,

zpravodaj
nejen pro
obyvatele
Zámrsk

Zámršták
1.února 2017 číslo 9 ročník 3
6

www.zamrsky.cz
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Zámrský betlém

Kluziště v Zámrskách

Hon

Již po čtrnácté v naší kapli
sv. Václava

Máme tady své kluziště!

V Zámrskách se nejen střílelo,
ale taky tancovalo

Slovo starosty

Arnošt Pala

Zámršťák na prahu nového roku

starosta obce
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi prostřednictvím obecního zpravodaje, i
jménem celého zastupitelstva a obecního úřadu Vám na
prahu nového roku popřát hodně zdraví, štěstí a úspěchů,
a to nejen v pracovním, ale především v osobním životě.
Jednoduše ať je pro nás všechny letošní rok 2017
minimálně stejně dobrý, jako rok 2016, se kterým jsme se
před měsícem rozloučili.
Obec Zámrsky ani v uplynulém roce neseděla s rukama
složenýma v klíně. Stručné shrnutí - v posledním čtvrtletí
jsme podali dvě žádosti o dotace, Ministerstvo pro místní
rozvoj na klidovou zónu pro všechny občany vedle
stávajícího sportovního areálu. Předmětem dotace jsou 4
herní prvky a mobiliář ve formě laviček, odpadkového
koše a stojanu na kola. Druhá žádost o dotaci je podaná na
SZIF na opravy dvou lesních cest za kulturním domem
směrem k Němeticím.
V obecním lese „Panšťák“ bylo na podzim vysázeno
6.000 ks stromků dubu letního. S Eliškou Solanskou je
uzavřena smlouva na pronájem kuchyňky v domě č. 41, kde bude provádět masérské služby. Trápí celé zastupitelstvo stejně jako vás, že jsou v obci chátrající
budovy s trčícími dráty, na pokraji zborcení a zarostlým a neudržovaným okolím. Jsme však optimisté a věříme, že si majitelé uvědomují obecné ohrožení a vyřeší
své majetkové povinnosti a nakonec bude vše zdárně dořešeno. V této věci jsme také podali žádost k posouzení dvou nemovitostí na stavební úřad Hranice.
Velkou péči jsme věnovali menším opravám obecního majetku, zejména bytového fondu a každodenní údržbě obce, která je pro větší rozlohu zelených ploch
náročná. Proto bych chtěl poděkovat pracovníkům obecního úřadu na veřejně prospěšné práce za jejich pracovní nasazení a vůbec všem občanům, kterým
záleží na tom, jak naše obec vypadá.
Děkuji členům obecního zastupitelstva a komisí, kteří pracují jako neuvolnění, za spolupráci v roce uplynulém a těším se na rok letošní.
A v neposlední řadě děkuji všem místním spolkům, jejichž příslušníci věnují volný čas nejen svým, ale také veřejným zájmům – hasičům, myslivcům, ženám v
akci, fotbalistům, nohejbalistům, bruslařům a dalším, všechny tyto spolky dokázaly společenský, kulturní a sportovní život v Zámrskách neuvěřitelně rozproudit.
Ale zřejmě největší radost mi udělali naši nejmenší, kteří vystupovali v malém pásmu písní a tanců v kulturním domě na besedě s důchodci. Velmi pěkné
vystoupení nacvičily s dětmi školou povinnými, ale i s předškoláčky paní učitelky z mateřské a základní školy ze Skaličky. Moc se líbily mažoretky s Klárkou a
Terezkou Vinklárkovými, které si v ten den přivezly ocenění nejvyšší – zlatou medaili ze soutěže v Hranicích. Ani kluci se nenechali zahanbit a předvedli povedené
taneční číslo. Za své vystoupení sklidily všechny děti velký aplaus.
Závěr roku tradičně patřil rozsvěcení vánočního stromu a adventního koncertu v kapli sv.Václava. Prosincový kvapík jsme zakončili společným zpíváním koled
u vánočního stromu. Konec roku také pro mnohé znamená zhodnocení uskutečněných událostí. Zda se nám povedlo to, co jsme si naplánovali a také jestli ten
kus cesty, který jsme bezesporu každý za uplynulý rok urazili, byla cesta správným směrem. Nicméně zhodnocení práce obecního zastupitelstva, všeho, co se v
obci udělalo, nebo mělo udělat, nechám na Vás, občanech.
Ještě jednou Vám všem přeji úspěšný celý rok 2017.
Arnošt Pala starosta
Vítám vás u dalšího vydání Zámršťáku. Je to až k neuvěření, ale začínáme třetí rok zpravodaje. Před uzávěrkou každého čísla si říkám, jestli vůbec budeme mít
o čem psát, jestli třeba nebudeme muset ubírat listy. Tenhle problém, ale určitě nikdy nehrozí prvnímu vydání v roce. Na konci roku je vždy více času na setkávání, taky
akcí je více, a když počasí přeje, tak i aktivit. Začátek našeho čtvrtletí začalo setkáním s důchodci. Poté si střelci zastříleli na střelnici v Hospůdce u Defiho. Letos nám
bohužel odřeklo koncertní Dámské trio, takže jsme měli o jeden kulturní zážitek méně, ale moc doufám, že v roce 2017 nám opět koncert klapne. A už nám klepe na dveře
advent a s ním spojené dílničky. První adventní neděli rozsvěcujeme vánoční stromeček, a jak jste si určitě všimli, se díky důkladné péči a zalévání ujal a povyrostl.
Druhou adventní neděli nám zpříjemňuje Střítežská schola a dětem mikulášská družina. Mikuláši, andělovi a hlavně čertovi moc děkujeme, že nás každý rok navštěvují,
naše děti jsou pak hodné alespoň do Ježíška. Sobota 10.12.2016 patří myslivcům. K večeru po honu přizvou i občany Zámrsk a zpříjemňují nám večer gulášem, hudbou
a bohatou tombolou. Nesmím ještě zapomenout na Česko zpívá koledy, které už má v našem kalendáři také pevné místo. A jsou tady vánoční svátky, nejkrásnější období
v roce a sním i čas pro rodinu. Na Štědrý den je v kapli sv. Václava poprvé večerní mše. Děti, ale i spousta dospělých si užívá volna. Na Silvestra dopoledne se koná také
už tradiční fotbálek a spoustu z nás příchod Nového roku uvítá pospolu v našem Kulturním domě. A máme tady rok 2017, který začal třeskutými mrazy. Hasiči toho hned
využívají a dávají se do díla. Výsledkem toho je luxusní kluziště, dokud nenapadne sníh. A tady patří velký dík obzvláště Václavu Vozákovi, který zapojil celou rodinu a
sníh z ledové plochy odhazují a zametají. Nejen děti, ale i my dospělí zažíváme skvělé bruslení. 7.1.2017 prochází naší obcí nová skupinka tříkrálových koledníků a
zvládli to na jedničku, když uvážíme, jaká jsou to prťata a jaké byly mrazy. 13.1.2017 mají hasiči výroční schůzi a 21.1.2017 zahajujeme v Zámrskách dětskou maškarní
sezónu. Tohle čtvrtletí nám ukončují i naši kuželkáři prozatím nemalým úspěchem. A tak je vydání Zámršťáku nacpané k prasknutí, což je dobře. Do roku 2017 Vám všem
přeji spoustu pohody, štěstí a především zdraví a našemu zpravodaji, ať máme pořád o čem psát.
Za redakci Helena Vozáková
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Ze života farnosti
Milí spoluobčané v Zámrskách, milí farníci,
začátek nového roku je již pomalu za námi, studenti se pilně učí a sbírají zápočty a složené zkoušky do indexů, školáci
nižších stupňů vyhlíží pololetní prázdniny. Život římskokatolické farnosti je v tento čas ovlivněn modlitbou za jednotu
křesťanů a než k ní pozvu, rád bych se spolu s vámi ohlédl za uplynulým čtvrtletím.
V podzimním čísle Zámršťáku zaznělo pozvání na duchovní obnovu. Chci poděkovat všem, kdo se do ní zapojili:
dařilo se nám spolu prodiskutovat a v modlitbě prožít evangelium o Zacheovi skrze promluvu papeže Františka k mládeži.
Sotva skončil mimořádný Svatý rok Božího milosrdenství, byl tu nový advent a s ním spojené rorátní mše svaté.
Účastnilo se jich pravidelně čtyřicet až padesát školou povinných dětí, počítám-li i ty, kdo už jsou velcí na nošení
lucerničky a chodili si rovnou sednout do lavice. V Zámrskách byl advent bohatší o koncert zazpívaný a odehraný schólou
ze Stříteže nad Ludinou, kterou řídila paní Anička Turečková, dnes už s manželem Michalem a dceru Maruškou chovající i
novorozeného syna Radimka.
Advent není samoúčelná „příprava pro přípravu“, směřuje k Vánocům a ty jsme slavili už od 24.12. také v
Zámrskách, kde byla na štědrý den v osm večer „noční“ mše svatá ze slavnosti Narození Páně. Následující neděli jsme
slavili Matku Boží Pannu Marii, a když vyšla do Zámrsk i mše svatá 6.1. na slavnost Zjevení Páně čili Tří králů, byly
Vánoce v Zámrskách liturgicky kompletní.
Na úvod nového kalendářního roku přišly zprávy z Ivanky při Nitre, že dojde ke změnám v komunitě sester
Služebnic Ducha Svatého, které působí v naší farnosti. Odjezd sestry Jozefíny byl plánovaný, zato nečekaně jsme se
museli loučit se sestrou Zuzanou, která bude nadále působit na Slovensku, aby byla blíže své rodině. Rád bych poděkoval
za její viditelné i neviditelné služby, které svou prací, obětí a modlitbou přes dva roky konala pro dobro farníků a ke cti a
chvále Boží.
Nakonec chci pozvat srdečně ty z vás, kterým leží na srdci jednota křesťanů, ke společným modlitbám na tento
úmysl v čase, kdy prožíváme Týden modliteb za jednotu. Ať dá Bůh, že Ti, kdo věří, že Ježíš z Nazareta je Pán a Spasitel,
vydávají společně a bez rozepří svědectví o poznané Lásce Boží slovem i skutkem!
Požehnané zimní dny všem zámrským přeje o.Jan Bleša, farář

Tříkrálová sbírka 2017

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou moc
poděkovat všem dárcům, kteří mi
svými výpěstky pomáhají zdobit naši
kapli. Moc si vašich darů vážím a
věřím, že dělají radost nejen vám
samotným, ale všem návštěvníkům
naší kaple. Vyzkoušela jsem si, že
mohu za kýmkoliv z naší obce přijít,
poprosit o květiny ze zahrádky a nikdy
nejsem odmítnuta. Někteří z vás jsou
tak hodní, že mi kytky přinesou ke
kapli nebo dokonce domů. To se jen
tak nevidí. Moc vám za to děkuji a do
nového roku všem přeji hlavně zdraví,
hodně elánu a hlavně krásné výpěstky.
Těším se na další spolupráci, protože
k y t ič k y ze Zá m rs k d ěla j í ka p li
nejkrásnější.

V letošním roce se vybralo 12148,- Kč, což je o 1883,-Kč více jako loni. Pořádající
Charita Hranice všem dárcům moc děkuje.
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Zdeňka Hašová

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. 5/2016, které schvaloval starosta obce 1.10.2016 z pověření ZO
2.Informaci starosty o nutnosti jmenování nových členů povodňové komise a krizového plánu obce
3.Informaci místostarostky o činnosti a hospodaření Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice
Zastupitelstvo obce projednalo:
1.Pověření starosty obce provádět rozpočtová opatření do konce roku 2016 v limitu do výše 20 tis. na straně výdajů a straně příjmů, a ve vztahu k
dotacím v plné výši – již schváleno usnesením ZO 5/2011.
2.Inventarizaci majetku obce za rok 2016 – provede komise jmenovaná starostou obce
3.Zajištění sociálních bytů a využití jako startovací byty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, je vyhlášená výzva na
sociální bydlení, kde obce mohou získat 90% dotaci na koupi bytů nebo nástavbu, přístavbu nebo rekonstrukci budovy nebo půdy na sociální
byty-koupě domu č.p. 52
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1.Program schůze s doplněnými body 11. Zajištění sociálního bydlení a bodu 12. Žádost o prominutí nájmu KD, ověřovatele zápisu p. Oravovou
Marii a p.Vozákovou Helenu, zapisovatelku p.Ledvinovou Ludmilu
(hlasování -pro 6 hlasů)
2.Rozpočtové opatření č. 6/2016 v navrženém znění – návrh úpravy rozpočtu a důvodová zpráva jsou přílohou k zápisu č.1
(hlasování -pro 6 hlasů)
3.Hospodaření obce dle rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu na rok 2017 ve výši 1 skutečného čerpání rozpočtu 2016, tj. 3/12 – v
období 1.1.2017 – 31.3.2017
(hlasování pro 6 hlasů)
4.Vyplacení finančních odměn občanům, kteří vykonávali veřejně prospěšné práce za rok 2016, dle předloženého návrhu starosty – příloha k
zápisu č.2
(hlasování – pro 6 hlasů)
5.Pronájem kuchyňky v domě č.p. 41 Zámrsky jediné zájemkyni Elišce Solanské, Zámrsky, za podmínek:
kuchyňka je vhodná k provozování drobných masážních a kosmetických služeb, nájem na dobu určitou 1 roku jako zkušební provoz, za cenu
300,- Kč měsíčně včetně energií, s nájemcem může být po uplynutí 1 roku sepsána dohoda na platbu za energie zvlášť, s nábytkem se nebude
hýbat kromě skříně. Záměr na pronájem zveřejněn na úřední desce od 13.11. do 30.11.2016
(hlasování – pro 7 hlasů)
6.Podání žádosti o dotaci MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova ČR 2017, DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v
obci,A - Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
(hlasování – pro 7 hlasů)
7.Mimořádné členské příspěvky do Mikroregionu Hranicko na kalendáře ve výši 2250,- Kč
(hlasování - pro 7 hlasů)
8.Prominutí úhrady poplatku „Ženám v akci Zámrsky“ za pronájem sálu KD dne 26.11.2016, kdy pořádaly
Předvánoční dílničky a dne 27.10.2016, kdy pořádaly Lampionový průvod s pohádkou v Kulturním domě
(hlasování - pro 7 hlasů)
Zastupitelstvo obce po projednání neschvaluje:
1.Žádost Českého svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín o finanční příspěvek v roce 2017
Starosta obce: Pala Arnošt

JUBILANTI

(hlasování -pro 0 hlasů, proti 6 hlasů, zdržel se 0)

Místostarostka obce: Šimáčková Alžběta

Úřední hodiny na OÚ Zámrsky

ÚNOR
Masaříková Jarmila

72 let

Zámrsky 37

Segeťa Čestmír

81 let

Zámrsky 76

Masařík Josef

77 let

Zámrsky 37

Zábranská Ludmila

77 let

Zámrsky 16

BŘEZEN

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

Trlifajová Alena

50 let

Zámrsky 56

Jandová Anna

79 let

Zámrsky 41

Hynčica Jiří

71 let

Zámrsky 73

Trlifaj Petr

50 let

Zámrsky 56

Nováková Hedvika

87 let

Zámrsky 84

Klvaňa Jan

71 let

Zámrsky 111

Modlitba Alois

65 let

Zámrsky 19

Haša Vojtěch

73 let

Zámrsky 11

fotografie z akcí v obci

Vozák Václav

77 let

Zámrsky 28
Zámrsky 87

http://zamrsky.schmucker.cz

Perutka Zdeněk

70 let

DUBEN

kontakt: www.zamrsky.cz
telefon: 581 623 536

Narození
Jakubec Josef

12.1.2017
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4

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.

... pokračování pamětí Františka
Steinera z minulého čísla
Nebylo divu. Lid ani mládež
nic nečetl, knih, mimo motlitebních v rodinách nebylo, to leda
nějaké písničky koupené na
jarmarku nebo na pouti, kde se
jednalo o nějakou vraždu nebo
zázrak, a tak, kdo vyšel ze školy,
již nic jiného ku čtení neměl a
kdyby byl měl, více nic nečetl.
To bylo o masopustě. Práce ve
stodolách se končily a kdo dříve
vymlátil, poslal sousedovi po
nějakém výrostkovi notný vích
slaměné mrvy se vzkazem: "Naši
vám posílají oklepek." Posel vích
donesl sousedovi, vyřídil vzkaz,
hodil vích před stodolu, ale musel
utíkat, aby ho nechytili; byl by
dostal výprask.
Přišel konec masopustu zvaný
končiny. V neděli odpoledne byla
muzika pro mladé. To bývalo
veselo. Tancovalo se a zpívalo;
usedlí občané seděli v koutě u
stolu nebo u hospodského v
kuchyni a v konečné síni na
lavicích okolo stěn seděly hospodyně a kdejaká stará bába. V
pondělí byla muzika pro staré.
Mladší hospodáři se ženami
scházeli se hned po poledni a bylo
zase veselo. Večer přimíchala se i
mládež, takže byla hospoda plná.
V pondělí dopoledne smažily
hospodyně koblihy a odpoledne
při muzice dávaly si je na košt, jak
má která dobré.
Úterý minulo už klidně , jen
někteří si ještě napravovali
žaludek.
Ve středu časně ráno šli
všichni na popelec a nastal postní
čas. Jednotlivci ukládali si
zvláštní půst. Někteří nepili
kořalky, jiní nekouřili, až na bílou
sobotu po vzkříšení. Jen ženské, o
kterých jsem říkal, že by měly
uložit přísný půst svým pomlouvačným jazykům, tento zvláštní
půst nedržely.
To býval již obyčejně březen,
nastaly obvyklé polní práce, které
trvaly do velikonoc.

V té době měla jakás obecní
komise rozhodnout spor mezi
dvěma domkaři stran odtoku
v o d y, k t e r é j s e m b y l t a k é
přítomen. Tu shledal jsem kus
pozemku zarostlého trním a
šípkovím, hned nad chalupami,
kde se říkalo na „Komanici." Ptal
jsem se radního, čí je to pozemek,
zda také knížecí, jako ten les za
ním. Dostal jsem za odpověď, že
je to majetek obecní. Proč nebyl
lesem nebo rolí? To prý bývalo
svinské a husí pastvisko a nyní se
tam již nepase, tak pozemek leží
ladem. Pravím: "Tak to pronajměte a proměňte v roli." "Ale"
odpověděl radní "kdo by to vzal a
to trní vykopal?" Pravím: "No,
pokusím se o to."
V obecním výboru navrhl
jsem pronájem a nabídl jsem se,
že pozemek na dílce vyměřím.
Aby to lidé rozebrali, byla cena
vyvolávací malá, aby lid měl
práci zaplacenou a sice na devět
roků, první rok při dražbě
vyvolávací cena 10 krejcarů a za
tolik, kolik se při dražbě vydraží,
ostatních 8 roků po 1 zlatém ročně
z dílce.
Rozměřil jsem pozemky na 20
dílců a při licitaci se ukázalo, že
toho ještě chybí. To jsou role
zvané "Kunhuta". Lidé pozemek
vykučili a oseli ovsem a prosem.
Úroda se vydařila a lidé chválili
myšlenku, že se to pronajalo, jen
kdyby toho bylo více.
Jak jsem již podotknul,
nastěhoval jsem se do učírny za
kamna a tak bydlel jsem 2 roky.
Přiznat se musím, ač jsem
absolvoval 7 tříd gymnasia s
dobrým prospěchem, o vyučování dětí ve škole neměl jsem
známosti, ale chodil jsem na
poradu k panu učiteli Daňkovi a
od něho knihy jsem si půjčoval.
Děti jsem si v krátké době
naklonil vlídným jednáním a
rozmanitými výklady, které
nikdy neslýchávaly. Také rodiče
jejich měli mě v úctě a lásce.
Neznal jsem ani zákony
školní, ani politické, ani tak
zvanou správu obce, v tom ohledu
jsem byl nevědomec a musel jsem

teprve pozorovati a doplňovati to,
co mně scházelo. Ve škole nebylo
ničeho, žádných pomůcek a když
jsem první den počal děti
přehlížeti, nebylo ani archu
papíru, abych si mohl napsati
jejich jména. První měsíce až do
konce dubna byla návštěva
pravidelná, ale 1. května bylo mi
od představeného oznámeno, že
se počne dobytek pást a že dítky
budou chodit pouze odpoledne do
školy, tak prý to bývalo vždycky a
bude zas. Co jsem měl dělat, od
úřadu jsem posud nějakého
nařízení nedostal, sousedy jsem
odporem pohněvat nechtěl, ale
umínil jsem si, že to musím nějak
změnit, ale prozatím nechal jsem
to tak.
Prvním rokem jsem poznal, že
obyvatelstvo jest v osadě křížem
a krážem spřízněné, synové a
dcery ze selských statků přiženění na chalupách i sebemenších
a tak byla jména jistých rodů
několikera v obci.
Svatby a úvody byly jako
řídké události i u chudých
domkařů slavnostní. Svatby
bývaly velmi hlučné, veselé a na
každou pozváno mnoho hostí, ba
mnohdy u zámožnějších veškeré
rody z vesnice. I nejchudší svatba
jela do kostela na povozech.
Výlohy přitom nebyly valné.
Každá pozvaná rodina donesla
něco na svatbu a sice máslo,
tvaroh, vejce nebo zrní. Jedinou
výlohou bylo nějaké to vyčastování , něco piva a kořalky, což
ale bylo tenkrát laciné. Jídlo na
svatbě bylo sváteční, ale lid nebyl
vybíravý, jedlo se to, co dům dal.
Taktéž při křtinách sousedky a
přítelkyně se navštěvovaly a
nosily do kouta a pak byl slavný
úvod.
Jiných zvyků nebylo než v
zimě ty besedy, kde se přadlo a
peří drhlo. Na podzim chodili do
sušírny obyčejně večer sušit a třít
len. To trvalo někdy až do rána;
dala se na počastovanou nějaká
trocha kořalky a upekl se placek
jako zákusek.
V době žní pomáhali domkaři
sedlákům při sečení a vázání a tito

zase svým pomahačům něco
dovezli a zaseli a byli vyrovnáni.
Jelikož v obci, ba ani v dvoře
Kamenci nebylo posud žádných
strojů, vše se seklo rukama a
mlátilo cepem. Domkaři chodili
do dvora Kamence na práci, kdež
si nějaké peníze vydělali. Sekáčů
zde bylo kolem 20. V zimě chodili
mlatci a mlátili "cepama" na 4
humnech. Po žních mlátilo se
semeno.
Vše bylo na tehdejší poměry
dosti dobré, lid zachovalý, ale
málo uvědomělý. Pracovali,
chodili v neděli a ve svátek do
kostela, jedli co Pán Bůh dal,
mlsní nebyli, a o nic se dále
nestarali.
Vše bylo jak tak, jen ty cesty.
Dokud bylo sucho, mohlo se
jezdit, ale při vlhkém počasí,
zvláště na jaře a na podzim,
nebylo možno po cestě ani pěšky,
ani s vozem. Všechny polní cesty
byly úzké, rozjeté bařiny, bez
příkop a pole se orala až do cesty.
Proti sobě jedoucí povozy
vyhýbaly si na polích. Pěší
chodili po mezích. O nějaké
opravě se nikdo ani nezmínil.
Sedláci pásli koně celé léto v
"Hájku". Zato před svatodušními
svátky v sobotu odpoledne vozili
štěrk na opravu. Každý sedlák
dovezl fůru štěrku co by na dvoje
troje táčky naložil, a vysypal to
tam, kde byl největší důl a bařina
a hned zas honem koně na pastvu.
Pastvisko "Drahy" a "Doubek"
bylo pro krávy.
Zde končí paměti zemřelého
Františka Steinera.
V Zámrskách v lednu roku 1929
Karel Horák
spr. šk. a obecní kronikář
Z kroniky obce Zámrsky vypsala
Jana Dančáková

5

Dění v obci
Zámrský betlém
Již čtrnácté Vánoce naši kapli
sv. Václava o Vánocích krášlí
betlém. Je krásný a po každé mši
svaté je u něj velká fronta. Hlavně
děti touží prohlédnout si figurky a
hlavně s nějakou tou korunkou
zakývat černouškovi hlavou. Je
pravdou, že i my dospělí vhodíme
minci a s radostí se díváme, často
připojíme modlitbu. Betlém je
opatrován jako oko v hlavě a
všichni co se podílejí na jeho
instalaci i následném uklízení ví
jaká je to mravenčí a opatrná
práce. Až tyto Vánoce mi začalo
vrtat hlavou, kde naše kaple
vlastně přišla k tak krásnému a
tradičnímu betlému. V roce 2002
na Vánoce se prostě objevil a od
té doby je zde. Trošku jsem se

pídila. Větší část betléma byla
darována v roce 2002 jedním
nejmenovaným dárcem z okolí.
Některé figury pocházejí z
Olomouce a v průběhu času se
ještě několik figurek dokoupilo.
Moc informací to není, ale něco
přece. Jsou věci, které nám mají
být skryty. Ať je to jak chce,
máme v kapli moc krásný a
tradiční betlém, který nám všem
dělá radost, a můžeme na něj být
pyšní. Chtěla bych poděkovat
všem co se na každoroční
instalaci a úklidu betléma
podílejí, není to totiž záležitost
deseti minut. A vy co jste ho ještě
neviděli, přijďte se příští Vánoce
podívat.
Zdeňka Hašová

Adventní koncert v kapli sv. Václava

Předvánoční čas v Zámrskách
je každoročně nabitý doslova k
prasknutí. Kromě rozsvěcení

vánočního stromu a zpívání
koled, k tomuto času neodmyslitelně patří adventní koncert v

Kvapem se nám blížil
předvánoční čas a my začaly s
přípravami na vánoce. Co si letos
vyrobíme? Daly jsme hlavy
dohromady a vzešlo z toho pár
povedených kousků, které jsme
se rozhodly naučit vyrábět
ostatní. Tentokrát vyhráli
vánoční skřítkové, věnce z
pečícího papíru, baňky z ruliček
od toaletního papíru a baňky z
víček od zavařovacích sklenic.
Připravily jsme pár vzorků,
nakoupily potřebný materiál a
26.11.2016 akce vypukla.

Účast byla hojná. Každý si přidal
ke svému výtvoru kus své
fantazie a za pár hodin bylo k
vidění nepřeberné množství
výtvorů a krásných dílek,
vytvořených nejen podle předloh.
Ke sváteční pohodě jako vždy
přispělo něco dobrého na zub,
k a f í č k o a s v a ř á č e k . Ve l k é
poděkování patří Božence
Machancové za velkou zásobu
korálků, knoflíků a látek, Zdenči
Hašové za inspirativní výtvory a
Ženám za dobrotky. Tentokráte
jsme domů odcházely nejen s
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naší kapli. Asi byste neřekli, že
přípravy na tento koncert
probíhají již od léta. Kdo v létě
myslí na Vánoce? Přiznáme se
bez mučení, já i Helča. Podobných akcí je v našem okolí velmi
mnoho a je dost složité domluvit
účinkující. Obzvláště, když
nechceme každý rok stejné. Je to
k nevíře, ale nám se zatím daří. A
tak v naší kapli zaznělo Dámské
trio, zpívala Kelečská schola,
Paprsky i sbor Cantabile. Pro rok
2016 volba padla na scholu ze
Stříteže nad Ludinou, pod
vedením paní Aničky Turečkové.
A tak se, dne 4. 12. 2016, kaplí sv.
Václava rozezněla hudba téměř
všech žánrů. Od duchovních
písní, přes anglické koledy, až po
Janka Ledeckého. Hodinový
koncert utekl jako voda a

najednou byl konec. Střítežští
koncert své scholy pojali jako
výlet za poznáním. Přijel jich celý
houf a moc se jim u nás líbilo. S
chutí si prohlédli celou kapli,
popovídali si o stavbě i provozu s
panem kostelníkem. Domácích i
přespolních posluchačů přišlo
samozřejmě také dost. Takže
jsme prožili zase krásnou,
klidnou, druhou neděli adventní.
Poděkovaní, patří všem
organizátorům, obecnímu úřadu a
kulturní komisi. Paní Palové za
dárky pro účinkující v podobě
malé vánočky, paní Hašové za
věnečky, otci Janovi za umožnění
tohoto koncertu. Samozřejmě
panu Pajdlovi a také všem
zúčastněným, bez vaší chuti a
ochoty by nebylo nic.
Zdeňka Hašová

Vánoční dílničky
našimi malými
skřítky, ale i se
skřítky vyrobenými. Pevně
věřím, že budou
zdobit naše příbytky nejen tyto
vánoce.

Za Ženy v akci
Helena Vozáková

Dění v obci
KLUZIŠTĚ V ZÁMRSKÁCH Koledy přinesly vánoční čas

Již tradičně se sešli lidé obce,
aby vytvořili led. Letos jsme se
ho dočkali již potřetí. Tím, že
přes vánoční prázdniny nebylo
vhodné počasí a ani nemrzlo,
mohli začít připravovat led až na
Nový rok. Díky příznivým
podmínkám se bruslilo už 3. 1.
2017. Už první den tam bylo
spoustu dětí a dospělých,
bruslařů i nebruslařů, ale hlavně
hodně lidí, co si přišli zabruslit.
Na ledě lze dělat spoustu
zábavných věcí, ale musíme být
ohleduplní na ty ostatní, kterým
to ještě tak dobře nejde. Tím, že
led není na rybníku, nemusí se ti
méně zdatní bát, že se
propadnou. Další výhodou je, že
zde můžete přijít, kdy chcete a
nemusíte platit žádné vstupné.
Sice led není jako na nějakém

zimním stadionu, ale ani dost
možná nevíte, jak náročné je
takový led vyrobit. Tak, abyste si
to dokázali představit, nejdřív je
zapotřebí celé hřiště zamést od
sněhu, listí nebo dalšího
nepořádku. Pak se to celé polije
vodou z Luže. Tento postup se
opakuje několikrát za sebou,
protože kdybychom nalili led
najednou, mrzlo by to hrozně
pomalu a led by nebyl tak
kvalitní. Každý den, který
mrzne, se plocha musí
seškrábnout od veškerého sněhu.
Poté se to zamete a poleje vodou.
Tímto bych také chtěla
poděkovat všem, co se na
přípravě a údržbě jakkoliv
podíleli a doufám, že vydrží
příznivé počasí a jejich práce
nepřijde nazmar.

Je to k nevíře, ale již po páté
jsme se v Zámrskách sešli ke
zpívání koled. Akci Česko zpívá
koledy máme v Zámrskách
prostě rádi, a ještě raději ji
každoročně pořádáme. V
letošním roce nám dokonce
napadl sníh, stejně jako na naše
první zpívání. Bylo to krásné a
nostalgické. Sešli jsme se jako
vždy v hojném počtu. Nechyběl
nám ani svařák, ani dobroty od
našich pekařek. Musím
konstatovat, že zrajeme jako
víno. Zazpívali jsme si od srdce a
z plných plic všechny koledy a
došlo i na přídavek. Taková
"Tichá noc" a "Jak jsi krásné
neviňátko" k Vánocům prostě
patří. Letos jsme opět udělali
malou změnu, ke zpívání nás
doprovodila Kačka Vozáková na
flétnu. Tímto jí moc děkuji za
ochotu a krásné zpestření našeho
zpívání - hned nám to šlo lépe.

Co říci na závěr? Poprvé
proběhlo hromadné focení u
našeho vánočního stromu, ať
máme na tuto akci památku.
Atmosféra byla úžasná. Všichni
jsme se zastavili, udělali si čas v
tom předvánočním shonu a
strávili jej v obecním kruhu,
vlastně jako jedna rodina. Do
Zámrsk asi definitivně přišel
vánoční čas i nálada.
Děkuji Ženám v akci Zámrsky za organizaci zpívání a za
všechno kolem. Děkuji všem
zúčastněným spoluobčanům, za
krásnou náladu a hezky prožitý
předvánoční večer. Děkuji Deníku za zastřešení celé této
úžasné akce, která nás spojuje
nejen s okolím. Přeji všem klidný
závěr adventu a potom krásné
Vánoce se všemi blízkými. Snad
se příští rok sejdeme u naší kaple
ve stejně hojném počtu.
Zdeňka Hašová

Katka Vozáková

Silvesrovský fotbálek
31.12.2016 opět přišla na řadu naše každoroční tradice.
Dopolední setkání na hřišti, kde jsme si jako každý rok v tuto dobu
zahráli fotbálek, starší proti mladším. Počasí bylo uspokojivé,
trochu mrazu, trochu větru, ale hřiště ve vynikajícím stavu.
Výsledek byl pro všechny zúčastněné smířlivý. A to hlavně díky
"vynikajícímu" :-) výkonu gólmana starších, jinak by zápas pro
mladé skončil tvrdou porážkou. Tak utkání hrané na tři třetiny bylo
dohráno remízou 12:12 a to bez žádného zranění, což bylo
nejdůležitější. Jsme rádi, že do zápasu hrané v silvestrovském
tempu se zapojuje i "zámršťácký potěr".Na hřišti jsme viděli
Matěje Palu, Vojtu a Vaška Vozákovy. Těmto ogárkům patří velká
pochvala za to, jak statečně a obětavě bojovali proti starším a
urostlejším soupeřům a starším pochvala, že to vůbec udýchali. Po
fotbálku ještě nastoupily týmy nohejbalistů, kteří si svoji hodinku
taky poctivě odpracovali. Klasicky, jako vždy u podobných akcí,
nechybělo občerstvení, jako čajíček, svařáček a slivovička. Večer
jsme se všichni i s dětmi sešli opět v kulturním domě, kde jsme v
příjemné zábavě a náladě vyčkali příchod Nového roku.
Všem Zámršťákům chci do Nového roku popřát pevné zdraví,
štěstí, rodinnou pohodu a hodně pracovních úspěchů.
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Informace
Ženy v akci Zámrsky, z.s.
pořádají dílničky

PLETEME Z PROUTÍ
KONANÉ 5.2.2017 A 26.2.2017
od 15h v KD Zámrsky

Na prvních dílničkách
se naučíme uplést
kouli, či kytičku

sebou:
Nůžky, štípačky na drát,
vázací drát (kýbl se
zeminou na jehlan)

Na druhých dílničkách
se naučíme uplést jehlan

Nutno se přihlásit nejpozději do pátku před konanou akci
u paní Zdeňky Hašové na tel. 605723810

Připravované akce:
5. 2. 2017 Dílničky Pleteme z proutí I.

KD

Ženy v akci

26. 2. 2017 Dílničky Pleteme z proutí II.

KD

Ženy v akci

12. 3. 2017 Divadlo Ventyl "Dva nahatý chlapi"

KD

Obec

30. 4. 2017 Pálení čarodějnic

Hřiště

Ženy v akci

Případné změny a bližší informace zveřejníme místním rozhlasem a letáky do schránek.
Oznámení občanům:
Hyperalbert přestal distribuovat akční letáky do naší obce i do okolních obcí Hranicka.
Případné stížnosti můžete vznášet na informační přepážce Hranického Albertu.
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SDH Zámrsky
ZE ŽIVOTA SBORU
Každý rok a tak i letos pořádalo SDH
Zámrsky Výroční valnou hromadu, kde
bilancujeme, co se v životě sboru během roku
stalo. Ta loňská se konala v měsíci lednu,
konkrétně 9.1.2016. Účast byla jako vždy
hojná, mimo členů našeho sboru jednání naší
VVH svou účastí podpořili zástupci místní
samosprávy, Ženy v akci i bratři hasiči z
okolních sborů. Vzhledem k bohatému
programu se jednání protáhlo do pozdních
večerních hodin. Ale ani po skončení oficiální
části jsme se nerozešli domů, nýbrž probíhala
řada separátních jednání jak mezi členy sboru
samotnými, tak za účasti hostů. Je jen škoda,
že s některých nebyl proveden písemný
záznam, poněvadž diskuse byly plodné a je
škoda, že často nevíme, k čemu v nich aktéři
dospěli. Přesto se nám z jednoho takového
jednání podařilo provést plnohodnotný zápis
a tak můžeme konstatovat, že ještě téhož
večera jsme se se Ženami v akci dohodli na
uspořádání maškarního plesu. Podrobněji
jsme přípravu projednali na výborové schůzi
dne 12.1.2016, v hospůdce u Defiho.
Samotný maškarní bál se uskutečnil
23.1.2016. Protože dnes se ve společnosti
řeší, jak dostat děti ke sportu, vymyslely naše
ženy téma fotbal. A tak jsme do role
moderátora akce (v pozici rozhodčího)
nominovali jako již tradičně bratra Zdeňka
Vozáka. Naši členové obsadili i místa kustodů
a realizačního týmu a tak se v baru opět ocitli
Pala Arnošt ml. a Pavel Vinklárek, hudbu
zajistil Kamil Hynčica. Odměnou jim byla
hojná účast jak dětí, tak maminek. Zde chci
také poděkovat za vzornou spolupráci našim
Ženám v akci.
Další důležitý bod v životě našeho sboru
byl 31.leden. Tento den se konalo školení
preventistů na stanici HZS Hranice. Zde je
nutno udělit důraznou výtku sestře Hašové za
neúčast na tomto školení. Ta však po
provedeném vytýkacím řízení slíbila, že se to
nebude opakovat a že se polepší.
Avšak již 6.února jsme ukázali, že i na poli
odborné přípravy se chceme neustále
zlepšovat a toho dne se Orava Antonín ml. a
Pavlík František III. zúčastnili školení
velitelů na stanici HZS Přerov. Zde
zdokonalili již tak dobré znalosti a posunuli
tak svou odbornost na téměř dokonalost.
11.3. následovala okrsková schůze, jejíž
pořádání tentokrát připadlo na Zámrsky. Tato
schůze proběhla v přátelském, ale pracovním
duchu, přičemž hosté z okolních sborů s
nadšením kvitovali, že se jednání koná v tak
krásné obci.
12.3. t.r. se někteří naši členové s chutí
zapojili do celonárodní akce začleňování
novousedlíků do života obce a navštívili
oslavy 50. narozenin (tady musím
podotknout, že jsme se při psaní zprávy

dostali do svízelné situace, poněvadž stanovy
SHČMS neuvádí jak oslovovat osoby sboru
blízké avšak nečleny, když pro členy máme
oslovení bratr). Proto jsme zvolili znění:
navštívena oslava 50 narozenin bratrance
hasiče Libora „Karla“ Trlifaje. Jelikož při
biatlonu, který jsme pro něj pomáhali
připravit prokázal fyzickou zdatnost a
psychickou odolnost, uvažujeme, že mu
navrhneme status kandidáta členství.
A jak to v životě chodívá, nejen zábavou
živ je člověk, již 8.4. se zásahová jednotka ve
složení Pala Arnošt ml., Šulák Vladimír,
Hynčica Kamil, Orava Antonín ml. a Pavlík
Vojtěch zúčastnila námětového cvičení na
Kamenci. Bližší informaci si může každý
přečíst ve zpravodaji Zámršťák (pro zájemce
číslo 6, ročník 2). Nicméně ve stručnosti.
Jednalo se opět o dálkovou dopravu vody.
Zúčastnily se jednotky ze Zámrsk, Skaličky,
Horních Těšic a Skaličky. Naši borci se
zhostili toho nejnáročnějšího a
nejnebezpečnějšího úkolu – nasát. Velitel
zásahu zvolil záludně umístění stroje v
příkrém svahu břehu řeky Bečvy, což značně
znesnadnilo zprovoznění stroje, hlavně jeho
nastartování. Opět se projevilo umění našich
hasičů zvládat nejen situace, na něž jsou
trénovaní a odborně připravení, ale v případě
potřeby improvizovat. Stroj podložili
hydrantovým nástavcem, mocně nasáli a
vodu odeslali do vedení, takže nakonec nic
neshořelo a cvičení splnilo svůj účel.
Následovalo vyhodnocení celé akce
zástupcem profesionálních hasičů, školení
jednotek a občerstvení. Po návratu se jako
vždy technika a výzbroj řádně ošetřila a
uskladnila.
23.4.2016 jsme se v hojném počtu
zúčastnili oslav 40 narozenin naší sestřenice
hasičky Marcely Vozákové.
Zásadní vliv na fungování sboru měla
Výborová schůze konaná 27.4.2016. Na této
schůzi se projednávala přeregistrace SDH
Zámrsky na pobočný spolek. Následovalo
projednání organizačních záležitostí, jako
stav pokladny apod. Poté výbor nominoval
zástupce na oslavy svatého Floriána v Kelči.
Následně jsme se zapojili do brigádnické
dle plánu činnosti. 7.5. proběhl sběr kamení
na hřišti a dráze pro požární útok. Při té
příležitosti jsme již započali s přípravou
areálu na Okrskové kolo v požárním sportu.
Po delší době jsme měli tu čest uspořádat
Okrskové kolo v požárním sportu. Proto jsme
mohli 14.05.2016 přivítat členy okolních
sborů v našem sportovně kulturním areálu
„Za Lužou“. Možná i mírným vlivem
domácího prostředí, ale především vynikající
připraveností našeho týmu jsme dosáhli v
požárním útoku nejlepšího času a to 23 sec.
Naši borci nastoupli v sestavě: stroj Laďa
Šulák, koš Pavel Vinklárek, spoj „Arny“ Pala,
béčka Robert Jiříček ml., rozdělovač „Fany“

Pavlík, pravý proud Jiří Ledvina a levé brko
Vojta Pavlík. Nedostižní byli Zámršťáci i v
přeboru jednotlivce, kde nekompromisně
obsadili první dvě místa. Franta Pavlík s
časem 20,6 s a Vojta Pavlík s časem 22,4 s
porazili s několika sekundovým odstupem
Ondřeje Baštána ze Skaličky. Milým
překvapením závodu byla hojná účast diváků,
která se v okolních obcích nevidí. Věřím, že
tomu bude tak i na dalších akcích v naší obci.
Po náročném sportovním výkonu se má
vždy trochu vydechnout, a tak se delegace
našich členů zúčastnila oslav 60. narozenin
bratra Oravy Pavla. Důstojně reprezentovali
náš sbor, oslava prý byla pěkná a veselá.
Ale protože je potřeba taky někdy něco
zorganizovat a domluvit, a to jak známo je
nejlepší na schůzi, konala se 21.6.2016
výborová. Zde jsme projednali přípravy
tradičních akcí Ženatí vs. Svobodní, Dětský
den a Turnaj čtyř, připravili jsme se na oslavy
50. narozenin bratra Jirky Šenka a projednali
jsme možnosti při stěhování autobusové
čekárny.
25.6.2016 proběhla největší stěhovací
akce v dějinách obce – stěhování čekárny. Po
zvážení situace bylo rozhodnuto, že její
stěhování na sportovní areál by bylo
problematické a tak se ze stěhování stala
demolice. Jelikož se jednalo o akci zásadního
významu a s velkým vlivem na dopravní
obslužnost obce, bylo nutné, aby vše proběhlo
rychle. Velitel zásahu ustanovil regulovčíky –
Orava Antonín ml. v Cilimonovce, Robert
Jiříček na Žebráku. Ti zajistili odklonění
dopravy na Zámrský obchvat, bagr se rozjel a
čekárna spadla. Po uklizení jsme prostor
předali investorovi, aby mohla být 1.7.2016
zahájena stavba čekárny nové. Dnes má naše
obec nejpěknější čekárnu v okolí (navíc
praktickou). Na této akci je vidět, že náš sbor
je schopen zorganizovat i takto logisticky
náročnou akci. Byla to asi nejrychleji
připravená a provedená akce v historii sboru.
Dne 9.7.2016 se konal Dětský den,
tentokrát hlavní spoluorganizátor našich Žen
v akci byl myslivecký spolek Doubek
Zámrsky. Přesto nemalou měrou úspěch celé
akce ležel na bedrech našeho sboru, protože
naši členové zajišťovali na této akci
nejdůležitější posty – jídlo a nápoje. A opět
nezklamali. V odpoledních hodinách se
uskutečnilo tradiční mistrovské utkání Ženatí
vs. Svobodní. Tentokrát se opět potvrdilo, že
se v televizi lže. Při televizních přenosech se
často dozvíte, že sportovec po pětatřiceti
letech je starý. Jaký to omyl! Vždyť v týmu
ženatých běžně nastupují i muži nad padesát a
jak jim to kope! Stejně tak tradiční gólmani
dokazují, že muži zrajou jak dobré víno.
Dříve bylo běžné, že padlo nad deset branek.
V posledních letech je jasná sestupná
Pokračování na str. 10
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... pokračování ze str. 9

tendence a útočníci jsou rádi, pokud onu
pomyslnou hráz v bráně pokoří alespoň
pětkrát. Nejinak tomu bylo i letos a po třech
třetinách byl stav nerozhodný 2:2. Nakonec v
penaltovém rozstřelu vyhráli svobodní 5:7. O
tom, že se hrálo s opravdovým nasazením a
hra se borcům zarývala až do morku kostí,
svědčí případ bratra Petra Pavlíka. Jedinou
kaňkou na utkání bylo nezvládnutí situace ze
strany RZS Hranice, která poškodila na
parkovišti několik osobních automobilů.
Protože letní období je čas pohárových
soutěží, ani naše družstvo v období
dovolených nezahálelo. 15.7.2016 se tradičně
zúčastnilo Partutovického Zetka. Zde se
umístilo na krásném 7. místě z celkového
počtu 19. startujících a časem 20,03 sec. Zde
musím uvést na pravou míru informace
uvedené v Zámršťáku č. 7, ročník 2, že ještě
téhož dne se naši borci zúčastnili soutěže v
Němeticích. Ta se sice konala téhož dne,
avšak naši borci se zúčastnili až dne
následujícího (nebylo to proto, že by se
spletli, ale na start se dostali až hodně po
půlnoci). I tak podali vynikající výkon,
přitom někteří stihli v mezičase navštívit ještě
Gulášfest ve Valmezu.
16.7.2016 jsme svou účastí podpořili
bratra Jirku Šenka při příležitosti výročí 50.
let života. Ačkoli pohled do kalendáře
sliboval teplý večer, počasí bylo krásné,
takové říjnové – vytrvalý déšť a teplota skoro
5°C vytvořili idylickou atmosféru,
zachraňovanou dobrou slivovicí a výtečným
pečeným seletem.
23.7.2016 jsme uspořádali Turnaj čtyř v
kopané. Vzhledem k neúčasti družstva z
Rouského jsme byli nuceni improvizovat a

jako čtvrtý tým nastoupilo družstvo Vozáků.
Tato změna tradiční účastníky natolik
rozhodila, že narychlo sestavený tým bral
vítězství.
31.7.2016 jsme po dlouhé době opět
povoláni k ostrému výjezdu. Ve 13:45 hodin
jsme byli požádáni o technickou pomoc
odstraňování překážek. Směrem na Zámrsky
totiž kolabovala doprava, kvůli spadlému
stromu.
20.9.2016 se konala další schůze výboru
SDH. Hlavní bod programu byla příprava na
hody.
Na svátek Sv. Václava, patrona naší obce,
proběhlo znovuvysvěcení zrekonstruovaného pomníku padlých. Jistě uznáte, že takto
významná akce by se bez účasti našich členů
nemohla obejít. Seřadiště nejen uniformovaných členů sboru, ale i spoluobčanů a
hostů bylo u hasičárny. Zde se zformoval
průvod a za tónů svižného pochodu v podání
hudebníků Kelečského orchestru vyrazil
směr pomník. Po příchodu na místo konání a
projevu starosty obce následoval výklad k
historii pomníku v podání sestry Zdeňky
Hašové. Poté bratři Vozák Václav st. a
Vinklárek František uctili památku padlých
položením věnce a čestnou stráží. Po
vysvěcení pomníku p. Blešou pokračoval
průvod ke kapli, kde proběhla mše svatá. Pro
mši svatou jsme nominovali do čestné stráže
Frantu Pavlíka III. a Laďu Šuláka (prý se mají
nominovat nějací hezcí a mladí). Po skončení,
šel průvod k hasičárně. Na obecním úřadě, za
významného přispění sestry Zdeňky Hašové
byla instalována výstava Zámrsky v I.
světové válce. Zde mohli zájemci získat
mnoho zajímavých informací, nejen obligátní
informace o světové válce, ale především

o osudech občanů naší obce, mnohdy členů
hasičstva, kteří se nevrátili. Pro ty, kteří byli z
dlouhého putování vysíleni, ale došli až sem,
jsme v hasičárně připravili Zámrskou
kavárnu. Zde si mohl každý dle libosti dopřát
pivo, kafe, koláče, zákusky a hasičskou
slivovici.
29.11.2016 proběhla posední loňská
výborová schůze. Hlavním bodem bylo
zakoupení výčepního zařízení, vyhodnocení
jednotlivých akcí v průběhu roku a jejich
finanční bilance.
2.12.2016 po pečlivém naplánování
pořídil sbor na čtyři kusy vycházkových
stejnokrojů.
V závěru roku jsme se zúčastnili výročních
valných hromad ve Skaličce a Ústí.
31.12.2016 se naši členové zúčastnili
tradičního Silvestrovského fotbálku. A hned
druhého dne začali s přípravou ledové plochy.
Co říci závěrem? S radostí chci
připomenout, že v minulém roce naše řady
neopustil ani jeden člen sboru. Činnost sboru
byla bohatá jak na sportovní tak kulturně
„osvětovou“ činnost. Mimo výše uvedené,
jsme celý rok vzorně pečovali o svěřenou
techniku, výzbroj a výstroj. Prostě, pokud se
jedná o život a chod naší obce, mají hasiči
svou nezastupitelnou roli. Věřím, že tomu tak
bude i nadále. Proto mi dovolte všem popřát
do letošního roku hodně zdraví, štěstí,
osobních i pracovních úspěchů a ve volbách
šťastnou ruku. Dále děkuji za spolupráci
Ženám v akci, vedení obce a za pochopení a
podporu rodinným příslušníkům. Poděkování
patří i vedení sboru, které dokázalo v průběhu
roku operativně reagovat na vzniklé situace a
řešit problémy ze života sboru.
Dle rad Tondy, Franty, Zdeňky, Vojty, Pavla
a dalších zapsal Václav Vozák

Amatérské kuželky Kelč
Tak jako posledních pár let, tak i letos se Zámrsky
účastní amatérských kuželek v Kelči. Přihlášených je osm
družstev. Střídáme horší výkony s lepšími, ale těch lepších
výkonů bude asi více, protože po dvanáctém kole držíme
průběžné první místo s dvaceti body. V těsném závěsu za
námi je Dolina s devatnácti body a družstvo Skaličky
rovněž s devatnácti body. Budeme se snažit, aby tohle
úmístění vydrželo i po skončení celé soutěže.
Naše družstvo Zámrsky reprezentují Orava Antonín,
Pavlík Per, Pejchalová Kamila, Trlifaj Petr st., Vinklárek
Pavel, Vozák Václav a Vozák Zdeněk. Hned následující
utkání máme s Dolinou a to by mohlo napovědět z jakého
umístění půjdeme do PLAY OF. Držte nám palce, ať to
dobře dopadne a ať jsme tento rok na bedně.
Kamila Pejchalová
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Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok…

Je to k nevíře, ale jedno sobotní odpoledne jsme prožili celý
kalendářní rok. Už se stalo tradicí, že maškarní bál v Zámrskách má vždy
nějaké téma. V letošním roce velmi netradiční. Zvolili jsme kalendář.
Kulturní dům se v jeden takový velký proměnil dne 21. ledna 2017 a
neodradila nás ani probíhající chřipková epidemie. Ženy v akci s
moderátorem Zdeňkem Vozákem se na place proměnili ve vytržené
stránky z kalendáře. Pro ty pozornější měli na tričkách měsíce, týdny a
dny kdy mají svátek. Děvčata nelenily a po zahajovací promenádě masek
a společné fotografii se po hlavě vrhly do víru zábavy a soutěží. Jaro
symbolizující kraslice, děti pečlivě přenášely slalomovou dráhou na
Kulturní akce v předvánočním čase jsou v Zámrskách hojně
navštěvované.

lžících, nejedno skončilo na zemi. Skládání papírové kytičky, chtělo
pekelné soustředění a najednou tu bylo léto. Léto bez koupání není
léto, a tak se nám děti v rámci soutěže vyráchaly s plavacím kolem v
prázdném bazénku. Pro případ, že by se někdo topil, děti házely
záchranné, v tomto případě, kroužky do bazénku. S podzimem se
nám všem vybaví pouštění draků. Jednoho takového velkého,
papírového draka soutěžící museli co nejrychleji poskládat.
Neminulo je ani sbírání jablíček do koše, samozřejmě v pěkně
velkých rukavicích. Zima, zima, zima, zima, zima je a s ní také
pořádná koulovačka. Ano v kulturním domě v Zámrskách věřte
nevěřte proběhla pravá nefalšovaná koulovačka. Zvrhla se v ní jedna
soutěž. Papírové koule původně mířily do připravených truhlic,
jenže naše rozverné tety zkoulovaly jedna druhou a ejhle už lítala po
sále jedna koule za druhou. Vše uklidnil až nachystaný stromeček,
protože Vánoce, Vánoce přicházejí. Tentokrát stromeček nepřinesl
Ježíšek, ale teta Jana. Poslední úkol děti zvládly s přehledem,
stromeček vzorně nastrojily. Už chyběla jen ta koleda. Pořád, ale
program nekončil. V přestávkách představily svou disciplínu
hranické mažoretky, kluci ze Základní školy ve Skaličce předvedli
úžasný brake dance a děvčata přinesly trochu orientu v podobě
břišních tanců. No hráli jsme si, blbli, tancovali až do večera.
Výborné zázemí poskytoval hasičský kiosek, něco na zub nám
napekly naše Ženy. Co dodat, zase jedna úspěšná akce v Zámskách.
Moc děkuji našim Ženám a Hasičům za další vzornou spolupráci.
Všem pekařkám, všem dárcům tomboly a hlavně všem zúčastněným
dětem, rodičům i prarodičům. Bez vás by to nikdy nebylo tak fain
jako to je.
Zdeňka Hašová

Rozsvícení vánočního stromu

Nebylo tomu jinak ani první adventní neděli 27. listopadu 2016
při Rozsvícení vánočního stromu u kaple sv. Václava. Byla to
pěkná slavnost, při níž se občané sešli v hojném počtu jako jedna
veliká rodina.
Na adventním věnci zapalujeme svíčky, domy a stromky se
zdobí světly. V domácnostech to začíná vonět vanilkou, skořicí,
rumem a vánočkou. Čas adventní nám připomíná, že se blíží svátky
vánoční. Jsou považovány za nejkrásnější v roce, během nichž mají
lidé k sobě blíže, chovají se navzájem ohleduplněji.
Starosta obce pan Arnošt Pala všem popřál, ať jsou naše Vánoce
plné šťastných okamžiků, krásných chvil strávených s rodinou a
přáteli a dětem radost z dárků. Po společném hlasitém odpočítání
několika sekund byl slavnostně rozsvícen vánoční stromek,
zároveň se rozsvítil i velký strom u pomníku panny Marie a oba
krásně zářily kolem a prosvěcovaly tmu. Zazpívali jsme si koledy,
děti netrpělivě čekaly na vyhlášení soutěže „Vánoční kapřík“.
Malovaly nebo vyráběly svého vánočního kapra, výtvorů se sešlo
25 a všichni jsme se shodli na tom, že máme děti šikulky šikovné.
Bylo těžké vybrat nejpěknější dílka, proto se o výhercích losovalo.
Pro všechny děti byla připravena sladká odměna, horký čaj,
dospělí se mohli zahřát svařákem, bylo k mání i domácí cukroví,
které napekly místní hospodyňky.
V ten moment jsme byli v myšlenkách i s našimi spoluobčany,
kterým zdravotní problémy nebo věk už nedovolí, aby přišli mezi
nás.

Hořící svíčky na parapetu kaple připomínaly ty, kteří z našich řad
odešli navždy…
Sluší se poděkovat kulturní komisi a všem, kteří se na přípravě adventu
podíleli, ať už radou nebo pomocí.
Bylo vidět kolem usměvavé lidi, kteří poslouchali krásné písničky se
svařákem v ruce, potkali se sousedé, popovídali a nikam nepospíchali,
náves byla vyzdobená a útulná. Byla zima, ale na duši teplo. A s těmito
krásnými dojmy, za zvuku vánočních písní z amplionů obecního rozhlasu
jsme se pomalu rozcházeli do tepla svých domovů.
Ludmila Ledvinová
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V ZÁMRSKÁCH SE STŘÍLELO, ALE I TANCOVALO
S příchodem podzimu je
neodmyslitelně spjaté období honů.
Ne jinak je tomu v Zámrskách. Proto
10. 12. 2016 myslivecký spolek
Doubek Zámrsky uspořádal společný
hon na drobnou zvěř. Již od 8 hodin
ráno se v „Zeměděláku“ začali scházet
braši v zeleném, často v doprovodu
svých čtyřnohých kamarádů.
Po nezbytných úřednických
výkonech, jako je evidence lovců,
honců, psů, zbraní a pojištění, vyrazilo
29 střelců a 9 honců v doprovodu 6
lovecky upotřebitelných psů do
terénu. Na nástupu přivítal přítomné
předseda spolku pan Petr Kopečný.
Následně seznámil účastníky ing.
Vladimír Vykopal s plánem lovu,
počtem a druhem lečí a plánovaným
lovem. Po představení závodčích a
tradičním „Lovu zdar!“ hon započal.
Již první leč, která se konala v
Panšťáku a přilehlém okolí slibovala,
že i přes ne příliš pro hon vhodné
počasí, by se mohlo plánovanou výši
úlovků naplnit. Bohužel některým
střelcům pravděpodobně zvlhnul
prach, nebo měli křivé broky, či co se
tam stalo, milí ušáci nám zmizeli v
Hlubočku. Přesto se na výloži po první
leči zajíci objevili. Lov pokračoval
přes Basy, Domovinu až po Maniny.
Bohužel svatý Hubert nebyl dnešního
dne myslivcům nakloněn. Když
unavení účastníci dorazili k
občerstvovací stanici, která byla
tentokrát na myslivecké chatě, s
radostí potěšili svá břicha výbornou
klobásou (dodal Jirka Šenk), teplým
čajem, kávou nebo nealkoholickým
pivem. Zde chci poděkovat
manželkám našich členů za pomoc při
přípravě svačiny.
Posílení a osvěženi, vydali se
účastníci vstříc dalším úspěchům. Ale
ani odpolední část lovu nepřinesla
zásadní změnu ve výši úlovků.
Na výřadě se tak objevili jen tři
zajíci. Bohužel se nám nepodařilo
odlovit ani jeden kus zvěře škodící
myslivosti. Přesto můžeme říci, že to
byl příjemně strávený den na čerstvém
vzduchu v pěkném prostředí Zámrské
honitby. Protože při takové vycházce
pěkně vyhládne (i když byla podávána
svačinka) následoval přesun na sál.
Zde se podával srnčí guláš, káva, čaj a
něco sladkého (od paní Palové). Ti,
kteří již uložili své zbraně, si
samozřejmě dopřáli nejen pivo, ale i

Slavnostní výřad

Losování tomboly

Posezení u myslivecké chaty

něco ostřejšího.
K pěkné tradici, kterou v našem
spolku zavedl náš bývalý předseda pan
Čestmír Segeťa, patří „Přátelské
posezení“. K tanci a poslechu zahrála
opět paní Slimáčková. Pro všechny
přátele myslivců a přírody jsme měli
neustále teplý guláš. Kromě guláše
jsme připravili bohatou zvěřinovou
tombolu, ve které se našlo něco pro
každého. Byl zde také vyhlášen letošní
„Král honu“. Přesněji řečeno královna.
Stala se jí Adéla Zbavitelová, které se
povedlo ulovit dva ušáky. Touto akcí
chceme náš spolek přiblížit občanům a
členům společenstva, ale také ukázat,
že i myslivci mají smysl pro kulturu a
společenský život v obci. Věřím, že se
akce líbila a že se setkáme i v letošním
roce. A třeba nám svatý Hubert popřeje
i trochu více loveckého štěstí, aby si
více šťastlivců mohlo přinést z
tomboly pěkně urostlého ušáka.
Chtěl bych popřát nejen
myslivcům, ale všem občanům naší
obce, v novém roce nejen zdraví a
štěstí, ale i mnoho krásných zážitků v
přírodě.

Lesu, lovu zdar Václav Vozák

Nějakým nedopatřením jsme v minulém čísle zapomněli

PODĚKOVÁNÍ poděkovat panu Josefu Pajdlovi, který svým velkým
dílem, také přispěl k proběhlé rekonstrukci pomníku padlých. To, že se vůbec mohly udělat terénní
úpravy kolem, je jeho zásluhou. Moc děkujeme a omlouváme se.

Vydavatel:
Obec Zámrsky Písemné příspěvky, inzerci a jiné zasílejte na email: podatelna@zamrsky.cz, helenavozakova@seznam.cz, popř. schránky obecního úřadu.
Šéfredaktor: Helena Vozáková Tisk: OÚ Zámrsky Grafika, sazba: Šmuky(radovan@schmucker.cz) Uzávěrka příštího vydání je 15.dubna 2017 Ev.č. u MKČR: MK ČR E 21977

