,

zpravodaj
nejen pro
obyvatele
Zámrsk

Zámršták
speciál
Zvláštní vydání ke 120.výročí založení SDH Zámrsky www.zamrsky.cz
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Historie sboru

Zásahová jednotka

Staří bardi vzpomínají

Od založení sboru
po součastnost

O činnosti zásahové
jednotky

Vyprávění starších zkušených
hasičů

Zveme vás k oslavám 120. výročí založení sboru.

společná fotka hasičů

1898 2018
Slovo starosty SDH
Letošní rok je pro náš SDH Zámrsky významným, jelikož si připomínáme 120. výročí jeho založení.
Rozhodli jsme se ho důstojně oslavit a pozvat všechny své bratry a sestry hasiče, přátelé a obyvatele
naší vsi i těch okolních. Bohatý program oslav je popsán v tomto mimořádném čísle našeho obecního
starosta SDH
zpravodaje a nejen ten, ale i historie našeho spolku, činnosti nedávné a to, co chystáme do
budoucna, proběhla i anketa mezi členy a dovolili jsme si i zveřejnit zdravice, které nám zaslali významné osobnosti z naší i
okolních vsí. Srdečně vás všechny zveme k oslavám.
Pavel Vinklárek,
starosta SDH

Pavel
Vinklárek

Náš sbor vznikl na konci 19. století, přežil hektické století
20. a už nějakou dobu funguje v tom našem 21. Za tu dobu se v
něm vystřídaly stovky, možná tisíce členů a já si troufám říct, že
velitel SDH
není v obci chalupa, kde by alespoň někdo nebyl jednou členem
našeho SDH. Proto bych vás chtěl všechny pozvat. Pojďte společně s námi oslavit tohle
výročí.
Antonín Orava,
velitel SDH

Antonín
Orava ml.

Býti k boji připraven
a na stráži býti,
je tím sladkým údělem
hasičova žití.
Věrně státi po boku
těm, co v pláči lkají,
je radostí pro srdce,
která soucit znají.
(Bohumil Šťastný)

Slovo redakce obecního zpravodaje
Zámršťák, který držíte právě v rukou je speciální. Ani ne tak svoji červenou vizáží, ale hlavně obsahem. Je celý, celičký o
našem sboru dobrovolných hasičů. A je součástí našich oslav 120 let nepřetržitého trvání. To už je úcty hodný výkon. Historii máme
bohatou, patříme k nejstarším sborům v okolí, a za těch posledních 10 let se máme také čím pochlubit. Hasičská zbrojnice po
rekonstrukci z dálky září novotou a slavnostní prapor, který jsme si k tomuto výročí pořídili, čeká jen na slavnostní požehnání.
Velkou ctí je pro nás, že pozvání přijal Mons. Josef Hrdlička, emeritní světící biskup olomoucký, kterého jsme požádali o
požehnání obojího. Co dodat, čtěte, vzpomínejte a hlavně to s námi oslavte.
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SDH Zámrsky
120 let

Napsali nám .........
Dobrovolní hasiči v Zámrskách
vždy patřili a patří mezi ty, kterým
leží na srdci osudy našich
starosta obce
spoluobčanů. Dali se na cestu
složitou, ale prospěšnou a vykonali obrovské množství
užitečné práce od založení sboru až do současných dnů.
Naše jednotka dobrovolných hasičů je vždy připravena a v
každé době je schopná účinně zasáhnout ke každému
nebezpečí požáru i k jiným pohromám.
Ve dnech 23. a 24. června 2018 proběhnou oslavy 120 let
činnosti hasičů v Zámrskách.
V průběhu své činnosti se členové SDH Zámrsky aktivně
zapojovali do společenského, kulturního a sportovního dění v
obci, na tradice ani dnešní členové nezapomínají. Významně
pomáhají při organizaci veškerých akcí, ať už se konají v
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létě, v zimě či na podzim. Především zbudováním zázemí,
postavením párty stanů a hlavně zajištěním občerstvení v
podobě chlazených točených nápojů, grilovaných specialit a
douzené klobásky.
Každoročně pořádali v Kulturním domě hasičské plesy,
zábavy. Účastnili se hasičských sportovních klání, především
za cenu svého volného času. Spolupracovali s obcí při
odstraňování mimořádných událostí.
Rovněž nezapomínají ani na bratry, kteří byli dlouhá léta
činní členové sboru a dnes už nemohou pracovat vzhledem k
věku nebo nemoci, ale stále se o dění v hasičské zbrojnici
zajímají. Pravidelně vzpomínají na bratry, kteří z řad sboru
odešli navždy.
Pokaždé jsou ochotní při různých příležitostech a
návštěvách, nechat zhlédnout naši požární zbrojnici.
Každého zájemce seznámí se svým vybavením, výzbrojí,
výstrojí, zásahovým automobilem a technikou a se vším co
práce hasiče znamená a obsahuje.
Naši hasiči se nebojí přiložit ruku k dílu, a to podstatnou
měrou při sběru železného šrotu a elekroodpadu,
brigádnických hodinách na hasičské zbrojnici i na hřišti,
obnovují a udržují svěřenou techniku a věcné prostředky.
Také při opravách a údržbě obecního majetku se aktivně
zapojují.
Vím, že oslavy vystřídají hodiny práce, mnohdy
namáhavé. Dnešním cílem hasičů je neustále se doškolovat,
poznávat novou techniku, která je vysoce kvalitní, a starat
se o výchovu nové mladé generace hasičů.
Naši hasiči si zaslouží, aby jejich dobrovolnou a záslužnou
práci někdo veřejně ocenil. Rád tak jako starosta obce
činím, přeji našemu sboru a všem hasičům hodně úspěchů a
co nejméně nebezpečných situací, patří jim náš dík a obdiv
za to, že se během svého hasičského života drželi hesla:
Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci a vlasti ku slávě.

Arnošt
Pala

Arnošt Pala
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Milí hasiči a hasičky ze Zámrsk,
milí farníci,
toto číslo Zámršťáku je podle
farář
mých informací speciální k výročí
SDH a pro návštěvu otce biskupa Josefa Hrdličky, která se
chystá. O tom se ale píše i na jiných místech tohoto vydání,
proto bych se chtěl podělit o několik radostí z života farnosti,
které jsme prožili a které nás čekají.
Na konci školního roku vrcholí ve farnosti příprava dětí a
první svaté přijímání. Loni v říjnu jich do přípravy naskočilo
hodně přes dvacet a protože se přidaly ještě dvě větší slečny,
bylo nakonec prvopřijímajících dvacet osm, ze Zámrsk dva.
Den na slavnost jim 13. května vyšel jako malovaný, a tak se
podařily i památeční fotografie. Prosím o Vaše modlitby za
vytrvalost těch, kdo se přijetím Těla a Krve Pána Ježíše
přihlásili veřejně ke svému křesťanství, ať dál rostou v životě
z víry.
Měsíc květen byl protkaný návštěvami kaplí i malých
kapliček v polích, kam jsme v týdnu i v nedělní odpoledne
chodili na májové pobožnosti. Týden po prvním svatém
přijímání byla v sobotu v předvečer slavnosti Seslání Ducha
Svatého ve farním kostele vigílie, na které se významně
spolupodílely členky schóly ze Zámrsk. Na kůru zpívala schóla
půl na půl složená z kladerubských a kelečských zpěvaček, a
tak bylo působení Ducha, který sjednocuje, patrné ještě před
závěrečným ohňostrojem.
Na sám konec měsíce, čtvrtek 31.5., připadla letos
slavnost Těla a Krve Páně. Už po několik let ji slavíme mší
svatou na náměstí v Kelči a pak jdeme Božítělovým průvodem
kolem čtyř oltářů na Te Deum a svátostné požehnání do
farního kostela. Děkuju všem Zámrským za účast, zvlášť těm,
kdo zdobili oltář. Těším se, že příští rok se ke „krojovaným“
přidají i hasiči ze Zámrsk.
Hasičům přeju do velké slavnosti s účastí emeritního
pomocného biskupa z Olomouce zdar této pečlivě
připravované oslavy. Ať se Vám podaří zbrojnici, prapor a
auto nejen posvětit, ale také požehnaně používat! Krásné a
požehnané dny velkých letních prázdnin přeju nejen dětem.
Ať Vás Bůh provází na Vašich cestách v práci i za odpočinkem
a ať Vás ve zdraví přivede vždy domů.

o. Jan
Bleša

o. Jan Bleša, farář

SDH Zámrsky
120 let

Napsali nám .........
Hasiči mají v Zámrskách velkou
tradici, někdy jsou členy celé
Ženy v akci Zámrsky rodinné generace. Často se v tomto
spolku potkávají otcové se syny,
popř. s dcerami, někdy i dědové. Hasiči pořádají také akce
pro děti, ale májí pouze dvě členky - Janču Vinklárkovou a
Zdenču Hašovou. Samy by všechno nezvládly a tak jsme jim i
my ostatní manželky hasičů pomáhaly. Přece jenom máme
větší vztah k dětem než chlapi.
V roce 2014 se na obci objevil nápad uspořádat „Zámrské
hody“. Akce to byla poměrně veliká, a proto bylo zapotřebí
pokusit se o získání dotace. Hasiči to být nemohli (byli
podpořeni na jiné akci) a Myslivecké sdružení na toto nemělo
kapacitu. Proto slovo dalo slovo a 13. 4. 2014 jsme založily
spolek Ženy v akci z. s. . Zakládajících členek bylo 5 a
všechny byly manželky hasičů. V současné době máme členek
10, jednu čestnou členku a jednoho čestného člena Šmukyho.
Neustále pomáháme hasičům s jejich akcemi, ale máme
navíc i akce své, ryze ženské, které chlapy moc neberou.
Spolupráce hasičů a Žen v akci je plodná a to doslova a do
písmene. Z našich 10 členek máme za manžely 6 hasičů, s
nimi máme celkem 16 dětí, tedy průměrně po 3 dětech.
Věřím, že Zdenča s Lenkou nejsou ještě u konce :-) .
Speciálním bonusem, je naše čestná členka Marie Palová,
která má hasičem manžela i syna. Tím pádem nám hasičská
tradice nevymírá a může se dál dědit z generace na generaci.
Závěrem, bych chtěla hasičům poděkovat za inspiraci ke
vzniku Žen v akci, za vzájemnou spolupráci a do dalších let
popřát co nejvíce členů, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný
čas druhým.
Helena Vozáková

Helena
Vozáková

Jan
Řehák
Výbor SDH
Skalička

Antonín
Červek

U příležitosti oslav významného výročí
120 let od založení sboru dobrovolných
VV a okrsek dobr. hasičů v Zámrskách, VV při OSH v Přerově
hasičů Skalička
pod vedením jeho starosty ing. Radka
Hlavinky, k tomuto jejich výročí nejen blahopřeje, ale
především děkuje všem členům sboru i jeho příznivcům za
jejich odvedenou práci v uplynulých letech.
I když počtem členů patří sbor v Zámrskách mezi malé,
přesto jejich činnost je velmi bohatá v oblasti kulturní,
sportovní a brigádnické. Nejen v okrese Přerov, ale i v celé
České republice jsou v některých obcích hlavními pořadateli
všech různých akcí právě sbory. V Zámrskách mají navíc tu
výhodu, že jejich sbor velice dobře spolupracuje s místním
spolkem" Ženy v akci", kdy si vzájemně vypomáhají při
různých akcích pořádaných oběma spolky, případně obecním
úřadem v Zámrskách.
Je jen škoda, že činnost místní zásahové jednotky je v
porovnání s většinou jednotek poněkud slabší. Na druhou
stranu je však důležité a určitě i chvályhodné, že si členové
jednotky plní hlavní úkoly, to je pravidelně provádějí své
zdravotní prohlídky, účastní se všech školení i taktických
cvičení.
K tomuto blahopřání a poděkování se připojuje i okrsek
dobrovolných hasičů Skalička, se kterým místní sbor také
velice dobře spolupracuje.
Do dalších let činnosti hasičského sboru v Zámrskách,
přejeme všem jeho členům, jeho příznivcům a v neposlední
řadě i jejich rodinným příslušníkům hodně dobrého zdraví,
elánu a tvůrčí síly, aby stále plnili hasičské heslo "Bohu k
poctě, bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu.”
Antonín Červek

Sbor dobrovolných hasičů Skalička by tímto chtěl poděkovat:
Členům výboru dobrovolných hasičů v Zámrskách za pozvání k oslavám výročí 120 let od založení sboru a
za pravidelná pozvání na každoroční výroční valnou hromadu sboru.

Členům sboru dobrovolných hasičů v Zámrskách za jejich příkladnou práci při podílení se na organizaci bohaté kulturní
činnosti v obci, za účast a vzorné vystupování jejich členů na společenských a kulturních akcích pořádanými okolními sbory, a
v neposlední řadě také za pravidelnou účast na oslavách svátku sv. Floriána, patrona hasičů.
Dále by chtěl poděkovat všem členům výjezdové jednotky za jejich práci na úseku požární ochrany v obci i okrsku, za
jejich přispívání k prevenci mimořádných událostí, za údržbu jim svěřeného požárního vybavení, za účast na odborných
školeních pořádanými HZS okresu Přerov, za účast a pořádání každoročních taktických cvičení jednotek SDH okrsku.
Dovolte, abychom celému sboru do budoucna popřáli pevné zdraví, štěstí a rodinné pohody, bohatou členskou základnu a
mnoho úspěchů jak v osobním tak i pracovním životě.
Výboru, aby každý člen svou funkci i nadále vykonával řádně dle svých nejlepších možností, a aby letošní připravované
oslavy proběhly dle jejich představ a plánu.
Členům výjezdové jednotky, aby se s ostatními členy okolních výjezdových jednotek potkávali především na pravidelných
školeních a kulturních a společenských akcích.
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SDH Zámrsky
120 let

Napsali nám .........
Antonín
Pajdla

Dobrý den.

Též Myslivci z MS Doubek Zámrsky, by
Jednatel Mysliveckého
chtěli
poblahopřát SDH Zámrsky k jejich
sdružení Doubek
výročí 120 let od založení spolku. K významnému výročí jim
přejeme hodně úspěchu jak v obětavé práci pro druhé při
výjezdech zásahové jednotky k nešťastným událostem, jako
jsou povodně, zatopené sklepy, požáry, popadané stromy
atd. Ne malou měrou jim patří veliký dík za brigádnickou
činnost, kterou zvelebují obec a tím přispívají, aby naše
Zámrsky byly krásnější.
Přejeme Vám též nekončící vynikající sportovní výsledky
v Požárním sportu při hasičských soutěžích, jak v požárním
útoku, tak i přeboru jednotlivců, kde patříte mezi nejlepší.
Závěrem bychom hasičům popřáli tam, kde je jich vidět
nejvíce a to jsou společensko - kulturní události v Zámrskách
a jejím okolí – Floriánek Kelč, Kladeruby. Nezištně zajišťují
aktivity, které stmelují a sbližují občany Zámrsk i okolních
obcí, ať už to jsou různé fotbaly, sportovní akce a akce pro
děti, průvody, zábavy, posezení u hasičárny po hodové mši
svaté na sv. Václava atd. Těch událostí je mnohem více, za
které si zaslouží poděkování. Nemalý dík patří také jejich
manželkám a rodinám, které se obětavě zapojují do akcí
pořádaných hasiči.
Myslivci si nesmírně váží spolupráce s Hasiči a ostatními
spolky v obci i obecním úřadem v Zámrskách a těší se na
dobrou vzájemnou spolupráci při akci pořádaných pro
občany.
Hodně zdaru hasičům v jejich práci přejí Myslivci ze
Zámrsk.
Pajdla Antonín, jednatel
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Antonín
Valenta

Dobrovolní hasiči z Těšic v krátkosti zdraví
dobrovolné hasiče ze Zámrsk v souvislosti ze
120. výročím založení vašeho sboru. Patří
SDH Těšice
Vám poděkování za dlouhodobou obětavou a
dobrovolnou činnost ve vašem sboru a vzájemnou spolupráci
v rámci našeho společného okrsku.
Do dalších let vaší činnosti Vám přejeme hodně zdraví a
elánu, tak jako doposud, aby jste měli vždy dostatek vody při
zásazích, nikomu se nic nestalo a všechny akce dopadly
dobře.
Hasičskému sboru zdar a ohni zmar.

Naše družstvo na závodech u sousedů

SDH Zámrsky
120 let

Z historie sboru .....
Od založení po první válku
Dobrovolná hasičská jednota v Zámrskách byla založena v
roce 1898 po vzoru okolních vesnic a pravděpodobně z
iniciativy bývalého učitele a pozdějšího obecního tajemníka
Františka Steinera, který pro tuto myšlenku získal celou řadu
občanů. Připomeňme si jména prvních zakládajících členů
sboru: František Steiner, František Mašláň, Jan Stodůlka,
František Pala, Richard Orava, Antonín Žídek, František
Novák a František Plesník. Prvním předsedou byl rolník
František Mašláň, prvním velitelem a pravděpodobně a
jednatelem byl František Steiner. Prohlížíme-li si protokolní
knihy, vidíme, že ve sboru byly zastoupeny všechny vrstvy
naší obce, tj. od těch nejchudších, až po některé zámožné
rolníky. Dobrovolná hasičská jednota v Zámrskách
sdružovala občany ne podle společenských tříd, nýbrž podle
obětavosti a dobré vůle pomoci v nouzi i nebezpečí svým
spoluobčanům. Z tohoto důvodu sbor požíval v obci velké
vážnosti.
První léta činnosti jsou poznamenána dosti značným
pohybem členstva. Mnoho členů, kteří se nedovedli podřídit
stanovám, tuhé a obětavé práci, byli buď to pro nekázeň ze
sboru vyloučeni, anebo vystoupili sami. Těžká práce našich
zakladatelů byla velice nebezpečná, protože v této době
docházelo velmi často k požárům. Velmi brzy po svém
založení sbor dostává zdarma novou dvouruční stříkačku
nazývanou „Jubilejní“ a to v ceně 1.000 zlatých. Velmi
šikovně využili faktu, že v roce 1898 probíhaly v RakouskoUhersku velkolepé oslavy padesátiletého jubilea panování
císaře Františka Josefa I. V rámci tohoto výročí byly stavěny
školy, kostely a další veřejné budovy a obecně se hodně
investovalo. Velkou zásluhu na tomto kroku měl také
František Steiner, bývalý učitel ze Zámrsk a obecní tajemník.
Na gymnáziu byl spolužákem tehdejšího arcibiskupa Teodora
Kohna a jejich společným úsilím se podařilo získat pro tak
malou a z hlediska říše nevýznamnou obec zdarma stříkačku.
V poměrně krátké době byla také postavena zbrojnice a
výzbroj doplněna na patřičnou tehdejší úroveň. Členové jsou
vedeni výcvikem, školením a kurzy tak, že se sbor z
nesmělých počátků postupně vypracoval mezi nejlepší v
tehdejší hranické župě. Tuto dobu můžeme určitě považovat
za nejdynamičtější v celé historii sboru a díky tomuto
pevnému základu mohl sbor přežít až do dnešních let.
Přichází však doba, která násilně a bezohledně přervala
rozvíjející se činnost – první světová válka. Ta přinesla
mnoho útrap také naší obci. Muselo narukovat 77 mužů ze
Zámrsk a z osady Kamenec 17 mužů. Tato válka si vyžádala 20
mladých lidských životů. Tyto oběti dodnes připomíná
pomník padlých v Zámrskách. Další pohromou byla drahota a
tzv. španělská chřipka.

První restart
Velmi brzo po ukončení války se znovu rozvinula činnost
sboru. V roce 1928 je již 28 starších členů a 8 mladých,
celkem 36 aktivních hasičů. Na tak malou obec velký počet.
Téhož roku se konají oslavy 30. výročí založení. Žijící
zakládající členové jsou vyznamenáni pamětními
medailemi. V rámci oslav bylo sehráno divadelní
představení, se kterým se později zajíždí do sousedních
Němetic. Jsou také pořízeny nové pracovní obleky a
zakoupeno nové protipožární zařízení. Také rok 1929 byl
velmi bohatý na činnost. Členové se zúčastňují župního
sjezdu ve Stříteži, sehráli další divadlo, se kterým opět
zajíždějí do Němetic, bylo pořízeno 100m nových hadic a
nákladem 4.000,- Kč provedena oprava „Jubilejní“
stříkačky. Z Hlinska je zakoupeno nové jeviště, koná se
dožínková zábava a v podzimních měsících je sehráno další
divadelní představení. V roce 1932 se zúčastnili členové
župního sjezdu v Ústí a krajského sjezdu ve Valašském
Meziříčí. Na valné hromadě konané 6. ledna 1933 bylo
rozhodnuto zaslat přípis obecním úřadům v Dolních Těšících
a Němeticích, kde dosud nebyl založen sbor požární jednoty,
aby přistoupili jako přispívající členové. Odmítnou-li, při
požáru v jejich obci budou muset hradit veškeré výlohy s tím
spojené. Obě obce na tento požadavek přistoupily za
paušální roční poplatek 50,- Kč.
Hospodářská krize a druhá válka
V roce 1934 zasáhla činnost sboru doba světové
hospodářské krize. Obec nemůže poskytnout pravidelný
roční poplatek. Mnoho členů je bez práce, činnost začíná
ochabovat. Jen obětavou prací nejvytrvalejších členů
výboru je udržován pravidelný chod sboru. V témže roce
dochází ke změně názvu: Dosavadní název „Jednota
dobrovolných hasičů v Zámrskách“ je změněn na „Sbor
... pokračování na str. 6
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dobrovolných hasičů v Zámrskách“ .V roce 1937 odstupuje z
funkce předsedy František Mašláň, který v této funkci
vystřídal svého otce zakladatele. Na jeho místo nastupuje
Jan Stodůlka. V tomto roce vrcholí nejen hospodářská, ale i
politická krize. Tohoto roku se konal celostátní manifestační
sjezd hasičstva v Bratislavě, kterého se zúčastnili také
delegáti našeho Sboru. Zlá doba i nadále ovlivňuje činnost
sboru. Přestože všichni státníci hlásají mír, celá Evropa
překotně zbrojí. Vsousedním Německu v té době upevňuje
svoji moc fašismus, který otevřeně ukazuje své cíle. Naše
vláda odpovídá tím, že 21. května provádí částečnou
mobilizaci. Ve Sboru se provádí pilně výcvik k případnému
zásahu při leteckém ohrožení.
Přichází Mnichov a později strašná doba druhé světové
války. Okupanty je zastavena veškerá činnost spolků,
politické strany jsou rozpuštěny. Je nařízeno odstranění
výsostných znaků naší republiky. Všechny veřejné budovy
musí být označeny německo-českými nápisy. Tento předpis
se týkal i označení požární zbrojnice a stříkačky. Ve styku s
nadřízenými úřady je nařízeno používat jen němčinu. Sbory
dobrovolných hasičů rozpuštěny nebyly, protože je okupanti
potřebovali. Ty mohly dokonce vyvíjet i kulturní činnost, byť
jen omezeně. Proto se všichni kulturní pracovníci uchylují
pod ochranná křídla sboru. Nacvičovala se a hrála divadla,
konaly se zábavy a výlety, tančit se však nesmělo. A tak
hasičské sbory dodávaly naději a posilu, že jednou bude
lépe.
19. února 1942 byl veškerý hasičský inventář předán obci
a tak sbor přestává být Sborem dobrovolných hasičů a stává
se Sborem obecním. Rok 1943 je mimo jiné poznamenán tím,
že se stupňuje tlak fašistických okupačních úřadů na tzv.
Totální nasazení Čechů na nucené práce do Německa, nebo
do zbrojních továren. Toto nařízení se ponejvíce týkalo
mladých lidí. Odchodem mladých členů na nucené práce a
zákazem veškeré kulturní činnosti byl chod sboru zastaven.
Dle nařízení okupantů se nesmí konat volby funkcionářů a
všichni starší členové jsou i nadále povinni vykonávat své
funkce.
V roce 1944 se boj přenesl na území naší vlasti. Nejen
okolní lesy, ale také naše obec se stávala dočasným
domovem partyzánů. Úkryt a potraviny jim poskytovali naši
členové, jmenovitě Bedřich Vozák, Jan Stodůlka a František
Mašláň. Ke konci února 1945 byl upozorněn řídící učitel Karel
Horák, aby připravil občany na trestní výpravu. Fašistům prý
bylo oznámeno, že v Zámrskách má být bunkr a v něm ukryty
zbraně a střelivo. Příští noc obstoupila vesnici fašistická
vojska v síle 600 mužů. Část vojska vnikla do vesnice a
provedla dům od domu důkladnou prohlídku. Bunkr se
zbraněmi nebyl nalezen. Následovalo deštivé ráno 7.
května, během dne se vyjasnilo. Elektrický proud nešel.
Nikdo neměl žádné zprávy. V ranních hodinách naštěstí
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prchají zbytky fašistů. Asi mezi 10-11 hodinou dopoledne se
objevuje čelní průzkumná hlídka osvoboditelů. Obec
Zámrsky se jen o vlásek vyhnula podobnému osudu, který
potkal obce jako Lidice, či Ležáky.
Druhý restart
V červenci 1945 Sbor dobrovolných hasičů obnovuje svoji
činnost, která byla přerušena válkou.
Rok 1947 je rokem mimořádně aktivním. Vzniká nová
tradice 7. května – oslavy osvobození naší obce Rudou
armádou. Vyzdobenou obcí prošel slavnostní průvod hasičů a
občanů k pomníku padlých, kde po přednesení básní pronesl
řídící učitel Karel Horák slavnostní projev. Všichni členové
Sboru ve slavnostních uniformách se zúčastnili v Hranicích
přivítání prezidenta republiky p. Dr. Eduarda Beneše. Také
divadelní činnost byla v plném rozsahu opět obnovena.
Nejen v zimních měsících, ale i na podzim bylo sehráno
divadelní představení. Sbor má 22 činných členů a 7
přispívajících. Richard Orava, který od r. 1928 až do r. 1948
velmi úspěšně a svědomitě vykonával funkci jednatele,
odstupuje ze své funkce. Na jeho místo nastupuje František
Matějičný č. 55. Podle nového zákona dochází v roce 1950 ke
změně názvu Sboru dobrovolných hasičů v Zámrskách na
„Místní jednotu československého svazu hasičstva“ a
zároveň dochází ke změnám názvů jednotlivých funkcí
výboru. Byly také změněny uniformy. Staré „čamary“ byly
nahrazeny novým stejnokrojem a to barvy khaki. Předseda
Jan Stodůlka, který funkci svědomitě vykonával 14 let, se
vzdává své funkce a na jeho místo je zvolen Josef Orava č.p.
13.
Změny, změny, změny, ale taky modernější výzbroj
Změny za komunistického režimu neustále pokračují a
tak ve snaze změnit vše, co by připomínalo první svobodnou
republiku, byla dekretem ministra vnitra Václava Noska ze
... pokračování na str. 7
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dne 18. ledna 1952 hasičská organizace opět prohlášena za
dobrovolnou organizaci celostátního významu pod názvem
„Československý svaz požární ochrany“. Místo názvu hasič,
se zavádí název požárník. 20. dubna 1952 byla z továrny ve
Vysokém Mýtě dodána místnímu sboru v Zámrskách
motorová stříkačka typu PS-8. Slavnostní předání nové
stříkačky muselo být odloženo až na příští rok, neboť s novou
stříkačkou továrna nedodala patřičné příslušenství, jako
rozdělovač vody, spojky, atd. Členové svazu proto nemohli
být vycvičeni v obsluze nové stříkačky. Původní ruční
stříkačka „Jubilejní“ byla přiřazena do osady Kamenec
tamnímu JZD. Rok 1953 je rokem stagnace v činnosti. Je
prováděn jen výcvik v obsluze nové motorové stříkačky.
Doba budování
Následujícího roku 1954 je do čela ČSPO zvolen Bedřich
Vozák. Nastává oživení činnosti a to se především projevilo v
požárním družstvu, které se velmi dobře umístilo nejen na
okrskových, ale i na okresních soutěžích. Navzdory tomu, že
vystoupilo 6 členů a 3 členky /přistoupil pouze 1 nový člen/,
se rozvinula velká pracovní aktivita a iniciativa všech členů,
kteří se zapojili nejen do všech kulturních, ale i pracovních
akcí v obci. Mimo jiné byla naplánována výstavba vodní
protipožární nádrže a všichni členové se zavázali odpracovat
na jejím vybudování 200 hodin. Tento závazek byl beze
zbytku splněn a protipožární nádrž plní svůj účel dodnes. V
roce 1955 je zrušen oblek khaki barvy a zaveden oblek, jak
pracovní, tak i vycházkový v barvě tmavomodré. V příštím
roce, tj. 1956 je provedena generální oprava staré požární
zbrojnice a zároveň je podána žádost o přidělení
motorového vozidla. V roce 1957 bylo započato se stavbou
sušící věže pro hadice. Zároveň byla postavena místnost pro
žňové hlídky a celá zbrojnice byla nově omítnuta.
Další bídná léta
Léta 1958 až 1961 jsou obdobím poklesu činnosti sboru.
Členové se účastní na stavbě kravína místního JZD. Do
výstroje přibylo devět nových služebních stejnokrojů, devět
přileb a devět gumových obleků. Bylo rozhodnuto, aby tuto
novou výstroj obdrželo vycvičené družstvo, které je
připraveno účastnit se soutěží. Z kulturních akcí se pořádají
jen taneční zábavy, kácení máje, končinové zábavy a plesy. V
pokladně je nedostatek peněz na běžný provoz a ČSPO je
nucen vypůjčovat si od místního Československého svazu
mládeže, aby mohlo být vyrovnáno manko, které vzniklo při
kulturní činnosti. V příštích dvou letech je dluh splacen.
Úpadek sboru v letech 1963-1968 nadále pokračuje, lidé
přestávají mít zájem na společenském dění. Nejenom, že se

neprovádí výcvik, ale o nic lépe se nevede ani na úseku
kulturním. Toto je také kritizováno na výroční členské schůzi
konané v prosinci 1964. Ustal pravidelný výcvik požárního
družstva,„neúčast na soutěžích, které se daly do závazku,
ale nic se nekonalo“, tak zní doslovný zápis v protokolní
knize. Pro naprostou pasivitu je také kritizován i velitel
sboru. Na další výroční schůzi roku 1966 se nečte ani výroční
zpráva, protože nebyla připravena. V období 1963-1968
vykonával funkci předsedy František Matějičný. V roce 1968
byl zvolen za předsedu Václav Orava, č.p. 51.
Třetí restart
Na výroční členské schůzi začátkem roku 1969 je zvolen
za předsedu František Pajdla č.p. 21. Opět dochází k oživení
činnosti. Je opravena střecha a fasáda zbrojnice, pořízena a
ihned instalována protipožární siréna, je zakoupeno 9 kusů
vycházkových obleků, pořízeno motorové vozidlo T-805, je
prováděn pravidelný a intenzivní výcvik, jsou konány
pravidelné protipožární prohlídky, veškerá technika je
udržována v provozuschopném stavu, aby spolehlivě sloužila
nejen při poplachových cvičeních, ale i při požárních
zásazích v obci, ve Skaličce a v Kamenci. Ani kulturně
společenská činnost není zanedbávána. Členové se
zúčastňují oslav 1. máje v Hranicích, oslav osvobození naší
obce, pořádají se taneční zábavy, plesy, dožínkové slavnosti,
oslavy MdŽ. Velkého individuálního ocenění dosáhl
dlouholetý funkcionář sboru pan Bedřich Vozák, který roku
1962 obdržel od KV SPO odznak „Vzorný požárník“. V roce
1972 je mu udělena zlatá medaile. Okresní výbor SPO v
Přerově také předal sboru v Zámrskách na slavnostní schůzi
diplom za rychlý a včasný zásah při požáru v obci 21.ledna
1972. MNV v Zámrskách oceňuje aktivní činnost sboru a
přiděluje na další činnost 10.000,- Kč. Okresní výbor SPO v
Přerově přidává náhradní díly v hodnotě 5.000,- Kč. Ze
zdravotních důvodů se vzdává František Pajdla své funkce.
... pokračování na str. 8
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Na jeho místo nastupuje Václav Klvaňa, který v této funkci
setrval plných třináct let. Za jeho mnohaleté funkční období
byla činnost celého sboru velmi kladně hodnocena a to jak po
stránce výcvikové, tak i po stránce kulturní. Za jeho
předsednictví bylo zakoupeno nové motorové vozidlo ARO240, položena hliníková krytina a opravena fasáda požární
zbrojnice.
Mladí hasiči
V roce 1984 je v naší organizaci založen kroužek mladých
požárníků, prozatím s deseti členy. Mladí požárníci byli
vybaveni novými stejnokroji a v rámci jejich možností jsou
nejen teoreticky, ale i prakticky seznamováni s hasičskou
technikou a učí se ji zároveň prakticky používat. Zúčastňují
se pravidelně soutěží, na kterých obsazují přední místa.
Provádějí kulturní pořady, konají vlastivědné zájezdy,
brigády atd. Vedoucími kroužku byli v té době pánové
Zdeněk a Petr Oravovi a Jitka Segeťová. Od roku1985 je pro
děti pravidelně pořádán branný závod. Tato akce má velký
ohlas nejen v obci, ale i v širokém okolí. Od roku 1987 přebírá
funkci předsedy p. Antonín Pajdla. Po jeho nástupu došlo k
velkému rozmachu činnosti sboru. Vyústěním snažení byly
velkolepé oslavy 90. výročí založení sboru.
Nová doba - samostatnost obce vykoupená úpadkem
hasičů
Po pádu komunismu je v obci ustaven Obecní úřad a
prvním starostou obce je zvolen dosavadní starosta sboru
pan Pajdla. Do zastupitelstva obce byli zvoleni další členové
hasičského sboru Orava Pavel, Pala Arnošt a Vozák Václav.
Toto se ovšem negativně projevilo do činnosti samotného
sboru, kdy se především starší členové přestávají věnovat
činnosti ve sboru a do vedoucích funkcí jsou voleni stále
mladší členové. Sboru trvalo několik dlouhých let, než se
činnost opět konsolidovala. V roce 1991 přebírá funkci
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starosty sboru p. Jiří Šenk a setrvává ve funkci 5 let. Od roku
1996 do roku 1999 funkci zastává Ing. Lubomír Bělocký.
Historie by se měla hodnotit s odstupem, aby byla
objektivní. Dnes vidíme, že osamostatnění obce byl nejlepší
krok, jaký nás mohl potkat. Hasičský sbor sice na delší dobu
významně oslabil, ale podpora nové obce sboru byla i v
těchto těžkých dobách vynikající. Za zmínku stojí fakt, že do
dnešního dne byl starostou obce zvolen vždy člen našeho
sboru. Také v zastupitelstvu obce má náš sbor pravidelně
vysoké zastoupení.
Znovu do práce
Od roku 1999 do roku 2006 vede sbor Ing. Zdeněk Vozák.
Sbor se podařilo oživit náborem mladým členů.
Vzhledem k finančním možnostem sboru, které byly na
nule, se zpočátku jeho činnost orientovala především na
kulturní aktivity. Pořádaly se hodové zábavy a plesy, obnovila
se tradice fotbalových zápasů svobodní-ženatí a založila se
nová tradice fotbalového„Turnaje čtyř obcí“. Členové každý
rok odpracují stovky brigádních hodin nejenom pro sbor, ale
také pro obec Zámrsky. Z největších akcí můžeme jmenovat
práce na údržbě hasičské zbrojnice, stavbu plotu okolo
kaple, nebo vybudování areálu na hřišti, ve kterém chceme i
nadále pokračovat. Podařilo se nám také uspořádat oslavy
100. výročí založení v době, kdy od takovýchto akcí ostatní
sbory ustupovaly. Dokázali jsme si také splnit veškeré
povinnosti v oblasti sportovní a činnosti zásahové jednotky.
Pravidelně se účastníme okrskových soutěží a námětových
cvičení.
Je důležité vyzdvihnout činnost velitele sboru Antonína
Oravy, který tuto funkci vykonával po celou dobu od roku
1991 a svou činností asi nejvýznamněji přispěl k zachování
sboru v Zámrskách i v době největší krize. Podařilo se mu
... pokračování na str.9

SDH Zámrsky
120 let

Z historie sboru ..... pokračování
také obnovit činnost sportovního družstva.
Obnovila se činnost výboru sboru, který prošel v roce 2006
výraznými změnami a začal fungovat opět jako řídící orgán
sboru. Starostou sboru je zvolen Pavel Vinklárek. Starostou
sboru je až do dnešního dne a rozvoj sboru pod jeho vedením
můžeme přirovnat k euforické době po založení sboru.
Zásahy po letech
Z nejvýznamnějších akcí zásahové jednotky
uveďmeúčast na záchranných pracích při povodních v
červenci 1997 v obci Ústí, za kterou byli vyznamenáni naši
členové Orava Antonín, Vozák Václav a Hynčica Kamil
odznakem za pomoc při povodních. Škoda jen, že se ani obec
Ústí, ani okresní výbor nebyli schopni finančně podílet na
škodách, které náš sbor utrpěl. Stříkačka PS12 musela projít
nákladnou generální opravou a přišli jsme taky o dva kusy
roztržených hadic.
Horké chvilky zažila zásahová jednotka v časných ranních
hodinách 25. 12. 1997, kdy se účastnila zásahu při likvidaci
požáru rodinného domu Františka Pavlíka. Rodinná tragédie
byla o to větší, že k požáru došlo v době Vánoc, čímž rodina
se 6-ti dětmi přišla o nejkrásnější svátek roku. Je nutné
vyzdvihnout pohotový zásah majitele domu, který svým
pohotovým zásahem s hasičskými přístroji zabránil
nejhorším škodám. Náš sbor uspěl také na výbornou, což
potvrzuje nejen pochvala profesionálních hasičů, kteří vedli
zásah, ale především pochvala od majitele nemovitosti.
Nezůstali jsme pouze u pomoci při požáru, ale účastnili jsme
se aktivně na odstraňování škod. Potěšující zprávou pro nás
bylo, že pan František Pavlík společně se svým nejstarším
synem vstoupili do našich řad hasičů.
Dalšího zásahu se náš sbor účastnil při požáru seníku v
obci Dolní Těšice v únoru 2004. Náš sbor měl na starosti
čerpání vody z přehrady do zasahujících cisteren. Vzhledem
k faktu, že i tento zásah byl prováděn v zimním období, byl
tento zásah také velmi náročný a naše zásahová jednotka
opět uspěla.

Cvičení na Libavé

90 let SDH Zámrsky

Přejeme všem bratrům hasičům, aby se jim jejich
nelehká práce při obětavé pomoci spoluobčanům v nouzi
vždy dařila. Přejeme jim hodně úspěchů v hasičském sportu,
bohatou kulturní činnost ku prospěchu celé obce a co
nejméně zásahů a skutečných požárů.

Svěcení obecního praporu a znaku
Příprava na požární útok

Historii dopsal a doplnil Zdeněk Vozák
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SDH Zámrsky
120 let

Zásahová jednotka
Asi se pokusím nejdřív shrnout, co vlastně zásahová
jednotka obce je. Je to výjezdová jednotka v místě
zřizovatele, zařazená do požárního poplachového plánu. Naše
jednotka je zařazena do kategorie JPO5. A jako taková musí
mít minimální počet 9-ti členů velitel, strojníků a hasičů. Naše
jednotka má 11 členů.
Dá se říct, že se od posledních oslav 110 let příliš
nezměnila. Ono proč měnit, co funguje. Přibyl nám nový
strojník Laďa (Vladimír Šulák) a nový automobil. Oba si na
sebe rychle zvykli a fungují jako nerozlučná dvojice. Za
poslední léta naše jednotka, kromě spadlých stromů, naštěstí

nemusela zasahovat u vážných případů.
K chodu zásahové jednotky patří i periodické školení na HZS
Přerov. Máme dva druhy školení, jak pro velitele, tak pro
strojníky. Z toho vyplývá, kolik času stojí každého člena
jednotky, jak naše vlastní, tak i školení v Přerově. V dnešní
uspěchané době je malý zázrak, že se ještě najdou lidé
ochotní obětovat svůj čas a jsou vždy připraveni pomoct
druhým v nouzi .
Tímto bych rád poděkoval všem členům za dosavadní práci
a popřál celému sboru, aby vydržel minimálně dalších 120 let.
František Pavlík

Nová hasičská zbrojnice
Dobrovolní hasiči v Zámrskách mohou již plně využívat nově
opravenou Hasičskou zbrojnici, která investici už nutně
potřebovala.
Výměna stávajících nevyhovujících komponentů za nové
byla již nezbytná. V hasičské zbrojnici je v současné době
uložena cenná technika, ať už se jedná o hasičskou stříkačku,
kalové čerpadlo, zásahový vůz nebo moderní výstroj
dobrovolných hasičů. Z hlediska bezpečnosti a zajištění
techniky bylo důležité investovat do rekonstrukce budovy a
jejího příslušenství.
Různé udržovací práce v minulosti byly sice prováděny ve
volném čase samotnými členy sboru, kdy z dobrovolných
hasičů se na přechodnou dobu stali zedníci, malíři a štukatéři,
truhláři a klempíři. Práce jim vždy šla pěkně od ruky, a tak není
divu, že se dařilo hasičskou zbrojnici zachovat po dlouhé roky
bez velkého stavebního zásahu.
Obci se podařilo v loňském roce získat dotaci od
Ministerstva zemědělství, z programu 129 660 Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků pro rok 2017, podprogram 129
663 Údržba a obnova významných zemědělských historických
dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic.
Celkové náklady projektu byly 630 tis. Kč, z toho dotace od
MZe bude činit 396 tis. Kč až po předložení závěrečného
vyhodnocení akce ke dni 30.9.2018 ze strany obce. Požární
budova prošla podstatným oživením jak zevnitř, tak zvenku. V
rámci celkové opravy objektu hasičské zbrojnice a věže na
sušení hadic provedla firma DEHON tyto práce: Odizolování
obvodového zdiva proti vlhkosti, novou elektroinstalaci,nátěr
střešní krytiny, výměnu okapů včetně svodů, opravy
venkovních i vnitřních omítek včetně stropů, bourání
betonové podlahy a úprava nové podlahy tak, aby vyhovovala
pro parkování moderní techniky. V rámci tohoto projektu byla
dále realizována výměna vchodových dveří, výměna
nevyhovujících výjezdových vrat za sekční lamelová vrata s
dálkovým ovládáním, výměna starých dřevěných oken za
plastová, včetně okenních parapetů.
Všechny práce se stihly dokončit tak, aby byly splněny
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dotační podmínky. Opravou stávající zbrojnice se výrazně
zlepší využití a funkčnost této historické stavby pro činnost
hasičského sboru v naší obci, operativnější zajištění výjezdu
jednotky SDH a zlepšení prostředí pro samotné členy sboru.
Tím byl splněn i cíl, který si obec Zámrsky dala při přípravě a
realizaci záměru v rámci údržby svých objektů.
Opravená hasičská zbrojnice září na dálku a každý
kolemjdoucí si musí této změny všimnout. Doufejme, že se
nová vrata budou otevírat pouze při kulturních nebo
sportovních akcích a že se nám požáry a jiné živelné pohromy
budou obloukem vyhýbat.
Toto přání nechť plní ve dne v noci svatý Florián, patron
všech hasičů, jehož socha bude umístěná ve štítovém výklenku
hasičské zbrojnice.
Za Obecní úřad Ledvinová Ludmila

SDH Zámrsky
120 let

Hasiči jako nositelé kultury
Naše práce hasičů nezahrnuje pouze
udržování techniky, trénování a účast na
závodech, připravenost k zásahům při
ochraně životů a majetku, či brigádách pro
obec. Velikou doménou sboru je kulturní
činnost. Samozřejmě na ni nejsme sami,
tímto bych chtěla vyzdvihnout výbornou
spolupráci se Ženami v akci, zastupitelstvem obce a myslivci. Podporujeme se
navzájem a je to s každou další akcí znát
více a více.

Již dvakrát jsme se podíleli na pořádání
Noci kostelů u nás v Zámrskách.
Dětský den a fotbal Ženatí versus
Svobodní neodmyslitelně patří na začátek
zámrského léta. Ženy v akci se snaží hledat
zajímavé a vzdělávací témata, které každý
rok děti i rodiče ocení svojí hojnou účastí.
Měření fotbalových sil stále probíhá v
přátelské atmosféře. Někteří se dokonce
museli oženit, aby konečně vyhráli.
Turnaj 4 obcí, to je další letní

Anketa
Položili jsme členům SDH Zámrsky
tři otázky, na které nám v anketě
odpověděli pod čísly 1, 2 a 3:
1) Co mi členství ve sboru dalo.
2) Hezká vzpomínka, moment se
sborem.
3) Co bych sboru přál do
budoucna.

Pavel
Vinklárek
Starosta sboru

1) Dalo mi spoustu příjemných
starostí, které bych neměnil.
3) Mnoho dalších úspěchů a žádný
požár.

František
Pavlík
Velitel zásahové jednotky

V měsíci lednu pořádáme tradiční
Výroční valnou hromadu, kde
seznamujeme všechny bratry hasiče se
svojí činností a chodem sboru. Kulturní rok
nám však začíná tradičním maškarním
plesem, který se stal i díky nápadům a
tématům Žen v akci velmi úspěšným a
oblíbeným.
Pravidelně se někteří naši členové
účastní plesů, vyzdvihla bych ten farní v
Kelči, který jsme podpořili opravdu hojnou
účastí. Bylo nás vidět i slyšet. Každoročně,
zde míří i náš dar do tomboly v podobě
domácího hasičského přístroje, ten se totiž
hodí vždycky. Bezpečnost nade vše!
Výletiště u Luže svou sezónu otevírá 1.
Kolem okrskové soutěže v požárním sportu
většinou koncem dubna či začátkem
května. Tuto akci spojujeme s Ženami v
akci a jejich Pálením čarodějnic. Vaše
hojná účast je důkazem o zajímavosti
tohoto počinu.

záležitost. Dá se říci, že také oblíbená.
Snažíme se o stmelování s okolními
vesnicemi. Přece jenom je dobré se
vzájemně znát a pobavit se. Fotbal to je
dobrá příležitost. A plně vybavený výčep je
zárukou kvality.
Snažíme se přiložit ruku k dílu i u
ukončení prázdnin. Kios bez nás není
kiosem a hlavně, aby na to Ženy nebyly
samy.
A přichází pouť na sv. Václava. Několik let
se snažíme tento den v Zámrskách
obzvláštnit. Kromě účasti v slavnostním
průvodu a mši sv. v kapli, otevíráme vrata
hasičárny, kterou měníme ve slavnou
Zámrskou kavárnu či bar u Prasklé hadice. I
fotografické výstavy cílené na toto datum
pomáháme realizovat.
Nechybíme ani na lampionovém
průvodu, kdy společným zpěvem hymny a
... pokračování na str. 12

1) Dalo mi spoustu přátel, které bych
jinak nepotkával.
2) Hezká bývá ta první a u mě je to
stejné. A to když jsme vyrazili na první
soutěž v Áru. Namačkaní v laminátové
nadstavbě za značného odéru
benzínu, jsme si připalovali jednu
cigaretu od druhé.
3) Ať vydrží dalších 120 let. Také bych
mu přál nové a mladší tváře. A aby i oni
měli komu předat již tak dlouhou
tradici.

Vladimír
Šulák
Strojník

1) Informace, vědomosti a znalosti, z
různých školení, převážně ze zdravovědy. Dále hodně známých ze závodů,
soutěží a hasičských akcí.
2) Určitě je takových vzpomínek a
momentů plno, ale v tuto chvíli mě
žádná nenapadá a neutkvěla mi v
paměti.
3) Samozřejmě hodně zdraví, plno
úspěchů v soutěžích, pořádání
různých společenských akcí, fotbalů,
dětských dnů atd. Určitě přibírání
nových členů z mladších řad.
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SDH Zámrsky
120 let

Hasiči jako nositelé kultury ..... pokračování
zapálením svíček uctíváme nejenom naše
padlé u pomníku, ale vzdáváme hold
zakladatelům Československé republiky.
Spolu s vámi rozsvěcujeme Vánoční strom i
zpíváme koledy s celým Českem. A na
silvestrovském fotbálku či oslavách
Silvestra také nechybíme.
Při oslavách různých narozenin členů je
nás také hojně, bez scénky to prostě v
Zámrskách nejde. Každý oslavenec trne
hrůzou, co na něj vymyslíme. O to větší
legrace pak je. Zde bych vyzdvihla, že
jsme jediný sbor, který vede institut
bratranec hasič a sestřenice hasička. Tento
titul byl udělen některým příznivcům sboru
či manželce člena, kteří oficiální cestou
nevstoupili do sboru. Nikdo jiný tento
termín nemá.
Svojí účastí na výročních valných

hromadách okolních sborů stále utužujeme
vztahy a povědomí o činnosti ostatních. Co
naplat, na tomto poli stále vítězí náš
Václav Vozák ml. se svým shrnutím činnosti
sboru. Takovou zprávu nemá nikdo.
Naše kulturní činnost je velmi bohatá a
jsme všude, kde je třeba, bohužel i při
smutných událostech jako je loučení s
našimi členy. Nikdy nechybíme na oslavách
svátku sv. Floriána v Kelči, ale i
Kladerubech.
Někteří naši členové však patří i do
jiných spolků, a proto jde naše práce často
ruku v ruce. Tímto bych chtěla velmi
poděkovat za výbornou spolupráci se všemi
spolky i se zastupitelstvem obce. Velmi si
vaší součinnosti vážíme. Věřím, že nám
zachováte svoji přízeň i do budoucna.
Zdeňka Hašová

Anketa
Zdeňek
Vozák
Pokladník

1) Udělalo ze mě Zámršťáka. Do
spolku jsem vstoupil jako děcko, a
protože jsme všichni bratři, seznámil
jsem se se staršími členy sboru z celé
obce. Teď je to spíše naopak a
seznamuju se s mladšíma.
2) Těch je hodně. Asi bych vyzvedl
společné cvičení na Libavé. Jsme
spolu hodně často, ale být v kuse více
dní je něco jiného. Vlastně od dob
mladých hasičů to byla jediná akce
tohoto druhu.
3) Aby se povedly oslavy 200 let
sboru.

Pavel
Kubeša
Člen

1) Přehled o hasičském vybavení,
spojení kolektivu kolegů členů.
2) Každá hasičská soutěž je velká
vzpomínka.
3) Aby se dále členové scházeli v
přátelství, pomoci a klidu.

Václav
Vozák ml.
Jednatel SDH
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1) Pokoru, vděčnost. Vděčnost všem,
kteří jsou schopni pomáhat druhým a
organizovat něco pro ostatní a to
nezištně, a jejich snaha a praxe není
nikde prezentována.
2) Je vlastně smutná. Houkání sirén
nad ránem o vánočních svátcích požár u Pavlíků. Šok, obavy. Duchapřítomnost Franty Pavlíka, jeho
prvotní opatření proti šíření požáru.
Rozhodnost Tondy Oravy pří přípravě
útočných proudů a rozvaha při jejich
spuštění.
Ale hlavně solidarita Zámršťáků při
likvidaci následků. Zde se ukázalo, že
lidi a svět jsou daleko lepší než se nám
snaží namluvit komerční média.
3) Jednotu - protože jak říkali soudruzi:
"V jednotě je síla". Pokud budeme
spolupracovat alespoň tak jako doposud, pokud možno i lépe, můžeme
toho ještě hodně dokázat. A k tomu
ještě trochu toho štěstíčka, zdravíčka
a Boží pomoci.

SDH Zámrsky
120 let

Vzpomínky
Hasičský sbor nejsme jen my, výbor či mladší členové. Proto jsme oslovili i naše hasičské bardy,
aby přispěli svou troškou do mlýna. Vždyť i oni napsali část historie a předali nám tu pomyslnou
káru. Kromě přátelského setkání vzniklo i několik hezkých vzpomínek a přání.
Václav Vozák st., někdejší místopředseda sboru
Hasičem jsem se stal už před vojnou, ale aktivním až po návratu. Můj tatínek i bratr Josef hasiči
už byli. Kluci, tenkrát měli všichni uniformy a chodívali na Floriánky. Tak jsem se přidal, vznikla
taková sice nesoutěžní, ale parta hasičů. Jmenovitě Franta Ševčík, Josef Orava, Václav Orava,
Josef Masařík, Franta Kobliha, Olin Orava. Velmi úspěšné bylo družstvo žen, které pravidelně
závodilo a hlavně vyhrávalo. Mohlo to být tak v letech 1957 – 59, to sbor zažil velký rozkvět.
Vzpomínám si na kácení máje, které se dříve konávalo před školou, poté na louce nad
kulturákem, či u Dubu. I vodění medvěda stojí za zmínku. Tradice již jednou zanikla, ale Václav
Klvaňa ji chtěl stůj co stůj obnovit. Hrávali nám Ivan Hlavinka a Karel Měsíc, průvod masek s
medvědem obcházel chalupu za chalupou, a jelikož to brali poctivě, zábava už se nekonala, neměl
by kdo hrát ani kdo tančit.
Přání: Co sboru popřát. Hlavně hodně úspěchů, aby to vydrželo alespoň v takovém tempu v
jakém to je. Momentálně se mi jejich činnost líbí a připomíná mi to tu vervu z mého mládí.
Pavel Orava, někdejší pokladník
Hasičem jsem od mládí. Jako sbor jsme pořádali plesy, hodové zábavy aj. Vždy jsme obcházeli
dědinu, dům od domu a prodávali vstupenky. Tenkrát platilo, že i když lidé nepřišli, přesto si
vstupenky koupili. Naše babička říkávala: „Na hasiče se má vždycky dávat, nevíme kdy, budou
potřeba.“ Dokonce na našem čísle popisném 14 byla ohlašovna požáru. Takže byla s hasiči spojená
celá chalupa.
S těmi vstupenkami mám i jednu vzpomínku. S Václavem Klvaňou, kterému nikdo neřekl jinak,
než Veget jsme tak obcházeli chalupy. U paní mámy Oravové řečené Kovářky se akorát topilo sádlo.
Lidi bývali pohostinní, o štamprle nebyla nouze, zvlášť v zimě. Paní Oravová už žila sama a byla
řečná. Tož chlapci dáte si štamprlu? A my, že ne, že už jsme měli. Tak škvarky, ty si dáte. No, to víte,
že jsme poseděli a snědli celý talíř škvarků i na slivovici došlo.
Také se pravidelně chodilo kontrolovat komíny. Dědina a Komanica měly kontroly každá zvlášť.
Na nás s Václavem Klvaňou vyšla dědina. Došli jsme k Maři Kubešové, dnešní Novosadovo, a že
jdeme kontrolovat komín. Už mezi dveřmi spustila. Na mou dušu, já vás na hůru nepustím. Spadli
byste mi až do kuchyně přímo do šporáka. Napište bez závad a běžte. Nikdy jsem tam nahoře nebyl,
ale komín stál až do konce a nevyhořeli.
Přání: Přeji sboru, aby se nikdy nerozhádal a byl vždycky stmelený. Jak říkával děda: „Čert
miluje spolky.“ Toleranci, protože každý je jiný člověk a má jiné názory. A hlavně zdraví, bez toho
to nejde.
Karel Haša, někdejší velitel
Můj otec a asi i děda byli hasiči, tak jsem v deseti letech vstoupil jako ogar taky, bylo to v roce
1960.
Nejvíce se mi vybavují branné závody, které jsme roky pořádali u Dubu. Závody spočívaly v hodu
granátem, střelbou, šplhem, běhu po kladině. Zajímavé bylo, že Zámršťáci vždycky vyhrávali, jen
nevím, jestli to nebylo Béďou Plesníkem. Hlídávali jsme májku nad kulturákem samozřejmě i s
patřičným občerstvením, květnové noci bývaly chladné. Naši členové samozřejmě také chodili k
odvodu, a tak se to zapíjelo. Jednou jsme tak po odvodu seděli na dnešním obecním úřadě při
svíčce s vínkem. Byl tam Karel Orava, Vašek Kobliha, Pavel Klvaňa jako odvedenci. Staňa Mašlaňů,
prostě deset lidí. Karel Oravů si pořád hrál s korkovým špuntem nad svíčkou a při řeči Staňu ťukal
do čela, až ho měl orazítkované celé, aniž by o tom věděl. Umíte si představit, co ho čekalo doma.
Přání: Přeji sboru, ať v Zámrskách nehoří.
František Vinklárek, někdejší velitel soutěžního družstva
Do sboru jsem vstoupil jako patnáctiletý, tedy před padesáti lety.
Na prodávání vstupenek nejde zapomenout. Jan Klvaňa nebo-li Fojt vždycky dal 100korun a
říkával: „Vstupenky si nechte, já tančit nebudu.“ Staříčci po nás vždycky posílali peníze, aby sbor
podpořili. Když jsem s Karlem Hašou prodával vstupenky na hody, došlo i na Hanáky. Chvilku se
sedělo a paní Hanáková, že chce v podkroví krb. Hanák ho nechtěl, a hlavně se s ním nechtěl dělat.
A že ať jí to rozmluvíme. Karel s ní šel až na horu, kde mu líčila, jak by si to představovala, Hanák
dole kroutil hlavou. Začal: „ Paní Hanáková to nejde, máte tady dřevěné trámy a obložení,
dřevěnou podlahu, to podle předpisů nejde. Mohli byste vyhořet atd.“ No rozmluvili jsme jí to a
vypili litr slivovice.
Přání: Sboru přeji žádný požár a dobrý kolektiv.

Anketa

Zdeňka
Hašová
Preventista

1) Spoustu práce, starostí a úkolů.
Také nové zkušenosti a znalosti. Partu
chlapů, která mi občas dělá těžkou
hlavu, a přesto je s ní pořádná legrace.
2) Těch vzpomínek je nepočítaně,
některé nejsou publikovatelné, byť se
nedají zapomenout. Třeba mistrné
uvítání otce arcibiskupa bratrem
Klvaňou při svěcení kaple. A takovým
největším zážitkem byla moje první
jízda hasičským autem od Dubu
domů, byly mi 3 roky a pamatuju si to
do dnes. Už tenkrát jsem chtěla být
hasičem jako tatínek.
3) Přála bych spoustu hezkých
zážitků, kreativitu, hodně empatie a
trpělivosti. Hasiči by měli být silné a
vůdčí osobnosti, takže přeji sboru, aby
mu takoví lidé nechyběli. Přeji, aby i
nadále vytvářel plodnou symbiózu
nejen s obecním úřadem, alei i
ostatními spolky. Prostě mnoho zdaru
v další prácí a spoustu nových
mladých členů.

Josef
Jakubec
Člen sboru a výboru SDH

1) Rozhodně spoustu hezkých zážitků
a vzpomínek, které mi už nikdo
nevezme.
2) Tak těch je mraky, a spousta z nich
ani nejde veřejně publikovat. Ale
především bych chtěl vyzvednout ty
momenty, které se odehrávají na poli
závodním, kde náš velezkušený tým
sbírá pomyslné vavříny. Tyhle vzpomínky se mi vždy vrývají hluboko do
paměti.
3) Minimálně tolik úspěchu, kolik slavil
doposud. A to jak na poli závodním,
tak při pořádání různých akcí a oslav.

Vojtěch
Pavlík
Člen sboru

1) Dobrý pocit.
2) Hezké momenty jsou skoro
všechny je těžké vybrat jeden.
3) Bezproblémovou funkčnost na co
nejdéle.
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Svatý Florián
Patronem všech hasičů je od nepaměti sv. Florián. Kdo
vlastně je, tento patron. Postava ve zbroji římského vojína s
mečem a korouhví, vylévající vodu z vědra na hořící dům v
připomínce toho, že prý kdysi svou modlitbou odvrátil
plamennou zkázu, to je Svatý Florián – ochránce v nebezpečí
ohně, vody a války, patron hasičů, kominíků a zedníků. A proč
se vlastně Florián stal patronem hasičů? Byl usmrcen vodou,
která je protikladem ohně a používá se k hašení. Proto se
Florián stal hlavním patronem proti nebezpečí ohně.
Floriánovo „hasičství“ je také možné vyložit jako hašení
požáru lidské zloby a nenávisti. Pro připomínku, v obci je
pouze jedna jeho soška, ve výklenku výminku u Oravů (dnes
u Karla Roubala). Část jeho ostatku je dokonce uložena v
olomoucké katedrále sv. Václava.
Vlastně jsem u vzniku této myšlenky nebyla, ale
překvapila mě natolik, že o ní píšu. Vše začalo u Franty
Pavlíka na pergole po sběru železa. Pokud se nemýlím,
vymyslel to Toník Orava. Internet všemocná čarodějka,
socha Floriána byla na světě. Dokud je myšlenka, má se
jednat. Byl tu celý bílý sádrový Florián. Ve sboru je nás
vcelku dost a každý má jinou profesi, tak máme v záloze i
jednoho písmo malíře pana Pavla Oravu. Byl natolik hodný a
vstřícný, že nám sochu namaloval. V tuto chvíli bych to
nazvala jako řízení Boží, Florián je celý Václav Vozák ml.
Tomu se říká socha na míru.
Díky rekonstrukci hasičárny se při opravě štítu nachystal
výklenek, který dodělal Pavel Vinklárek. Zde najde svoje
místo naše nová soška sv. Floriána. Bude to taková pomyslná
třešnička na dortu rekonstrukce celého objektu. Však uznáte
sami.
Zdeňka Hašová

Sbírka na slavnostní hasičský prapor
Dne 10. 6. 2018 proběhla v naší obci sbírka na slavnostní
hasičský prapor. V parném odpoledni jsme vás naše občany
obcházeli, dům od domu ve dvou skupinkách, po dvou
členech. Jmenovitě Pavel Vinklárek, Zdeňka Hašová, Zdeněk
Vozák a František Pavlík ml.
Takový prapor je velice nákladná záležitost. V našem
případě 115 tisíc. Ovšem hezčí symbol se jen těžko hledá.
Vzdáváme jím hold našim předkům, nejenom zakladatelům,
ale i našim dědečkům, tatínkům… Být hasičem je totiž
taková řehole, stojí to spoustu času, energie, práce. Prapor
je poděkováním za jejich práci a píli. Zároveň jsme jím na
svoje bedra vzali velikou zodpovědnost a budeme jej
předávat dalším generacím.
Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat našim
spoluobčanům. Velice si vašich darů vážíme, jsou oceněním,
jak našich předchůdců, tak naší práce. A podle dobré nálady
a ochoty přispět, jsme pochopili, že Zámrsky jsou dědina,
jako jedna velká rodina. Sbírka vynesla bezmála 30. tisíc
korun. Ještě jednou veliké díky všem dárcům.
Zdeňka Hašová

14

Vážení hasiči a občané Zámrsk
V letošním roce sbor v Zámrskách oslaví 120. výročí od svého
založení a hasiči se rozhodli svou historii, současnost i odkaz
budoucím generacím zhmotnit do podoby slavnostního vyšívaného
praporu. Přední stranu praporu (avers) zdobí znak obce s
hasičskými motivy (žebřík, sekerky a hasičská přilba), název sboru a
letopočet jeho založení. Zadní strana praporu (revers) pak náleží
tradičně postavě svatého Floriána, který v tomto případě žehná
místní kapli sv. Václava, jejíž výstavba byla dokončena v roce 2002.
Vlastnit originální vyšívaný prapor je pro každý sbor otázkou cti a
prestiže, rovněž tak parády a reprezentace. Prapor je utkán nejen z
miliónů nití a stehů, ale i z myšlenek o rovnoprávnosti, jednotě a
pospolitosti. Nový prapor vzkřísí zapomenuté tradice a místní
obyvatele i členy sboru motivuje do další práce ve prospěch obce.
Uvedení takového symbolu do života se pak stává
nezapomenutelnou oslavou. Členové si proto také nechali vyhotovit i
vyšívanou pamětní stuhu, která nese pamětní text o tomto
významném výročí a rovněž obecní znak Zámrsk doplněný o
hasičskou symboliku. Tato vyšívaná stuha se stane odkazem pro
další generace i „kronikou“, která mapuje významné události ze
života sboru.
Za firmu Alerion
Martina Špitová

SDH Zámrsky
120 let

Jak šel čas
aneb co lze také nalézt v jednatelské knize
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dlouhodobý problém našeho sboru je nízká účast na schůzích, především členských (1973)
Bohužel jsme mohli uspořádat pouze dvě zábavy u Dubu, poněvadž sál byl v opravě (1974)
Družstvo mladších mužů se neúčastnilo naplánovaných soutěží, protože docházka na nácvik byla nepravidelná (1975)
Politický referát přednesl soudruh Plesník Bedřich (1976)
Poplachového cvičení se zúčastnili pouze dva členové. Závěr – někteří členové přistupují lhostejně ke své dobrovolné povinnosti (1977)
Na okrskovou soutěž proběhlo v rámci přípravy deset nácviků (1979)
Oddíl Mladých požárníků vystoupil s pásmem básní o osvobození naší vlasti Sovětskou armádou (1984)
Obdrželi jsme nové vozidlo. I přes generální opravu není v odpovídajícím technickém stavu – nebrzdí (1986)
MNV Skalička vybuduje na hřišti cvičiště pro celý okrsek (1988)
29.02 proběhlo znovuobnovené vodění medvěda (1992)
Proběhlo velké čištění a revitalizace požární nádrže (1992)
Hasičská stříkačka je ve špatném stavu (1993)
Členská schůze se nekonala, pro nezájem členů se členské schůze zúčastnit (1995)
Protože podruhé se nám naši PS 8 nepodařilo nastartovat, zapůjčilo nám družstvo Těšic stroj horší sací kvality (za to jim děkujeme). Náš
výsledek si nikdo nepamatuje (2009)
Pořádání prvního kola v hasičském sportu na nás připadlo z důvodu nepojízdného hasičského vozidla (2012)
Kvas budeme chystat asi v první polovině října (2012)
Hodová zábava nebyla jednoznačně schválena, ale nebyla zamítnuta (2014)
Bratr Nehyba z Ústí vyzvedl, že sbor může fungovat i bez schůzování (2016)
A protože nic dalšího po nás „Akční ženy“ nechtěly, bylo jednání ukončeno a VVH pokračovala volnou zábavou (2016)
Průvodu by se mělo zúčastnit co nejvíce členů. Zkrátka každý kdo zapne uniformu (2017)

Co jsme vybudovali, co děláme
Když jsem od výboru dostal úkol napsat něco o brigádách
hasičů, tak jsem si říkal, co já tam budu psát! Ale když jsem si
pročetl historii sboru a začal si dávat dohromady, co se udělalo
za posledních 10 let, pustil jsem se do psaní….
Hasič – stavitel
Jestli má nějaký spolek trvat dlouho, tím myslím déle než
jednu generaci, musí vytvořit něco, co ho spojuje, co se dá
přenést z generace na generaci. To si uvědomovali i naši
předkové, zakladatelé sboru. Jak se dočteme v článku o historii sboru, velmi brzy členové sboru postavili hasičskou
zbrojnici.
Hasičárna - to je největší symbol hasičů v obci. V průběhu
posledních 120 let bylo určitě dost chvil, kdy bratři hasiči
zvažovali, jestli má vůbec smysl pokračovat dále v práci, ale
není tak úplně jednoduché skončit, když vám uprostřed dědiny
stojí hasičárna. Ta v průběhu let prošla mnoha velkými
změnami. Hasiči zbudovali věž na sušení hadic, která dala
budově dnešní podobu. Větší i menší opravy probíhaly po celou
dobu existence sboru a hasiči na těchto brigádách odpracovali
stovky hodin. Dnes větší část budovy slouží obecnímu úřadu
obce, který letos zrekonstruoval hasičárnu a ostatně celou
budovu jak se říká „zgruntu“. Za to moc děkujeme.
Další významnou stavbou v obci zbudovanou hasičije nádrž
zvaná Luža. Tato stavba také postupně přešla do majetku obce,
která ji v mezidobí, nově oplotila, vyčistila – no, a už se s tím
zase bude muset něco dělat. Nic netrvá věčně. Na tomto místě
ale zůstaneme, protože poté co zchátral areál U dubu, začal U
Luže vyrůstat nový společenský areál. Napřed se postavila
první bouda, která sloužila především potřebám tenisovému
kurtu. Dodnes vzpomínám, že až jsme měli ostrouhané skoro
všechny rygle, tak nám staří chlapi vysvětlili, jak se vlastně s

pořízem pracuje. Následovala stavba druhé boudy, ta už
sloužila jako zázemí pro pořádání různých akcí. Bez záchodů
by to nešlo a tak jsme využili základů staré váhy a v rámci
brigád postavili i dva splachovací záchody, které bez problému
slouží dodnes.
Stavba krásné kaple sv. Václava uprostřed dědiny nám sice
vzala primát největších stavitelů v obci, ale i na její stavbě naši
členové odpracovali spoustu brigádnických hodin. Protože
jsme i u tohoto svatostánku chtěli mít něco, o čem si můžeme
říct – toto postavili hasiči, postavili jsme plot kolem kostela.
Hasič – helfr
Doba se změnila. Obec Zámrsky činnost hasičů dlouhodobě
podporuje a my se mu to snažíme oplácet brigádami, které
naopak šetří obecnímu úřadu nemalé peníze.
Když paní Šenková obnovila slávu naší Zámrské hospůdky,
kterou jsme si nazvali „Šenk u Šenků“ rozhodli jsme se
vybudovat pergolu. Přece jenom sedět na křivém betonu
nebylo nic moc. Kdo ví, jestli bychom se do toho pustili,
kdybychom věděli, do čeho jdeme. Bylo to prostě nekonečné.
Od vykácení stromů v obecním lese přes řezání a broušení u
Pavla Vinklárka a natírání u Arnošta Palového po montáž a
závěrečné nátěry. Výsledek ale myslím stojí zato a pergola
složí dál pro krásný výhled na západ slunce. Mimochodem,
nevymyslel to celé Kamil Hynčica?
Dalším vizionářem sboru je František Pavlík /v pořadí
osmý/. Ten si zase vzal do hlavy, že víceúčelové hřiště bez
osvětlení je k ničemu. Bohužel cenové nabídky se pohybovaly v
řádech statisíců, což bylo pro obec nereálné. No tak nás
František přesvědčil a hřiště je osvětlené tak, že autobusáci
mají problém vybrat zatáčku na Červenici. Ten zná toho, ten
... pokračování na str. 16
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Co jsme vybudovali, co děláme ..... pokračování

Bourání čekárny
půjčí toto, tomu někdo něco dluží ve službách a najednou jsme
se nákladově dostali hluboko pod 100 tisíc. Paráda. To hřiště je
prostě bomba.
Poslední velkou stavební akcí bylo zbourání autobusové
čekárny. Dlouho jsme řešili, zda bourat či stěhovat. Nakonec
padla volba na demolici a samotná akce probíhala jak na
drátkách. Ani ne za jeden den nebyla po čekárně ani památka.
Na křižovatkách jsme odklonili provoz a večer bylo hotovo.
Mohli jsme jít v klidu na pivo, tentokrát s netradičním
výhledem bez čekárny.
Hasič – brigádník
Ne vždy je nutné řešit jenom stavby. Byli jsme jedním z
prvních sborů v republice, který se zapojil do akce „Recyklujte

Budování osvětlení
s hasiči“. Asi každý z Vás ví, že staré elektrospotřebiče už
nemusíte skladovat po sklepích a stodolách ale stačí je odvézt
na sběrné místo do Novákové stodoly. Pravidelně organizujeme odvozy tohoto odpadu a opět tím šetříme peníze obci, která
by za likvidaci tohoto nebezpečného odpadu musela naopak
platit.
V roce 2010 a v také letošním roce jsme organizovali sběr
železného šrotu po obci. Ne každý má možnost odvézt šrot do
města, nebo jej dovézt na sběrné místo v obci.
….. není toho málo, co? Pokud jste dočetli až sem, co všechno
za ta léta hasiči na obci vytvořili a dodnes dělají / určitě jsem
na něco zapomněl/, uznejte, že je toho opravdu hodně.
Zdeněk Vozák

Sběr železa
Sběr železa
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