,

zpravodaj
nejen pro
obyvatele
Zámrsk

Zámršták
25. března 2017 číslo 10 ročník 3
6

www.zamrsky.cz
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Klapotáři

Ženy v akci Zámrsky

Úspěch kuželkářů

Klapotání patři k tradicím
nejen v naší obci

Z činností spolku našich žen

Úspěšný rok amatérských
kuželkářů ze Zámrsk

Jarní vydání Zámršťáku má už číslo 10!
Slovo místostarostky

Alžběta
Šimáčková
místostarostka obce
Vážení a milí spoluobčané, jaro máme
v plném proudu a s ním i nová energie,
nápady a schválený rozpočet pro rok
2017.
Letos bychom byli rádi, kdybychom
získali některou z žádostí o dotace,
které jsme podávali, nebo které jsou
teprve v přípravné fázi. Žádost o dotaci
na MMR a to na klidovou zónu pasivního
odpočinku vedle hřiště, konkrétně hrací
prvky, odpadkové koše, lavičky a stojan
na kola, jsme bohužel nezískali, ale
nevěšíme hlavu. Projekt je nachystán na
další vypsanou žádost v příštím roce. Na
vyhodnocení žádosti na opravu dvou
lesních cest parc. č. 134 a 143 od SZIF
stále čekáme, vše je dlouhý proces. Další
žádostí o dotaci, na jejíž výsledek také
čekáme, je MZE oprava hasičské
zbrojnice, kde jsme nechali vypracovat projet na rekonstrukci elektroinstalace,
výměnu okna, vrat a dveří, oprava vnitřních i venkovních omítek a podlahy. Ve fázi
vypsaného výběrového řízení je oprava střechy na kulturním domě v Zámrskách,
která proběhne letos. Ve fázi příprav je také oprava kulturního domu a příprava
projektové dokumentace spolu s energetickým posudkem na podání žádosti o snížení
energetické náročnosti veřejné budovy.
Podnět, který jsme podávali na stavební úřad, ohledně dvou velmi zchátralých a
zčásti zřícených budov, má svůj závěr. Ze stavebního úřadu přišlo rozhodnutí, a to u
jedné stavby nařízená demolice, u druhé posouzení statika a zabezpečení proti
vstupu cizích osob hlavně dětí.
V plánu je vyčistění a oprava požární nádrže. Také myšlenka udělat cestičku, a to
od autobusové zastávky směrem dolů přes potok a nahoru až k cestě u Hašového. Dále
výsadba keřů a stromů kolem kaple sv. Václava a to společně s farností Kelč. Výsadba
kolem autobusové zastávky a menší zbývající výsadba kolem víceúčelového hřiště
spolu s malým chodníkem na propojení sportovního areálu s klidovou zónou. Na obci
máme nyní tři obecní pracovníky s různě dlouhými pracovními smlouvami. Začátkem
letošního roku byl vymalován dům s pečovatelskou službou. Dále bychom Vám chtěli
umožnit ještě širší okruh recyklace, a to formou sběru oblečení. Ve spolupráci s
CHARITOU Valašské Meziříčí, budeme jedenkrát za půl roku pořádat sběr oblečení,
bot, veškerého kojeneckého a dětského zboží, také knih a hraček. Takže pokud máte
doma něco, co nenosíte, neoblečete, nevyužijete, prosím, doneste na Obecní úřad, a
to do konce května. Oblečení musí být čisté, ne děravé uložené v pytli či tašce. Toto
oblečení poputuje do Valašského Meziříčí, kde se protřídí. Pěkné kousky se prodávají
a zisk jde na charitu, horší je uloženo v charitním šatníku, kde je poskytováno zdarma
potřebným. A nevyužité kousky se posílají do automobilky na výplň do sedaček aut.
Tedy můžeme pomoci druhým a mít lepší pocit. Chtěli bychom Vám za obecní úřad
popřát krásné jaro a začátek léta, tak jak si ho přejete vy.

Jarní vydání zpravodaje vám přinášíme o pár dní
dříve, protože bychom vás tím chtěli pozvat na dvě
akce konané 30.4.2017. Jedná se o 1.kolo soutěže v
požárním sportu a čarodějnice. Více informací o
těchto akcích naleznete uvnitř vydání.
Největší svátky jara máme za sebou, klapotníkům
počasí docela přálo, nebylo sice moc teplo, ale hlavně
nezmokli. Děti nám jaksi za ten rok vyrostly a
„malošci“ letos nějak nechodili, třeba bude příští rok
klapotníků více a tradice se dětem povede udržet.
Velikonoční pondělí spoustu rodin využívá jako
volno a jede na výlet. Ale je i hodně děvčátek, co se
důkladně připravují, barví vajíčka, chystají výslužku
a mašličky a nedočkavě vyhlíží šmigrustníky.
Samozřejmostí je pomlázka od tatínků, brášků,
dědečků a ostatního příbuzenstva. Přesto všechno
velkou radost jim udělá, když za nimi přijdou
kamarádi a spolužáci. Letos mi přišlo šmigrustníků
jaksi méně, takže v příštím roce „Chlapi ať je vás více
a děvčátka vám neuschnou!“
Za redakci
Helena Vozáková

Alžběta Šimáčková, místostarostka
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Ze života farnosti
Milí spoluobčané v Zámrskách, milí farníci,
na začátku velikonoční doby Vás srdečně zdravím z
kelečské fary a s radostí se chci podělit o vzpomínku na
právě uplynulé čtvrtletí a přidat několik pozvánek.
Událostí měsíce února byl pro farnost už
osmnáctý farní ples. Poctivě nacvičená polonéza byla
tradiční úvodem a scénky směřující k pochování basy
byly, věřím, příjemným zpestřením. Od začátku
března jsme ve farnosti prožívali postní dobu.
Pravidelné pobožnosti křížové cesty k ní patří
každoročně. Už tradiční je také poselství, které
adresují katoličtí biskupové po celém světě mladým
lidem ze svých diecézí a zvou je ke společnému
setkání.
Takové „diecézko“ letos proběhlo ve Zlíně 1.
dubna a z naší farnosti se ho účastnilo na čtyřicet
mladých mužů a slečen, převážně biřmovanců.
Organizátoři pro setkání připravili velkou tělocvičnu
průmyslové školy, kam se vešlo na dvanáct set
účastníků. Po představení dvaceti kaplanů pro mládež,
kteří se věnují mladým v každém jednom děkanátu, si
přítomní vyslechli katechezi – vyučování – v podání
otce arcibiskupa Jana Graubnera. Dopolední program
završila mše svatá sloužená přítomnými kněžími.
Hlavní postavou katecheze i promluvy ve mši svaté
byla Panna Maria, matka Pána Ježíše. Po přestávce na
oběd se většina přítomných znovu sešla, aby vyšli
průvodem na zlínské hlavní náměstí. Cestu prožili jak
v tichu, tak i s modlitbou a nakonec se zpěvem. Na
náměstí čekalo připravené pódium, kde společenství
mládeže z Kroměříže odehrálo muzikálové zpracování
pašijí – příběhu o posledních hodinách Ježíše Krista na
zemi. Ze setkání si odvezli mladí jak inspirující slovo a jako viditelné znamení modrý náramek se slovy, které odkazují na
příklad Matky Boží ve službě Bohu: „Neboj se říct ‚ANO‘“
Ze srdce děkuji všem ze Zámrsk, kteří jste se podíleli na přípravě a průběhu velikonočních obřadů ve Svatém
týdnu. Hojně navštívená byla noční adorace u Božího hrobu z pátku na sobotu i návštěvy na Bílou sobotu byly prakticky
neustálé. Ať je nám odměnou za postní snažení radostné prožití celé velikonoční doby!
Zvu Vás srdečně na májové pobožnosti, které se chystají v každé kapli farnosti. Na 10.6. nás zve ke společným
modlitbám za obnovu rodin a nová duchovní povolání otec arcibiskup na Svatý Hostýn, proto si farní pouť k Matce Boží
Svatohostýnské vykonáme až 9. července. V měsíci červnu si několik změn vynutí také plánovaná farní dovolená v
Dolomitech: slavnost Těla a Krve Páně přeložíme na neděli 18.6., kdy bude hlavní mše svaté v deset hodin na kelečském
náměstí a pak půjdeme eucharistickým průvodem do farního kostela k závěrečnému požehnání. Opomenout nechci ani
Noc kostelů, která se letos chystá na 9.6., věřím, že si uděláte chvíli k návštěvě!
Požehnané jarní dny všem zámrským přeje o.Jan Bleša, farář

2

Obec Zámrsky
Zastupitelstvo obce Zámrsky
Usnesení č.2/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Zámrsky konaného 29.3.2017 na obecním úřadu v Zámrskách
Zastupitelstvo obce projednalo:
1.
Podání žádosti o dotaci na zateplení KD
2.
Pro zajištění rozvoje Sociálního bydlení v obci se prozatím nemovitost č.52 nebude kupovat
3.
Zprávu o organizaci sběru starého šatstva a zajištění kontejnerů pro velkoobjemový odpad
Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí:
1.
Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku“ - s Úřadem práce Přerov,
uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou od 1.4.2017 do 31.3.2018 – s jedním pracovníkem a Dodatek č. 1 jako prodloužení o půl roku stávající
smlouvy do 30.9.2017 s jedním pracovníkem
2.
Povodím Moravy zaslaný znalecký posudek na ocenění nemovitostí dotčených výstavbou vodního díla Skalička
3.
Informaci p. Simonova o stavu požární nádrže po zimním období a návrhu následné údržby, estetické úpravy, oživení a čistění do
budoucna
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu p. Martina Pajdlu, p. Oravovou Marii, zapisovatelku p. Ledvinovou Ludmilu

(hlasování -pro 6 hlasů)

2. Program schůze s doplněnými body 9. Dodatek smlouvy na dodávku elektřiny pro rok 2017 od ČEZ Prodej,
bodu 10. Informace z Povodí Moravy k 1. etapě majetkoprávního vypořádání k realizaci vodního díla Skalička, a bodu 11. Znalecký posudek na
ocenění nemovitostí dotčených výstavbou vodního díla Skalička
(hlasování -pro 6 hlasů)
3. Rozpočet obce Zámrsky na rok 2017 v navrženém znění. Návrh rozpočtu je přílohou zápisu č.1
(hlasování –pro 6 hlasů)
4. Stanovisko ke změně technologie provádění zimní údržby na silnicích II. a III. třídy, které prochází naší obcí, které spočívá v preferování
zajištění sjízdnosti těchto silnic interním posypem, jako tomu bylo doposud
(hlasování -pro 6 hlasů)
5. Dodatek č. 1 „Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. EE/2015/3B“ pro rok 2017 (hlasování -pro 6 hlasů)
6. Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu pro rok 2017, uzavřené s občany
(hlasování -pro 6 hlasů)
7. Prominutí úhrady poplatku „Ženám v akci Zámrsky, z.s.“ za pronájem sálu KD dne 5.3.2017 kdy pořádaly „dílničky Pleteme z proutí“.
(hlasování -pro 6 hlasů)
Starosta obce: Pala Arnošt

JUBILANTI

Místostarostka obce: Šimáčková Alžběta

Úřední hodiny na OÚ Zámrsky

KVĚTEN
Šenková Jaroslava

79 let

Zámrsky 62

Orava Antonín

73 let

Zámrsky 5

Jiříčková Ludmila

71 let

Zámrsky 68

Harhajová Julija

78 let

Zámrsky 41

Orava Antonín

65 let

Zámrsky 51

Ševčíková Bohuslava

72 let

Zámrsky 13

86 let

Zámrsky 41

Pavlíková Františka

90 let

Zámrsky 12

Hašová Marie

79 let

Zámrsky 7

Mašlaň Antonín

82 let

Zámrsky 44

Pavlík František

93 let

Zámrsky 12

ČERVEN
Šindlerová Milada

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

ČERVENEC

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

fotografie z akcí v obci

Informace pro občany
Dovolujeme si Vás informovat o rozšíření provozní
doby Odpadového centra Bystřice pod Hostýnem
každé pondělí do 17,00 hodin (původně do 15,00
hodin)

http://zamrsky.schmucker.cz
3

Informace
Veliké poděkování
Obec Zámrsky

OZNÁMENÍ OBČANŮM

POPLATKY V ROCE 2017

Odvoz komunálního odpadu - systém vyvážení je stejný
Ceny zůstávají stejné =
fyzická osoba s trvalým pobytem 350,-Kč
dítě do 15 let 210,- Kč
chata, chalupa nebo trvale neobydlená nemovitost roční poplatek 350,-Kč
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Poplatek ze psa zůstává stejný =
1 pes 100,-Kč
2. a další pes 200,-Kč
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Poplatek za stočné
se stanovuje z množství odebrané vody za minulý rok – počty odebraných
m3 za nemovitost obecnímu úřadu poskytuje VaK Vsetín
zastupitelstvo obce na zasedání 20.12.2006 stanovilo:
poplatek za stočné na 5,-Kč za 1 m3 odebrané vody
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Splatnost všech poplatků je do 30.6.2017, občané mohou platit do pokladny na
Obecním úřadě, možno zaslat i složenku.
Popř.domluvit se: osobně na OÚ, e -mail: podatelna@zamrsky.cz , tel. 581 623536
V případě, že budete chtít využít platby převodem na bankovní účet obce:
Účet č.: 21620831/ 0100, Spec.Symbol: 1340,

KS: 8

Variabilní symbol je číslo popisné nebo evidenční vašeho domu, chaty

V Zámrskách dne 16. 4. 2017

Pala Arnošt, starosta obce

Připravované akce:
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Dne 23. února 2017 se můj muž vypravil na pole
do Velikonoc, tam máme zahradu. Nechtěla jsem
ho pustit. Vzal si s sebou motyku a rýč. Chtěla
jsem jít s ním, ale nechtěl, bylo půl jedné
odpoledne.
Byla jsem doma a říkám si, že už by měl být
dávno doma. Vzala jsem si hole. U kříže byl
Václavek Zábranský, ptám se ho, jestli neviděl jít
dědečka, ale neviděl. Bála jsem se o něho, má 85
let a často na dvoře padá. Jak jsem se blížila k naší
zahradě, tak jsem asi desetkrát volala:
„Dědečku, kde jsi? Úú.“ Na zahradě nebyl. Myslela
jsem si, že bude v Dolech, tam máme také pole. S
Václavkem jsem se zase sešla a poprosila ho, jestli
by se jel podívat. Přijel a řekl, že ho nenašel.
Setkala jsem se se Zdeničkou Hašovou, ale také
dědečka nikde neviděla. Václavek tedy
zatelefonoval našim do práce. Maruška za chvíli
přijela a šli ho hledat s Aničkou a Honzíkem.
Zdenička jim volala, jestli už ho našli, a že ne.
Nedalo nám to a Zdenička volala znovu a Maruška
řekla, že ho Anička našla u Švedské mísy. Spadl mi
kámen ze srdce.
Tak jsme čekali u chalupy, já, Zdenička a
sousedka paní Jana Jakubcová. Říkala jsem: „ To
oni tu budou, tak za deset minut.“ Ale čekali jsme
přes hodinu. Zdenička se jela podívat, co se stalo
a kde jsou. Viděla auto u Obrázka. Dědečka drželi
pod pažama a vedli ho přes setí a nemohli jít, nohy
se jim bořily do role. Nemohli ho dostat k autu ani
do něj. Zdenička jim moc pomohla. Jak přijeli do
dvora, radostí jsem tleskala, že ho vezou. Přišel
také pan Hovančík, soused a pomohl dědečkovi z
auta. Dědečka jsme na dvoře vysvlékli, byl celý od
bahna, asi i někde spadl. Pak jsem ho umyla a byla
jsem moc ráda, že je doma. Řekl mi: „ Celou
dědinu jsi vyburcovala.“ „No co chtěli jsme Tě
najít.“. Pak říkám: „ Chvála Pánu Bohu, že to tak
dopadlo!“.
Ještě jednou moc děkuji Zdeničce, Václavkovi,
Janě a panu Hovančíkovi.
S pozdravem manželka Marie Hašová,79let,Zámrsky 8

30.4.2017

od 13.hod 1. Soutěž v požárním sportu

SDH

30.4.2017

od 17.hod Čarodějnice

Ženy v akci

2.5.2017

od 18.30 Pravidelné úterní cvičení

ASO Zámrsky

17.6.2017

od 9.hod Nohejbalový turnaj

Hospůdka u Defiho

8.7.2017

od 14.hod Dětský den a svobodní vs. ženatí

Ženy v akci + SDH

29.7.2017

od 13.hod Turnaj čtyř obcí

SDH

Kronika obce
Rok 1929
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.

Z dob minulých zachovalo se
v Zámrskách dosti zpráv z listin,
které jsou uloženy v arcibiskupském archivu v Kroměříži.
Nejstarší listinný doklad, dnes
známý, jest ze 28./IX. 1.328.
Listina tato, latinským jazykem
psaná otištěna jest v "Codex
diplomaticus", sv. VI., univ. kn.
Olomouc. Obecní zastupitelstvo
na návrh pana Františka Mašlaně
požádalo pana Antonína Svěráka,
ředitele školy v Kelči v.v., aby
některé listiny opsal.
Opis listin
I.
My Stanislav z Boží milosti
biskup olomúcký, oznamujeme
tímto listem všem vůbec, kdož jej
uzří nebo čtouce slyšeti budou, že
držitelé dvoru a vsi Kamenec, vsi
Špiček, vsi Zámrsk a vsi Kunčic,
kteréžto vsi povinností manskou
mám jakožto biskupu olomúckému příslušející. Napřed pan
Vilém z Žerotína až do smrti své
léna jest na ně nepřijal ani na svou
osobu, ani na žádné osoby a po
něm pan Bernard mladší z
Žerotína a na Fulnece též
povinnosti žádné na ně neučinil
jsa o jejich držení víc než rok a
den skrze kteroužto příčinu podle
práva manského ty vsi nahoře
psané se vším jejich příslušenstvím pravým nápadem mně a
kostelu olomúckému jsou připadly, kdež my hledíce na mnohé
pilné a věrné služby urozených a
statečných rytířů Přemka z
Vičkova a na Prusinovicích a
Jana z Doubravky a z Hradiště
věrných našich milých z naší
zvláštní milosti dali jsme jim
všecko právo naše, kteréž jest na
nás kolivěk pro nepřijetí léna na
vsi svrchu psané přešla a připadla,
s tímto listem dáváme jim toho
přejíc i dopouštějíc, aby oni, když
v ty vsi podle práva manského
uvedeni budou, je měli, drželi a
jich požívali aneb s nimi jako se
svými vlastními učinili, jak by se
jim kolivěk zdálo a líbilo, však
pořádek manský v tom zachovávajíc, a bez újmy spravedlnosti
a služeb našich, které sobě na tom
a potomkům našim biskupům
olomúckým i kostelu našemu

olomúckému zachováme bez
umenšení.
Tomu na svědomí a potvrzení
pečeť naši k tomuto listu přivěsiti
jsme rozkázali Jenž jest dán (v
Brně?) tu sobotu před nedělí, jenž
slove oktave leta 1.531. (Patrně
jde o srpen – z lat. octavus =
osmý. Pozn. J.D.)
II.
Listina ze 7. ledna 1.550 danou
v Olomouci povoluje biskup Jan
vladykovi Prokopu Pavlátovi
dolování na všechny rudy u
Zámrsk a Waltersdorfu na dobu
10 let.
III.
Já Johana Emilie Waldstejnská
rozená z Žerotína a na Hustopečích známo činím tímto listem
tu kdež náleží, že jsem dnes
datum listu tohoto od nejdůstojnějšího a vysoce osvíceného
knížete a pána Františka z Boží
milosti kardinála Ditrichsteina
biskupa olomúckého, knížete
královské kaple české, hraběte J.
M. C. tajného rady atd. skrze
urozeného p.p. Adama z Waldštejnu na Hrádku nad Sázavou,
rady, komorníka a nejvyššího
hofmistra král. českého, pana
manžela svého nejmilejšího, na
statek svůj na manství biskupské
a knížectví kostela olomúckého
ležící léno přijala a to na ves
Špičky, Kunčice, Dol. a Hor.
T ě š i c e , N ě m e t i c e a d v ů r,
Zámrsky, na půl vsi Kladerub, na
ves Komárovice i s tím, co na
předměstí kelečském mám, na
dvůr kamenecký a co k tomu
dvoru přísluší a jakž to zboží ve
svých mezích a hranicích leží, tak
jakž toho pan nebožtík Jan
Vi k t o r i n z Ž e r o t í n a , J . V.
arciknížete Maxmiliána rakouského komorník, pán otec můj
nejmilejší v držení a užívání byl.
Tomu na svědomí sekryt svůj
vlastní k tomuto listu přiznávacímu jsem přitisknouti a jej k
úřadu písařství manského donésti
dala jehož datum městě Brně po
památce Zv. P. M. leta páně 1.615.
Johana Emilie Waldštejn.

IV.
Výměry pozemků 1.670
v měřicích a achtlích.
Ozim
Jař
Úhor
Matěj Kubeša
22 - 2 1/8
16 - 3
15 - 7
Šebesta Slezák
10 - 7 1/8
9-5
8 - 7 1/8
Mikuláš Orava
16 1/3
11 - 7 1/8
11 1/2
Mikuláš Onderka 10
9 - 6 1/8
12 - 1/8
Tomáš Zajíc
17 - 7 1/8
22 - 6 1/8
16 - 6 1/8
Jakub Šrom
11 - 6
15 - 1 6/8
14 - 6 1/8
Martin Kubík
16 - 1
22 - 1 1/8
6-2
Matěj Orava
19 - 3 1/8
18 - 6 1/8
21 - 1/8
Jan Juřica
25 - 1/8
17
18 - 2 1/8
Martin Valouch
13 - 5 1/8
12 - 3 1/8
14 - 3 1/8
Matěj Orava
19 - 3 1/8
18 - 6 1/8
21 - 1/2
Šebesta Olšák
10 - 7 1/2
9-5
8 - 7 1/2
Chalupníci: Tomáš Král, Jan Orava, Matýs Losert.
Louky (něco později)
Jakub Šrom 7 - 6 1/4, Jura Sviták 9, Václav Dohnal 8 -1, Jan Svoboda 7
- 6 2/4, Mikuláš Onderka 7 - 5 2/4, Matěj Orava 10 - 7 1/4, Matěj
Šebesta 14 - 6, Mik. Orava 7 -3 3/4, Jan Juřica 8 - 1, Matěj Valouch 6 - 6,
Šebest Sobek 6 - 1 2/4, Tomáš Zajíc 7 - 4 2/4.
Tratě: V zápaďách, pod strání, obecnice, pod hájky, pod Hrabím, v
Hlubočku, Stražisko, pod olšou, kout.
V.
Leta Páně 1.713 dne 24.
aprilis stal se kup tento celý,
dobrovolný a dokonalý mezi
mnou Václavem, fojtem zámrským ze strany jedné a mým
synem Václavem ze strany druhé
a to takový:
Kterak jsouce já již věkem
sešlý, prodávám a pouštím mé
fojtství, které mám náležitě
zaplacený, mému synu Václavovi
za sumu 350 zl. mor., na kteroužto
sumu jedno sto zlatých zádavkem
mně již náležitě vyložil.
Co se pak týče (slovo nečitelné: šenku neb fantu), který do
důchodu milostivé vrchnosti on
kupující můj syn Václav položiti
má. Ten podobně na nadepsané
sumě se odepsati má. Verunkové
peníze které se počnou první
pokládati v r. 1717 každoročně po
4 zl. mor. platiti bude.
Vejminek sobě do mé smrti
tento činím: v rolích v Jablunkách
jménem jednu čtvrt na 3 1/2
měřice a v "důlku" na 3 1/2 měřice v třetím roli na "náměrku"na 2
1/2 měřice. Item u Stražiska
louku a zadní zahrady půl. Kdyby
pak mne Pán Bůh z tohoto světa
prv než moji manželku povolati
ráčil, tehdy po mně pozůstalá

manželka má vejminku do
jednoho každého nadepsaného
pole toliko na jednu měřici do své
smrti užívat a od držitele fojtství jí
se bez vší odpornosti příti má.
Item v poli má také louky na
jednu fůru sena míti. Než však
kdyby se po mně znovu provdala,
všechen ten vejminek propadnouti má.
Stalo se léta a dne svrchupsaného ano i činil se tento zápis u
přítomnosti pana Martina Indrucha měštěnína města Kelče a
Matěje Indrucha souseda kladrubského. Kdež mu ještě mému
synovi při tom fojtství tento
přídavek činím: koně tři totiž
náručního, podsedního a
opratního, kobylu čtvrtou pro
obdělávání vejminku do smrti
měj; item vůz, kutej, 4 brány a
pluh ze železí, policu pro náčiní;
jedna truhla sypací v síni ta má
otci jakožto mne zůstati; řetaze,
nebozíze a sekery ano i co jiného
náčiní hospodářského je, všechno
při fojtství nechávám ano i kotel
železný v kamnech i posledně co
hlinou zamazáno a hřebíkem
přibito, tím já ani žádnej jinej
hejbati nemá.
Z kroniky obce Zámrsky vypsala
Jana Dančáková
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Dění v obci
Divadlo Dva nahatý chlapi
Dne 12.3.2017 k nám zavítalo
divadlo Ventyl s hrou Dva nahatý
chlapi.
Francouzská komedie Dva
nahatý chlapi nás přivádí do bytu
Alaina Kramera. Seriózní advokát a věrný manžel se ocitá ve
frapantní situaci, právě se totiž
probudil v posteli se svým
kolegou z práce. Dva úplně nazí
muži jsou na stejné lodi, protože
ani jeden netuší, jak se tam dostal.
Příchod Alainovy ženy celou věc
dále komplikuje a Kramer dělá
vše možné i nemožné, aby své
manželství zachránil. Jeho
obhajoba má však od počátku
vážné trhliny navíc Catherine v
jeho diáři objeví podezřelé jméno
a zdá se, že její přesvědčení už
nemůže nic změnit. Když člověk
začne pátrat ve svém nitru, může
si být vždy jistý tím, co tam
objeví? Na tuto otázku se snaží
nalézt odpověď absurdní kome-

die Dva nahatý chlapi, která v
současné době slaví nejen v Paříži
velký úspěch a Divadlo Ventyl ji
3. listopadu uvedlo v české
premiéře.
Jsme opravdu rádi, že pan
Štroncer na Zámrsky myslí,
nabízí obci svá představení a
dlouho dopředu domlouváme
termíny. Hra Dva nahatý chlapi
nás rozhodně pobavila. Diváků
bylo plno, nejen ze Zámrsk, ale i z
širokého okolí a nejvíc dámského
publika. Zřejmě i proto, že bylo
co k vidění hlavně pro dámy.
Diváci, ale i spoře odění herci u
nás v Zámrskách trochu vymrzli,
protože se při představení vypíná
topení, aby byli herci dobře
slyšet. Doufejme, že na příštím
představení tento problém už
nebudeme muset řešit a v rámci
rekonstrukce KD bude tento
problém již odstraněn.
Za obec Helena Vozáková

Klapotání
Stejně jako každé Velikonoce,
tak i ty letošní se nesly v duchu
tradic. Jednou z těchto tradic je
také klapotání. Vždy se spolu
sejdeme s klapotkami u kapličky.
Letos nás chodilo celkem 20 i s
pány. Je to sice o trochu méně
oproti loňskému roku, ale tím, že
chodilo víc starších dětí, tak
klapotání mělo lepší rytmus. Páni
zůstali stejní, jenom trasu si
trošku pozměnili. Chodí se vždy
na Zelený čtvrtek v osmnáct
hodin, na Velký pátek v šest ráno,
ve dvanáct, ve tři a v osmnáct a na
Bílou sobotu v šest a ve dvanáct.
Je samozřejmostí, že se u každého
významného místa zastavíme.

Cestou se tedy zastavíme a
pomodlíme u pomníku padlých
jednou, u panny Marie svatohostýnské také jednou, u kaple sv.
Václava dvakrát, u kříže v „Cilimonovce“ jednou, u panny Marie
u Palového jednou, u kříže u
Zábranského jednou a u kapličky
dvakrát. Za celou dobu se tedy
pomodlíme 63 krát Otčenáš a 63
krát Zdrávas Maria. Všichni
klapotáři se opravdu uměli
pomodlit obě tyto modlitby.
Všem, kteří nás obdarovali za
naše snažení, bychom tímto chtěli
poděkovat. Doufám, že se tato
tradice udrží ještě dlouho.
Napsala Katka Vozáková

v

Nemetický country fest 2017
Taneční přehlídka vyhlášených tanečních souborů z Moravy a Slovenska!
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Kdy: 15. července 2017
Kde: Výletiště v Němeticích u Kelče
Vystoupí: Maryland Trenčín, Country Dance Montana Horní Benešov, TS Kosatky Velké
Meziříčí, Kentucky Nivnice, Virginia Brno, Ruty Šuty Kelč
Večer zahrají: Gympleři Vsetín
Občerstvení, projížďky na koních, výuka country tanců, hry a soutěže pro děti i dospělé

Dění v obci
Letem světem co se děje v Zámrskách
Všude nám to kvete, voní,
bzučí. Jaro v plné síle přišlo i do
Zámrsk. Uznejte sami. Není tu
nádherně?
Jak jsme slibovali na podzim,
u pomníku padlých už jsou
záhony plné narcisů, tulipánů i
pár sněženek a ladoněk vystrčilo
hlavičky. Některé cibuloviny se
nám zabydlely i vedle, v
trávníku. Bohužel se tu líbí i
zámrským přemnoženým
kočkám....
U kaple nám to krásně
prokouklo. Díky obecním pracovníkům zmizely přerostlé
jehličnany i s kořeny. A že jim
daly zabrat! Pěkně si mákli, ale
takovou malou odměnou jim byl
nalezený poklad. Našli zakopanou skleničku od dětské
výživy se vzkazem příštím generacím. "To je ale smůla! Na tomto
místě poklad nebyl, není a nikdy
nebude." Zřejmě nějaký vtipálek
si při výsadbě krátil chvíli s
představou co bude, až jeho
vzkaz najdou. Rozhodně pobavil! Co takhle vymyslet něco
obdobného, ale smysluplnějšího
při plánované nové výsadbě?
Odehrál se i takový malý hokus
pokus. Ibišky, které krášlily
schody do kaple, našly nové
místo přímo naproti, nad
dětským hřištěm. Držme palce,

ať se jim tam líbí, třeba časem
vykvetou. A co bude před kaplí?
Čeká nás nová výsadba. Její
podoba je ale ještě stále v
jednání, takže nechme se překvapit.
Do Velikonoc jsme vstoupili
klapotáním. Je to krásný zvyk,
který zde má dlouholetou tradici.
S ní i základní neměnné trasy.
Letos tomu bylo bohužel jinak.
Ráda bych vyzdvihla ochotu a
chuť dětí brzo vstávat, obětovat
tři dny prázdnin, aby klapotání

Udělejme něco pro své zdraví!
Pojďme společně cvičit!
Kdy a kde?
Kulturní dům v Zámrskách
Úterý 2.5.2017 v 18:30 hodin
Co budeme cvičit?
Cvičení na podložce, posilovací a protahovací cviky
celého těla s prvky Pilates.

nezmizelo v propadlišti dějin.
Rozmíšky mezi pány a klapotáři
jsou běžnou záležitostí. Že se
rozpadne rytmus, je normální.
Vždycky to bylo a bude. Většina
z vás si určitě vzpomíná na
spoustu zážitků, her, lotrovin,
které se po klapotání prováděly.
A patří k tomu se i zašpinit. Byla
by škoda, kdyby se nám z
klapotání stala módní přehlídka.
Přesto všem zúčastněným dětem
a mládeži děkuji.
Na Boží hod velikonoční

jsme se v hojném počtu sešli v
kapli sv. Václava na slavnostní
mši, kterou celebroval P. Mgr.
Pavel Jombík z nedaleké Choryně. Nechyběla ani naše
Zámrská schóla pod vedením
paní Jarmily Pajdlové.
Zmrtvýchvstání Páně jsme tedy
oslavili se vším všudy.
Děje se tady toho pořád
hodně a jen tak dál.
Zdeňka Hašová

Už delší dobu jsme viděli, že pro udržení zdraví nestačí jenom zdravě se stravovat, ale
je nutné také se hýbat. A protože někteří z nás jsou trenéři fitness, domluvili jsme se
tuto zimu, že budeme všichni společně pod jejich vedením cvičit.
Moc se nám to líbilo, a tak nás napadlo: Nechtěli byste se přidat? Protože u nás doma
až tolik místa není, mohli bychom cvičení uskutečnit v Kulturním domě v Zámrskách.
Cvičení by mohlo probíhat vždy v úterý od 18:30 hodin a trvalo by zhruba hodinu (čas
a den můžeme ještě prodiskutovat). Repertoár by byl různý. Pilates už mnozí z Vás
určitě znají, ale mohli bychom mimo něj cvičit na bosu, což je poloviční velký míč, na
kterém se cvičí hlavně balanční cviky. Jindy bychom Vás mohli seznámit s SM
systémem, který je vynikající na problémy s páteří. Nebo bychom mohli použít TRX
systém, což je cvičení na zavěšených lanech, se kterými můžete posílit celé tělo.
Možností je spousta, bude záležet na Vašich potřebách a na tom co se Vám bude
nejvíc líbit. Důležité ovšem je, že chceme cvičit takové cviky, aby byly zajímavé pro
všechny věkové kategorie. Vítaní jsou i muži.

Co potřebujete?
Podložku na cvičení a vhodné oblečení.
První hodina zdarma.

Těšíme se na Vás. ASO zdravý život

Začít bychom mohli v úterý 2.5., kdy bychom provedli protahovací a posilovací cviky
na celé tělo s prvky pilates. Pokud chcete přijít, budete potřebovat podložku na cvičení
a vhodné sportovní oblečení. První hodina bude zdarma.
Vaši sousedé z ASO zdravý život
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Spolky v obci
Ženy v akci se nenudí
Přestože má každá plno práce
a starostí doma, najdeme si
trochu času se spolu potkávat a
dělat si radost nejen tím co nás
baví, ale i chystat akce pro
ostatní.
O našem proutkaření neboli
košíkářství jste si už přečetli od
naší paní lektorky. Moc nás
chválila, což se krásně
poslouchá, ale děkovat musíme i
my jí. Obětovala nám spoustu
svého volného času a trpělivosti.
Výborná nálada by bez ní také
nebyla. Paní Pavle Honešové,
patří velký dík a už teď se těšíme
na nějakou další spolupráci.
Opravdu nás nadchla, a protože
nám to tak krásně šlo, místo
plánovaných dvou dílniček, jsme
přidávaly ještě třetí. Velké
poděkování patří také Arnoštu
Palovi, že jsme směly využít jeho
prutník a nastříhat si proutí, které
nám stačilo na všechny dílny a
ještě dostalo pochvalu od paní
lektorky, že se z něj výborně
plete. Musíme pyšně
konstatovat, že letošní
Velikonoce budeme mít v Zámrskách tu nejhezčí výzdobu,
vlastnoručně vyrobenou. Takže
Pavli, ještě jednou velké díky a
všem zúčastněným také. Kde je
dobrá nálada, tam se daří
všechno.
A protože máme rády
kulturu, vždycky v půlce března
si naplánujeme výjezdní zasedání do Prahy. Ve vlaku si
stačíme v klidu poklábosit a cesta
nám rychle utíká. Holkám

Pleteme z proutí - řemeslné dílničky

Návštěva muzea v Újezdě

slibuji, že si pro příště budu
pečlivěji číst své poznámky,
vysedneme ve správné stanici
metra a nebudeme muset kvalkvaltovat, abychom stihly začátek představení. Tentokrát to

Nabídka
v
kadernických
v
sluzeb
i do domu
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Jana Laurenčíková tel. 775 151 330.

byl muzikál „Ples upírů“, a
opravdu stál za to. Velké hlasy,
velká výprava, no prostě nádhera. Na podzim plánujeme, že
si zajedeme na muzikál Robin
Hood do Ostravy, tak kdo by se k

nám chtěl přidat, ať se ozve, rády
vás přibereme.
Také jsme dostaly krásné
pozvání na Velikonoční výstavu
v Horním Újezdě. Občanský
spolek Óježďák je spolek žen,
tak jako ten náš, takže jsme 1.4.
2017 vyjely na zkušenou.
Marcela, Helča, já a naše
Adrianka. Obec se nám moc
líbila a jejich stará škola ještě
více. V podkroví budovy je
nádherná rozhledna i s popisky
všech vrcholů Hostýnských
vrchů na jedné straně a na straně
druhé krásný výhled na
Moravskou Bránu a na Maleník.
Je zde muzeum Újezda s názvem
jak se žilo v Ójezdě. A výstava?
No jedna báseň. Tvořivá
dílnička, prodejní stánečky,
perníky, keramika, zeleň no na co
si vzpomenete a samozřejmě
výborné občerstvení. Mají tam
prostě holky šikovné, bylo to
opravdu fajn. Jelikož termíny
výstav se kryly i se Všechovicema, zastavily jsme i tam.
Když výlet za poznáním, tak
pořádný. Ve Všechovicích působí spolek žen Rozmarýn, který je
stejně jako my zaměřen na
kulturu v obci. Krásně přichystaný sál, tvořivá dílna,
spousta stánků. No bylo taky na
co se dívat. Když se chce, jsou
šikovné ruce všude. No za nás
musíme konstatovat, že takové
výstavy jsou krásné, ale hrozně
náročné. Proto velice rády
takové akce byť jen návštěvou
podpoříme.
Zdeňka Hašová a Helena Vozáková

Úhyn ryb v našem rybníce
Vlivem
dlouhodobého
zamrznutí
plochy
rybníka a
nemožností
úniku
jedovatých
rozkladných
plynů ze dna
do atmosféry
došlo k
hromadného
úhynu ryb v
našem
rybníce.

Dění v obci
Hospůdka u Defiho
Už se to blíží! Hospůdka u Defiho pořádá
další, v pořadí již čtvrtý, tolik očekávaný
NOHEJBALOVÝ TURNAJ. V sobotu
17.6.2017 se soupeřící týmy opět střetnou na
obecním hřišti a my jsme už velice zvědaví, čí
jméno letos přibude na putovní pohár naší
hospůdky. Samozřejmě, jako každý rok si
výherci odnesou výstavní poháry a
sponzorské ceny od Zubra, no, možná
přidáme letošním výhercům i něco navíc.
Velké naděje vkládáme do našeho již
každoročně nejmladšího týmu, držíme palce
hoši! A opravdu moc se těšíme na nové
taktiky zatím nejúspěšnějšího kapitána,
Karla. Tajné zdroje nám dokonce prozradily,
že Karel svůj úspěch bere natolik vážně,
načež si zřídil poradenské služby v nohejbale.
My jen prozradíme, že se jeho rady zabývají
taktikou, správným výběrem obuvi, 100%
využitím energie při pohybu těla a pod., no a
kdo ví co všechno v tom ještě je. Sice tarif má
na české poměry docela vysoký, ale
poskytuje i rady ve formě balíčků a jak se říká,
každá dobrá rada něco stojí. Tak neváhejte a
využijte jeho rad dokud je čas. Začínáme
17.6. v 9:00h.
V květnu nás již tradičně čeká MS V
LEDNÍM HOKEJI, které letos proběhne ve
dnech 5.5. -21.5. a pořádají jej Německo s
Francií. Pořadatelskými městy se stanou
Kolín nad Rýnem a Paříž. Stejně jako každý
rok, tak i letos hospůdka uzavře společnost
pro nadšence tohoto sportu, aby mohli
společně a nerušeně fandit. Bližší informace o
otevírací době se dozvíte v naší hospůdce.
Chtěli bychom také ještě zmínit, že se
pokusíme zajistit v nejbližší možný termín
oblíbené hry - KROTITELÉ ŽÍZNĚ.
Rádi bychom napsali i pár řádků z
uplynulých dní a to o akci na ZELENÝ
ČTVRTEK. Jako každý rok jsme tento den v
hospůdce oslavili – Speciálem -. Tento rok, na
rozdíl od předešlých, jsme však netočili
zelené pivo, ale Zubr využil tohoto dne a ku
příležitosti svých 145. narozenin zásobil nás
pivem černým. Ti, kteří přišli narozeninový
speciál ochutnat, se mohli těšit z jeho silné a
plné chuti a vyzrálé hořkosti se sametově
hustou pěnou. Každého jistě potěšila jeho
charakteristická vůně a barva, které byly dány
čtyřmi druhy sladu z Moravy a jeho výraznou
hořkost mu daly do vínku čtyři druhy chmele.
Tento speciál kvasil v otevřených kádích a 60
dní vyzrával při nízké teplotě v ležáckém
sklepě. Při jeho výrobě byl použit tradiční
výrobní postup, který se v pivovaru ZUBR
používá už od dob jeho založení, tentokrát
měl však náš speciál 14,5°.

Při této narozeninové příležitosti si
dovolíme zmínit největší milníky
Přerovského pivovaru, jehož počátky sahají
až do 13.století.
1252 Král Přemysl Otakar II.
Udělil privilegia trhové vsi Přerovu,
tedy i práva vařit pivo.
1480 Vzniká panský pivovar,
který dal postavit Vilém z Pernštějna.
Od té doby přibyla do znaku města
Přerova černá zubří hlava se zlatou
houžví v nozdrách, rodový erb pánů
z Pernštějna.
1872 Byl položen základní
kámen ke stavbě akciového
pivovaru. Jeho oficiální název zněl –
První moravský pivovar akciový se
sladovnou v Přerově.
1873 V tomto roce byl pivovar

slavnostně posvěcen a uskutečnila se první
várka piva. Pivo se začalo prodávat pod
registrovanou ochrannou známkou.
1898 Pivovaru byl udělen diplom (ocenění
kvality piva) na jubilejní výstavě ve Vídni.
1913 Vznikl nový kartel pod názvem –
Ochranný svaz českomoravských pivovarů v
Přerově.
1940 Pivovar dosáhl základního kapitálu
ve výši 8 000 000 korun.
1948 Byl založen národní podnik Hanácké
pivovary se sídlem v Přerově, který tvořil
přerovský pivovar, pivovar v Prostějově,
Olomouci, Těšeticích a Kroměříži.
1949 K podniku se dočasně přičlenily
Severomoravské pivovary – závody Litovel a
Hanušovice.
1953 Dochází k nové reorganizaci
podniku. Hanácké pivovary byly rozděleny
na tři samostatné podniky: Přerovský pivovar
– národní podnik Přerov; Olomoucké pivovary – národní podnik Olomouc; Severomoravské pivovary – národní podnik Litovel.

Pokračování na str. 10
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... pokračování ze str. 9

1955 Tři národní podniky byly znovu
sloučeny a vytvořeny opět Hanácké
pivovary, národní podnik Přerov.
1958 V pivovaru pracuje největší
počet zaměstnanců v jeho historii –
celkem 600. Od té doby se jejich počet
stále snižoval, až se v posledních letech
ustálil na počtu kolem dvou set.
1960 1. července 1960 byl ustanoven
nový celokrajský podnik
Severomoravské pivovary, národní
podnik Přerov, který vznikl spojením
národních podniků Hanácké pivovary
Přerov a Ostravské pivovary Ostrava.
1970 Poprvé v historii překročila
celková produkce piva 500 tisíc hl,
přesněji 512 644 hl.
1982 Pivovar dosáhl své nejvyšší
produkce piva v historii – 559 153 hl.
1988 Pivovar zrušil vlastní sladovnu,
od té doby pivovar veškerý slad
nakupuje.
1990 Po zrušení krajů v roce 1990, byl
podnik transformován na
Moravskoslezské pivovary Přerov, as.,
sdružující pivovary Přerov, Olomouc,
Opava, Litovel, Hanušovice a Vsetín.
1997 V létě tohoto roku zasáhly
Pivovar Zubr ničivé povodně – stoletá
voda.
2000 V srpnu roku 2000 se v Přerově
začalo pivo stáčet do PET lahví (Šenkýř)

Návrat ke košikářství v Zámrskách
V roce 2015 a 2016 proběhl
na Odborném učilišti v Kelči
projekt „Návrat ke košikářství“.
Ten byl zaměřen na přenesení
lidové tradice nejen mezi
vyučující, ale i mezi žáky. O
projekt pletení z vrbového proutí
projevila zájem také široká
veřejnost. Ta se do pletení
zapojila hlavně při jarním
tvoření a velikonočních výstavách.
V letošním předjaří se do
pletení z proutí pustily ŽENY V
AKCI v Zámrskách. Sešly jsme
se v různém počtu po tři nedělní
odpoledne, přesněji 5.2.,26.2. a
5.3.2017, v místním kulturním
domě a začaly plést. Přišly i děti
a těm pletení taky velice dobře
šlo. Z připraveného vrbového
proutí jsme se prvně pustili do
pletení vrbové kytičky. Ti, kteří
byli rychlejší si, vytvořili i malé
základy na košíky. Navedené
proutí svázali ve vrchní části a
vytvořili klícku …třeba na primulku. Ve druhém pletení jsme
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se společně pustili do pletení
kužele. Tohle už nebylo tak
náročné na pracnost, jako
předchozí práce, ale výsledky
byly také super. Ten kdo chtěl a
měl prostor, zkoušel plést
pomlázku. Do toho se zapojily
hlavně děti. Na třetím pletení
jsme vyplétali proutěnou kouli,
která může být samostatně nebo i
po dozdobení pěkným doplňkem
v interiéru i exteriéru. Třešničkou na dortu byla proutěná
srdce. Po celou dobu panovala
super tvořivá nálada. Děvčata
myslela i na chuťové buňky a
dobroty, které upekly a ty byly
příjemnou tečkou za tvořivým
odpolednem. Děkuji, že jsem
Vám měla možnost něco málo ze
svých získaných zkušeností z
projektu předat a spolu s Vámi
tvořit. Byli jste všichni moc
šikovní a věřím, že Vám
vytvořené výrobky budou dělat
velkou radost.
Honešová Pavla, OU Kelč

a uspělo v soutěži Pivex – skončilo na
třetím místě v kategorii světlá výčepní
piva v konkurenci 35 značek.
2001 V únoru 2001 se pivovar pustil
do budování nové varny. Nové zařízení
na výrobu mladiny mělo být plně
automatické. V roce 2001 byl také
odvysílán první reklamní spot na
celoplošných českých TV stanicích.
2003 Jedenáctka Zubr Gold, kterou si
do té doby konzumenti mohli dopřát
pouze točenou, byla od července 2003 na
trhu také v lahvích. Desítka Zubr Classic
v tomto roce získala ocenění KLASA,
které uděluje ministr zemědělství
kvalitním domácím potravinářským a
zemědělským produktům.
2005 Na konci dubna 2005 pivovar
uvedl na trh novou sadu etiket lahvového
piva. Jejich autorem byl specialista na
obalový design Vladimír Kovařík, který s
pivovarem spolupracoval již řadu let, a
využil ve svých návrzích
technologických možností metalického
efektu v kombinaci s tiskem na bílém
podkladu.
2010 Byla zahájena výstavba objektu
nové stáčírny a skladů v pivovaru Zubr.
2011 Nová stáčírna a sklady v pivovaru byly uvedeny do provozu.
Vaše Hospůdka u Defiho

Dění v obci
Nekrolog
Bohužel, ani v tomto údobí se
koloběh života nezastavil. Na
věčnost odešli tři lidé z řad
někdejších Zámršťáků. V naší
obci prožili část svého života, a
proto si je ve zkratce připomeňme.
Dne 12.1. 2017 opustila tento
svět paní Milada Voldánová,
rozená Ševčíková. Narodila se
1.2. 1934 v Zámrskách
manželům Boženě a Jaroslavu
Ševčíkovým č. p. 13. Vyrůstala
společně se sourozenci
Františkem a Eliškou. Po svatbě
s panem Františkem Voldánem
se odstěhovala do Malhotic.
Společně vychovali čtyři děti
Milenu, Kamilu, Mirka a Otu.
Než odešla do důchodu
pracovala v JZD v Malhoticích.
Zemřela ve věku nedožitých 83
let.

pan Karel Bělocký

Jako druhý z kruhu rodiny
odešel pan Karel Bělocký.
Narodil se 19.8. 1932 v
Zámrskách v čísle popisném 81,
manželům Františkovi a Marii
Bělockým. Oženil se s Annou
Stodůlkovou a společně
vychovali dceru Alenu a syna
Pavla. V roce 1965 se
odstěhovali do Valašského

paní Emilie Oravová

Meziříčí. Pan Karel pracoval
jako mechanik měřících přístrojů
v Urxových závodech ve Valašském Meziříčí. Zemřel
13.1.2017 ve věku 84 let.
Do třetice zemřela náhle dne
24. 3. 2017 ve věku 76 let paní
Emilie Oravová, rozená
Novosadová. Narodila se
10.12.1940 ve Skaličce. V roce

1961 se provdala za Václava
Oravu z č.p. 14. V tomto čísle
popisném, také několik let žili
společně s rodiči a sourozenci.
Vychovali čtyři děti, Janu,
Václava, Milenu a Jiřinu. Život
zasvětila péči o děti a práci nejen
v domácnosti. Byla zaměstnána
v Karnole a v Loaně v Kelči. V
roce 1972 se s rodinou
odstěhovala zpět do Skaličky. S
manželem prožila bez mála 65 let
společného života. Ale oslavit
toto jubileum jí nebylo dopřáno.
Dokud jí to zdraví dovolovalo
ráda Zámrsky, rodinu a naši kapli
navštěvovala, vzpomínala. A
proto jí také mnoho Zámršťáků
vyprovodilo na poslední cestě.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s
námi.

Zdeňka Hašová

Milá vzpomínka na Velikonoce

Když měl Ladík 5 let a Jeník
4. roky, šli poprvé klapotat.
Stařenka jim nechala udělat u
pana Honeše stolaře, který
bydlel (nyní u Jandových)
klapotky. Po klapotání jim

donesl v čepici p. Antonín Pajdla
č.p. 22 peníze a vajíčka. Řekla
jsem „ my jsme neposlali
chlapce, aby něco dostali, my
jsme z toho měli radost“.
Hluboce jsem se tenkrát

zamyslela. Řekla jsem „chlapci,
to jsou vaše první peníze
vydělané vašima rukama“. Slzy
mi tenkrát vyhrkly. Jak asi
vyrostete, jak budete velicí a čím
se budete živit a co si koupíte za
vaše poslední vydělané peníze,
když už já tu nebudu. Za ty vaše
první vydělané peníze jsem
koupila v Kelči u Šmardů
dřevěné pouzdro. Muselo ještě
počkat 1.rok, až začal Ladík
chodit do Zámrské školy. Pán
učitel Horák ho přijímal.
Vydrželo celých 9. let co chodil i
do Kelče. Když přišlo z Hranic,
že se má dostavit na přijímačky,
v závorce bylo napsáno: psací
potřeby vezměte sebou. Řekla
jsem „ Ty nesmíš mít to dřevěné
pouzdro, budou se Ti ogaři

smít“. On řekl „ To pouzdro mi
udělalo takovou dobrou službu.
Když jsem neměl v tašce
pravítko, udělal jsem s ním
čáru.“ Pouzdro jsem schovala na
půdu. Jak jsme jeli do Austrálie,
vzala jsem ho sebou. On řekl,
děkuji, pamatuji si dobře.
Přikládám fotku, která je
focena u Panny Marie u
Ledvinového. Tehdy to fotil
soused Oldřich Pajdla. Chlapec,
který má klapotku je Ladík,
Jeník je poslední. Já jsem si
koupila za moje první peníze v
Miloticích malou taštičku do
kostela.
Napsala Marie Hašová

Zátah
Jirka Šuláků se nám rozhodl oženit, a přestože
se o tom moc nevědělo, nebo možná právě proto,
sešlo se hodně kamarádů a sousedů, aby po letech
udělali v Zámrskách zátah svatby. Doufáme, že
jsme novomanžele mile překvapili.
Do jejich společného života přejeme vše
nejlepší a věříme, že se bude novomanželům u nás
v Zámrskách v jejich nově opraveném domečku
pěkně bydlet.
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Úspěšný rok amatérských kuželkářů ze Zámrsk
Kuželkáři ze Zámrsk zažili v
letošním roce Kelečské amatérské
ligy nejúspěšnější sezónu v jejich
krátké tříleté historii. S kapitánem
týmu, Antonínem Oravou ml. jsme
se tedy krátce setkali k hodnocení
právě skončené sezony.
S jakými cíli jste vstoupili do
letošní sezóny?
Hlavním cílem bylo zabavit se za
dlouhých zimních večerů v příjemném prostředí kelečské kuželny. Na
začátku sezóny se stejně neví, jaké
týmy a v jaké kvalitě v soutěži
budou, proto se o žádných konkrétních cílech nedá hovořit.
Po první třetině soutěže jste ale
překvapivě vyhráli ve všech zápasech a celkovou tabulku jste většinu
sezóny vedli.
Samotné nás překvapilo, že jsme
hned ve druhém zápase dokázali
porazit favorizovanou Skaličku a i
s trochou štěstí se nám podařilo dlouho v soutěži držet první místo.
To je pravda, nakonec rozhodly
poslední tři zápasy a druzí jste
skončili pouze díky horšímu skóre.
Je ale třeba říct, že Skalička je
dlouhodobě lepší tým než my a
myslím si, že soutěž vyhrála
zaslouženě.
Jak byste celou soutěž zhodnotil?
Letošní ročník byl velice vyrovnaný. Do posledních kol bojovaly o
vítězství stále tři týmy, kromě nás
ještě Skalička a letos velmi dobrá
Dolina. S druhým místem proto
musíme být spokojeni. Příjemným
překvapením navíc bylo umístění
Kamily Pejchalové v kategorii
jednotlivců žen na překrásném
třetím místě. Já osobně jsem se letos
také poprvé dostal do první trojky
jednotlivců v kategorii mužů a navíc
Václav Vozák obsadil taky vynikající páté místo.

Pozn. redaktora – Dovoluji si
podotknout, že Antotnín Orava byl
druhý za bezkonkurenčním Karlem
Ovčačíkem ml. ze Skaličky, který
svými výkony mezi amatéry ani
nepatří.
Budete se účastnit soutěže i v
letošním roce, případně chcete něco
dodat závěrem?
Do soutěže, pokud bude opět
vyhlášena, se samozřejmě přihlásit
chceme. Je to příležitost potkávat se s
lidmi z okolí, které jsem já sám před
třemi lety pořádně neznal. Také bych
chtěl za celý tým poděkovat panu
Pitrunovi a panu Pavelkovi za kvalit
ní zázemí a servis. Klobouk dolů,
jakou s námi mají ve svém věku
trpělivost. Také chci poděkovat
Monice Pavelkové ze Zámrsk za
zpracovávání výsledků a pravidelného zpravodaje k soutěži. Samozřejmě také všem ostatním, kteří
jakkoliv přispěli k organizaci celé
soutěže a všem soupeřům.
Za redakci zpravodaje ještě
doplňujeme sestavu našeho týmu,
která již druhým rokem hrála v
nezměněné sestavě: Trlifaj Petr,
Orava Antonín ml., Vozák Václav,
Vozák Zdeněk, Pejchalová Kamila,
Vinklárek Pavel a Pavlík Petr.
Za redakci Zámršťáku se připojujeme s gratulací k vynikajícím výsledkům a přejeme našim kuželkářům
hodně úspěchů i další sezóně. vz.
POŘ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DRUŽSTVO

Skalička
Zámrsky
Dolina
Hasiči Kelč
Ohnivý dech
HT Kladeruby
Střelci Kelč
PIMAKO

ZÁPASY

VÝHRA

REMÍZA

PROHRA

SKÓRE

DRÁHY

PRŮMĚR

BODY

21
21
21
21
21
21
21
21

15
15
13
13
10
9
6
1

1
1
1
0
0
1
0
0

5
5
7
8
11
11
15
20

146:64
141:69
130:80
108:102
118:92
85:125
74:136
40:170

111:57
103:65
102:66
84:84
83:85
74:94
74:94

858,6
822,0
820,5
785,0
780,0
765,0
726,4
711,0

31
31
27
26
20
19
12
2

56:112

Pár střípků z letošních Velikonoc
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