhý loučení s milým. Pod
reliéfem sv. Václava je vytesán
rok 929 a rok 1929, mezi nimi je
text prosby: Nedej zahynouti nám
i budoucím svatý Václave. Deska
se jmény je v čele pomníku.
Pravděpodobně se počítalo s
možností vložit další žulové
desky, protože na bocích jsou na

ně nachystány rámy.
Ty však naštěstí zůstaly prázdné, protože v následujících
válkách již z obce
nikdo přímo v bojích nepadl.
Žulová deska se jmény
padlých, zemřelých a nezvěstných obsahuje dvacet jmen.
Vzhledem k tomu, že vznikala až
jedenáct let po válce, obsahuje
několik chyb a nepřesností. Je to
zcela pochopitelné, protože tehdejší lidé neměli možnost studovat některé materiály, které
můžeme dnes (zejména vojenské
záznamy) a lidská paměť není bez
chyb. Tyto skutečnosti nijak
neubírají na významu a smyslu
pomníku padlým jednoho z
největších válečných konfliktů v
dějinách lidstva.
Zajímavé je, že pomník uvádí
u obětí války i data po roce 1918.
Historiky asi nejprve napadne, že
se jednalo o legionáře bojující v
Rusku. Jako pravděpodobnější se
zdá, že lidé navrátivší se z války
zemřeli na její následky po válce a
byli obecně zařazování mezi její
oběti, a proto jim byl dán prostor i
na pomníku.
Osudy jednotlivých lidí na
pomníku není jednoduché zrekonstruovat. Paměť žijících lidí
tak dosáhne k událostem 2.
světové války a na tu první se tak
trochu zapomíná. V poslední
době však díky stoletým jubileím
jednotlivých událostí zájem o tuto
problematiku stoupá. Pramenem
pro studium níže uvedených
medailonů jsou obecní kronika
(postupně zpřístupňovaná veřejnosti Helenou Vozákovou v

obecních novinách Zámršťák),
matriky narozených a sňatků
(obcí Zámrsky, Ústí, Milotice),
vojenské dokumenty uložené v
okresních archivu v Přerově,
sčítací operáty z let 1910 a 1921 a
samozřejmě také samotný pomník. Ke studiu se nabízí ještě
některé další prameny, například
dobový regionální tisk, avšak
výsledky nebudou pravděpodobně nijak zvlášť bohaté.
Výsledek dává alespoň trochu
nahlédnout do privátní historie
osob stojící za jednotlivými
jmény na pomníku.
napsal Mgr. Stanislav Knob Ph.D.

Připravujeme seriál o životě
jednotlivých padlých obyvatelích
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Dovětek k pomníku padlých
Máme za sebou slavnostní vysvěcení
našeho pomníku padlých, výstavu o něm i o
našich padlých, a přesto je stále o čem psát.
Tomuto jedinému dni předcházely dlouhé
měsíce příprav, mravenčí práce, desítky emailů mezi Zámrskami, Prahou, Ostravou.
Kopy přečtených papírů a následné
rozkrývání osudů nám již dávno neznámých
lidí. Už to nejsou jen jména vytesaná do žuly.
Jsou to muži, jsou to hrdinové, kteří museli
opustit své rodiny, aby bojovali za něco, co se
jich vlastně netýkalo. Stali se obětmi moci
chtivých pánů, stali se obětmi války, kterou
nikdo z nich nechtěl.
Vždycky mě mrzelo, že nevím, kdo se
skrývá za jmény na pomníku. A najednou se
vyskytla příležitost pomník opravit,
příležitost něco o něm vyzvědět. Zatímco se
pan kameník činil, ke mně proudily
informace. Bez pomoci Ústředního
vojenského archivu v Praze, Státního
okresního archivu v Přerově a pana Mgr.
Stanislava Knoba Ph.D. z Ostravské
univerzity v Ostravě by toho asi ani moc
nebylo. Když už jsem si myslela, že je vše
ztraceno začaly se ke mně dostávat zdroje, o
kterých se mi ani nezdálo. Sčítací operáty
neboli sčítací archy z např. z roku 1910, to je
tak zajímavé počtení, že záhy vznikl tip na
další výstavu. No nechte se překvapit. Nad
některými osudy mi naskakovala husí kůže.
Muži odcházeli v roce, který byl bohatý na
úrodu. Vcelku se všem dařilo a žili spokojený
život, plný práce. Z obce během roku odešlo
téměř 80 mužů, což je hrozná spousta.
Hospodářství bohužel bez mužské ruky
dlouho nevydrží a to se začalo projevovat
hned v roce 1915.
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Rok byl špatný, nepodařilo se toho moc zasít
ani sklidit. Každá chalupa musela odvádět
státu desátky i finanční půjčky. Byl hlad a
bída. Chleba, mouka, maso, cukr všechno na
příděl. Lidé si pomáhali, jak uměli, často i na
hranici zákona. Do toho všeho začaly
docházet zprávy o padlých, vraceli se ranění.
Byla to temná doba pro Zámrsky. Přesto se
Zámrští občané složili na pomník padlým
hrdinům. V roce 1916 naproti škole stanul
první pomník, byl vysvěcen na svátek sv.
Václava. Stal se malou útěchou pro pozůstalé,
místem, kde mohli zavzpomínat, zapálit svíci,
pomodlit se. Postupně každý z pozůstalých
přinesl ze zahrádky nějakou sazenici pro
zkrášlení okolí, pro toho svého zemřelého.
Válka skončila, muži, se ještě ve 20. letech
vraceli z legií, a tak v roce 1929 vznikl nápad
na opravu pomníku a přidání desky se jmény.
V tu dobu vznikl pomník takový, jak jej

známe dnes. Při slavnosti 1000. letého výročí
smrti sv. Václava, byl slavnostně vysvěcen za
hojné účasti obyvatelstva.
I my jsme se v hojném počtu u této slávy
sešli, také na sv. Václava, v náš poutní den.
Pomník svítí novotou, nově vysázené keře
rostou, některé i kvetou, ale to nejhezčí přijde
na jaře. Nelenily jsme a před rekonstrukcí
vyryly všechny cibuloviny, které kdy kolem
pomníku rostly. Kdysi dávno je tam nasadil
někdo z blízkých našich padlých a my je tam s
radostí vrátily. Nechte se na jaře překvapit.
Na závěr chci moc poděkovat Alžbětě
Šimáčkové, bez její píle by nic nebylo. Peti
Perutkové za přiloženou ruku k dílu, Tondovi
Pajdlovi, za krásné vydláždění. Prostě všem
co se jakkoliv podíleli na zvelebení našeho
pomníku i na uspořádání slavnostního dne.
Zdeňka Hašová

Spolky v obci
Na sv. Václava

Občerstvovací stanice v hasičárně

Téma letošní výstavy se v podstatě
nabízelo samo. Dostali jsme dotace na
rekonstrukci pomníku padlých a oprava měla
být hotova do výročí svatého Václava. Téma
výstavy tudíž bylo jasné. Pomník padlých,
první světová válka a naši padlí v první
světové válce. Na dohledání dat k padlým
bylo docela dost času, ale kde začít? Zdeňka
Hašová to pojala jako výzvu a začala pátrat.
Rozhodila sítě a pořád nic. Čas se začal krátit,
výsledky v pátrání byly malé, téměř žádné. Až
jednoho dne se ozvala paní Bc. Eva
Slováková z Okresního archivu v Přerově,
začaly se data pomalu, ale jistě shromažďovat. Ještě pořád toho, ale bylo málo a jak to
tak bývá pár dní do výstavy výsledky tristní,
přichází spásný nápad. Zdenča využívá
známostí s profesorem historie Mgr.
Stanislavem Knobem Ph.D., shodou okolností mým bratrancem, který má k Zámrskám
kladný vztah a zavzpomíná si na dětství, kdy
jezdil na prázdniny do Skaličky a tak nám rád
pomáhá. Říká, že je doslova tou prací pohlcen
a během týdne nám sype data, které
potřebujeme, a nepodařilo se nám dohledat.
Odborníci jsou hold odborníci. Výstava je tak
zachráněna a začíná mít hlavu a patu,
informace o padlých jsou, ještě vyhledat
informace o světové válce, ale to už je
maličkost. Dalším velkým pomocníkem při
chystání výstavy je Muzeum Komenského v
Přerově. Ti nám pro naši výstavu velmi
ochotně zapůjčují exponáty týkající se tohoto
období. A tak nebyly k vidění jen popsané
papíry, ale i originální letecká puma, puška,
helma, polní lopatka, šavle, uniformy, polní
meč či tematické panely i znak RakouskaUherska.

Výstava tentokrát není v Kulturním domě,
ale na Obecním úřadě. Naši hasiči si alespoň
uklidili hasičárnu a vznikl tak provizorní
výčep a zázemí pro občerstvení. Den D je tu.
Hasiči v nažehlených uniformách chystají
venkovní posezení před hasičárnou, protože
je krásný den. A s muzikanty přichází i dobrá
nálada. Pomalu vycházíme směrem k
pomníku. U pomníku se potkáváme s otcem
Janem a ministranty, vysvěcení pomníku už
nic nebrání. Po modlitbě a uložení věnce v
národních barvách se všichni společně
přesouváme do kaple sv. Václava, kde je
sloužena mše svatá.

Oslavy, ale zdaleka nekončí. Naše
provizorní občerstvovací stanice zažila věc
nevídanou. Takový nával lidí po mši jsme
ještě nezažili. Pivo a slivovice tekly proudem,
koláčky našich úžasných pekařek: Marie
Oravové, Jarmily Oravové, Marie Palové,
Aleny Pavlíkové a Mileny Schindlerové,
mizely ze stolů jeden za druhým. To ani
nemluvě o maltášcích a věnečcích od již
zmíněné paní Palové. No nebe na zemi nebo
spíš v hubě. Sousedské povídání, příjemná
hudba, výstava, dobrá nálada, tak jsme to
vydrželi až do večerních hodin. Všude dobře,
v Zámrskách nejlíp.
Velké poděkování patří hlavně Zdenči
Hašové, která zajistila celou výstavu.
Hasičům, kteří připravili občerstvovací
stanici. Pekařkám za koláčky a všechny
laskominy, které se nakonec sešly na stolech.
Ženám za vaření kávy a samozřejmě
kelečským muzikantům za zpříjemnění
odpoledne hudbou.
Nemalé poděkování patří také vám, všem
co jste přišli, shlédli naši výstavu, poseděli a
prožili jste sváteční den s námi.
Helena Vozáková

Dámy, co nám napekly

Z výstavy o Světové válce
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Informace
Jak zatočit s nachlazením
Tak tady znovu máme podzim se vším, co
s sebou nese. Spolu s podzimními
plískanicemi, střídáním teplých a chladných
dnů a s podzimním splínem přichází i
nepříjemná rýma nebo kašel. Začíná to
nenápadně. Trochu Vás pobolívá v krku, ale
jinak se cítíte dobře. Nato přijde první
zakašlání nebo kýchnutí, a pak se to
rozjede…. Potom už nezbývá nic jiného než
nakoupit obrovské množství papírových
kapesníků a obložit se jimi. Nedá se ale
nachlazení nějak předejít?
V tuto chvíli si určitě mnozí z nás
vzpomenou na naše maminky, jak nám říkali:
„To máš z toho, že sis nevzal čepici a šálu. Já ti
to pořád říkám.“ A je to pravda. Často na
podzim zapomeneme na to, že léto už je
definitivně pryč a musíme se tomu
přizpůsobit i v oblečení. Ale někdy se můžete
oblékat sebelíp, když narazíte na někoho, kdo
už nachlazený je a prská kolem sebe bacily
ostošest, pak už neuděláte nic. Co pak?
Každá moudrá hospodyně ví, že v této
chvíli je dobré dodat tělu vitamin C. Jestliže
se rozhodneme jít zdravou cestou a nechceme
zrovna navštívit lékárnu a koupit si tam
nějaký chemický přípravek, pak se většinou
vrhneme do obchodu a nakoupíme hromady
citrónů v domnění, že jsme pro sebe udělali to
nejlepší. Ale je to opravdu tak?

Doporučená denní dávka pro dospělého
člověka je 60-70mg. Při nachlazení
potřebujete vitaminu C mnohem víc – 500mg
a více. Kuřáci mají ovšem smůlu, protože
kouření ničí vitamin C, proto tato skupina lidí
potřebuje velice dbát na příjem tohoto
vitaminu. A kde se tedy nachází?
Nejvíce vitaminu C najdete v acerole.
Množství vitaminu C ve 100g tohoto ovoce je
1678mg (až 2500mg) zatímco v citrónu
najdete pouze 53mg. Acerolu můžete koupit
ve formě suchého prášku, který si jednoduše
přimícháte do vody a vypijete. Další na
seznamu je šípek, rakytník, černý rybíz,
petrželová nať, červená paprika, křen,
růžičková kapusta, zelená paprika, květák,
špenát, jahody, pomelo, kiwi, citróny,
pomeranče…
Při tom všem platí, že nejvyšší hodnoty
vitaminu C jsou v syrové zelenině a ovoci. Při
vaření totiž může dojít ke ztrátě až 80%
tohoto vitaminu. Vitamin C naopak zůstává
ve zmraženém ovoci. S vyššími dávkami
vitaminu C však musíte začít dostatečně brzy,
už při prvních známkách nachlazení.
Kromě dodání zvýšené dávky vitaminu C
však pro sebe můžete udělat ještě další věci.
Například zařadit do svého jídelníčku česnek
(ale to snad ani nemusíme dodávat
). Pro
zjednodušení průběhu nachlazení se také

doporučuje vynechat ze stravy všechny
mléčné produkty a hlavně cukr. Cukry totiž
snižují schopnost imunitního systému bánit
se infekcím.
A na konec Vám samozřejmě ze srdce
přejeme, abyste tyto rady vůbec nemuseli
použít, protože Vás žádná rýma ani kašel v
toto chladné období roku nepotká.
Vaši sousedé z ASO zdravý život

VÝKUP OŘECHŮ

Vykupujeme letošní vyloupané
vlašské ořechy

za cenu 170,-Kč za kilogram.
Před přinesením ořechů prosíme
zavolejte: 581623546
Společnost ASO zdravý život s.r.o.

Připravované akce:
5.11.2016

Setkání s důchodci

KD Obec

12.11.2016 Zubr Střelnice

Hospůdka u Defiho

16.11.2016 Podzimní pohlazení duše, koncert

KD Ženy v akci

26.11.2016 Vánoční dílny

KD Ženy v akci

27.11.2016 Rozsvěcení vánočního stromku

U kaple obec

3.12.2016

Kaple sv. Václava obec

Adventí koncert

termín upřesníme - obcí projde mikulášská družina
10.12.2016 Posezení s myslivci

KD myslivecké sdružení Doubek

Případné změny a bližší informace zveřejníme místním rozhlasem a letáky do schránek.

Informace pro občany o zajištění prodeje pečiva a masa, uzenin
eznictví Kunovský
zají dí do na í obce ka dé úterý v 8.30 - 8.45 hodin
Prodává sortiment masa a uzenin u DPS
Pojízdná prodejna masa se zdr í v dy 10 15 minut
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Pekárna PAULLA Lipník nad Be vou
bude zají d t do na í obce ka dé úterý a tvrtek v 16.30 -16.50 hodin
Prodává sortiment pe iva u DPS

Informace
Maxxim jeho jméno je…
Nosí bílou čepici,
taky kabát zářící,
Veselý to elegán,
co není rád, když je sám.
I vy přijďte mezi nás,
zimních svátků je tu čas.
Oslavme, že není pána,
čekáme Vás na Štěpána.
Změna otevírací doby:
Út: 18:00-21:00
Čt: 18:00-21:00
Pá: 19:00-24:00
So: 18:00-22:00
Ne: 18:00-22:00

Obecní úřad Zámrsky ve spolupráci s Kulturní komisí
Vás srdečně zve na

Setkání důchodců

5.listopadu 2016 ve 14hod.
v KD v Zámrskách

Program:

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

Ženy v akci Zámrsky, z.s. Vás zvou na

Podzimní pohlazení du e
hudbou

16.11.2016
v 19 h.
Kulturní dům Zámrsky

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji redakci Zámršťáku za
vzpomínku na mého zemřelého
manžela Karla Oravu, uveřejněnou v předešlém čísle. Je
hezké, že nezapomínáte na
Zámrské rodáky. Také děkuji
Zámršťákům za účast na posledním rozloučení a projevenou
soustrast.
Jarmila Oravová

Neformální koncert klasické hudby doprovázený slovem interpretů
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Dění v obci
Nekrolog
V tomto dušičkovém čase se Zámrskami rozeznělo zvonění, zvonění ze všech nejsmutnější,
umíráček. Dne 25. října 2016 odešla v tichosti nejstarší obyvatelka obce paní Jiřina Žídková. Zemřela
nedlouho před svými 95. narozeninami, ke kterým jsme jí v našem zpravodaji chtěli přát. Osud tomu,
ale chtěl jinak.
Paní Žídková se narodila dne 17. listopadu 1921 v Zámrskách rodičům Františkovi a Anně
Hašovým. Vyrůstala se svými sourozenci Marií a Františkem. S manželem Janem vychovala pět děti
Ludmilu, Marii, Jiřinu, Janu a Antonína. Celý život pracovala v zemědělství a v domácnosti, po vzniku
JZD v kravíně. V roce 1987 ovdověla. Sama však nezůstala, dočkala se 9 vnoučat a 13 pravnoučat,
které jí dělaly velkou radost. Byla dlouholetou členkou živého růžence a spravovala tzv. cedulky. Jako
dítě jsem k ní pro takové cedulky chodívala babičce, vše mělo svůj řád i jmenný seznam, aby nikdo
nedostal cedulku stejnou.
Poslední léta ráda trávila na lavičce u svého domku, ráda prohodila slovo s kolemjdoucími. Vždy
obklopená péčí milované a milující rodiny. Celý svůj život prožila v Zámrskách a v Zámrskách jsme se
s ní také důstojně rozloučili a doprovodili ji k poslednímu odpočinku. Na závěr nezbývá než
poděkovat za tak bohatý, krásný a dlouhý život, poděkovat rodině za příkladnou péči do posledních
chvil. Buď Vám země lehká.
Zdeňka Hašová

Lampiónový průvod

Rok utekl jako voda a my se sešli v
předvečer státního svátku 28. října,
abychom jej oslavili již tradičním
lampiónovým průvodem. U obecního
úřadu bylo rušno, děti se míhaly sem
tam, lampióny blikaly, dospělí se
bavili. Hodiny na věži kostela odbijí
18:00 a průvod se vydává na
pozvolnou procházku obcí. Prošli
jsme uličkou, kolem kříže u
Zábranského a pak dále k pomníku
padlých.
Na cestu nám kromě
lampiónů svítily zapálené lucerny u
krajnic. A tak průvod světel,
připomínající hada došel k pomníku.
Položením věnce a minutou ticha jsme
uctili památku nejenom našich
padlých, ale všech, kteří se zasloužili o
vznik Československé republiky.
Samozřejmě nechyběla státní hymna.
Letos jsme si ji pěkně zazpívali sami, a
že nám to šlo i ladilo. No myslím, že se
ten zpěv natolik ujal, že už si hymnu
budeme zpívat sami asi pořád.

S tmou přišla i pěkná zima, což náš
průvod trošku zrychlilo. Prošli jsme se
kolem kaple, kříže i hřiště a hurá do
kulturáku do tepla. Naše Ženy
samozřejmě nelenily a nachystaly
spoustu dobrot, nechyběl čaj ani svařák
na zahřátí. Co si budeme povídat, koláče,
buchty, muffiny mizely před očima a
pěkně posilněni a rozehřáti jsme zasedli k
pohádce. Děti sice moc neposedí,
tentokrát vydržely sedět u Zootropolisu
déle než je obvyklé a to jsme rádi, asi
měla úspěch. Pohádky byly nachystané
dvě, u druhé, ale vydržel už málo kdo,
přece jen únava a pozdější hodina udělala
své. Přesto jsme domů odcházeli
spokojení a příjemně uondaní ostatně
jako vždycky. Děkuji tímto všem Ženám
za pekařské výtvory a všem účastníkům
za dobrou náladu a hojnou účast. Už se
těšíme na příště.

Obec Zámrsky
má novou
zastávku
Původní a nová zastávka

Zdeňka Hašová
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