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Dovolená v maskách

Velikonoce

1.kolo soutěže v p.s.

V únoru proběhl tradičně už
maškarní bál dětí

Jak probíhala doba kolem velikonoc,
Šmigrust a klapotání

Sjeli se k nám hasiči z okolí,
aby poměřili své síly v požárním
sportu

Zámršťák-jarní nadílka informací

Slovo místostarostky
Vážení a milí spoluobčané, jaro máme v plném
proudu a s ním i novinky z dění obce.
Oprava hasičské zbrojnice je v plném proudu. Hotové
místostarostka obce
je odvodnění kolem celého obecního úřadu. Suť,
která je před hřištěm, svědčí o jeho množství. Tyto hromady budou do oslav 120
výročí uklizeny. Kolem víceúčelového hřiště je nová výsadba. Na obecní úřad
můžete stále nosit nepotřebné oblečení, boty knihy atd. Dále je pro vás připraven
kontejner u dubu. Tento kontejner je tam na stálo. Vždy budete informováni,
jaký druh odpadu se do něj bude dávat a to formou letáků do vaší schránky. V
měsíci květnu, už bude možnost platit poplatky za popelnice, vodné-stočné a
poplatky za psa na obecním úřadě. Na vyhodnocení žádosti o dotaci na herní prvky
stále čekáme, vyhodnocení by mělo být během května. Žádost o dotaci na
Ministerstvo životního prostředí přes Operační program Životního prostředí na
zateplení obvodového pláště na KD v Zámrskách jsme získali. Spolu se zateplením,
výměnou oken, podlah a nových WC, bychom také chtěli zrekonstruovat celé
prostory hospody, knihovny a kuchyňky. Tato rekonstrukce neproběhne dříve než v
listopadu, budete informování o provozu hospůdky, knihovny i KD. Bude záležet na
termínu výběrových řízení a termínech zhotovení. Doufáme, že tato rekonstrukce
vás co nejméně omezí a s výsledkem budete spokojeni. Dále jsme se přihlásili do
soutěže o obnovu studánek přes společnost TOMA. Zaregistrovali jsme se se
studánkou Cikánka u myslivecké chaty. O možnosti hlasování vás budeme
informovat a poprosíme o vaší spolupráci. Pokud bychom vyhráli, společnost TOMA
by tuto studánku vyčistila a upravila okolí. Přejeme Vám krásné prožití jara a
klidný nástup léta.
Alžběta Šimáčková,
místostarostka

Alžběta
Šimáčková

Vítejte u jarního vydání zpravodaje. Další
čtvrt rok je za námi proto trocha shrnutí
neuškodí, abychom si připomněli, co se za tu
dobu událo. Letošní únor byl docela
mrazivý, a tak byla první příležitost k
nastříkání ledu. I když ten nebyl moc kvalitní
a dlouho nevydržel. V sobotu 10.2. byl
maškarní ples a jeho téma byla dovolená.
Následovaly jarní prázdniny přerovského a
poté i vsetínského okresu. Ale to už mrzlo, až
praštilo a chlapi znovu nastříkali led, který
tentokrát vydržel déle a byl jako zrcadlo.
Ještě na začátku března se bruslilo. My ženy
jsme si trochu krátili čas u háčkování
chobotniček pro nedonošená miminka.
Navštívily jsme kreativní výstavu v
Olomouci pro načerpání trošky inspirace.
17.4. oslavila Janča Vinklárková své 40.
narozeniny. Musí se nechat, Zámrští chlapi
se vytáhli, přichystali si pro ni scénky, až nás
druhý den od smíchu bolely břicha.
Velikonoce připadly na konec března a
začátek dubna. Klapotníkům počasí přálo,
nebylo zrovna dvakrát teplo, ale hlavně že
nepršelo. V sobotu vždy vybírají dům od
domu odměnu za své snažení. A odměna je
to opravdu tvrdě vydělaná, jen považte
kolikrát za den obejdou s klapotkou dědinu,
kolikrát odříkají Otčenáš a kolik z nich má na
rukou z klapotání plyskýře. Na Velikonoční
pondělí se objevilo pár malých i velkých
šmigrustníků, za což jim dík, s nimi nám
tradice nevymírá. Začátkem dubna se nám
hlásí to správné jaro. Všichni zahrádkáři
konečně můžou osázet své zahrádky. Letos
to je trochu později jak jindy, ale sluníčko to
všechno dožene. Koncem dubna nás čeká
ještě požární soutěž a pálení čarodějnic a
další čtvrtletí je tak za námi. Už teď se hasiči
připravují na nadcházející oslavy 120.ti let,
které se uskuteční ve dnech 23.-24.6. Žádají
o dotace, připravují program, shání
sponzory, hasičárna dostává nový kabát. No
prostě dělají vše proto, aby oslavy byly
dokonalé. Je to hromada starostí, proto
přejme, aby jim k tomu vyšlo počasí.
Prosíme vás, pozvěte na tyto oslavy vaše
příbuzné, známé, rodáky. Jste srdečně zváni,
abyste si to s hasiči dokonale užili.
Za redakci Helena Vozáková
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Ze života farnosti
Milí zámršťané, milí farníci!
Na začátku jara, které letos už trochu vypadá jako léto, srdečně zdravím všechny čtenáře Zámršťáku z
kelečské fary. Prožili jsme právě největší slavnost liturgického roku, neděli Zmrtvýchvstání. Máme před sebou
ještě měsíc velikonoční doby a za dveřmi je mariánský máj.
V tomto čase radosti z daru života, který vidíme v probouzející se přírodě, jásají křesťané nad proměnou
života skrze uvěření v moc Pána Ježíše Krista odpouštět hříchy. Ve svatém týdnu jsme si připomínali, co stálo
Spasitele, aby unesl náš hřích, jak na sebe vzal nespravedlivé odsouzení, urážky, posměch, nezájem, pohrdání.
Velikonoční doba nás provází zkušeností těch, kdo Ježíše poznali jako učitele a léčitele, abychom spolu s nimi i
my poznali v Ježíši Dárce pokoje a nového života, milujícího Božího Syna.
V těchto dnech dokončují svoji přípravu na první svaté přijímání děti převážně ze třetích tříd. Prosím o
vytrvalou modlitbu za všechny tyto naše malé bratry a sestry a za jejich rodiny. Vždyť přijímáním Těla a Krve
Kristovy se stávají pokřtěné děti dospělými křesťany. Ať je na našem farním společenství poznat, že jsme se
rozrostli o osmadvacet živých svatostánků.
V sobotu před květnou nedělí naši farnost navštívil olomoucký emeritní pomocný biskup Mons. Josef
Hrdlička, který vedl duchovní obnovu pro zpěváky a hudebníky. Na jeho další návštěvu se těšíme na konci
června, kdy se chystá jubilejní oslava sboru dobrovolných hasičů, kterým svoji účast přislíbil.
Do doby než otec biskup přijede se vejde celý měsíc květen, ve kterém Vás, zvláště děti a seniory, zvu srdečně
na májové pobožnosti se čtením na pokračování. Nejbližší nedělní mši svatou budeme v kapli sv. Václava slavit
6.5. 2018.
Požehnané dny přeje a vyprošuje o.Jan Bleša, farář

Přišla nám milá odezva na naše pozvání. V květnu je to přesně 15 let co naši obec naposledy navštívil otec biskup Josef
Hrdlička, emeritní světící biskup olomoucký a posvětil náš obecní prapor a znak. Nelenili jsme a osobně jej opět pozvali,
abychom společně oslavili naše hasičské jubileum. Moc se na toto setkání těšíme a věříme a modlíme se, aby byl otec
biskup zdráv a přijel.
Zdeňka Hašová

Pokoj a dobro, milí přátelé v obci Zámrsky,
potvrzuji přijetí dopisu podepsaného Vámi, pane starosto sboru dobrovolných hasičů i starostou obce i panem
velitelem a jednatelem sboru. Mám v živé paměti návštěvu u Vás před patnácti lety a jsem potěšen Vaším pozváním
na neděli 24. června t. r. dopoledne k Vám do Zámrsk k požehnání opravené zbrojnice i nového praporu Vašeho
sboru při mši svaté v krásné nové kapli sv. Václava, kterou jste zbudovali. Můžete počítat s mou účastí, dá-li Pán
Bůh. Je možné i to, že někdy mi mé plány znemožní nemoc, v tom případě bych k Vám poslal jako zástupce někoho
jiného z biskupů nebo kanovníků, ale budu se snažit přijet za Vámi osobně. Přeji Vám vše dobré a nadějné a hodně
síly pro Vaši práci. Žehnám i Vašim rodinám. Na shledání s Vámi se těší a ze srdce zdraví
Mons. Josef Hrdlička
emeritní biskup
Olomouc 15.4.2018
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Obec Zámrsky
Zastupitelstvo obce Zámrsky
Usnesení č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Zámrsky, konaného dne 27.2.2018 na obecním úřadu v Zámrskách

Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí:
1. Informaci na Odbor životního prostředí ve věci: Škody na místních komunikacích, která je způsobena provozem lesnické
techniky
2. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí uzavření smlouvy s firmou DEHON, která vyhrála výběrové řízení na opravu hasičské
zbrojnice
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Současný stav přechodu Kamence pod obec Zámrsky
2. Informace o postupu řešení ochrany osobních údajů (GDPR) přes mikroregion
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1. Volba ověřovatelů zápisu, starosta pověřil Martina Pajdlu a Františka Pavlíka, zapisovatelem pověřil Alžbětu Šimáčkovou
(hlasování- pro 7 hlasů)
2. Program schůze s doplněnými body 1) SDH a Ženy v akci žádají o prominutí nájmu v KD z 10.2.2018 na akci Maškarní
ples. 2) Žádost na Odbor životního prostředí a to ve věci – škody na místních komunikacích.
(hlasování- pro 7 hlasů)
3. Schválení rozpočtu pro rok 2018 v navrženém znění.
(hlasování- pro 7 hlasů)
4. Schválení smlouvy o sdružených dodávkách plynu na rok 2018 a 2019
(hlasování- pro 7 hlasů)
5. Žádost o opravu a vyčistění studánky u myslivecké chaty.
(hlasování- pro 7 hlasů)
6. Odpuštění nájmu SDH a Ženám v akci v KD z 10.2.2018 na akci Maškarní ples
(hlasování- pro 7 hlasů)
Starosta obce: Pala Arnošt

Místostarostka obce: Šimáčková Alžběta

Úřední hodiny na OÚ Zámrsky

JUBILANTI
KVĚTEN
Masaříková Jarmila
Segeťa Čestmír
Masařík Josef
Zábranská Ludmila

73
82
78
78

let
let
let
let

Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky
Zámrsky

37
76
37
16

ČERVEN
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

ČERVENEC
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.

24.2.2018 jsme přivítali na světě
nového občánka Zámrsk - Davida Gavendu

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

Informace pro občany
Změna ordinačních hodin ordinace dr. Vitovské,
Komenského 289, Hranice.
od 4.5.2018 do 31.8.2018 bude z důvodu zástupu za
chybějícího lékaře v Bělotíně změněna ordinační doba v
ordinaci dr. Vitovské v Hranicích.

ČTVRTEK: OD 7.30 HOD. DO 11. HOD.
PÁTEK: OD 7.30 HOD. DO 10.30 HOD.
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Spolky v obci
Dovolená v maskách
Po kratičké pauze opět ožil
kulturní dům. Trošku jsme si
odpočinuli a plni sil a elánu
uspořádali 10. 2. 2018 maškarní
ples. Někdy si myslím, že o nás
naši hasiči nemají moc valné
mínění, poněvadž jim každý rok
předkládáme divnější a divnější
témata. No ani tentokrát nic
neřekli a zabezpečili plnohodnotně a na 100% kios. O moderování jsme byli nuceni, se dělit
všichni, komu ještě neselhal hlas.
I takové věci se nám stávají.
Dovolená - už jenom ta myšlenka,
to slovo vykouzlí na tváři úsměv a
lehké zasnění. Někdo se vidí u

moře, někdo na horách, někdo v
termálech… Ale v Zámrskách
bylo všechno jinak. Žádné
povalování a flákání, hurá na plac
a soutěžit. Ano nemýlíte se i na
téma jako je dovolená lze soutěžit
a ještě se při tom pěkně orosit.
Všichni dospělí víme, že dovolená není jen ji zaplatit a užívat si.
Takže nám děti musely zabalit
krosny, postavit stan i vatru,
okusit slalom na lyžích, vystoupat
pomocí štaflí na K2 nebo Mount
Everest. Aby toho nebylo málo,
musely poskládat puzzle s památkami Prahy, přeběhnout sál se
šnorchlem a brýlemi a dokonce
něco vylovit s bazénku. No bylo
toho až požehnaně. Únavou jsme
padaly i my. Zábavu okořenily
svým vystoupením Pastelky z
Kelče, naučili jsme se nové tance
a nechyběla ani pověstná a všemi
oblíbená koulovačka novinovými
koulemi.
Nesmím opomenout krásný a
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vše vysvětlující nástup našich
Žen, kdy každá dorazila jiným
dovolenkářským způsobem.
Hodně jsme se nasmáli. Co dodat
mise splněna na výbornou.
Unavené a spokojené děti i
rodiče, to je náš cíl.
K překvapení všech se nám
maškarák volně přerodil v improvizované přátelské posezení u
příležitosti 45. narozenin Václava
Vozáka. Asi si myslel, že nás ošálí
a přijde o pověstnou scénku,
zmýlil se, byla. Improvizované
akce bývají nejlepší a o této to
platí zvlášť. A jak říkal Kamil, tak
rychle jako v Zámrskách nevymění scénu ani v Národním
divadle.
Děkuji všem organizátorům a
organizátorkám a za opět skvělou
spolupráci a za čas, který nám
věnovali. A děkuji našim milým a
úžasným pekařkám.
Zdeňka Hašová

Z vystoupení taneční skupiny Pastelky z Kelče

Oslava 45. narozenin Václava Vozáka

Spolky v obci
Ženy na cestách
S přicházejícím jarem nás
přepadla chuť něčemu novému se
přiučit, inspirovat, popřípadě
něco vytvořit. Naše kreativita je
zatím bezedná, ale i tak je
příjemné někam vyjet a načerpat
novou tvůrčí energii. Našim
cílem byl veletrh Tvořivá Olomouc s heslem: ..Tvořím, tedy
jsem.“, tedy něco pro nás. No co
vám budu vyprávět, neděle 11. 3.,
den jak vymalovaný. Dopoledne
nás šest naskákalo k Helči do auta
a tradááá do Olomouce. Cesta
utekla jako nic, je to přece jenom
kousek. Vrhly jsme se s vervou do
obcházení jednotlivých stánků.
No nebylo toho tolik jako na
podzim v Ostravě, ale myslím, že
každá si to své našla. Háčkování,
pletení, výřezy z překližek,
korálkování, různé typy malování
na látky, výborná káva. Jen jsme

to zvládly hodně rychle, a tak zbyl
čas i na nějaké ty nákupy v
Šantovce a samozřejmě oběd.
Ještě jsme stihly překvapit své
protějšky brzkým návratem.
Aby toho nebylo málo. Naše
další cesta vedla na velikonoční
výstavy v Horním Újezdě a
Všechovicích dne 25. 3.. Konají
se souběžně, takže je krásně
stíháme na jeden zátah. A protože
víme, jak to mají organizátorky v
obou vesnicích těžké, vypravily
jsme se je podpořit alespoň svojí
účastí. A bylo co obdivovat a
nakupovat. Ve Všechovicích
zmizely děti do velikonočních
dílniček a pilně tvořily přáníčka,
krabičky na vajíčka, motýlky, no
až oči přecházely. Paní lektorky
byly úžasné asi si je taky někdy,
na něco půjčíme. V Horním
Újezdě děti zaujala doma

Na veletrhu Tvořivá Olomouc

vyrobená plastelína, vyhrály si
dosyta.
Takže po dlouhé zimě se nám
energie se sluníčkem vrací, nápa-

dů máme taky habaděj a směle
vykračujeme do další letní sezóny. Snad bude úspěšná.
Zdeňka Hašová

Háčkování chobotniček
Už se stalo naším dobrým
zvykem, že se na jaře pouštíme do
háčkování. Letos nás motivovala
porodnice v Olomouci, která na
Facebooku vyhlásila, že jim
dochází háčkované chobotničky
pro předčasně narozená miminka.
A to bychom nebyly my, abychom se do takové výzvy nezapojily. Slovo dalo slovo, našly
jsme více podrobností k tomuto
projektu, které jsou popsány na
stránkách organizace Nedoklubko a první chobotničky byly
na světě. Za mě jsem hned první
dvě zvrzala, protože jsem je
uháčkovala z vlny, která nevyhovuje nedonošeným dětem, ale
mé děti z toho měly radost, mají o
další dva mazlíky na spaní více.
Dílničky jsme domluvily na
neděli 4.3. Zdenča Hašová
zajistila správnou přízi ke koupi z
Hobby Jany ve Valašském Meziřičí. Tentokrát nám poskytla azyl
Alenka Trlifajová a troufám si
říct, že tolik bab pohromadě v
hospůdce ještě nebylo. Háčkovaly jsme o sto šest, ale málokteré
z nás se povedlo doháčkovat
celou chobotničku na dílničkách.
Vůbec ničemu to nevadilo,
protože chobotničky jsme chtěly
odvážet až další neděli. Nakonec

se nám povedlo posbírat 25
chobotniček. Symbolicky jsme je
chtěly předat porodnici v Olomouci 11.3, protože právě tento
den před 15. lety odtud propustili
domů Kačku Vozákovou, ale
bohužel se nám to nepovedlo,
protože porodnice Olomouc
vyhlásila stop stav pro příjem
chobotniček. Tak jsme se rozhodly, že je doručíme do Ostravské
porodnice, kde mají chobotniček
nedostatek. Touto cestou bych
chtěla moc poděkovat všem
háčkovalenkám, které se k této
charitativní akci připojily, koupily si klubíčka a věnovaly svůj čas
a píli k uháčkování chobotniček.
Holky díky a vaše chobotničky
jsou prvními hračkami pro nedonošená miminka.
Helena Vozáková
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Dění v obci
Klapotání 2018

Jako každý rok se i letos u nás chodilo klapotat. Chodili
jsme ve čtvrtek v šest večer, v pátek v šest ráno, ve dvanáct, ve
tři a v šest večer. V sobotu jsme šli jen v šest ráno, v poledne a
ve dvě odpoledne jsme šli vybírat. Letos bylo asi nejvíce
klapotníků, bylo nás dohromady 26. Počasí nám vyšlo, ale
občas jsme se báli, že zmokneme.
Za klapotníky napsali
páni Tomáš Kubeša a Tomáš Pajdla

Je hezké, když se dodržují
tradice. Tradice šmigrustu je
velice dlouhá a hlavně velice
osobní. Nestačí k tomu mobil,
tablet nebo počítač. Nedá se
odbýt slibem „někdy k tobě
zajdu“ nebo „stav se někdy“.
Chlapci a chlapi musí poctivě
obcházet dům od domu, pozdravit
se se svými kamarádkami a
kamarády a krátce nebo déle
posedět a jak se lidově říká
„splknout“. Zámrsky naštěstí
patří k těm vesnicím, kde je vidět
pořád dost šmigrustníků, ať
malých nebo velkých. Všichni
jsou vyzbrojeni pěkně upleteným
tatarem a počet mašlí na nich
svědčí o tom, že se snaží obejít
poctivě celou vesnici. I když je to
někdy dřina, je to paráda.
No ale co děvčata? Všechny

Šmigrust

Výsadba u hřiště
Asi se z nás stávají zahradnice. Už v loňském roce jsme
zjistily, že co si sami uděláme je
stejně nejlepší a nejlevnější.
Každá z nás má představivost i
nějaké ty znalosti, a tak jsme daly
hlavy dohromady a vrhly se na
břeh u víceúčelového hřiště. Je
osázen dvěma druhy skalníku,
aby nám pěkně zarostl a kvetl.
Skalník je nenáročná, půdo
pokryvná rostlina, existuje i ve
vzpřímených variantách. Je stále
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zelený, na jaře kvete bílými nebo
růžovými drobnými kvítky a
koncem léta jej krášlí drobné
červené kuličky. Díky Alžbětě,
Peťi a Lence je skalník na místě a
teď už jenom, aby se nám hezky
zakořenil a rychle rostl. Takže
zase máme obec o kousek hezčí.
Zdeňka Hašová

se pěkně vystrojí, nabarví vajíčka, nachystají mašle, nachystají
různé pochutiny v pevném i
tekutém stavu a těší se, že někdo
přijde a jejich snahu ocení. S naší
partou kamarádů jsme zase obešli
větší část vesnice i se svými
nejmenšími syny a ve většině
domů jsem i chvilku poseděli.
Nálada byla jako každý rok
výborná, děcka si spolu pohrály a
všechny děvčata byly naší
návštěvou potěšeny. No jestli ne,
tak se aspoň krásně přetvařovaly.
Takže pánové a chlapci!
Dělejte to jako my – choďte
poctivě na šmigrust, i kdyby jste
měli zajít jenom k sousedů.
Šmigrust není omezený věkem a
věřte mi, že všichni sousedé jsou
za každou návštěvu rádi.
Zdeněk Vozák

Kronika obce
Rok 1929-1931
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.

Volby
Vo l b y d o p o s l a n e c k é
sněmovny a senátu vypsány byly
na den 27. října 1929. Do
sněmovny poslanecké volilo se
v obecné škole, do senátu
v radnici.
Kandidátních listin bylo 15.
1. Kandidátní listina
komunistické strany
Československa (sekce III.
internacionály)
3. Kandidatenliste der deutschen
Wa h l g e m e i n s c h a f t d e r
politischen Partien
5. Lista kandidatów
partei
Zrzeszenie Wyborcze Polskich
stronnitw
6. Kandidatenliste der deutschen
Nazionalpartai
8. Kandidátní listina čsl.
stranynárodně-socialistické
10. Kandidátní listina čsl.
sociálně demokratické strany
dělnické
12. Kandidátní listina ligy proti
vázaným kand. listinám
13. Kandidátní listina čsl. strany
lidové
14. Kandidátní listina
republikánské strany zem. a
malorol. lidu
16. Kandidátní listina čsl.
živnostensko obchodnické strany
17. Kandidatenliste der
deutschen christlichsozialen
Volkspartei
18. Kandidátní listina Hlinkovy
slovenské ludové strany (Čuřík)
19. Kandidatenliste der detschen
nazionalsozialistichen
Arbeiterpartei
Výsledek voleb
Počet voličů:
a) mužů 121
b) žen 132
253
2 obálky prázdné, 1 hlas neplatný,
platných 250

V Zámrskách v lednu 1930
Karel Horák
obecní kronikář

1930
Zima byla pro náš kraj
průměrná, nenadělala žádných
nových škod na ovocném
stromoví, které mrazy minulého
roku velmi utrpělo. Mnoho
ovocných stromů, zvláště třešní a
ořechů, také švestek, muselo býti
vykáceno. Jaro bylo vlhké a málo
teplé, léto parné a suché, bez
větších srážek a bouří. Vesnice
trpěla velikým nedostatkem
vody. Časně z rána lidé se
předbíhají, aby nabrali si vody,
zvláště ve studních obecních, aby
měli na vaření pro svou potřebu,
pro dobytek nutno vodu dovážeti
z různých jímek mimo vesnici, ba
a ž z ř e k y B e č v y . Vo d u
načerpanou ze studní nutno
nechati ustáti, aby kal se usadil.
P i t í t a k o v é v o d y, z v l á š t ě
nepřevařené, jest velmi
nebezpečné zdraví lidskému.
V době sucha letního občané
velmi opatrně zacházejí s ohněm.
V době žní chodí noční hlídky
požární. Chodí se střídavě podle
čísel.
Suchá léta nemají zdejší
hospodáři rádi. Pastviny a louky,
soukromé i obecní, položeny jsou
na stráních směrem západním a
severním, velikými vedry jsou
vysušeny a traviny vypáleny.
Sklizeň sena jest pak velmi slabá,
otava žádná a pastva podzimní
málo vydatná. Pro krmení
dobytka musí proto hospodáři
spoléhati jen na slámu, té však
následkem sucha je také
nedostatek. Dobytek proto není
v ceně a přebytečné kusy
hospodáři prodávají, aby ušetřili
na píci.
Sklizeň obilí nebyla valná;
mnoho obilí bylo zkaženo nebo
dokonce zničeno snětí obilnou.
Hospodářská tíseň jest tedy
citelná.
V roce 1930 provedeno bylo
sčítání lidu a zemědělských
závodů a hospodářského
zvířectva. Sčítacím komisařem
pro sčítání zemědělských závodů
byl jmenován dohlédacím
úřadem pan František Mašlaň
ml., pro sčítání lidu Karel Horák

správce školy.
Nákladem obce byla
opravena kaple. Dána byla nová
střecha a krytina. V báni kaple
v plechové krabici jest uložena
pamětní listina. Ve staré báni byla
také listina, nalezeny byly však
jen zbytky velmi nepatrné. O čem
listina jednala z nepatrných
zlomků nedalo se zjistiti. Listina
byla napsána vypsanou rukou, čí,
nepamatují ani nejstarší občané.
V běžném roce provedena
byla soustavná elektrizace obce
Zámrsky. Stavbou primerní a
sekunderní sítě provedky SME.
Vnitřní zařízení v jednotlivých
domech provedly SME a
Transforma, obě k úplné
spokojenosti občanů. Přípojek
světelných i motorových jest
dosti. Obec za elektrizaci
zaplatila 177.220Kč. Většina
konsumentů s elktrisací jest
spokojena, zvláště pokud se týká
pohonu, světlo zdá se býti trochu
drahé. Proto v některých rodinách
za dlouhých zimních večerů, aby
se ušetřilo, svítí se také lampou
petrolejovou.
28. říjen i narozeniny pana
presidenta republiky byly uctěny
důstojnou slavností. Na
„Dušičky“ vzpomínají občané na
padlé vojíny ve světové válce a
pomník padlých jest vhodně
osvětlen elektrickým světlem a
okrášlen květinami chvojím.
Požárního cvičení hasičů
zúčastnily se okolí sbory hasičské
i se stroji. Přijeli také hasiči
z Poličné s novou motorovou
stříkačkou. Cvičení vadil
naprostý nedostatek vody.
Slavnost „kácení máje“, která
jest u nás velmi svérázná a těší se
oblibě v okolí, byla asi letos
poslední. Postaviti máj před
budovou školní zabraňují
elektrické přípojky. Při dobré vůli
mohlo by se najíti i jiné vhodné
místo.
V pohybu obyvatelstva není
valných změn. Úmrtí a narození
zaznamenávají s e v obecní
matrice, která jest uložena na
obecním úřadě.
V Zámrskách v lednu 1931
Karel Horák - obecní kronikář

1931
Přesných pozorování
povětrnostních, platných pro
okolí zdejší obce, není možno
zaznamenati, ani množství
dešťových srážek, ani vypočíst
průměrnou teplotu denní, měsíční
a roční, poněvadž není dešťoměru
ani venkovního teploměru. Nutno
však zaznamenati, že
v posledních létech málo pršelo,
v některých částech ročních
velmi málo nebo nic, takže byl
c i t e l n ý n e d o s t a t e k v o d y.
Nápadných meteorologických
poruch nebylo ani v létě ani
v zimě.
Letošní rok byl nepříznivý
ú r o d ě s e n a , s l á m y, k t e r o u
hospodáři museli kupovati.
Na květnou neděli v noci
vypukl ve výměně Františka
Kašlané v č. 28 požár v zadní části
budovy hospodářské, která lehla
popelem. Uhořelo mnoho slepic a
také vepři. Na obytné stavení
požár se nerozšířil, byl
lokalizován.
Začátkem měsíce září
vypukla mezi školními dětmi
spála. Lékařsky prvý případ
zjištěn byl u žáka Jana Steinera,
který zavezen byl do okresní
nemocnice v Hranicích. Na druhý
den prohlédl všechny školní děti
státní obvodní lékař v Kelči
MUDr. Karel Dohnal a zjistil více
případů onemocnění. Nemocné
děti byly kontumovány. Nemoc
přesto se rozšířila a vyučování
bylo na dobu 6 týdnů přerušeno.
Ve většině případů nemoc měla
mírný průběh. Zemřeli dva žáci:
Oldřich Novák, syn Frant.
Nováka a Vladimír Novosad, syn
Fr. Novosáda, žák 1. tř měšťanské
školy v Kelči. Odkud nemoc byla
zavlečena nemoc nebylo možno
zjistiti. Již v minulém roce
vyskytl se jeden případ
onemocnění spálou u Bohumily
Pavlíkové a několik případů
záškrtu (diftérie).

Z kroniky obce Zámrsky vypsala
Jana Dančáková
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Dění v obci
Kluziště v Zámrskách
Již nedílnou součástí zimního
období se stalo naše obecní
kluziště a to už čtvrtým rokem.
Díky nepříznivým podmínkám
letošní zimy jsme už ani nedoufali, že bychom si ještě letos
zabruslili. Počasí se pak však
umoudřilo, a v pátek 9. února
jsme mohli vyrazit. Avšak celou
dobu panovaly nepříznivé povětrnostní podmínky, a tak se sníh s
okolí hřiště dostal všechen na led.
Po několika kolečcích to byl spíše
tankodrom než kluziště. V neděli
však teploty prudce vystoupaly a
v pondělí jsme našli pouze naše
víceúčelové hřiště. To však zdejší
„ledaře“ neodradilo a při druhé
vlně chladného počasí se neohroženě pustili do druhého pokusu.
Ten už byl úspěšnější. V pondělí

1.kolo soutěže v požárním sportu
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Z jara se nám z nenadání
vyklubalo hotové léto. Vzhledem
k tomu, že se přiblížil konec
dubna, ožil nám náš sportovní
areál u Luže.
Naši hasiči se již po několikáté ujali pořádání prvního kola
okrskové soutěže v hasičském
sportu. Den ,,D“ nastal 29. 4.
2018 v 13:30. Co si budeme
povídat, horko k zalknutí, lehká
nervozita soutěžících i pořadatelů, aby vše proběhlo jak má. Na
vše dohlíželi pan Červek a pan
Dreiseitl, takže o dodržení pravidel jsme se nemuseli vůbec bát.
Po nástupu a pozdravení, přišel na
řadu samotný závod. Týmy ze
Skaličky, Těšic, Ústí a samozřejmě Zámrsk netrpělivě sledovaly časy svých závodníků, běh
na 100m je záležitost jedince, ale
výrazně ovlivňuje bodování. S
nejrychlejším časem po opravě
doběhl bratr František Pavlík s
časem 21,49, jako druhý Martin
Líva s Ústí čas 21,51 a třetí
Vojtěch Baštán ze Skaličky s
časem 23,20. Zámrské prvenství
nás hřálo u srdce. Ale vyhráno
ještě nebylo. Naše borce čekal
požární útok. Základem je vše
dobře nachystat, musím říct, že to
byl koncert. Naši chlapi jeli jak na
drátkách a útok dokončili s časem
26,9. Družstvu ze Skaličky
pokulhávala voda, i tak dokončili

26. února jsme opět naskočili na
led, který byl tentokrát jako sklo.
Po celou dobu své existence se
těšil velké oblibě jak mezi
mladšími, kterým náležel v
odpoledních hodinách, tak mezi
staršími, kteří jej hojně využívali
k hokejovým tréninkům a
zápasům. Nutno podotknout, že
již několikátým rokem navštěvují
náš „zimní stadion“ hokejisti ze
Zubří. Letos se nám také naskytla
neopakovatelná možnost. V
neděli 4. března jsme si mohli
zastřílet na hokejového brankaře,
Petra Pavlíka, v plné výzbroji.
Bohužel se předpověď vyplnila a
v pondělí už bylo po ledu.
Doufáme, že příští rok nám bude
víc přát.
Katka Vozáková

jako druzí v čase 32,13. Ústí nás
krásně od rozdělovače osprchovalo, ale přesto závod dokončili s časem 42,52. Ani Těšice už
pořadím nezamíchaly, útok
dokončili v čase 41,18. Vítězství
je doma, a výhra na domácím
hřišti je vždycky ta nejlepší a
nejoslavovanější. Druhé místo
obsadila Skalička, třetí Ústí a
čtvrté Těšice.
Takové počasí jako zavládlo
letos, bylo k nevíře a přilákalo
spoustu lidí i z okolí, svojí
návštěvou nás poctili i hasiči z
Němetic, kteří přijeli uniformovaní rovnou z oslav sv.
Floriána v Kladerubech. Každý
tým si přivezl své fanoušky a
rodinné příslušníky. V kiosku se
měli co ohánět a shánět, tolik piva
se tu už dlouho nevypilo. První
letošní akce dopadla na výbornou
a volně se proměnila v pálení
čarodějnic. Vzhledem k tomu
našemu prvnímu místu se souběžně slavilo až do pozdních
nočních hodin.
Jsme rádi, že závody v Zámrskách jsou v takové oblibě a mají
svoje věrné diváky. A už se na vaši
účast těšíme v červnu při oslavách 120 let našeho sboru hasičů.
Moc děkuji všem organizátorům
z řad hasičů i ne hasičů, za pomoc
při úklidu, přípravě soutěže i
obsluze občerstvení. I všem
zúčastněným týmům, za dobrou
náladu a soutěžní chování.
Zdeňka Hašová

Dění v obci
Čarodějnice vystřídaly hasiče

Nejenom v kulturním domě,
ale i na hřišti umíme vyměnit
scénu jedna dvě. Jen co skončila
hasičská soutěž už, už se nám kde
se vzaly, tu se vzaly, vyrojily
čarodějnice. Jedna hezčí než
druhá. Musím děvčata pochválit,
rok od roku jsou nápaditější a
nápaditější. Na vrcholu vatry na

nás shlížela čarodějnice
Kanimůra, kterou jsme bohužel i
letos museli upálit. Po chvíli
hemžení a chystání nezbytných
soutěží a odměn mohlo vše
vypuknout. Děti byly netrpělivé,
ale uklidnila je letošní novinka.
Bombónů jsme moc nerozdali,
zato srnčích řízků od paní Palové

zmizel celý pekáč. Zřejmě všem z
toho čekání a běhání pěkně
vyhládlo. Pět stanovišť se soutěžemi prověřilo čarodějnický um,
no uznejte, na to je třeba se
patřičně posilnit. Největší úspěch
měla Marcelina a Kaččina alchymistická dílna. Tam se děly věci.
Z misky vylézal černý had, kde
jaká kádinka nám hořela a
filtrovali jsme o sto šest. Hold
chemie to je věda. Zastavili se i
dospělí a s údivem sledovali, co
Kačka všechno umí. Samozřejmě
správná čarodějnice i čaroděj
musí umět vyrábět lektvary, a tak
jsme vařili sliz s háďátky a
pavouky pěkně v kotlíku a děti
lovily a hádaly. Když to dobře
uvaříme, budeme prý ještě hezčí.
Necháme se překvapit. Kuželky v
podobě netopýrů, kde teta Helča
všechny ještě přikrášlila, tam taky
bylo stále rušno. Až vypotřebovala celou tužku na oči, tak se
nám rozmalovala. Teta Irča hlídala kočky, aby se nám nezaběhly a

Kuželky

Zima končí

V sobotu 14.4.2018 proběhlo
v Kelči vyhlášení výsledků
Kelečské amatérské ligy v
kuželkách. Našemu družstvu se
závěr soutěže příliš nevydařil. Na
„bednu” jsme nedosáhli, v soutěži
jsme skončili až na 6. místě, což je
nejhorší umístění za celou dobu
konání soutěže. Z důvodu
totálního neúspěchu byl s
okamžitou platností odvolán
vedoucí družstva Antonín Orava
ml. Přesto Zámrsky dosáhly
úspěch v hodnocení jednotlivců,
kdy mezi ženami skončila Kamila
Pejchalová na druhém místě a
odvolaný vedoucí družstva
Antonín Orava ml. na třetím
místě mezi muži.
Na kolektivním neúspěchu
družstva se podíleli: Antonín
Orava ml., Kamila Pejchalová,
Václav Vozák, Zdeněk Vozák,
Pavel Vinklárek, Robert Jiříček,
Vojta Pavlík, Petr Pavlík a Petr
Trlifaj. Optimismus nás ale
neopouští a věříme, že v příštím
ročníku, pokud se bude konat, si
na tu „bednu” stoupneme!

Konečně už zima
končí a nás malé i velké děti už to zase víc
táhne ven na hřiště, na
kolo, a mě samozřejmě k vodě. Byl jsem
z toho už celý nesvůj,
že pořád jaro a trošku
teplé počasí na a ne
přijít.
Ale nyní jsme se
už dočkali. Maminky, tatínci,
babičky a vlastně všichni kdo
mají rádi zahrádky, les a přírodu
se těší ven na procházky, na práci
na zahradách a já na ryby. Už se
moc těším na chytání. Jak
půjdeme s tatínkem někde k vodě.
Je nutné nachystat rybám dobré
krmení a můžeme začít.
Hlavně teď na jaře je dobré
chytat na žížaly. A na jaře právě
žížaly vylézají, jak se ryje
zahrádka a připravuje se na setí
semínek. Jen je pohledat. Červi
jsou na jaře taky dobří, ale ty na
zahradě nenajdu, musíme je s
tatínkem koupit v rybářských
potřebách. Pak je také dobrá

Děkujeme za celé družstvo
Monice Pavelkové, která celou
soutěž organizovala a zajišťovala
(přičemž musela mít občas s námi
svatou trpělivost) a my se tak
mohli sportovně vyžít a setkat se s
přáteli z okolních obcí.
PS: „Hodu zdar”!
Antonín Orava ml.

neunavily. Děti totiž závodily,
kterou kočku dříve namotají na
kolík, tudíž bude rychleji v cíli.
Peťa hlídala kouzelné pytlíky,
jejda tam byly věci, až jsme se
báli tam sáhnout. Bez vyrábění to
taky nejde, tentokráte padla volba
na vyšívání sítí kolem namalovaného pavouka. Vrcholem
večera však byla samozřejmě
pořádná vatra, počasí nám přálo,
dokonce přestal i foukat vítr, a tak
došlo i na oblíbené buřty á la
chobotnice. Co dodat únava padla
nejenom na děti, ale i na nás
čarodějnice. Účast hojná, zábavy
habaděj, počasí úžasné. Nemělo
to chybičky. Takže jsme se opět
vrátily do své civilní podoby a už
spřádáme plány na další akci.
Moc děkuji všem zúčastněným a zapojeným Ženám.
Hasičům, za opět bezchybné
vedení jedové chýše a paní
Palové za luxusní řízky. Už se
těšíme na příště.
Zdeňka Hašová

kukuřice anebo slisovaný rohlík.
Kukuřice je dobrá jako nástraha
na kapry, cejny nebo líny. A je
dobré, že z obchodu je už měkká,
uvařená a není s tím žádná práce.
A rohlíky jsou také fajn. Buďto se
slisují nebo se namočí trochu do
vody a udělá se těsto. To je dobré
jako návnada na chytání ryb. Toto
všechno si musí rybář na jaře
nachystat než vyjde chytat ryby a
hlavně ještě zkontrolovat pruty a
všechno nářadí, židličky, atd.
A můžeme začít. Už se moc
těším. Jaro kde jsi???
To t o b y l o m o j e m a l é
zamyšlení nad novou rybí
sezónou.
Matýsek Pala
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Informace
OZNÁMENÍ OBČANŮM

POPLATKY V ROCE 2018

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

1 pes 100,-Kč
2 pes a další 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 30.6.2018, občané mohou platit do pokladny na
Obecním úřadě od května, 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

Připravované akce:
25.5.2018
15.6.2018
23.-24.6.2018
červenec-srpen

Noc kostelů
Námětové cvičení
SDH Zámrksy
Oslavy 120 let
SDH Zámrsky
Zápas svobodní vs. ženatí
Turnaj čtyř obcí
Případné změny a bližší informace zveřejníme místním rozhlasem a letáky do schránek.
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Spolky v obci
Vážení čtenáři
V letošním roce oslaví Sbor dobrovolných hasičů Zámrsky již
120 let od svého založení. Jedná se tedy o nejstarší dodnes
fungující spolek v obci. Po celou dobu své existence přispívá k
ochraně majetku spoluobčanů, ať na poli likvidace požárů a
jiných živelných katastrof, tak na poli prevence. Úspěšně jsme
se podíleli na likvidaci následků povodní a zásahů při požárech
i v okolních obcích. Naše soutěžní jednotka pravidelně
reprezentuje obec na pohárových i okrskových soutěžích.
Všichni členové zásahové jednotky obce vzešli z řad členů
SDH Zámrsky.
Avšak nejen na odborném poli je významná naše činnost. Po
celou dobu své existence je sbor nedílnou součástí života obce.
V dřívějších dobách naši členové provozovali ochotnické
divadlo, pořádali výlety, kácení máje, vodění medvěda atd. Do
dnešních dnů se jedná o nejaktivnější spolek při pořádání
kulturních a společenských akcí. Například přátelské fotbalové
utkání Ženatí vs. svobodní, Dětský den, Turnaj čtyř obcí,
okrskové kolo v hasičském sportu, ukončení prázdnin, Dětský
karneval, hodová zábava. Pravidelně se naši členové účastní
oslav svátku patrona obce Sv. Václava, výročí založení
republiky a jiných světských i církevních svátků. Důstojnost
akcí je zvýrazněna početným doprovodem uniformovaných
hasičů.
Jak bylo výše uvedeno, čeká náš sbor významné jubileum, a
proto jsme se rozhodli uspořádat ve dnech 23. a 24. června
tohoto roku oslavy, na které bychom chtěli tímto pozvat
všechny občany, jejich blízké a přátele. Abychom podtrhli
význam důležitosti akce a v upomínce na ni, rozhodl se výbor
SDH pořídit slavnostní prapor. Ten vždy sloužil a dodnes slouží
jako jednotící prvek a symbol, který především v horších

dobách připomíná lidem jejich předky, minulost, ideály,
ukazuje cestu do časů budoucích. Měl by náš sbor
reprezentovat nejen na akcích místních, ale i v okolních obcích.
Je pojat jako vzdání holdu našim předchůdcům, prosba za
ochranu a pomoc Boží. Má dodávat sílu a odvahu našim
následovníkům. Zvolena byla barva bordeaux a modrá. Na
lícové straně je znak hasičstva, v jehož středu je znak obce, na
rubové straně je Svatý Florián, který drží v pravici obecní
prapor a levou ruku drží jako ochranou paži nad kaplí Svatého
Václava, jakožto symbolu obce. V rámci oslav proběhne
slavnostní žehnání praporu, které by měl celebrovat emeritní
světící biskup Mons. Josef Hrdlička z Olomouce.
Pořízení slavnostního praporu je samozřejmě pro tak malou
organizaci značnou finanční zátěží. Proto se výbor SDH
rozhodl o uspořádání sbírky na podporu jeho pořízení a na
uspořádání oslav, které by měly být největší kulturní akcí v obci
za poslední roky. Sbírka proběhne během měsíce května a
června. Věříme, že naši akci podpoříte nejen finančně, ale i
svou účastí. Vždyť v celé obci není snad jediná chalupa, která
by se nemohla pyšnit členstvím u hasičů, alespoň jednoho
rodinného příslušníka, z generace současné nebo minulých.
Pokud se rozhodnete tuto naši aktivitu podpořit, lze případné
příspěvky poskytnout i na účet sboru 222524184/0300. Za vaši
podporu Vám srdečně děkujeme. Věříme, že se na oslavách
sejdeme v co největším počtu a že i svatý Petr podpoří oslavy
pěkným počasím.
Václav Vozák jednatel SDH Zámrsky
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Spolky v obci
Zámrsky mají partičku trempů
Stalo se roku 2013, že se dala
dohromady skupinka kamarádů,
která zatoužila zažít nějaká ta
dobrodružství v přírodě, jaké
měla ve vzpomínkách z mladších
let. Asi jsme to upekli v hospodě
právě při vyprávění si různých
takových příhod.
Na první vandr jsme vyrazili v
létě roku 2014, kdy jsme měli
tehdá asi nejobjemnější bagáž a to
plachtu 10x12m, kotlík na guláš,
50.l bečku, vodní dýmku a plno
jídla, někteří si dokonce brali
zubní kartáčky a mýdla :-) Jeli
jsme tehdy ve složení Defi,
Šmuky, Kamil Hynčica a Toncek
Oravů ml. Obsadili jsme celý
hrad, překryli plachtou celé
nádvoří mezi věžemi a
případným pocestným jsme na
omluvnou nalili džbánek piva.
A jelikož se nám to zalíbilo,
domluvili jsme si na rok 2015
další výpravu a to na staré
trempské místo - bývalého
břidlicového dolu, kterému
vandráci říkají Black Hill. Tato
volba místa, které je asi 5km
vzdálené od Čermné ve Slezsku v
krásné krajině Oderských vrchů,
byla trefná, protože tohoto roku v
létě panovala nesnesitelná vedra,
takže jsme přes den pobývali v
dole, pivo nám tak nezteplalo a
večer jsme šli posedět na odval z
břidlice, porostlý mechem a
krásně nahřátý, odkud byl
překrásný výhled do krajiny.
Tehdy už s náma Defi nejel,
protože se chystal odstěhovat a
vystřídal ho Jiří Hynčica.
V prosinci r. 2015 jsme
vyrazili za břidlicovými doly v
okolí VVÚ Libavá, ubytovali se
na Hadince. Tím, že jsme měli
pevnou základnu, tak jsme
nachodili spoustu kilometrů,
doslova proplazili se mnoha
štolami starých dolů, bylo to
hodně dobrodružné, i konečné
placení za ubytování, protože
nový majitel se snaží ze starého
trempského ubytování udělat
luxusní místo i s luxusními
cenami.
V roce 2016 v létě jsme
„dobývali” Švédskou skálu,
skalní ostroh nad Odrou v
blízkosti obce Klokočůvek a

Puchart 2014

Black Hill 2015

Hadinka 2015

Švédská skála 2016

Orlová 2016

Žulová 2017

Orlová 2017

poutního místa „Marie ve skále”,
známém spíš jako „Mariastein”
Využili jsme krásný altánek na
skále, ze kterého jsou nádherné
výhledy do údolí a podnikli
několik výprav do okolí, k
poutnímu místu, či do hospody v
Heřmánkách, která patří dvěma
Belgickým dámám, vysvětlit, že
chceme pivo, byl docela oříšek :-)
Tady už se k nám do party přidal
Dalibor Tuček.
Téhož roku v prosinci jsem
naši partu pozval na svou chatu,
která stojí v zaniklém centru
města Orlová, ta se přesunula
kvůli těžbě o pět kilometrů
severněji. Chata stojí vedle
zaniklého dětského hřbitova,
takže o duchařinu nebyla nouze,
udělali jsme několik výprav do
okolí a slíbili si, že se tam ještě
vrátíme, což jsme udělali letos
před čtrnácti dny.
Před tím ale v roce 2017 jsme
podnikli výpravu za žulovými
lomy a jezery po těžbě do katastru
obcí Žulová, Vápenná, Černá
Voda. Tentokrát to bylo bez
základny a jen jsme chodili,
pokaždé spali na jiném místě,
prostě vandr. Krajina zatopených
žulových lomů je úchvatná,
průzračná voda, skály, velmi
příjemní lidé v okolí, určitě se tam
ještě vrátíme.
A jak jsem už zmínil, před
dvěma týdny jsme opět zakotvili
na mé chatě „na samotě” mezi
opuštěnými domy, hřbitovy,
z a v ř e n ý m i d o l y, o d k a l i š t i ,
haldami, krajina trochu smutná,
ale se svým zvláštním kouzlem a
romantikou. Dává nám možnost
vidět, jak je vše pomíjivé, během
pár let zmizí město, jinde se
vystaví, dnes už pozůstatky se
těžko dohledávají, příroda si
naštěstí vše bere zpět.
Na našich vandrech a
výpravách nepodáváme žádné
špičkové sportovní výkony, spíš
odpočíváme, povídáme si, spíme
na zemi, většinou pod širákem,
koukáme na hvězdy, o kterých
dokáže Kamil tak vyprávět,
každý si na tom vandru dělá
vlastně co chce, někdo ho prospí,
někdo pořád podniká výpravy do
okolí, to, ten odpočinek, nám
dává potřebu opět a znovu
vyrazit.
Šmuky
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