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Adventní čas v obci

Ženy v akci rekapitulovaly

Prezidentské volby

Rozsvěcení vánočního stromku,
vánoční dílničky, či koncert v kapli

Shrnutí činností spolku
v uplynulé roce

U nás tato významná událost
probíhala tradičně ve velké
pohodě a klidu

Váš Zámršťák vstoupil do čtvrtého roku existence!

Slovo místostarostky
Vážení a milí čtenáři, máme za sebou první měsíc v
novém roce 2018 a naše první letošní vydání
zpravodaje. Konec roku bývá většinou bilanční a s ním
místostarostka obce
je spojeno i shrnutí ať už pracovního, tak i osobního
života. Přejeme vám, aby ten letošní rok byl pro vás o trochu lepší a snazší. Aby
jste měli více času na své blízké, koníčky a na práci, která vás baví. Hlavně vám
přejeme zdraví, protože bez něj jde vše hůř.
Máme již rozhodnutí o udělení dotace na opravu hasičské zbrojnice a to kladné.
Na hasičské zbrojnici bude vyměněno okno, podlahy, rozvedena nová
elektroinstalace a dveře. Spolu s hasičskou zbrojnicí se do nového kabátku obleče i
obecní úřad. Vše by mělo být hotovo do oslav 120. výročí hasičského sboru. Opět je
také podána žádost na herní prvky a to přes Mikroregion. Tentokrát jsme žádost
rozšířili i o malé hřiště naproti kapli. Zbytek prvků je plánovaný do klidové zóny
vedle hřiště. Měli by zde být prvky pro děti všech věkových kategorií a to máme
dětí opravdu hodně. Ve věkové skupině 0-6 je jich 18. A ve věkové skupině 7-15 je
33 dětí. Tak snad nám to letos vyjde a děti budou mít o důvod více jít ven a být s
kamarády. Kolem víceúčelového hřiště je vybudovaný chodníček pro lepší přístup.
Na jaře vysadíme břeh keříky. Nová dvě zrcadla jsou již nainstalována, takže
bychom měli mít větší přehled. Žádost na snížení energetické náročnosti budovy a
to kulturního domu je ve fázi vyhodnocování. Na obecní traktůrek jsme pořídili
radlici na sníh pro rychlejší a určitě snazší úpravu chodníku. Myslím, že premiéru
zvládli na jedničku. Věříme, že budeme úspěšní i v ostatních žádostech o dotace a
naše obec bude stále krásnější. Novou nájemkyní hospůdky je paní Alena
Trlifajová, doufáme, že bude spokojená a tím i všichni návštěvníci.

Alžběta
Šimáčková

Alžběta Šimáčková,
místostarostka

Vítám vás u již čtvrtého ročníku
zpravodaje. Rok 2018 není významným jen
pro naši republiku, ale také i pro Zámrské
hasiče. Letos totiž oslaví 120. výročí od
svého založení. Při oslavách tohoto výročí
bychom chtěli uspořádat také setkání rodáků
ze Zámrsk. Touto cestou bychom vás chtěli
požádat o pozvání svých rodinných
příslušníků, kamarádů a přátel, kteří v
Zámrskách již nebydlí. Určitě se do Zámrsk
rádi přijedou podívat. Oslavy se uskuteční
23. - 24. 7. 2018 a více informací o těchto
oslavách vám přineseme v příštím vydání
zpravodaje. Do nového roku přejeme našim
čtenářům zdraví, pohodu a osobní úspěchy.
Za redakci Helena Vozáková

Statistika roku 2017
počet obyvatel na začátku roku
počet obyvatel na konci roku
přistěhovali se
odstěhovali se
opustili nás - Pavlíková Františka
svatby:
Edita a Jiří Šulákovi
diamantová svatba
Marie a Vladimír Hašovi
zlatá svatba
Božena a Václav Vozákovi

235
245
15
4
19.8.2017
22.4.2017
30.11.2017
30.12.2017
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Ze života farnosti
Milí zámršťané, milí farníci!
Na začátku nového roku, který letos končí pro dějiny našeho národa tak významnou osmičkou, Vás srdečně zdravím z kelečské fary!
Církevní liturgický rok začíná od první neděle adventní na přelomu listopadu a prosince, proto teď, koncem ledna, máme za sebou už plné dva
měsíce jeho běhu. Prožili jsme rekordně krátký advent bez jediného všedního dne ve čtvrtém týdnu, který se „smrskl“ na nedělní dopoledne 24.12.
Od štědrého večera jsme slavili narození Pána Ježíše celé dva vánoční týdny. Vánoce skončily 7.1. v neděli o svátku Křtu Páně, jen den po
Slavnosti Zjevení Páně, kdy nás navštěvovali tříkráloví koledníci. Nyní prožíváme první část liturgického mezidobí, takzvaný masopust, který
zakončí v polovině února 14.2. Popeleční středa. Tímto dnem přísného postu od masa a postu újmy zahájíme čtyřicetidenní přípravu na
Velikonoční události s připomínkou utrpení a oslavou zmrtvýchvstání Pána Ježíše.
Po rychlém přehledu uplynulých a očekávaných dob liturgického roku bych se s vámi rád vrátil ke krásným a pamětihodným událostem právě
skončených dní. Jistě vám v Zámrskách neuniklo, že má k naší obci vřelý vztah nově jmenovaný olomoucký pomocný biskup Mons. Antonín
Basler. Již jako kancléř arcibiskupství a farář u svatého Michala v Olomouci nás nejednou navštívil a slavil s námi významné dny v naší kapli
svatého Václava. Jeho vánoční návštěva, kdy vedl půlnoční bohoslužbu ve farním kostele v Kelči a dopoledne na Boží hod sloužil mši svatou v
zámrské kapli, byla pro nás velkým vyznamenáním a projevem jeho pastýřské lásky. Pán Bůh zaplať!
Poslední událost, kterou do uzávěrky zpravodaje můžeme vzpomenout a popsat, je 19. farní ples, který se uskutečnil v sobotu 20.1. Zahájení
obstarali mladí, kterých se sešlo 18 párů, aby nacvičili polonézu na hudbu z filmu Dobytí ráje. V deset hodin se do programu dostalo taneční
vystoupení na hudbu Karla Hašlera, které nacvičila paní Jandová s deseti páry tanečníků a mladí se přidali na hudbu z muzikálu Pomáda. Půlnoční
překvapení před losováním tomboly pak obstarala scénka „Setkání hokejistů 40 let od Nagana“, která připomněla dvacáté výročí zlatých
olympijských medailí, které vybojoval tým vedený Jaroslavem Jágrem s Dominikem Haškem v brance.
Do zbytku plesové sezóny i do celé postní doby ať Vám dá Bůh své požehnání a proste prosím v modlitbách za mír a spravedlnost podle Boží
vůle o.Jan Bleša, farář

Mše svatá na Boží hod v zámrské kapli

Snímky z 19. farního plesu

Vzácná návštěva
I když Ježíšek nosí dárky 24. prosince, přesto jsme jeden zvláštní a vzácný dárek dostali až o den později. Po 14 letech naši kapli navštívil
biskup olomoucké arcidiecéze. Naposled zde celebroval mši sv. otec biskup Josef Hrdlička u příležitosti svěcení znaku a praporu obce v roce 2003.
Zavítal mezi nás Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký, vůbec poprvé od svého vysvěcení. Oslavili jsme tak v příjemné, přátelské a
milé atmosféře příchod Spasitele. Myslím, že to byl krásný vrchol všech oslav v naší obci, a že jich opravdu bylo požehnaně.

Milí přátelé,
velmi rád vzpomínám na naši společnou bohoslužbu o Božím hodu vánočním. Vždy, když přijedu do obce Zámrsky a vidím Vaši
krásnou kapli sv. Václava, jak tvoří překrásnou vertikálu uprostřed vesnice, napadne mne, jak velký je to dar, že Bůh sám přebývá
uprostřed Vás, mezi Vámi a s Vámi. Tím víc mne těší, když vím, že to není jen krásný hmotný svatostánek, ale že svou hojnou účastí
na bohoslužbě ukazujete, že vytváříte živý Boží chrám, jak říká sv. Pavel: vystavěný z živých kamenů. Každá mše sv., to je
chvalozpěv díků za Boží přítomnost a blízkost, za Boží nekonečnou lásku, s kterou náš Pán šel pro nás na kříž. Vděčnost je současně
tou nejkrásnější prosbou o jeho další pomoc, abychom postupně jeden po druhém dosáhli věčného života, a něco krásného tady po
nás zůstalo pro ty mladší. Kéž se tedy nám všem stále lépe daří, aby Pán Ježíš zářil z našich životů; aby stále více pronikalo jeho
smýšlení naším smýšlením, jeho způsob žití naším životem. Děkuji za Vaše modlitby, i já na Vás denně pamatuji.
Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký
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Obec Zámrsky
Zastupitelstvo obce Zámrsky
Usnesení č. 5/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Zámrsky, konaného dne 1.12. 2017 na obecním úřadu v Zámrskách
Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí:
1. Informaci k inventarizaci majetku pro rok 2017 provede inventarizační komise jmenovaná starostou
2. Starosta podal informaci o pronájmu pohostinství od 1.11.2017 s paní Alenou Trlifajovou
3. Informaci o rozpočtovém opatření č.5/2017, které schvaloval starosta obce 5.10.2017 z pověření ZO, k volbám do PS parlamentu ČR
4. GDPR- informace k zákonu o ochraně osobních údajů
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Nevyvěšovat záměr na prodej a na směnu pozemku p.č.170, do vyjasnění majetkoprávních vztahů k p.č.169
2. Zadání výběrového řízení na opravu hasičské zbrojnice
3. Projednání oprav místních komunikací a lesních cest v roce 2018
4. Pověření starosty na dohodnutí schůzky se zastupitelstvem obce Skaličky, na dořešení odstraněné anomálie Kamenec
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1. Volba ověřovatelů zápisu, starosta pověřil Martina Pajdlu a Františka Pavlíka, zapisovatelem pověřil Alžbětu Šimáčkovou
(hlasování – pro 6 hlasů)
2. Program schůze s doplněnými body 1. Odpuštění nájmu s KD, 2.žádost záchrané stanice Nový Jičín o finanční příspěvek, 3. Podání
žádosti na MMR, 4.zadání výběrového řízení na opravu hasičské zbrojnice, 5.GDPR- zákon na ochranu osobních údajů,6.schválení
příspěvku Mikroregionu Hranicko, 7.rozpočtové opatření č.5/2017
(hlasování -pro 6 hlasů)
3. Rozpočtové opatření č. 6/2017 v navrženém znění – návrh úpravy rozpočtu a důvodová zpráva jsou přílohou k zápisu č.1
(hlasování -pro 6 hlasů)
4. Hospodaření obce dle rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu na rok 2018 ve výši 1 skutečného čerpání rozpočtu 2017, tj.3/12 – v
období 1.1.2018 - 31.3.2018
(hlasování- pro 7 hlasů )
5. Pověření starosty obce provádět rozpočtová opatření do konce roku 2017 v limitu do výše 50 tis. Na straně výdajů a na straně příjmů
neomezeně
(hlasování pro- 7 hlasů)
6. Vyplacení finančních odměn občanům, kteří vykonávali veřejně prospěšné práce za rok 2017, dle předloženého návrhu starosty – příloha k
zápisu č.2
(hlasování -pro 7 hlasů)
7. Schválení dodatku smlouvy na dodávku elektřiny pro období 1.1.2018- 31.12.2019 od ČEZ prodej a.s. (hlasování- pro 7 hlasů)
8. Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje na období 1.1.2018 –
31.12.2019
(hlasování -pro 6 hlasů, proti 1 hlas)
9. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2019-2021
(hlasování -pro 6 hlasů,proti 1 hlas)
10. Záměr na směnu pozemku část.110, za část 109 o rozloze 77m2, schválení uveřejnění záměru
(hlasování – pro 7 hlasů)
11. Návrh na odměňování členů zastupitelstev obcí od 1.ledna 2018 nařízení vlády 318/2017sb. Zastupitelstvo obce Zámrsky stanovuje svým
neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: starosta 10950kč, místostarosta 7500kč, člen
zastupitelstva bez dalších funkcí 405kč. Odměna bude poskytována ode dne 1.1.2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát
člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude
odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
(hlasování – pro 7 hlasů)
12. Prominutí úhrady poplatku „Ženám v akci a SDH Zámrsky“ za pronájem sálu KD dne 30.9.2017, kdy pořádali Hodovou zábavu a 2.12
„Ženám v akci“ za pořádání Předvánočních dílníček v sálu KD Zámrsky
(hlasování – pro 7 hlasů)
13. Nepodpořit žádost Českého svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín o finanční příspěvek na rok 2017 (hlasování – pro 7hlasů)
14. Podání žádosti na MMR. Program – Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018.DT č.2 Podpora zapojení generací do komunitního života
( hlasování- pro 7 hlasů)
15. Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádný příspěvek Mikroregionu Hranicko výši 6457kč na kalendáře a štěpkovač.
(hlasování – pro 7 hlasů)
Starosta obce: Pala Arnošt

Místostarostka obce: Šimáčková Alžběta

Nová komise k vodnímu dílu?
Zastupitelstvo obce Zámrsky zvažuje založení nové komise, která by se dlouhodobě věnovala problematice „ Vodní dílo Skalička“. Tato
problematika se už mnoho let řeší a předpokládáme, že se ještě mnoho let řešit bude. Zastupitelstva obce jsou volena pouze na čtyřletá
období, jednotliví zastupitelé tudíž neznají a ani nemohou znát celý vývoj projektu. Komise by tedy měla být jakousi pamětí,
shromažďovatelem veškeré dokumentace a poradním hlasem jakéhokoliv zastupitelstva.
Z hlediska obce Zámrsky se může jednat o největší majetkové i nemajetkové změny na řadu desetiletí. Věříme, že se v naší obci najde
dostatek erudovaných občanů, které by tato práce oslovila a pro které by byla výzvou. Možná jsou v obci lidé, kteří se problematikou
dlouhodobě zajímají. My na zastupitelstvu o nich nevíme a neznáme jejich názor. Pokud byste měli zájem v komisi pracovat, ozvěte se
přímo starostovi Arnoštu Palovi, popř. kterémukoliv zastupiteli obce, který je vám nejbližší.

fotografie z akcí v obci

http://zamrsky.schmucker.cz

Každé úterý od 17.30-19.30 se na vás těší
naše nová knihovnice paní Eva Hynčicová
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Dění v obci
Opět po roce jsme se
Rozsvěcení vánočního stromku sešli
u našeho vánočního
stromečku. Počasí letos vyšlo
opravdu kouzelné. Děti si více
než rozsvěcování stromku a
zpívání koled užívali zimních
radovánek. Měly rozzářené oči a
neměly ani čas na připravený čaj
nebo něco na zub. My dospělí
jsme se chviličku zastavili v
předvánočním shonu, někteří si
zazpívali, někdo si dal svařáček a
čaj, byl čas na sousedskou
besedu. Dětičky si odnesly
adventní kalendář, aby jim doba
očekávání rychleji utekla. Naše
soutěž o vyrobení betlému byla
tentokrát těžší. O to více jsme byli

překvapení, jak nádherné
betlemy jste donesli. Bylo těžké
vybrat tři nejhezčí, protože
všichni, kteří donesli, jsou moc
šikovní. Naši tři výherci byli
Terezka Perutková, Markétka
Vozáková a Anička Oravová.
Všechny holky dostaly něco na
zub, výhru za Aničku si převzala
její babička. Betlémky nám navíc
budou krášlit kapli po celou
vánoční dobu. Co dodat, byl to
příjemný start adventní doby.
Doufám, že se ve stejném nebo i
větším počtu sejdeme zase za rok.
Alžběta Šimáčková

Vánoční dílničky
Už se stalo dobrou tradicí, že
si v předvánoční čas uděláme
pohodičku a začneme vyrábět.
Dílničky byly tentokrát v režii
Peti Perutkové a Irči Vinklárkové.
Holky si pro nás připravily
papírové andělíčky, stromečky,
hvězdy ze svačinových pytlíků,
vánoční ozdoby ze samotvrdnoucí hmoty, svícínky z
jehličí. No děti měly co vyrábět. A
že se kreativitě meze nekladou,

některé maminky si nazdobily
truhlíky na okna, vyrobily
adventní věnce, no prostě každý
dle svojí fantazie. Vždy je
příjemnější vzít si mustr někde u
„sousedů“, každý přidá radu a
pochválí dílko a ještě navíc je
příjemná atmosféra. My ženské si
pokecáme, děti zabaví, každá
něco napeče na zub, no prostě
značka ideál a předvánoční
pohoda.
Helena Vozáková

Sbor svatého Huberta zpíval v Zámrskách

V neděli 10. 12. 2017 se svým
pásmem písní vystoupil v kapli
svatého Václava v Zámrskách
Sbor svatého Huberta. Toto
pozvání přijal od spolku ,,Ženy v
akci Zámrsky“ pod vedením paní
Heleny Vozákové. Koncert se
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nesl v duchu adventních či
lidových písní. Navodil i
atmosféru přicházejících se
vánočních svátků. Nechyběly
písně např. Půlnoční od Václava
Neckáře, Bim bam, Už jdou
andělé, Betlémské prozpěvování,

Husličky od Vlasty
Redla a jiné. Do krásné
m o d e r n í k a p l i č k y,
patrona české vlasti sv.
Václava si písně přišli
poslechnout místní i
přespolní. Atmosféra
byla úžasná.
Za toto pozvání a
milé přijetí všem
děkujeme. Přejeme
všem, kdo mají elán
pro druhé něco dělat,
aby se jim tato práce
dařila. Ti, co dostali do
vínku jakýkoliv dar
umění, ať jej zúročují a
rozdávají ve své blízkosti. Vždyť v dnešní
uspěchané době je
málo radosti, lásky a
porozumění.
Za Sbor sv. Huberta
I. Skýpalová
Honzíkovi asi doma zpívají místo ukolebávek
vánoční písně :-)

Dění v obci
Nejen silvestrovský fotbálek
Je osm hodin ráno a jak by
řekl děda Komárek ,,chčije a
chčije‘‘. Na to, že máme v 10
hodin sraz na hřišti, abychom si
zahráli silvestrovský fotbálek
nám počasí moc nepřeje. Samozřejmě nic neponechávám náhodě
a chystám várnice na čaj a
svařáček, košík s dřevem, jelikož
jsme se domluvili, že si opečeme
nějaké klobásky na grilu a věřím,
že se počasí umoudří. Před
desátou, jak jsem přijel na hřiště s
potřebným materiálem, přestalo
pršet. Nastal ale další problém,
asi všem dobře známá
ZÁMRŠŤÁCKÁ DOCHVILNOST. V 10:30 jsme se už
konečně sešli a začalo vše

fungovat jak má. Voda na čaj
vařila, Helča s Alčou připravily
svařák, Kamil Hovančík si vzal
na starost gril. Mezi tím jsme
koštovali slivovičku, vzorků bylo
dost. Zázemí připravené, takže
jsme mohli nastoupit na hřiště.
Opět starší proti mladým (někteří
mladí nepřišli, protože nenašli ty
správné kopačky s pruhama).
Hráli jsme na tři třetiny, pauzy
jsem určoval já, dle fyzické
kondice nás starších. Přestávky
byly výživné, doping jen
povolený - valašský. Během
utkání, ani po něm, naše vyškolené zdravotnice nenahlásily
žádná zranění, což dosvědčuje, že
jsme hráli ve férovém duchu. A co

dodat k samotnému zápasu. Z
mého pohledu vyhrála fyzička
mladých nad umem a rozvahou
nás starších. Zápas skončil 9:6
pro mladé, na penalty 3:3. Po
zápase jsme zlikvidovali zbytek
vzorků, obsah várnic a grilu.

Naše Hospudka
o

Když za mnou přišla Helča Vozáková, ať
napíši něco za Naši hospůdku do Zámršťáku,
řekla jsem ji, že absolutně nemám ponětí co
bych napsala, ale že se pokusím. A první co
mě napadlo, je poděkovat všem, kteří Naší
hospůdku navštěvují a díky nim toto kulturní
vyžití může fungovat. Doufám, že ani v roce
2018 tomu nebude jinak a všichni zachovají
Naší hospůdce přízeň, protože hospoda a

štamgasti tvoří spolu odjakživa oboustranně
výhodnou symbiózu. Během těch necelých
dvou měsíců v roce 2017, co Naše hospůdka
fungovala, došlo i ke změně, byl zrušen
Defiho koutek a tato část hospody je úspěšně
už odzkoušena a i využívána hlavně ke
schůzování dobrovolných hasičů a našich
Žen v akci, které to jen tak mimochodem umí
také dobře rozjet. Dále proběhlo i pár akcí

Podle mého soudu se akce
nakonec povedla i když to ráno
vypadalo všelijak. Zbývá už jen
všem popřát do nového roku
pevné zdraví a rodinnou pohodu a
spoustu dalších přátelských
setkání.
Čupo

v kulturním domě na sále u kterých byla i
Naše hospůdka - setkání důchodců, posezení
s myslivci, výroční schůze dobrovolných
hasičů a řekla bych, že spokojenost byla na
všech stranách. U akce s myslivci nám s
roznáškou pitného režimu vypomohla
Adélka Kašpárková, za což ji touto cestou
ještě jednou za Naší hospůdku děkujeme.
Zbývá už jen za Naši hospůdku popřát všem,
ať v roce 2018 štěstí máte a každou vteřinu si
užíváte, zdraví ať vás provází, přátelé a láska
rozhodně neschází, žijete v klidu, bez
nesnází, zkrátka přeji jen to nej a ten nový rok
ať je báječnej !!!
Alča Trlifajová

Zimní vyprávění o rybaření
Když jsem napsal do minulých novin,
rozhodl jsem se, že napíši i nyní. Začalo mě
to bavit. A zase o rybách. Co dělají a jak se
chytají i v zimě.
V zimě rybáři mění místa a ryba je moc
opatrná. Nejlepší jsou hluboká místa na
řece, tam doplave hodně ryb. Dobrá jsou
místa i pod splavy, tam pořád teče voda a
nezamrzne tam úplně. Ale musí se dávat
pozor na okolní led, aby byl dost silný,
abychom se neprobořili.
V televizi jsem také sledoval a sleduji
pořady s Jakubem Vágnerem o rybách. On
jezdí na Sibiř, Kamčatku a daleko po světě
a tam chytá ryby tak, že vyvrtá dírku do
ledu, nahodí udici a čeká a chytá. Ty ryby,
které potom chytne, jsou nádherné a moc
veliké.

S panem Vágnerem jsem se také už
setkal. V Olomouci měl v obchodním domě
svůj odpolední program spojený s
vyprávěním o rybách, rybaření atd. Je to
velice zajímavé vyprávění.
My jsme byli s tatínkem také chytat
ryby v prosinci, ale jen na chvíli. Stejně
jsme nic nechytli, ale aspoň jsme si
popovídali a podívali se, jaké je to u Bečvy.
Po dvou hodinách nás vyhnala zima. V létě
je to lepší. Už se těším, jak budeme zase v
létě chytat ryby.
Teď Budou zimní prázdniny a to
pojedeme s maminkou a tatínkem na hory,
kde je jiné vyžití. Lyže, sníh, stavění
sněhuláků a bunkrů. I tam je to moc fajn.
Ale rybaření a ryby to se mi moc líbí.
Matěj Pala
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Dění v obci
Posezení s důchodci
17.11.2017 proběhlo již tradiční setkání s
důchodci. Úvodní slovo si vzala místostarostka
Alžběta Šimáčková a už byly na řadě se svým
krásně připraveným vystoupením děti ze ZŠ a
MŠ Skalička. Každé z dětí nám krátce
představila ředitelka Dušana Mužíková.
Vystoupení dětí velmi mile potěšilo, vždyť do
Skaličky chodí spoustu dětí i ze Zámrsk, tak
jsme měli možnost vidět naše zámrské děti v
akci. Dalším bodem programu bylo slovo
starosty Arnošta Paly. Seznámil nás, co se na
obci během roku událo a co ještě obec čeká. K
tanci a poslechu již také tradičně hrál Miloš
Škarka. Myslím, že je to velmi pěkně strávené
odpoledne a určitě stojí za to přijít i příští rok.
Za kulturní komisi Marie Oravová

Turnaj v ping-pongu

Jak je dobré míti hospodu, se
ukázalo v pátek 28.12. Bez toho
by totiž žádný turnaj nebyl. Po
několikátém vypitém pivu přišel
spontánní nápad zahrát si pingpong. Slovo dalo slovo a rázem
bylo několik lidí domluvených. O
den později v sobotu se to začlo
scházet a kolem 14:30 už se
rozehrával první zápas. Hospoda
byla natolik otevřená našemu
nápadu, že se dokonce točilo
pivo, vařilo kafe a tím pádem byl
veškerý potřebný proviant
zajištěn. Nikdo moc nečekal, že
se turnaje zúčastní dokonce 2
„přespolní“ hráči (Otík a Jarda) a
to je možná to, co přispělo k dobré

náladě a příjemně strávenému
odpoledni v našem kulturním
domě. Pomyslnou třešničkou na
dortu bylo umístění bratrů
Trlifajových shodně na prvním
místě se stejným ziskem 6 bodů.
Možná by bylo dobré, podobnou
akci zopakovat, protože ohlasy
všech zúčastněných byly veskrze
pozitivní a organizátoři jistě
napříště zvládnou, zajistit i
nějakou odměnu pro vítěze.

Tříkrálová sbírka v Zámrskách

V Zámrskách 17.1., protože mně
tady v obci zdaleka všichni
neznáte jménem, přidávám ke
jménu i získaný přídomek.
Honza Neubauer, („mladý od Hašů“)

V letošním roce se ve Tříkrálové sbírce v Zámrskách vybralo 11641,-Kč.
Pořádající Charita Hranice všem dárcům moc děkuje.
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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.

3) Nemůže tím méně tento
příspěvek považován býti jako za
činži, třebaže se již od doby
vyrovnání odvádí, za větší
robotní výkony sedláků, poněvadž nikdy činžovním příspěvkem nebyl, jelikož úvod robotních seznamů z r. 1777 obsahuje
výslovnou poznámku, že domkaři nejsou povinni takový
příspěvek dávati, kteráž poznámka nemohla by býti vepsána,
kdyby udání vrchnosti nebylo
pravdivé.
4) Také to dokazuje, že to nebyla
činže, že prvotní obnos byl
snížen, jelikož vrchnost by si byla
jistě přebytek nechala vypláceti
k vlastní ruce.
Dále se k vaší stížnosti toto
nařizuje. Vzhledem k tomuto
nejvyššímu rozhodnutí budiž
tento daňový obnos, kterýžto
budoucně nikdy jakožto činže
vrchnosti odváděná uznán býti
nemůže – z nových seznamů
robotních vypuštěn a to nejen ze
zámrských nýbrž i u němetických
domkařů, kteří se ve stejném
postavení nacházejí a do nových
seznamů robot buďtež pouze
zapsány gruntovní činže a
naturální povinnosti, pak předivo
podle provedeného šetření a
oprávnění vrchnostenského a
takto upravené nové robotní
seznamy buďtež sem k dalšímu
vysokému potvrzení předloženy.
V Hranicích dne 20. dubna 1798
Svobodný pán von (foworttof m
p)?? (jméno bohužel nečitelné)
Tento vrchní uvedený vysoký
výnos uvádí se keleckému
hospodářskému úřadu na vědomost a k zachování s návrhem,
aby se nové robotní seznamy co
nejdříve pozměnily a sem
předložily, stěžujícím si budiž
pak toto rozhodnutí vydáno proti
potvrzení, které sem budiž
předloženo.
V Hranicích 20. dubna 1798
Panskému keleckému
hospodářskému úřadu
v záležitosti daňového příspěvku
zámrských domkařů.

Povaha roku
Zdálo se, že letos zimy ani
nebude. Ale po vánocích uděřila
taková zima, jaké ve zdejším kraji
žádný, ani ten nejstarší, nepamatuje. Přišly velké sněhové
vánice s prachovým sněhem a
studený Polák neustále foukal a
zimu čím dál tím více přitužoval.
Lidé se neodvažovali ani vyjíti ze
stavení, ba ani do lesa na trochu
klestí nešel nikdo. Ani do kostela
se nechodilo, zvláště děti a staří
lidé! Na cestách byly až 3 m
vysoké závěje, kterými ostrý vítr
neustále hýbal, sníh odnášel na
nová místa a staré závěje
doplňoval. Cesta do Kelče byla
nesjízdná. Závěje byly prohazovány, ale uvolněná silnice přes
noc zase byla zaváta. Zima tak
řádila až do první polovice
března, potom mrazy poněkud
povolily. Však byl již nejvyšší
čas, neboť v některých chalupách
neměli čím topiti. I škola byla na
14 dnů zavřena. Bečva byla
zamrzlá až do dna.
Jarního tání jsme se velmi
obávali. Sníh však ponenáhlu
mizel. Kamenec byl následkem
nakupených ledů v řečišti Bečvy
vodou zatopen; ledy byly občanstvem lámány a odstraňovány,
aby voda měla volný odtok.
Jaké bylo však bolestné
překvapení, když zjara některé
stromy nevyrašily. Umrzly. Nejvíce mrazem bylo zničeno
ořechů, i starých úctyhodných
velikánů, které byly chloubou
svých majetníků a okrasou
vesnice. I mnoho švestek, jednak
puklicí vymořených, padlo za
oběť mrazu. Ovocné stromy byly
vykáceny na palivové dříví.
Smutná byla podívaná na vesničku, které jiné roky v máji
slavila bílý týden a byla zeleným
šerem zahalena, když stromy jen
slabě kvetly a ze skromné zeleně
trčela holá ramena zmrzlých
stromů.
Krupobití
Letošní rok byl pro rolníka
nepříznivý. Co nezničily a nevysílily mrazy, to zničilo krupobití.
1. srpna na pohled z nepatrného
mraku velmi rychle přihnala se

bouře a bílými kroupami, vlastně
kusy ledu, zničila úrodu rolníkovi
v plném proudu žní. Kroupy byly
velikosti holubího, místy i slepičino vejce. V domech průčelím
k západu obrácených byla rozbita
okna. U Vinklárků rozbila jedna
kroupa obě okenní tabule a spadla
ve světnici pod stůl. Cesta poseta
byla sraženým listím a ulámanými větvičkami s nedozrálým
ovocem. Hospodáři byli zničeni a
každý chodil zamlklý jak stín.
Škoda krupobitím způsobená
byla odhadnuta takto: chleboviny
byly poškozeny na 50%, oves na
80%, okopaniny na 25%.
Požár
Dne 6. července vyhořela
Janu Pajdlovi stodola. Požár byl
lokalizován. Hořelo v noci.
Pomník padlým
Pomník padlým vojínům,
postavený v roce 1916, byl
letošního roku na podnět pana
starosty Josefa Kubeše opraven a
doplněn mramorovou deskou
s jmény obětí války světové. Na
opravu pomníku přispěli příbuzní
padlých vojínů.
Slavnost svěcení a odhalení se
velmi pěkně vydařila. V neděli
ráno za krásného počasí šel
průvod ze Zámrsk do Kelče na
smuteční mši sv. Odpoledne byl
pomník odhalen a posvěcen P.
Bohuslavem Zrůnkem, administrátorem z Kelče. Slavnostní
kázání měl P. Martin Horký, farář
ze Špiček. Slavnosti zúčastnilo se
mnoho hostí z okolí, mezi jinými
pan okresní hejtman Bohdan
Wachsmahl, pan ing. Linhart
Odstrčil, zástupci posádkového
velitelství v Hranicích majoři
Klimek a Smékal a mnoho jiných
hostí. Po slavnosti byla lidová
veselice v zahradě pana Frant.
Mašlaně.
Svatováclavské oslavy
Svatováclavských oslav
v Praze v červenci zúčastnili se
Karel Horák, Vojtěch Klvaňa,
František Mašlaň ml., Vojtěch
Haša.
Tisícileté úmrtí sv. Václava
oslaveno bylo lampiónovým
průvodem a tklivou vzpomínkou
před pomníkem padlých.

Oběti světové války
Padli
1914
Novák Josef
1915
Čepica Jan
Novák Josef
1916
Kubeša Eduard
Kubeša Antonín
1918
Ledabyl Antonín
Ledabyl Stanislav
Zemřeli
1916
Dobeš Josef
1917
Trlifaj Ferdinand
Žídek František
1921
Haša Valentin
Orava Josef
Stodůlka Frant.
Nezvěstní
1914
Haša Jan
Orava Jan
Orava Jan
Řimák František
1915
Pavlík Josef
1918
Skokan František
Odpočívejte v pokoji!
Z kroniky obce Zámrsky vypsala
Jana Dančáková
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Zámršťané
Zlatá svatba
Je to krásné, je to k nevíře, ale s
jubilejními výročími svatby se
nám doslova roztrhl pytel. Je to
krásné a v dnešní době opravdu
záviděníhodné a také příkladné.
Dne 27. 1. 1968 si řekli své ano
slečna Ludmila Stodůlková a
pan Miroslav Zábranský. Čas
uběhl jako voda a nebylo to jistě
vždycky lehké, ale zlatá svatba už
je tu. A tak se 13. 1. 2018 v naší
kapli opět obnovovaly manželské
sliby.
Jubilantům přejeme do dalších
společných let hodně zdraví,
pohody, radosti a hlavně Božích
milostí.

JUBILANTI

Nekrolog
Naší nejméně oblíbenou
součástí zpravodaje jsou
nekrology. Bohužel vyhnout
se jim nemůžeme, i když je to
smutné psaní. Přesto tak
dlouhý a pestrý život nejde
nepřipomenout.
Dne 4. 1. 2018 odešel na
věčnost po prožitých 93
letech pan František Pavlík.
Narodil se 31. 7. 1924 v
Zámrskách manželům Františkovi a Bohumile Pavlíkovým jako nejmladší ze 4
dětí. Vyrůstal společně se
sestrami Bohumilou, Marií a Ludmilou, Bohumila však ve 14 letech
zemřela.
Dne 5. 7. 1958 se oženil s Františkou Hlavicovou z Branek, vychovali
spolu syna Františka a dceru Marii. Těšili se z deseti vnoučat a později
dvanácti pravnoučat. Prožili spolu 59 let v manželství, oslavit diamantovou
svatbu jim, ale dopřáno nebylo. Manželka Františka zemřela 19. 8. 2017.
Pan Pavlík celý život pracoval v zemědělství. V mládí s rodiči a poté v JZD
Skalička jako zootechnik. V důchodu pak v soukromém rodinném
hospodářství.
Na poslední cestu jsme jej doprovodili z kaple sv. Václava dne 11. 1.
2018. Za každý život je třeba poděkovat, a za tak dlouhý a barvitý
obzvláště. Odpočinutí lehké dej Vám ó Pane a světlo věčné ať Vám svítí.
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Zdeňka Hašová

ÚNOR
Masaříková Jarmila
Segeťa Čestmír
Masařík Josef
Zábranská Ludmila

73
82
78
78

let
let
let
let

Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky

37
76
37
16

BŘEZEN
Jandová Anna
Hynčica Jiří
Pajdla Josef
Nováková Hedvika
Klvaňa Jan

80
72
60
88
72

let
let
let
let
let

Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky

41
73
88
84
111

DUBEN
Haša Vojtěch
Vozák Václav
Vozák Libor
Perutka Zdeněk
Šulák Jiří

74
78
50
71
50

let
let
let
let
let

Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky

11
28
28
87
2

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

PODĚKOVÁNÍ
Milí Zámršťáci, rok se s rokem sešel a já bych vám chtěla moc
poděkovat. Poděkovat za všechny květiny. Ať už vlastní
výpěstky nebo ty narozeninové, a že jich loni bylo. Opět nám
celý rok krásně zdobily kapli. Vážím si vašich darů i toho, že mi
květiny sami nabízíte. Každá kytka před oltářem je tedy i vaší
zásluhou. Do tohoto roku vám všem přeji hodně zdraví,
pohody, spoustu krásných výpěstků a už se těším na další
spolupráci.
Zdeňka Hašová

Prosba
NOVOROZENECKÁ JIP OLOMOUC: DOCHÁZÍ NÁM CHOBOTNIČKY!!!

V poslední době si naše maličká miminka velmi oblíbila háčkované chobotničky, které jsme dostali darem od šikovných
maminek. Tyto chobotničky mají děti po celou dobu hospitalizace u sebe, jsou díky nim klidnější, cítí se víc v bezpečí a
nakonec si je odnesou domů.
Protože bychom rádi věnovali chobotničku každému, hledáme šikovné ruce, které by nám ji podle návodu zvládly
vyrobit.
Za každou snahu DĚKUJEME!!!
Návod najdete i na: http://www.nedoklubko.cz/chobotnicky/
I my, Ženy v akci, se k tomuto snažení 4.3.2018 od 15. hod v našich háčkovacích dílničkách přidáme.
Pokud do toho chcete jít s námi, níže přidáváme návod, popř. na dílníčkách naučíme.
Chobotnička (návod)
Podmínky:
Musí být 100% bavlna, žádné směsi. Chapadélka nesmí za žádných
okolností přesáhnout délku 22cm. Nepoužívejte žádná bezpečnostní
očka, knoflíčky nebo korálky.
Začínáme hlavičkou a celou chobotničku háčkujeme v kuse, bez přišívá
ní 1. uháčkujeme 6 ks do magického kroužku.
2. každý KS rozdvojíme (12)
3. do každého druhého KS uh. 2 KS (18).
4. do každého 3. KS uh. 2 KS (24).
5. do každého 4. KS uh. 2 KS (30).
6. do každého 5. KS uh. 2 KS (36).
7. – 14. do každého KS uháčkujeme jeden KS.
15. každý 5. a 6. KS sháčkujeme (30).
16. – 17. do každého KS uh. jeden KS.
18. každý 4. a 5. KS sháčkujeme (24).
19. – 20. do každého KS uh. jeden KS.
21. každý 3. a 4. KS sháčkujeme (18).
22. do každého KS uh. jeden KS.
23. uháčkujeme 7 KS, 8. a 9. sháčkujeme – opakujeme ještě jednou (16).
24. do každého KS uh. jeden KS.

Teď budeme háčkovat chapadla.
Délka chapadel by neměla být více než 22cm.
Uháčkujeme cca 55 řetízkových ok. Do každého řo háčkujeme dva
nebo tři krátké sloupky, tím se nám
chapadýlko začne pěkně kroutit. Doháčkujeme až na začátek řetízk
u a ukončíme pevným okem do
poslední řady hlavy, jeden ks vynecháme. Opět uháčkujeme 55 řetíz
kových ok … atd. Celkem nám chapadel vyjde 8.
Zakončení chobotničky:
Chobotnici si dáme hlavou dolů, chapadla směřují ven (jako paprsk
y sluníčka) a uháčkujeme 16 KS.
ukončíme pevným okem. V další řadě sháčkujeme každé dva KS (
máme 8KS). A opět sháčkujeme (4KS). Ukončíme a zapošijeme.
Pro veselejší výraz chobotničky vyšijeme oči a pusu.
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Doprava
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Spolky v obci
Ženy v akci a rok 2017
Po perném prosinci nás
čekala příjemná změna v podobě
pozvání na výroční valnou
hromadu sboru dobrovolných
hasičů 13. 1. 2017. Té se
účastníme velmi rády, poněvadž
nic neorganizujeme a jen posloucháme chválu i od okolních
sborů. Je to velmi příjemné.
Tímto hasičům děkujeme za milé
pozvání a příjemně strávený
večer.
Dne 21. 1., nás čekal nástup v
plné polní, abychom pomohli
našim hasičům s tradičním maškarním plesem. Téma kalendář
jsme doplnily vlastnoručně
vyrobenými tričky s vytrženým
listem kalendáře. I přes menší
účast dětí kvůli chřipkové epidemii byla akce úspěšná.
Začátek roku samozřejmě
patří plesové sezóně. Některé z
nás se zúčastnily farního plesu v
Kelči. Po dlouhé době jsme
provětraly plesové róby a oprášily taneční kroky. Perličkou
bylo, že cenu co jsme věnovaly
do tomboly, vyhrála Helča zase
zpátky.
Jarní dílničky se nesly v
duchu, pleteme z proutí. Pod
taktovkou Pavly Honešové a pod
našima rukama vznikly během tří
nedělí proutěné kytičky, košíčky,
hnízdečka, koule a na závěr i
jehlany. Ověřily jsme si, že
umíme plést i bez jehlic či háčků.
Březen byl velmi pilný a kulturní, kromě zmíněných dílniček,
část z nás navštívila představení
divadla Ventyl jménem Dva
nahatí chlapi. Ještě, abychom u
tohoto tématu chyběly. Divadla
není nikdy dost, a tak jsme si
vyjely jako již tradičně do Prahy
na muzikál. Tentokrát na Ples
upírů, a že to byl zážitek. Můžeme vřele doporučit!
V rámci naší výborné spolupráce s našimi hasiči se stává
tradicí pálení čarodějnic spojené
s prvním kolem soutěže v požárním sportu, tentokrát 30. 4. I přes
chladné počasí vše proběhlo ke
spokojenosti všech. Vypít se vše
vypilo a o jídle nemluvě.
Pomáhat a chránit, letošní
téma dětského dne. I bez účasti
Policie ČR jsme to zvládli s
bravurou a ku spokojenosti všech
dětí. Počasí nám přálo, dětí přišlo

provedly návštěvníky. Je to sice k
nevíře, ale i v Zámrskách se
občas objeví nějací turisti. Byli
velmi spokojení, dostali výklad i
chlebíčky a myslím, že na nás jen
tak nezapomenou. Tolik žen s
košťaty se prý jen tak nevidí.
Samotná pouť proběhla téměř
luxusně, jednak přispělo
nádherné počasí, a také věhlas
naší Zámrské kavárny, která jíž
po několikáté sídlila v hasičárně.
Pekařky nám napekly, pivo i
slivovice tekla proudem. Malá
výstavka u kapličky i galerie na
šňůře splnily nad míru naše
očekávání. Pohoda jen to
hvízdne.
Být? Či nebýt? To otázka. Na
pořad dne proto přichází, již
Schůzujeme v Naší hospůdce

taky požehnaně, co dodat další
úspěšná akce ve spolupráci s
hasiči. I fotbalový zápas Ženatí
versus Svobodní se bez nás
neobešel, půjčily jsme své muže
a některé i syny.
29. 7., byl dnem tradičního
turnaje 4 obcí, zúčastnily se týmy
Skalička, Těšice, Komárovice a
naši borci. Ani zde jsme nechyběly, ať už jako pomocné síly, či
dozor u skákacího hradu nebo jen
jako fanynky. Jak dospělých, tak
i dětí.
Možná, že se nám letos podařilo založit novou tradici, protože
naše Zdenča je akční na více
frontách, táhneme tu pomyslnou
káru s ní. Do ledasčeho nás
namočí. Některé z nás totiž v
kostele uvidíte jen před poutí, a
to uklízet. U příležitosti 150.
výročí posvěcení kapličky se u ní
po letech konala mše sv. a
věříme, že nebyla poslední.
Léto uteklo jako voda a
nadešel konec prázdnin. Není
sice co slavit, ale i tak mnozí z
nás zavítali na hřiště. První
termín loučení s prázdninami
nevyšel, počasí hold neporučíme. Na podruhé už to vyšlo.
Vyráběli jsme trička technikou
savování a i přes smutek dětí ze
začátku školního roku bylo
veselo až do večera.
Nejvíce práce a starostí
tradičně máme s Poutí na sv.
Václava. Pod vedením naší
budoucí čestné členky paní
Palové jsme vypulírovaly kapli,

Na společném výletě

Loučení s prázdninami
... pokračování na str. 10
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Spolky v obci
Ženy v akci a rok 2017 ... pokračování
několik let očekávaná hodová
zábava. Kulturák praskal ve
švech, Ervin s kapelou hrál jak o
život a Zdeňa s Pepou u vstupného nenechali proběhnout ani
myš. Bar byl průběžně doplňován z domácích zdrojů celé
obce. Toník se měl ve výčepu co
ohánět. No, tak vypité Zámrsky
nikdo z nás nepamatuje.
Jako odpočinkovou akci, tzv.
za odměnu jsme se zúčastnily
tradiční hodové zábavy sousedních Němetic. Konečně jsme v
baru stály na té správné straně.
V předvečer státního svátku
28. 10. prošel Zámrskami
lampiónový průvod v naší režii,
položili jsme věnec k pomníku
padlých, zapěli hymnu a nechyběla ani promítaná pohádka pro
děti.
Listopad, tak ten byl ve
znamení samých kulatin a tudíž i
oslav. Naše Zdenička oslavila
krásné, teprve 30. narozeniny. A
u toho jsme samozřejmě
nemohly žádná chybět! Trošičku
jsme si z ní udělali prču a
korunovali ji královnou všech i
pro tu příležitost právě vzniklých
Zámrských spolků. Náramně
jsme si to s ní užily.
Beseda s důchodci není až tak
naše akce, ale i tam přikládáme
ruku k dílu zvláště, když naše
předsedkyně je také členkou
zastupitelstva. Hold, musíme si
pomáhat.
Když slaví naše první dáma,
to nemůže být jen tak. Kam se
hrabe Zemanová, Klausová i
Havlová na naši paní Palovou
nemá ani Trampová. Kulturák
jsme zkrášlily nejen novými
záclonami, ale i našimi hereckými výkony. Žádné narozeniny
se prostě bez pověstné scénky
neobejdou. Udělily jsme s paní
místostarostkou historicky první
řád vařečky zlaté a zorgani-

Dětský den

zovaly vystoupení na MDŽ. Paní
Palovou jsme přijaly za čestnou
členku našeho spolku.
Naše Peťa Perutková a potažmo i Irča Vinklárková si na svá
bedra vzaly předvánoční dílničky. Rozhodly se nás zase
přiučit něčemu novému a zabavit
nám děti. Zákusečky, kafíčko,
svařáček, a tentokrát i višňovka
od holek z Hustopeč nám
zpříjemnily tvořivé odpoledne a
adventní čas mohl začít.
Zúčastnily jsme se také rozsvěcování vánočního stromu a

Pálení čarodějnic

přispěly nějakou tou dobrotou.
Své zástupce máme i při
poslední leči, kterou pořádají
naši myslivci. Účastníme se moc
rády, jen z Marcely se letos stal
inventář kulturáku. Pomáhala,
kde se dalo a stále. Za to jí moc
děkujeme.
Kdo ještě nebyl vánočně
naladěn, mohl to napravit svou
účastí na adventním koncertu v
kapli. Tentokráte nám zazpíval
sbor sv. Huberta z Loučky. I zde
jsme nechyběly.
Naší srdcovou záležitostí je

vámi oblíbené Česko zpívá
koledy. Nestojí to moc námahy,
ale je to příjemně a vesele
strávený čas s vámi.
Dne 29. 12., proběhlo naše
první ukončení roku. Navštívily
jsme v plném počtu naši nově
otevřenou hospůdku a oficiálně
přijaly nové členky. Jsou jimi
Peťa Štrálová a Alča Trlifajová.
Takže je nás už deset. To nepočítám čestnou členku paní Palovou a jediného muže mezi
ženami v akci Šmukyho. Nálada
byla výborná a veselá, možná i
hravá. A do nového roku jsme si
daly předsevzetí, že se budeme
takto potkávat častěji. Není totiž
všechno jen o práci.
Poslední den v roce nemůže
chybět tradiční silvestrovský
fotbálek a samozřejmě my na
něm. Fanoušci a konzumenti
jsou také potřeba. A nakonec jak
jinak strávit poslední den v roce
než v dobré společnosti. Svařák,
čaj i nějaká ta klobáska se vždy
najde, takže nás neodradí ani
nepřízeň počasí. Silvestr v KD se
letos nekonal, ale i přes to takový
malý improvizovaný a trošku
putovní proběhl.
Co na závěr, to byl v kostce
náš rok. Když dáváme souhrn
dohromady, vždy se zhrozíme,
kolik toho za ten rok vlastně
bylo. A to je dobře. Někdy nám
jde hlava kolem a naši rodinní
příslušníci to s námi nemají
lehké, ale děláme to rády a s
vervou.
Tímto děkujeme všem členkám za práci, čas i píli. Neutuchající dobrou náladu a co dodat.
Do nového roku hodně zdraví a
elánu. Ženy jen tak dále!
Poděkování patří také všem,
co nám v naší práci pomáhají,
zvláště našim hasičům, našim
rodinným příslušníkům, všem
pekařkám, zastupitelstvu a vám
všem co navštěvujete naše akce.
Helča Vozáková a Zdenča Hašová

Připravované akce:
10.2.2018
Maškarní ples
KD
SDH
4.3.2018
Háčkujeme chobotničky
obec
Ženy v akci
30.4.2018
Pálení čarodějnic
hřiště
Ženy v akci
Případné změny a bližší informace zveřejníme místním rozhlasem a letáky do schránek.
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Spolky v obci
DOBRÝ ROK V ŽIVOTĚ SBORU
Vážení spoluobčané, dovolte
mi, abych Vás v krátkosti
seznámil s činností našeho sboru
v roce 2017.
Loňský rok jsme zahájili jako
obvykle VVH sboru. Tato schůze
se nesla v přátelském a pohodovém duchu. Klidný průběh však
narušil bratr František Hlavica,
ze spřáteleného sboru Těšice,
který si pravděpodobně neuvědomil, na čí schůzi se nachází a
ve své zdravici náš sbor téměř
opomenul a rozplýval se nad
spolkem Ženy v akci. Tím zmátl i
zástupce okolních sborů a ti
zjevně dezorientováni směřovali
tu více, tu méně své zdravice
témuž seskupení. (tady bych
chtěl zdůraznit, že nám to
samozřejmě nevadilo, neboť
povětšinou se jedná o naše
manželky a tudíž jsme rádi, že
ony jsou rády, že je někdo
pochválí).
Již 21. ledna jsme se
spolupodíleli na pořádání tradičního maškarního bálu. Ten se
tentokrát konal ve stylu
„Kalendář“. Jako vždy jsme
zajistili, jak se dnes říká
„speakera“ a samozřejmě obsluhu v kiosku. Nutno konstatovat,
že účast masek byla poněkud
nižší než v minulých letech, na
čemž se pravděpodobně
podepsala i chřipková epidemie,
musím však podotknout, že
svěřených úkolů se naši bratři
zhostili se ctí.
Výroční Valná hromada
okrsku Skalička se konala 3.
února. Zde nás důstojně reprezentovali bratři Vinklárek Pavel,
Orava Antonín ml. a Vojtěch
Pavlík. V průběhu jednání bylo
rozhodnuto, že námětové cvičení
se uskuteční v Ústí. Avšak
okrskové kolo v požárním sportu
vybojovali naši zástupci pro náš
sbor.
Na základě výsledku jednání
okrskového výboru jsem svolal
6. dubna výbor SDH, aby se
poradil a připravil strategii pro
reprezentaci našeho sboru na
těchto nejvýznamnějších hasičských akcí v roce. Jak se dozvíte
později, přijatá strategie byla
úspěšná a myslím, že se za ni
můžeme klidně pochválit.
Uznejte sami.

Okrskové kolo v požárním sportu v Zámrskách

Naše družstvo

21. dubna v krásné, pozdně
jarní odpoledne se zvukem naší
krásné dědinky rozlehl zvuk
požární sirény. Zděšení, šok. Co
se to jenom mohlo stát?! Že by se
někde usadil rudý kohout?!
Vždyť díky vynikající preventivní a osvětové činnosti by u nás
nic takového nemělo hrozit!
Vědomi si své povinnosti,
připraveni a odhodlaní, se v cuku
letu u hasičské zbrojnice seběhli
členové zásahové jednotky,
připraveni neprodleně zasáhnout. Po chvíli však přerušil zvuk
sirény plechový, neosobní hlas,
oznamující cvičný poplach. A tak
jsme vyrazili směr Ústí, kde jsme
se po boku okolních sborů
zapojili do záchrany jablečno trnkového sadu. To se podařilo
především moudrým rozhodnutím velitele zásahu. Ten po
zvážení všech okolností a
vyhodnocení složitosti zásahu
správně určil naši jednotku jako

útočné družstvo, které má se
stříkáním bohaté zkušenosti. Po
rozvinutí vedení ukončeného
dvěma C proudy a následné
likvidace hrozícího nebezpečí
mohl být zásah ukončen. Ovšem
zástupci profesionálních hasičů
ze stanice Hranice chtěli, poněkud záludně prověřit naši připravenost, v naději že nás nachytají
a naše výzbroj nevydrží dlouhodobou zátěž. Jak se však zmýlili!
Stroje všech jednotek spokojeně
předly, hadice se dmuly, voda
stříkala. Po cca 20 minutách
rezignovali a povolili zásah
ukončit. Na tomto místě bych
chtěl vyzdvihnout skvělou
spolupráci s obecním úřadem,
který naši jednotku vybavil
moderním a kvalitním výzbrojním a výstrojním materiálem.
Jak vidět, my se jim za to
odvděčujeme kvalitní reprezentací naší obce. Po skončení
zásahu proběhlo obligátní

školení zásahových jednotek.
Druhý den, tedy 22. dubna
jsme v hojném počtu přišli
podpořit obecního řezníka při
příležitosti jeho zásadního životního rozhodnutí.
Již 30. dubna následovalo
okrskové kolo v požárním sportu, které jak jsem uvedl, pořádal
náš sbor. Proto se uskutečnila 20.
a 24. dubna brigáda na hřišti,
abychom vše řádně připravili na
nadcházející akci. Samotná akce
byla zahájena ve 13 hodin. Po
přeboru jednotlivce se splnilo
naše očekávání. Ten suverénně
vyhrál časem 21,37 sec. bratr
Vojta Pavlík. A to ještě považte,
že se neúčastnil jeho bratr, bratr
František Pavlík ml. Po této
disciplíně jsme se pevně usadili
na krásném třetí místě, což bylo
ideální pro zaskočení ostatních
při požárním útoku. A ty jsme
opravdu zaskočili. Když viděli
nástup našich borců na start,
skvěle provedenou naběračku a
nádherné rozvinutí útoku,
pochopili soupeři, že se ocitli v
poli poražených. Avšak záhadným hnutím osudu vedení nevydrželo. Ani v závodě, ani vodní.
Povolila hadice u rozdělovače.
Nikdo to Pavlovi Kubešovi
nebude vyčítat, neboť sportovní
svět zná větší sportovní tragedie.
Cožpak si ještě vzpomene někdo
na Matthewa Emmonse, jak
přišel o zlatou olympijskou
medaili?
A přišel květen. Ten se již
tradičně nese především ve
znamení společenské reprezentace sboru. 30. dubna jsme se
zúčastnili oslav svátku našeho
patrona sv. Floriána v Kelči. 6.
května byli někteří naši členové
pozváni na oslavy stých narozenin bratrance hasiče Čupy a
sestřenice hasičky Aleny (pozn.
redakce – místní označení pro
příznivce, ale nečleny sboru).
Tam, jsme jedli, pili, hodovali –
prostě jsme nezklamali.
Další schůze SDH, tentokrát
členská, se uskutečnila 27.
června. Na programu byla
příprava dětského dne a fotbalu
Ženatí v. svobodní. Byly rozděleny úkoly, obsazení jednotlivých funkcí a pozic. U této
schůze stojí za zmínku, že byla
... pokračování na str.12
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hojně navštívena hosty, bratry
hasiči z Němetic, což sice není
zcela obvyklé, ale potěšilo.
Tradičně, dopoledne, druhou
sobotu v červenci jsme se sešli na
místním fotbalovém stadionu „U
Luže“, abychom připravili hrací
plochu i servisní zázemí pro
konání dalšího dětského dne. Ten
se nesl v duchu hesla „Pomáhat a
chránit“. Slunečného dne
využilo velké množství dětí, aby
se v doprovodu rodičů či
prarodičů dozvěděli něco o práci
Policie ČR, která chrání náš
klidný spánek. Po skončení dětských her obsadili hrací plochu
borci hájící barvy ženatých a
svobodných, aby poměřili své
síly v tradičním klání. V obou
týmech máme samozřejmě své
zástupce, proto je těžké hodnotit,
které družstvo bylo lepší. To
ukázal až výsledek. Na skvěle
střiženém pažitu, o který se stará
Libor „Karel“ Trlifaj, proběhl
lítý boj, vedený však v duchu fair
play a tudíž tentokráte nemusela
zasahovat RZP ani místí zdravotník (Bětka Šimáčková).
Výsledek 6:1 však poskytuje jasný obraz toho, co se odehrávalo
na hřišti. Nutno uznat, že na
penalty vyhráli svobodní 5:3.
15. července proběhlo mimořádné neavizované jednání výboru SDH. Zde bych chtěl podotknout, že tato schůze byla sice
nejkratší v celém roce, ale zato
konstruktivní. Z toho bychom si
měli vzít příklad, protože někdy
jsou schůze příliš hlučné, ale
mnohdy bez jasných závěrů.
Dovolte, abych citoval usnesení:
„na mimořádném jednání výboru
SDH Zámrsky bylo rozhodnuto,
že s okamžitou platností se sestra
Zdenka Hašová stává velitelem
soutěžního družstva žen při SDH
Zámrsky“ konec citace.
25. července se uskutečnila
další schůze výboru SDH. Na
programu byla příprava Turnaje
čtyř obcí a Turnaje nadějí.
Samotný turnaj proběhl v
sobotu 29. července od 13 hodin.
Na hřišti se představily mužstva
Komárovic, Skaličky, Zámrsk a
Těšic. Chtěl bych zdůraznit, že
nejen v družstvu Zámrsk, ale i
Těšic se představilo několik
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opravdu dobrých fotbalistů. Naši
borci obsadili krásné třetí místo,
čímž nezklamali a opět obsadili
medailové pozice.
Již 12. srpna naši členové
podstoupili fotbalové klání na
turnaji v Těšicích, kde po skvělém vystoupení obsadili první
místo. Zde bych chtěl poděkovat
především bratrům Robertu
Jiříčkovi a Vojtovi Pavlíkovi, že
díky nadstandardním vztahům s
hasiči z Těšic dokázali navázat
kontakty i na poli fyzické přípravy hasičstva, jejímž výborným
doplňkem je právě fotbal.
2. září bylo opravdu veselo v
„Zeměděláku“. A aby bylo
opravdu veselo, o to se postarali i
zástupci z našich řad. Bratr Josef
Jakubec totiž slavil třicáté narozeniny.
13. září - opět schůze výboru.
Program? Příprava na hody.
Takže 26. září v 17 hodin brigáda
na úklid hasičárny. A když jsme
se na ty hody tak pěkně připravili
a toho času v naší obci nebylo
provozováno žádné restaurační
zařízení, proběhla 27. září ve
večerních hodinách zkouška
výčepního zařízení. Bohužel pro
velikou zimu nebyla účast příliš
hojná, ale ukázalo se, že i
hasičárna může být multifunkční.
28. září vypukly naplno
oslavy. A v letošním roce byly
opravdu úctyhodné, jelikož se
nám sešla dvě významná jubilea.
Kaplička pany Marie Svatohostýnské 150 let a kaple
Svatého Václava 15 let od

vysvěcení. Naše uniformovaná
ekipa dala celé akci punc
důstojnosti a vážnosti. Vždyť
přece za uniformami, do nichž
jsou oděni statní, mladí muži, se
otočí nejedna sukně a kdejaká
panímáma slzu zatlačí. A co
teprve, když tyto muže vidí v
kapli při čestné stráži! Po mši
svaté, kterou celebroval
nezapomenutelný P. Mgr. Josef
Červenka, jsme se přesunuli,
opět za doprovodu hudebníků
Kelečského orchestru, zpět k
hasičárně do improvizované
kavárny u „Prasklé hadice“. Po
zhlédnutí fotografií vystavených
v galerii „Na šňůře“ mohl každý
dát svůj hlas nejlepšímu snímku.
Možná si kladete otázku, proč při
hodnocení roku v životě SDH
hovořím o výstavě fotografií.
Proč? Protože i na poli umělecké
fotografie sbírají naši členové
vavříny. Ano, ono 1. místo bratra
Antonína Oravy ml. v soutěži
„Fenomén selfie“ by mohlo být
považováno za takovou tu první
vlaštovku v dalším oboru našeho
širokého záběru odborností.
A když už jsme byli tak
nádherně rozběhlí, již v sobotu
30. září jsme, opět ve spolupráci
s Ženami v akci, uspořádali
hodovou zábavu. K tanci a
poslechu nám zahráli voříšci z
kapely Takzatrup. Kdo se zúčastnil, jistě mi dá za pravdu, že i v
tanci jsou naši členové opravdu
dobří.
Ale nejen v tanci, ale
dokonce i ve zpěvu. Ano, je to
tak. Přesvědčit se mohl každý,

kdo se zúčastnil 27.10, v
předvečer oslav naší státnosti,
lampionového průvodu. Při
zpěvu hymny totiž hrály dominantní úlohu hlasy členů hasičského sboru.
Bohu ku cti, bližnímu ku
pomoci. Tohle moto zná každý
hasič. A protože žádnému hasiči
není cizí zodpovědnost za sebe,
za ostatní, za národ ani za vlast,
splnila většina z nás svoji
občanskou povinnost a ve dnech
20. a 21. října jsme si zvolili nové
zákonodárce. Ano, i v Zámrskách „bude líp“.
Poté přišel listopad a další
oslava. Tentokrát oslavila plnoletost sestra Zdenka Hašová. Pro
změnu zase v „Zeměděláku“. I
tohoto úkolu jsme se zhostili
zodpovědně.
Jelikož schůzovní činnost
sboru byla ohrožena problémy v
sektoru pohostinství, restaurací a
hoteliérství v naší obci, další
jednání výboru SDH se uskutečnilo až 16. listopadu. Na
tomto jednání proběhly delegace
na VVH okolních sborů našeho
okrsku. Tyto se jednotlivých
VVH zúčastnily téměř přesně v
dohodnutém obsazení. Věřím, že
na příští řádné schůzi výboru
přednesou podněty, jež nabyli při
jednáních okolních sborů. Dalším bodem byla nominace sestry
Hašové na školení preventistů v
Hranicích. Následovalo sestavení týmu pro turnaj v ping
pongu v Horních Těšicích (za
zmínku stojí, že naši borci opět
překvapili). Hlavním bodem
jednání byla příprava VVH
sboru. Vzhledem k tomu, že v
tomto roce nás čeká radostná
událost, byl toho dne zvolen
termín oslav 120-ti let od
založení sboru. Na závěr podal
velitel bratr František Pavlík ml.
informaci o připravované opravě
hasičské zbrojnice.
19. prosince se členové
výboru sešli ve zbrojnici, aby
projednali její opravu, tak jak ji
navrhla obec. Bylo vzneseno
několik připomínek, jejichž
realizací a zapracováním byl
pověřen velitel.
Den 30. prosinec byl významným dnem, pro našeho
věkem i služebně, nejstaršího
člena Václava Vozáka. Ten totiž
... pokračování na str.12

Spolky v obci
DOBRÝ ROK V ŽIVOTĚ SBORU ... pokračování
oslavil zlatou svatbu. Dovolte
mi, abychom mu tímto jménem
sboru pogratuloval.
I v tomto roce již proběhla
výborová schůze SDH. A to 9.
ledna v místní hospůdce.
Doladily se nějaké drobnosti k
VVH, projednala se pomoc při
přípravě maškarního plesu a
hlavně řešily se další přípravy,
jak bylo výše uvedeno, oslav
120-ti let založení SDH. Byl
stanoven harmonogram oslav a
zodpovědnost jednotlivých
členů za konkrétní věci. Zároveň
bylo rozhodnuto, že se výbor
bude scházet každý měsíc, v
případě potřeby i častěji.
Možná si někdo říká, mluví o
lednu tohoto roku a zatím kromě
okrskového kola, žádné úspěchy
na poli hasičského sportu?
Nebojte. I zde jsme dosáhli
výborných výsledků. Již 14.
července za úmorného horka
předvedli naši borci nádherný
výkon na Partutovickém Zetku.
Přesto, že jim místní fanoušci
nebyli příliš nakloněni, dokázali
vybojovat 7. místo z 28 manšaftů. Jistě uznáte, že takováto
pohárová soutěž dokáže závodníky potrápit a mnohdy se vracejí
značně znavení. To však nelze
říci o chlapech ze Zámrsk. Již ve
čtvrt na jednu ráno druhého dne

se postavili na start v Němeticích. Na bídně osvětlené, promáčené trati, kde sebemenší
chyba ohrožovala soutěžící
fatálním zraněním, předvedli
bezchybný výkon a snad jen
nějakou chybou časomíry
skončili sice na pěkném sedmém
místě, ale výkon mířil jednoznačně výš.
Další nezapomenutelnou
stopu zanechali naši členové na
poli kuželkářském. V rámci
kondiční přípravy podstoupili
tuto náročnou proceduru. A i zde,
jak jinak, uspěli. Schválně se
zkuste zeptat, jak dopadl loňský
ročník Amatérské kuželkářské
ligy.
Samozřejmě, že uvedené
akce není možno zde podrobněji
analyzovat, proto zájemce o další
informace odkazuji na nejen v
naší republice populární zpravodaj Zámršťák, kde jsou jednotlivé akce podrobněji popsány.
Dovolte mi, abych shrnul výše
uvedené. Uplynulý rok nelze
hodnotit jinak než jako úspěšný.
V podstatě se nám podařilo vše,
co jsme si předsevzali.
Dovolte mi dále, abychom
poděkovali, především obecnímu zastupitelstvu, za podporu
naší činnosti. Věřím, že ji budeme tuto podporu vydatně vracet v

pomoci při zajištění ochrany
majetku obce i občanů, jejich
zdraví i kulturního a sportovního
vyžití. Vždyť spolková činnost je
motorem života každé obce.
Poděkování patří také manželkám našich členů, neboť
někdy musíme na oltář sboru
přinášet těžké oběti a ony to snáší
statečně. Nesmíme opomenout
ani Ženy v akci, bez kterých si
nedovedu představit akce určené
pro ty nejmenší.
A co Čupo. Tomu patří
poděkování za poskytnutý azyl
pro naše rokování, i když věřím,
že ho z toho někdy musí bolet
hlava a možná, že se někdy ani
nestačí divit.
No a v neposlední řadě chci
poděkovat našim členům. Starostovi, že se stará o blaho sboru,
i když někdy musí zařvat.
Arnoštovi s Laďou za starost o
techniku, Zdeňovi za vedení
pokladny, Pepovi za guláš,
Tondovi za nadhled, členům
soutěžního družstva za reprezentaci sboru, Frantovi, Zdence,
Robertovi, Petrovi, Vojtovi a
všem ostatním.
Omlouvám se všem, na které
jsem zapomněl nebo jsem je
urazil. Ale věřím, že společnými
silami, s určitou dávkou pokory a
schopnosti přijmout kompromis

můžeme pokračovat v tom, co
naši předkové započali. Každý
máme své problémy a své splíny,
ale vzpomeňme na to, co
pěkného jsme spolu zažili. Byly
časy lepší i horší. Zahoďme staré
s p o r y, z k u s m e s e n a d n ě
povznést. Kde jinde, by jsme se
naučili dělat takové steaky,
hranolky, párky v rohlíku. Kdo
by nás naučil tak skvěle čepovat
pivo nebo žbryndať sodovky. Je
možno získat někde takovou
praxi v zacházení s hadicí? A to
nemluvím o stříkání! Tohle Vám
dá pouze život mezi hasiči. Proto
zvu všechny mladé, starší i staré
občany a občanky, pokud mají
chuť rozšířit naše řady, neváhejte
a přidejte se k nám. Rádi Vás
uvítáme.
V letošním roce nás čeká
jedinečná událost – výročí 120-ti
let založení sboru. Ti chlapi, kteří
jej tenkrát zakládali možná ani
nečekali, že by mohl mít
takovéto trvání. Vždyť přežil
Františka Josefa, Ferdinanda,
Masaryka, Heydricha, Háchu,
Beneše, Gottwalda, Zápotockého, Novotného, Svobodu,
Husáka, Havla. Dělejme tak, aby
přežil i Klause se Zemanem.
S laskavým svolením vedení sboru
zapsal VV ml.

Myslivecké sdružení Doubek Mikuláš opět zavítal mezi nás
Myslivecký spolek Doubek
uzavírá svou sezonu poslední
leči.
Dne 9. 12. 2017 v 8.00 hod. to
v Kulturním domě vypuklo.
Předseda spolku pan Kopečný
myslivce a honce přivítal, myslivecký hospodář pan Vykopal,
všechny přítomné seznámil s
průběhem honu. Určeny byly
čtyři leče Hluboček, Hájek,
Velikonoce, Stražisko a provoláním „Lovu zdar“ mohl lov
začít.
Určenou leč myslivci i honci
obešli a tak mohl být hon v 14.30
hod ukončen slavnostním výřadem. Slovilo se pět zajíců.
Pozvání přijalo 33 myslivců a
7 honců. Králem honu byl pan
Václav Humplík z Kelče, kterému všichni přítomní zazpívali

pod vedením pana Vlčka „Lesu,
lovu zdar.“ Pro všechny byla
připravena bohatá tombola,
hlavní cena byla sele divočáka,
výborný srnčí guláš a dobrá
zábava. Proto obliba této události
roste a kulturní dům praská ve
švech. Hudební doprovod v
podání paní Slimáčkové s
každou hudební sérií zaplní
parket.
Všem organizátorům a mysliveckému spolku patří velký dík,
za výbornou poslední leč a
nezbývá než jim popřát úspěšný
celý rok, hodně zdraví i elánu,
abychom se mohli opět sejít v
roce 2018.
Antonín Pajdla ml.

Milí čtenáří,
rok se s rokem sešel a
my jsme opět zavítali
mezi vás. Již tradičně
jsme přišli v předvečer
svátku svatého Mikuláše, tedy v úterý 5. prosince. Okolo páté jsme
navštívili první domy.
Mezi nejmenšími byli
méně či více odvážní a
vyslechli jsme spoustu
pěkný básniček, písniček a modlitbiček.
Našlo se zde také pár
zlobivců, kteří hned po
našem příchodu ztratili
všechnu odvahu.
Doufáme, že všichni co
byli hodní, hodní
zůstanou a ti co byli
zlobiví, se polepší.
S pozdravem Mikulášská družina
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Dění v obci
Zámrské koledování

Je to k nevíře, ale i v letošním roce jsme se
v hojném počtu sešli u kaple sv. Václava,
abychom naše hlasy spojili v koledách s celým
světem. Nikdo nás nedoprovázel, a přesto si
každý z nás krásně zapěl.
To bychom nebyli my, aby nevyvstal nějaký
problém. Tentokrát nás dost potrápila
elektřina. Várnice se svařákem a čajem nám
totiž vyhodily pojistky, a tak nám přestal svítit
dokonce i stromeček. Vše se však, díky
šikovnému Kamilovi, Pavlovi a panu
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starostovi, v dobré obrátilo. Stromeček svítil,
víno hřálo, zpívali jsme z plných plic a
samozřejmě od srdce. No byla to paráda.
Nikdo neměl suché tóny a došlo i na dostatek
přídavků. Samozřejmě nám k tomu nechyběly
ani dobroty k zakousnutí, mimochodem za ně
moc děkujeme našim pekařkám.
Večer nám utekl jako voda, v dobré
společnosti je čas nějak rychlejší. Je hezké
vidět, jak tato akce lidi baví a sbližuje. Vlastně
jsme se všichni vánočně naladili, popřáli si k

svátkům a rozešli se do svých domovů
odpočatí a spokojení. A tak to má být.
Chtěla bych moc poděkovat všem mým
spoluorganizátorům i všem účastníkům. Bez
nich by to nikdy nebylo tak super, jako to je.
Všem co Česko zpívá koledy organizují, ale i
čtenářům přeji za nás ze Zámrsk klidný
zbytek adventu a krásné Vánoce, plné
splněných přání a pohody. A za rok se těšíme
zas.
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Jedeme na
dovolenou!
10.2.2018
ve 14hod
v KD Zámrsky

S
- tombola
- občerstvení

vystoupí

PATELKY
Kelč
Pořádající Ženy v akci a SDH Zámrsky Vás srdečně zvou
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Zdeňka Hašová

Volby
Volba prezidenta České republiky v naší obci
V letošním roce se uskutečnily historicky
druhé volby prezidenta republiky. Někteří z
vás šli k volebním urnám vůbec poprvé.
Prezidentské volby přitahují snad největší
pozornost voličů, přesto nebyla účast nijak
závratná. Ve stálém volebním seznamu má
naše obec 190 voličů.
První kolo voleb se uskutečnilo ve dnech
12. a 13. ledna. Ve volební komisi zasedla jako
předsedkyně Alžběta Šimáčková, místopředsedkyně Mgr. Marcela Vozáková, členka
Petra Perutková a zapisovatelka Zdeňka
Hašová. Jako první odvolila krátce po 14.
hodině paní Jana Dančáková a jako úplně
poslední sobotní volič nezklamal a přišel
odvolit pan Antonín Orava. V pátek po
uzavření volební místnosti nás přišli zkontrolovat příslušníci Policie ČR. Vše bylo v
pořádku. Celkem se voleb zúčastnilo 63,73%
tedy 122 voličů hlasy byly rozděleny
následovně:
Miloš Zeman 34,96% tedy 43 hlasů
Pavel Fischer 30,89% 38 hlasů
Michal Horáček 10,57% 13 hlasů
Marek Hilšer 8,94% 11 hlasů
Jiří Drahoš 8,94% 11 hlasů
Petr Hannig 3,25% 4 hlasy
Mirek Topolánek 1,63% 2 hlasy
Jiří Hynek 0,81% 1 hlas

Sčítání nám šlo pěkně od ruky a v
Hranicích jsme výsledky odevzdávali jako
šestí i s pochvalou. Zapečetěnou a
podepsanou obálku jsme měli jenom my. A
bodejť by ne po dvě a půl hodiny
trvajícím školení. Když něco
děláme, tak pořádně. A už tam nám
bylo jasné, že druhé kolo nás
nemine. Někteří voliči sledující
páteční zpravodajství se báli, aby
na ně i u nás nevyskočila obnažená
aktivistka nebo si to tajně přáli.
Musíme vás uklidnit, či zklamat, u
nás vám nic takového nehrozí, tyto
věci se dějí jen před kamerami a s
pořádnou publicitou. Takže nemůžeme sloužit.
Druhé kolo prezidentských 26.
– 27. 1. 2018 voleb bylo velmi
napínavé, na nás v Zámrskách to
však mělo pramalý vliv. Všichni
přicházeli v dobré náladě a v lepší
odcházeli. Jako první volič k nám
přispěchal hned 14:01 pan
František Pavlík. Číslo 99 byl náš
Šmuky a jako poslední nám odvolil
pan Jan Neubauer. V pátek nám
přišlo nejvíce voličů a to 69. Nad
bezpečností bděla tentokráte
kriminální policie, která nás přišla
zkontrolovat. Vše proběhlo v
Tradičně první volič v Zámrskách - pan František Pavlík st. pořádku včetně sečtení hlasů a
předání volebních výsledků v
,,Pro Zámršťák! “
Hranicích.
Opět jsme odevzdávali
Vzkaz prvního voliče prezidentské volby v Zámrskách voličům
mezi prvními. Účast voličů byla
Jiřího Drahoše.
Ani já nemůžu brát Miloše Zemana, takového jaký je!
Každý se přece snaží změnit!
František Pavlík st.

Atmosféra voleb u nás

63.08%,k urně tedy přišlo celkem 123 voličů,
včetně 5 na voličský průkaz. Vítězem se v
Zámrskách stal pan Jiří Drahoš s 64 hlasy tj.
52,03 %, Miloš Zeman získal 59 hlasů, což
činí 47,97 %.
Volby v naší obci jsou vlastně takovou
kulturní událostí, přišel nás navštívit a
povzbudit pan farář, dostali jsme spoustu
dobrot, za které moc děkujeme. Přišli jste si za
námi také popovídat, zavzpomínat. Bylo to
moc fajn a rychle nám to uteklo. Máme
výhodu, že vás všechny známe, a tak u nás
nedochází k omylům s počtem voličů, i když
třeba zapomeneme někoho odškrtnout, zpětně
si všechny vybavíme. Jo malé obce jsou
výhoda. Takže děkujeme za vaši účast i
dobrou náladu. V Zámrskách je veselo, volby
nevyjímaje.
Vaše volební komise.

... a tradičné poslední volič - Anonín Orava ml.
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Na závěr ...
To si ještě nechám…
Byla nebyla jednou jedna mladá rodina. Když se vzali, bydleli u
rodičů. Mladá žena otěhotněla zrovna v době, kdy zemřela její babička,
po které zdědila malý domek. Ještě než se s manželem nastěhovali, šli
se do domku znovu podívat a začali přemýšlet, co udělat s věcmi, které
po babičce zůstaly. A že jich bylo! Procházeli všechno a třídili.
Hromadu toho vyhodili, ale přece jenom… Ty skleničky se mi vždycky
líbily, ty si nechám. Povlečení, to se vždycky hodí. Tohle křeslo měla
babička nejraději, to nemůžeme vyhodit. Když ho tady budeme mít,
bude to, jako kdyby byla pořád s námi. Vyhodit věci z půdy? To může
udělat jenom blázen! Vždyť to brzy bude starožitnost a můžeme to
výhodně prodat….
Když mladí manželé později přemýšleli nad tím, kolikrát museli jet
na skládku a kolik to dalo práce vyklidit jeden malý dům, slíbili si, že
jejich dům tak nikdy vypadat nebude.
Rodina se nastěhovala, pár věcí po babičce šlo do skříně a život
plynul. Když přišla návštěva, skleničky od babičky se nevytáhly,
protože už nebyly moderní, povlečení se párkrát použilo, ale bylo už
tak vetché, že se pomalu začalo trhat, a navíc, začal být k mání jiný,
mnohem lepší materiál, takže staré povlečení zůstalo ve skříni
nepoužité dole pod tím novým. Křeslo se stále muselo přizpůsobovat
novému nábytku, až posléze skončilo v garáži, ale i tak ho bylo škoda
vyhodit, pořád se na něm přece dalo sedět….
A co kupovat na narozeniny? Začal být moderní růžový porcelán a
mamince se přece tak líbí… Na skříni tedy vznikla neuvěřitelná výstava
růžového porcelánu, který se nikdy nepoužíval, ale byl krásný. Jednou
za čas si maminka posteskla, že úklid domácnosti není vůbec
jednoduchý a že na něj potřebuje spoustu času. Tatínek tiše pronesl
něco v tom smyslu, že by se pár krámů mohlo vyhodit, ale na to měla
maminka okamžitou odpověď: „Podívej se do tvojí dílny, co tam
všechno máš!“ „Ale to já všechno potřebuju!“ bránil se tatínek. „A
když ne hned, tak jednou určitě!“ uzavřel toto téma.

A jak šel čas, tak věcí přibývalo a přibývalo, rodiče stárli, k
růžovému porcelánu přišla sbírka modrých doplňků, protože byly
moderní, zatímco v dílně se povalovala stará, nefunkční sekačka,
protože co kdyby byla potřeba na náhradní díly, na dvoře prorůstaly
trávou staré trámy z doby, kdy měnili střechu, protože se jednou budou
určitě hodit, a na konci zahrady se rozpadala stará nepojízdná
škodovka, aniž by si kdo vůbec pamatoval, proč ji tam vlastně
zaparkoval… Babiččin dům se změnil k nepoznání, byl mnohem větší,
ale také pojmul víc věcí….
Z maminky a tatínka se stali babička a dědeček, a když jednoho dne
zemřeli, zdědil jejich dům jejich mladý vnuk. Stejně jako jeho
prarodiče před léty, i on se se svojí ženou zděsili množství
nahromaděných věcí. Stejně jako jejich prarodiče, i oni procházeli
všechny věci a třídili je, ale tentokrát byla mladá žena mnohem
moudřejší. Nesmlouvavě dávala pryč všechno, co věděla, že nikdy
nepoužije a později, když už bydleli, dělala jednou za čas pořádek.
„Když něco celý rok nepoužiješ ani jednou, znamená to, že to
nepotřebuješ!“ bylo její heslo. Její manžel to ze začátku neměl rád, ale
později zjistil, že jeho žena nepotřebuje na úklid tolik času, co jeho
maminka a že mají tedy možnost být více spolu. V dílně měl pořádek a
vždycky věděl, kde má své věci, takže mu netrvalo celý den, než našel tu
součástku, o které věděl, že ji tam určitě někde má, jenom neví kde. Na
dvoře měli krásné posezení, a když si na uklizený dvůr sedli, bylo to tak
uklidňující…
A tak si tam ta nová mladá rodina šťastně žila, a pokud neumřeli,
tak takto žijí dál oni i jejich děti…

Amatérské kuželky Kelč

A nakonec otázka: Jak to vypadá u nás?
Vaši sousedé z ASO zdravý život

Jak je v posledních letech zvykem i letos se družstvo
kuželkářů ze Zámrsk přihlásilo do Kelečské amatérské ligy
v kuželkách. Po loňském úspěchu, kdy jsme do konce
soutěže bojovali o první místo, to letos zdá se nebude taková
sláva. Letos nám totiž přibyl silný soupeř a to Orel Hranice,
ve kterém hrají velmi zkušení a zdatní kuželkáři. Pro náš
tým je úspěchem, že jediný bod, který ztratili bylo remízou
(v kuželkách ojedinělou) s námi. Spokojeni můžeme být
také s porážkou družstva Skaličky, který i letos patří mezi
favority soutěže.
Do týmu nám letos přibyli dva nováčci Robert Jiříček a
Vojtěch Pavlík k týmu, který tvoří Kamila Pejchalová,
Antonín Orava ml., Václav Vozák, Zdeněk Vozák, Pavel
Vinklárek, Petr Pavlík, Petr Čupo Trlifaj. Obzvláště Robert
Jiříček se projevuje jako naše nadějná posila, pokud si
zvykne neobyčejnému koučování družstva Zámrsk.
Po polovině soutěže se držíme v polovině tabulky, ale
stále věříme, že se můžeme posunout na medailové pozice.
Mezi ženami je Kamila Pejchalová zatím na druhém místě,
Toncek Orava se mezi muži drží těsně za první pětkou. Naše
družstvo je však stále otevřené novým spoluhráčům,
zájemci hlaste se!
Antonín Orava ml.

Společné pozápasové foto družstev Zámrsk a Dolina

Za redakci přejeme našemu držstvu hodně úspěchů
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