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Oslavy 120 let SDH

Svobodní proti ženatým

Turnaj 4 obcí

Jak probíhaly oslavy 120.
výročí založení SDH Zámrsky

Již tradiční fotbalový zápas
svobodných chlapů proti ženatým

Jednou ročně se sejdou 4 obce,
aby spolu nejen zápasily

Zámršťák - vaše letní pohodové čtení

Slovo místostarostky
Vážení a milí spoluobčané, léto máme v polovině a s
ním i poslední část našeho volebního období. Spoustu
věcí se nám podařilo uskutečnit, některé jsou v plném
místostarostka obce
proudu, některé nevyšly, ale i tak to bývá. Přibývá
administrativy, některé podmínky jde těžko splnit. Děkujeme Vám za důvěru,
kterou jste do nás vložili, doufáme, že jsme vás nezklamali. Snad se nám povede
složit kandidátky pro další volební období, abyste si mohli rozhodnout o nových
členech zastupitelstva obce Zámrsky. Máme hotovou opravu hasičské zbrojnice a
s ním i obecní úřad. Oslavy 120. výročí založení hasičského sboru jsou již za námi,
program byl nabitý, počasí se nakonec umoudřilo. Tímto děkujeme všem, kteří se
do několikaměsíčních příprav zapojili.
Ve vyhodnocení žádosti na herní prvky jsme byli v doporučených, ale kvůli
nedostatku peněz jsme zůstali pod čarou, tak snad příště. Do užšího výběru na
vyčistění studánky jsme nepostoupili. Nově jsme podávali žádost na nové vybavení
knihovny. Jedná se o regály, stoly a židle. Toto vybavení, pokud bychom dostali
dotaci přes olomoucký kraj, by přišlo do nově zrekonstruovaných prostor kulturního
domu.
Za celý obecní úřad Vám přejeme krásný zbytek léta a pohodový podzim.
Alžběta Šimáčková,
místostarostka

Alžběta
Šimáčková

Milí čtenáři Zámršťáku, po krátkém čase jsme
tu opět pro vás. V červnu vyšlo speciální vydání k
příležitosti oslav 120. výročí hasičů. Věřím, že
vás pobavilo tak jako celé oslavy. Přípravy byly
náročné a ne vždy vše vyšlo podle představ
pořadatelů. Tak třeba počasí, teplota kolem 15°,
nic moc pro letní dny, ale spravilo to teplejší
oblečení, sem tam se objevila i deka, ale hlavně že
nepršelo. V neděli se dokonce objevilo i sluníčko,
takže výhled z jeřábu na Zámrsky byl luxusní. Já
myslím, že hasiči se snažili, seč jim síly stačily,
aby oslavy dopadly na výbornou. Kdo mohl,
přiložil ruku k dílu a za to všem organizátorům
patří velký dík a samozřejmě vám všem, kteří jste
přišli a že vás nebylo málo a oslavy tak podpořili.
Děti už mají půlku prázdnin za sebou a čeká je
ještě měsíc volna. Přeji vám krásné slunečné
počasí a ještě spoustu příjemně prožitých
prázdninových zážitků, ať máte na co ve školních
lavicích vzpomínat.
A příští vydání nás čeká už s nově zvoleným
zastupitelstvem.
Za redakci Helena Vozáková
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Ze života farnosti

Milí zámršťané, milí farníci!
Zatímco se dětem se při táboření a výletování půlí prázdniny a zemědělci na polích jsou tři týdny napřed,
liturgický rok si uprostřed léta klidně plyne skrze týdny liturgického mezidobí. Tu a tam se v kalendáři objeví
svátek nebo závazná památka, vyvrcholení letních slavností pak nejen na Svatém Hostýně obstará srpnová
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 15.8.
Pro naši farnost byl slavnostní už začátek léta, kdy jsme slavili patrony farního i kladerubského filiálního
kostela. Zámrské slavnosti s účastí otce biskupa Josefa Hrdličky byly, věřím, nejen pro hasiče, ale i pro nás
všechny, povzbuzením. Ještě jednou chci ze srdce poděkovat všem, kdo se na přípravě a realizaci slavného
požehnání opravené hašičské zbrojnice, sochy svatého Floriána a hasičského praporu podíleli.
V první polovině prázdnin proběhl na faře příměstský tábor. Ústřední postavou děje táborového příběhu byla
naše česká princezna z přemyslovského rodu, dcera Přemysla Otakara I. Anežka. Během týdenního programu
jsme v pondělí s královským dvorem slavili narození princezny v roce 1211, v úterý jsme řešili potenciálního
ženicha, což ve středu vyřešila sama Anežka, když dala milost odsouzenci a vstoupila do kláštera. Tam jsme s ní
ve čtvrtek léčili nemocné a pomáhali potřebným. V pátek táborového týdne, jsme se přenesli do roku 1989 a
spolu s ostatními poutníky usilovali a získání výjezdní doložky, abychom se mohli účastnit Anežčina
svatořečení v Římě. Děkuji všem vedoucím za přípravu tábora a kuchařům za péči o výživu táborníků a udržení
čistoty prostor Befarka.
Do zbytku volných dnů přeji dětem stálou radost z dobře prožitého času, babičkám a všem ostatním
pečujícím dostatek trpělivosti a nápadů k zabavení dětí. Pro starší a odvážnější nabízím pěší pouť na Svatý
Hostýn, na kterou vyjdeme ve čtvrtek 23.8. v pět hodin ráno od farního kostela. Uděláme tak předvoj rodinám,
které zve na naše nejbližší velké poutní místo v neděli 26. srpna otec arcibiskup. Na sobotu 8.9. bude vypravený
autobus na Pustevny, odkud půjdeme farní pouť ke kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. Budu se těšit i na
Vaši účast, to už bude takřka za dveřmi naše svatováclavská pouť!
Požehnané dny přeje a vyprošuje o.Jan Bleša, farář
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Obec Zámrsky
Zastupitelstvo obce Zámrsky
Usnesení č.3/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Zámrsky, konaného dne 11.7.2018 na obecním úřadu v Zámrskách

Zastupitelstvo obce projednalo:
1.Dořešení spádovosti základních škol a mateřských škol pro předškolní vzdělávání na příštím zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 2/2018, které schvaloval starosta obce dne 2.6.2018 z pověření ZO
2. Uzavření smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb s MUDr. Jitkou Novákovou
3. Uzavření Dodatku ke smlouvě „Smlouva o poskytnutí programového vybavení internetový portál – Dodatek GDPR č. 1“,
uzavřený se společností ANTEE s.r.o. Praha
4. Uzavření „Smlouvy o poskytování hostingových služeb“ při respektování opatření požadovaných zněním Nařízení
Evropského parlamentu č. 2016/679 (GDPR) se společností ALIS, s.r.o. Česká Lípa
5. Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018, dotační program na podporu investičních
výdajů projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2018 – na akci Vybavení knihovny - Zámrsky
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu p. Pavlíka Františka a p. Pajdlu Martina, zapisovatelku p. Ledvinovou Ludmilu
(hlasování -pro 5 hlasů)
2. Program schůze s doplněným bodem 11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku obce parc.č. 194,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jako oprávněný, obec Zámnrsky jako obtížený.
(hlasování -pro 5 hlasů)
3. Rozpočtové opatření č. 3/2018 v navrženém znění – návrh úpravy rozpočtu a důvodová zpráva jsou přílohou k zápisu
č.1
(hlasování -pro 5 hlasů)
4. Prodej 2/8 částí pozemků parc.č. 210/2 zastavěná plocha o výměře 310 m2, parc.č. 211 zastavěná plocha o výměře 34 m2, a
parc. č. 212 zahrada o výměře 1376 m2 ve spoluvlastnictví obce Zámrsky zapsaného na LV 66, vše v k.ú. Zámrsky,
jedinému zájemci p. Jiřímu Jandovi, Přerov za cenu dle znaleckého posudku a za podmínek: Nabyvatel uhradí náklady
spojené se sepisem kupní smlouvy, správní poplatek na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a veškeré náklady
spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději při podpisu kupní smlouvy, návrh na vklad bude
podán po uhrazení kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy. Záměr na prodej zveřejněn na
úřední desce od 18.6.2018 do 4.7.2018
(hlasování -pro 5 hlasů)
5. Uzavření Darovací smlouvy na Elektronickou sirénu umístěnou na budově hasičské zbrojnice mezi Obcí Zámrsky jako
obdarovaným a Městem Hranice jako dárce
(hlasování -pro 5 hlasů)
6. Neposkytnutí peněžitého daru Babyboxu pro odložené děti – STATIM, z.s. pod Oborou 88, 10400 Praha 10 – Hájek
(hlasování -pro 5 hlasů)
7. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku obce parc.č. 194, Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. jako oprávněný, obec Zámnrsky jako obtížený, kdy bude na pozemku umístěno komunikační zařízení
veřejné komunikační sítě a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě (hlasování -pro 5 hlasů)
Zastupitelstvo obce po projednání Neschvaluje:
1. Žádost na poskytnutí finančního příspěvku Lince bezpečí, z.s. Ústavní 95, Praha 8
(hlasování -pro 0 hlasů, proti 5 hlasů, zdržel se 0 hlasů - neschváleno)
Starosta obce: Pala Arnošt
Od pondělí 6.8.2018 - do 10.8.2018 změna ordinačních hodin
Dr. Vitovské v Hranicích ( z důvodu zástupu za chybějícího
lékaře v ordinaci Bělotín)
6.8.2018 pondělí 13 30 hod. - 18 hod.
7.8.2018 úterý 7 30 hod. - 11 hod.
8.8.2018 středa 7 30 hod. - 11 hod.
9.8.2018 čtvrtek 7 30 hod. - 11 hod.
10.8.2018 pátek 7 30 hod. - 10 30 hod.
Do konce prázdnin každý čtvrtek ordinace do 11 hod.
a pátek do 10 30 hod.
Od 20.8.2018 do 24.8. 2018 dr. Vitovská dovolená- zástup
pouze pro akutní případy (teploty, bolesti v krku, bolesti břicha ...)
Dr. Víchová Lubica - Hranice , Studentská 5
Pondělí 7 hod. - 13 hod.
Úterý 7 hod. - 13 hod.
Středa 7 hod. - 11 hod.
Čtvrtek 12 hod. - 18 hod.
Pátek 7 hod. - 10 hod.
Sestra po dobu dovolené v ordinaci dr. Vitovské přítomna

Místostarostka obce: Šimáčková Alžběta

Úřední hodiny na OÚ Zámrsky
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
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Spolky v obci
Oslavy 120 let SDH Zámrsky
Po půl roce příprav a pilné
práce nadešel den D. Není to jen
tak připravit důstojné oslavy
takovéhoto jubilea. Oslavy jsme
rozdělili do tří částí, jako první
proběhlo námětové cvičení
okrskových zásahových jednotek, ale o tom bude psát někdo
jiný. To hlavní přišlo na řadu 23. a
24. června 2018.

hasičů nám předvedl František, a
co by to bylo za hasičské oslavy,
kdyby nebyla pěna. Tolik radosti,
zima ne zima. Děti chvílemi
mizely, aby se na druhém konci
objevily jako sněhuláci. Hopsalo
se o sto šest i na skákacích
hradech. Hasiči z Rakova přivezli
ruční koňskou stříkačku a
předvedli komentovaný požární

útok z dob našich zakladatelů.
Velmi pěkná podívaná. Na řadu
přišly také veselé útoky nejprve
dětí, potom náctiletých a samozřejmě i Žen. Náš zámrský
soutěžní tým samozřejmě nechyběl a na start se postavila také
stará garda a dokonce rozjeli i
pověstnou Máňu. A pořád to ještě
nebylo všechno. Svůj taneček

Dětský den

Počasí nic moc, sluníčko sice
svítilo, ale teplo vypadá jinak.
Nic naplat ve 14:00 odstartoval
dětmi očekávaný Dětský den na
téma Hasiči. Ženy v akci
připravily tematické soutěže a
musím říct, že u některých se
zapotily nejenom děti, ale i tety.
Hold u džberovky se musí pumpovat, aby proudnice stříkala a
jaký problém bude pro děti
překážka a kladina, nás ani ve snu
nenapadlo. Dálková doprava
vody na plastových tatrovkách,
tak aby se nerozlila, je oproti
tomu úplná brknkačka. Děti si
zkusily kolik vlastně váží, taková
základní výstroj hasiče. To vám
byly běhy, jako kocour v botách.
Střílení vzduchovkou na padací
terče je vlastně oddechovka,
stejně jako vyrábění papírového
autíčka. Soutěžící si odnesli, také
praktické informace, například
čím hasit, který požár. Do toho
všeho nám hrál DJ Milan,
vystupovalo Ruty Šuty z Kelče se
svým country, svůj um předvedly
nejmenší mažoretky. Po celé
odpoledne jsme vystavovali naši
starší, takřka historickou, ale i
současnou techniku. Tu nejmodernější techniku profesionálních
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předvedli Tlouštíci. Do toho
všeho se jedlo, pilo, hodovalo.
Přišel večer, půlnoční překvapení
v 10:00. Ten úžas v očích
nezasvěcených, když uviděli naše
chlapy v kostýmech mažoretek s
hůlkami v rukou pochodovat na
víceúčelové hřiště, ten byl k
nezaplacení. Co teprve až na
píseň Chytila jsem na pasece

Vystoupení nejmladších mažoretek

motýlka, předvedli parádní sestavu. Publikum bouřilo, tleskalo,
pískalo, jásalo. Lepší start
ohňostroje snad ani nemohl být. A
i ten stál za to.
Nedělní ráno 24.6. nás
překvapilo lehounkým deštíkem,
ale naštěstí jen kratičkým.
Poslední dolaďování v hasičárně,
úpravy uniforem a začali se
sjíždět hosté. Ještě před tím jsme
soukromě uctili památku našich
padlých v 1. světové válce
položením kytice a zapálením
svíce. A události vzaly spád.
Velkou radostí a ctí nám je, že
pozvání přijal emeritní světící
biskup olomoucký Mons. Josef
Hrdlička, kterého jsme požádali o
požehnání zrekonstruované
zbrojnice, sochy sv. Floriána a
slavnostního praporu. Stalo se,
otec biskup opravdu přijel a sním
obrovská vlna klidu a pohody.
Partutovjanka vyhrávala, hasiči i
prapory na místech. Slavnost
mohla začít. Po přivítání a pár
slovech otce Jana Bleše, jsme
vyslechli Boží slovo. Otec biskup
se ujal žehnání hasičárny a sošky
sv. Floriána, která byla po chvíli
usazena do výklenku ve štítu
budovy. Mezi tím se za zvuků

Zdeňka Hašová
Požární útok žen

...... pokračování na str.5

Spolky v obci
Oslavy 120 let SDH Zámrsky ... pokračování
pochodu dal do pohybu celý
průvod v čele s prapory. Krásná
podívaná. Cesta vedla kolem
pomníku padlých, až do kaple sv.
Václava. Entrée to bylo úžasné,
za zvuků varhan vešly prapory, a
pak s otcem biskupem ten náš. Ta
atmosféra se snad ani nedá
popsat. Kdo nezažil neuvěří.
Ústecká schólla zpívala a hrála,
až jsme měli husí kůži. V jeden
okamžik se nám spojila minulost,
přítomnost i budoucnost. Aniž
bychom si to uvědomovali,
prožili jsme velký historický
okamžik, jakým žehnání praporu
bezesporu je. Nejsilnějším okamžikem mše se však stala státní
hymna a nebyla k ní třeba ani
hudba. Bylo to krásné, bylo to
rodinné, prostě naše. Dědina byla
jako jedna velká rodina. Po
závěrečném poděkování otci
biskupovi, odešel průvod spolu s
mažoretkami do kulturního
domu, kde proběhla výroční
valná hromada s předáváním
ocenění. Ke zhlédnutí jsme zde
nachystali staré hasičské
jednatelské knihy, kroniku, ale i
prezentaci s novodobou historií
sboru. U příležitosti oslav vyšlo
mimořádné číslo našeho obecního zpravodaje Zámršťák, celé
jen o historii a současnosti sboru.
Slavnostním obědem však nic
nekončilo. Naopak, přesunuli
jsme se na zámrské výletiště u
Luže a oslavy pokračovaly bohatým programem. K tanci a
poslechu hrála Parutovjanka,
vystoupily starší mažoretky z
Hranic, krojovaní tanečníci.
Profesionální hasiči z hranické
základny na druhý pokus
předvedli simulovaný zákrok
vyprošťování osoby z havarovaného vozu. Bohužel museli
vyjet na ostrý zásah, takže
vyprošťovali až na podruhé. Ale
velké díky, že přijeli a podpořili
nás tak. Na hřišti nám zakotvilo
obrovské hasičské auto, tentokrát
skákací hrad se skluzavkou. Děti
řádily, co jim síly stačily. U všem
dobře známém kiosu to hučelo
jako v úlu a obsluha nestíhala
odbavovat zákazníky. Vše však
zvládli s úsměvem a bravurou
sobě vlastní. Největším lákadlem
byl jeřáb, který nám zakotvil v
nedalekém kravíně. Zájemce

vyvážel do výšky 70 m. Zážitek k
nezaplacení, skvělá viditelnost,
příjemné počasí bez větru a ten
pohled, nádhera. Zámrsky jsou
stejně nejkrásnější dědina na
světě, ale to bude asi tím, že je
naše. A tak jsme v dobré náladě, a
ještě lepší společnosti oslavovali
až do noci.
Bylo toho moc a bylo to
náročné, ale krásné. Na závěr
patří poděkovat všem, kdo
přiložili jakkoliv ruku k dílu.
Realizačnímu týmu, všem Ženám
i pekařkám, sponzorům, zastupitelstvu, účinkujícím, prostě všem.
Díky i otci biskupovi Josefu
Hrdličkovi, který s námi tyto
důležité okamžiky prožil a přispěl
tak k té nádherné atmosféře. Díky,
díky všem. Na tyto dny se bude v
Zámrskách ještě dlouho vzpomínat.
Zdeňka Hašová

Průvod obcí

Výroční valná hromada

Ukázka zásahu profesionálních hasičů

V nové hasičské zbrojnici

70-ti metrová plošina
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Spolky v obci
Veteráni v akci

Ti, kteří navštívili naši oslavu
výročí založení sboru 23. a 24.
června, mohli shlédnout kus
technické historie. Na fotbalovém hřišti byla k vidění naše
technika, kterou máme v péči již

od padesátých let. Navíc je v
provozu schopném stavu, tedy
pokud je dost benzínu. V sobotu
23. června proběhly v rámci oslav
útoky trochu jinak. V nich se
představili mladé zámrské nadě-

je, ženy v akci a nakonec i naši
starší hasiči. Jejich útok byl
ozdobou večera sice až na druhý
pokus, poté co doplnili benzín do
naší staré stříkačky PS8. A tímto
si sami řekli o nominaci zpět do
závodního družstva.
Blížil se termín soutěže v
Partutovicích a Němeticích, a to
vše v jeden den.
Naše družstvo bylo tedy
doplněno z řad veteránů (snad mi
odpustí oslovení). V sestavě stroj
Šulák, spoj Kubeša, koš Vinklárek, béčka Vozák, rozdělovač
Pavlík F., pravý proud Pavlík P.,
levý proud Pavlík V. a v záloze
Orava A. a Hynčica K. V této sestavě bylo naše družstvo připraveno v pátek třináctého a třináctí
v pořadí na startu Partutovského
„Zetka“. Bohužel nám pátek
nepřál štěstí, sice jsme útok
dokončili, avšak na atakování
předních pozic jsme nedosáhli.
Po utužení vztahů s místním

sborem, naše družstvo pokračovalo do sousedních Němetic.
A zde byly povolány naše
zálohy, prvním pokusu na noční
soutěži bylo vše jinak, spoj
převzal Orava A., béčka převzala
Vozáková K., a na pravý proud se
posunul Vozák V. Tyto přesuny se
ukázaly jako klíčové a útok byl
dokončen v krásném čase.
Protože se místní pořadatelé
potýkali se slabou účastí, rozhodli
se přidat ještě jedno kolo. A tak
přišel třetí útok dne, těsně před
půlnocí seřazeni na startovní čáře
a jak bylo toho dne zvykem opět
byla sestava pozměněna. Na
béčka se posunula naše poslední
záloha Hynčica K. Musím ale
říci, že prvního času jsme
nedosáhli.
Chtěl bych poděkovat všem
zúčastněným a zvlášť našim
aktivním zálohám.
František Pavlík ml.

Námětové cvičení v Zámrskách
Jak si určitě většina občanů
všimla, v pátek 15.6.2018 se do
naší obce sjely zásahové jednotky
okolních sborů dobrovolných
hasičů, aby zde provedly nácvik
dálkové dopravy vody k "požáru
polního porostu".
Jako zdroj vody pro zásah
jsme využili hasičskou nádrž
Luža a voda se dopravovala na
pole Niva, kde požár simulovaly
dva hořící balíky slámy.
Celé cvičení proběhlo bez
větších problémů, nešlo jen o čas,
ale hlavně o komunikaci mezi
hasiči, organizaci celého cvičení
velitelem a splnění všech zadaných úkolů. Nutno podotknout,
že všechny zúčastněné sbory
obstály na jedničku a požár byl
úspěšně uhašen.
Cvičení se zúčastnily výjezdové jednotky PO Zámrsky,
Skalička, Ústí, Horní Těšice a
Němetice.
Kamil Hynčica

Veliké

poděkování

Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat sponzorům, bratrům hasičům, zastupitelstvu obce Zámrsky, myslivcům, Ženám v akci, našim pekařkám.
Prostě všem, kteří se jakkoliv podíleli na realizaci oslav 120 let Sboru dobrovolných hasičů. Bez vaší podpory a pomoci by to asi nešlo. Veliké díky
patří také občanům Zámrsk, nejen za přispění do sbírky na prapor, ale také za účast na oslavách a krásnou odezvu po nich. Všem účinkujícím,
mažoretkám, hudbě, profesionálním hasičům, všem co svým dílem přispěli do programu. Otci Janu Blešovi za podporu, pomoc a radu při přípravě
slavnostní bohoslužby. Ústecké schólle, která svým hudebním doprovodem skvěle podtrhla naši nedělní slavnost. Děkujeme všem ministrantům v
čele s Michalem Kotlárem, bez nich a pana Pajdle co by kostelníka by to vůbec nešlo. A na závěr obrovské díky otci biskupovi Josefu Hrdličkovi.
Opravdu si velmi vážíme, že si našel čas, aby mezi nás zavítal a svým požehnáním uvedl do života hasičárnu i slavnostní prapor. Díky za tu
nádhernou
rodinnou atmosféru, kterou jsme společně prožili. Co dodat díky, díky, díky všem.
Za SDH Zámrsky Zdeňka Hašová
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Kronika obce
Rok 1931-1932
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.

1931 (pokračování)
Obec obdržela na nouzové
práce podporu z ministerstva
sociální péče na stavbu spojovací
silnice podle řádu okresních
silnic Zámrsky – Hustopeče.
Komisionální řízení provedeno
bylo na místě samotném.
Přítomni byli: okresní hejtman
Bohdan Wachsmuth, přednosta
stavebního úřadu z Přerova Ing.
Kožený, správce okresních silnic
Kabilka a zástupcové obcí
Zámrsk, Němetic a Hustopeč.
K definitivnímu rozřešení této
otázky nedošlo.
Tohoto roku skončilo funkční
čtyřleté období obecního
zastupitelstva, zvoleného v říjnu
1.927. nové volby byly vypsány
na 27. září 1931. Podány byly dvě
kandidátní listiny: 1.
Republikánská strana
zemědělského a malorolnického
lidu a Domoviny (obdržela číslo
1), 2. Čsl. strana lidová (obdržela
číslo 2). Ku 15. červnu 1.931
zapsáno bylo ve voličských
záznamech 267voličů. K volbě
dostavilo se celkem 252 voličů a
odevzdáno bylo 244 platných
hlasů. Kand. listina č. 1 obdržela
143 hlasy a 7 mandátů: František
Pala, František Chromec, Frant.
Janiš, Josef Haša, Jan Pajdla, Jan
P e l c , Vo j t ě c h N o v á k , č . 2
obdržela 101 hlas a 5 mandátů:
Kubeša Josef, Orava Valentin,
Zábranský Robert, Jan Klvaňa,
František Vinklárek. Volební
číslo 19. Starostou obce zvolen
byl František Pala.
Krise dolehla i na zdejší
vesnici dosti citelně. Provedeny
byly přípravné a předběžné práce
p r o o d v o d ň o v á n í . Ta k é
k parcelaci lesům v brzké době
dojíti. Jest to otázka velmi
důležitá.
O činnost lidovýchoven a
oslavy významných dnů stará se
osvětová komise a Sbor dobrovolných hasičů. V Zámrskách
jednak přednáškami, jednak
d i v a d l y. D ů l e ž i t ý v ý z n a m
v lidovýchově má četba.

Nové domky v posledních
letech z tvrdého materiálu
(pálené cihly) postavili: Ant.
Klvaňa, Ant. Vinklárek, Orava,
Jan Haša (výměnek), Vojtěch
Novák.
V Zámrskách v lednu 1932
Karel Horák
kronikář
Pamětní kniha čtena při valné
hromadě občanů v Zámrskách
dne 9./VII. O 9. hod. večer r.
1932. Připomenuty ohně
vyhoření dvou stodol p. Jar.
Perutky č 62 a pí Fr. Trlifajové v r.
1930 v květnu. Při opravě kaple
bylo nutno poříditi taky nový
zvon, poněvadž starý byl již
p r a s k l ý . Te n t o z v o n n o v ý
darovala Veronika Hašova č 11
jako památku obci po její smrti.
Obecní zastupitelstvo se usneslo
vždy na den jejího úmrtí tímto
zvonem zvoniti. Zvon též byl
darován v roce 1930.
Rok 1932
Zima byla zpočátku suchá,
mírná, pak přitužila tak, že ještě v
měsíci dubnu byla půda dosti
hluboko promrzlá.
Jaro mělo přiměřené srážky,
ale že předcházel již loňský rok
suchý, byla vláha nedostatečná. V
létě srážek málo. Sucho skoro
katastrofální. Obilí na zrno
chudé, pšenice následkem sucha
skoro všechny napadeny
zrzávkou.
Slámy i sena úroda skromná.
Podzim velmi suchý. Obilí
zaseté začátkem září vůbec
nevzešlo, až koncem října a to jen
velmi slabě. Ku konci října trochu
zapršelo. Pozdě seté osení bylo
lepší. Vody citelný nedostatek až
do konce roku. Všichni téměř
občané vodu z daleka vozí a nosí.
Úroda a ceny
Úroda nebyla nadprůměrná, ale
ceny po žních rapidně klesly. Tak
platila se rež těsně přede žněmi
150Kč, žito 156Kč, ale již
koncem července klesla rež již na
100Kč, žito (protože ho nebylo)

uhájilo cenu stálou. Oves přede
žněmi 100Kč, po žních 65Kč.
Ječmen přede žněmi 300Kč, po
žních 90Kč. Koncem roku též
65Kč, žito 150Kč, oves 52Kč,
ječmen 55Kč, zemáky 25 až
30Kč vše za 1 metrický cent.
Oproti jiným rokům ceny obilnin
ohromně klesly, postupně klesaly
už několik roků, čímž povstala
krise zemědělská ale i všeobecná,
neboť nemá-li rolník, nemá
nikdo. Letošním rokem snad už
vrcholí. Taktéž se to má i s cenami
dobytka, nákup laciný, ale maso
pořád se prodává stejně. Ceny
hovězího dobytku rovnají se již
cenám předválečným. Jsou letos
kráva k dostání již i za 150Kč,
taktéž i koně. Na druhé straně
zatížení daněmi stejné, ba ještě se
zvyšují a nové daně a dávky se
zavádějí. Co se týká
průmyslových výrobků stejná
drahota, jedině obuv od firmy
„Baťa“ jaksi by odpovídalo době.
Železo, uhlí, stroje, šatstvo, jest
dosud 10krát až 12krát dražší
oproti době předválečné. U
výrobků ostatního monopolu jest
to ještě horší.
Tak letošního roku zdražily se
zápalky ze 20h. na 30h.
Předválečná cena jedné krabičky
2 h . Ta b á k j e d e n b a l í č e k
dýmkového tabáku stojí dnes
1Kč 20h, před válkou 10h., dříve
1h.
U lihovin to samé – 1 litr
obyčejné 20% kořalky 12 Kč před
válkou 48h, pivo 1 litr 3Kč 80h
před válkou 24h. Cukr 1 kg 6.20
Kč před válkou 1Kč.
Ta k é l e t o š n í m r o k e m
zdraženy kvasnice čili droždí.
Následkem tohoto nepoměru
samozřejmě vzniká na všech
stranách nouze a bída.
Ustanoveny sice vládou letošního
roku tak zvané syndikáty, obilní a
živočišný ale činnost jejich není
bohužel na venkově znát. Zařídili
to asi velcí páni jen pro sebe.
Meliorace
Začátkem měsíce dubna počato s
pracemi odvodňovacími
projektovaných pozemků. Těsně

před započetím prací provedeny
volby „Vodního družstva“ a
zvoleni následující funkcionáři:
Richard Orava předsedou,
N o v o s a d F r. č . 1 9
místopředsedou, Vozák Jos. č.21
jednatelem a Klvaňa Ant. č. 20
pokladníkem. Členové výboru:
Pavlík Fr. č. 16, Klvaňa Jan č. 23,
Fr. Mašlaň ml. č. 27, Zábranský
Rob. č. 18 a Orava č. 35. Práce
zadány firmě Ing. Oldřich Nikl v
Brně, podnikatel Komler. Práce
meliorační rozpočteny na
680.000Kč z čehož bude asi něco
ušetřeno. Subvence se dostalo:
státní 30%, zemské 35% na
provedené práce.
Jarní dobou šla práce rychle
kupředu, ale na podzim
následkem sucha, místem i skály
dosti těžce. Zaměstnáno bylo i
přes 150 dělníků zdejších i cizích.
Odvodňování koncem roku až na
nepatrný zbytek skončeno.
Krise
Celý rok stojí ve znamení
všeobecné krise nejlépe
pozorovati u venkovských
peněžních ústavů. Vypujčení
peněz vyloučeno, vklady těžko k
dostání. Jen na doložené
nejnutnější potřeby. Toto měli
velký vliv i na shora jmenované
práce meliorační, velmi těžce se
peníze opatřovaly. Ještě horší při
opatřování peněz pro parcelaci
lesů, což uvedeno bude v odstavci
„Parcelace lesů“
Škola
Místní školní rada: V odvolání;
zastupuje prozatímně p. Frant.
Pavlík, rolník č. 16.
Správce školy: p. Karel Horák,
učitelem v pobočce: Otakar
Žeravík. Žáků v obou třídách 66.
Poněvadž jména učitelů, učících
na pobočce, mimo p. Hlavicu a p.
Slimáčka, dosud zaznamenány
nejsou uvádí se jejich přehled: p.
A . H l a v i c a , F r. S l i m á č e k ,
Kovářík, Stejskal, A. Sedláček,
Fr. Vojáček, Ot. Žeravík. Každý
vyučoval asi 1 rok.
Z kroniky obce Zámrsky vypsala
Jana Dančáková
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Dění v obci
ASO zdravý život

Tentokrát bychom Vám rádi napsali o
našich novinkách:
Zřejmě všichni jste si asi všimli, že máme
nové ukazatele a že se na nich objevily i
masáže. Dlouho jsme se v tomto oboru
vzdělávali a prošli jsme několika kurzy.
Pokud tedy budete potřebovat namasírovat,
můžete s námi počítat. Telefon na objednávky
je 776 659 796.
Další novinka je z pizzerie. Ti, kteří do ní v
současné době zavítají, uvidí trochu zvláštní
obrázek: našeho pekaře sekat dřevo. A není to
proto, že by nám bylo zima, ale proto, že jsme
na pizzu koupili novou pec. Topí se v ní
výhradně dřevem a pizza se peče na
rozpálených kamenech těsně vedle ohně.
Chuť je prostě neopakovatelná! V nejbližších
dnech také dopracujeme nové, rozšířené
menu. O všech novinkách se dočtete na našich
stránkách www.aso-online.cz. Jste srdečně
zváni.
Vaši sousedé z ASO zdravý život s.r.o.

Blahopřejeme jubilantům naší obce
Z důvodů zákona o ochraně osobních údajů tzv. GDPR, nemůžeme zveřejňovat jubilanty tak jak jsme byli doposud zvyklí, bez
předchozího písemného souhlasu. A protože se v minulém vydání zpravodaje ukázalo, že je to jeden z nejčtenějších článků, řekli
jsme si, že je to vlastně škoda a tak jsme vymysleli způsob jakým je to možné. Budeme pouze uveřejňovat jména jubilantů bez udání
věku, měsíce a čísla popisného, kteří oslaví narozeniny v období právě vycházejícího zpravodaje. Pokud budete mít zájem o
zveřejnění i věku a měsíce, prosím aby jste navštívili obecní úřad a dali k tomuto písemný souhlas.
V minulém zpravodaji se nám do blahopřání bohužel vloudil tiskařský šotek, a pod uvedenými měsíci, zůstali jubilanti z
předchozího zpravodaje. Tímto se oslavencům omlouváme a dodatečně jim přejeme všechno nejlepší!
Šenková Jaroslava
Orava Antonín
Pajdla Antonín
Jiříčková Ludmila
Jiříčková Ludmila
Šindlerová Milada
Hašová Marie
Orava Josef
Haša Karel
Mašlaň Antonín
Harhajová Julija
Hašová Zdeňka
Kubešová Jana
Orava Pavel
Kubeša Vladimír
Orava Antonín
Perutková Jaroslava
Ševčíková Bohuslava
A v nejbližších dnech oslaví významná životní jubilea tito občané:
Pavlíková Alena
Hašová Eva
Tomaštík Radovan
Hašová Blažena
Schindler Ferdinand
Šarmanová Jarmila
Jakubcová Jana
Mašlaňová Františka
Haša Vladimír
Vozáková Božena

Oravová Milada
Hynčicová Eva

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

Srdečné blahopřání
Začátkem července oslavila krásné 80 narozeniny naše věrná čtenářka a dopisovatelka paní Marie Hašová.
Sice opožděně, ale i tak se za redakci Zámršťáka připojujeme k zástupům gratulantů. Milá paní Hašová,
přejeme Vám hodně zdraví, ať Vás život pořád baví. Jenom samé radosti, nejlépe žádné starosti. A to Boží
požehnání, bez něj je marné každé namáhání.
Redakce
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Spolky v obci
Fotbalový zápas - Svobodní proti ženatým

Světelná show ve formě
blesků a hromů předznamenala
letošní zápas Ženatí x Svobodní.
Pršelo snad všude, kromě
Zámrsk. Asi si ten nahoře řekl, že
nám to nepokazí. To pro nás bylo
jasné znamení, abychom začali
zápas s mírným zpožděním i
přesto, že neměl ani jeden tým
nikoho na střídání. Bylo nás
dokonce tak málo, že první třetinu
neměl ani kdo pískat. Naštěstí,
jakmile se koplo do balónu,
začaly cukat nohy dalším
chlapcům a chlapům, takže
fotbalistů na obou stranách
postupně přibývalo a od druhé
třetiny jsme měli i rozhodčího.
Nutno dodat, že moc práce neměl,
protože obě strany dodržovaly
fair – play a naopak, pokud něco
neviděl, chlapi ho sami opravili.

O výsledek v těchto kláních
zas tak nejde, ale vzhledem k
reportérským povinnostem
dodávám, že ženatí vyhráli 5:4.
Raritou je asi průběh zápasu po
jednotlivých třetinách, které
skončily 2:0, 0:4 a 3:0. Všechny
góly tedy padly do jediné branky.
Bohužel pro diváky do té
vzdálenější. Z individuálních
výkonů stojí za zmínku góly
Michala Kotlára. Tento stabilní
hráč sestavy ženatých se ve druhé
třetině poprvé trefil ze hry,
bohužel do vlastní brány. Vše si
ovšem vrchovatě napravil ve třetí
třetině, kdy nekompromisně
skóroval ze hry podruhé,
tentokrát do správné brány a jeho
zásah byl vítězný. Návdavkem
vystřihl oslavnou hvězdici, což
kvitoval početný hlouček

Mé prázdninové zážitky.

fanoušků, které si sám přivezl :-).
Trochu nám zatrnulo při poslední
akci zápasu, kdy z hřiště odkulhal
Michal Perutka s poraněným
kolenem. Inu nastavovat se nemá.
Když se ale večer akce volně
změnila v oslavu narozenin
manželů Perutkových a Michal
přišel po svých, oddechli jsme si,
že celý den odehrál bez velkých
zranění.
Petře s Michalem musíme
poděkovat. Pod rautem a nápoji
se prohýbaly stoly, přišlo i na
scénku a taneček. Oběma přejeme
hodně štěstí a zdraví a za všechno
děkujeme.
Tradiční Liga nadějí letos
začala později, než bývá zvykem,
ale to mladým fotbalistům a
Penalty jsme z důvodu divácké
atraktivity zařadili hned na

začátek třetí třetiny a pro velký
úspěch jsme na závěr zařadili
krále střelců. S překvapením jsme
zjistili, že tuto soutěž děti
neznaly, ale zalíbila se jim
natolik, že si pak pořádali další
soutěž sami. To je dobře.
Celý fotbálek doprovázely
dílničky. Tentokrát se pískovaly
obrázky a děti to bavilo natolik,
že některé ani nešly hrát fotbal.
Užily si velké i malé děti a nutno
dodat, že se vyřádily i některé
maminky. Obrázky, které jsme
měli připravené pro děti, skoro
všechny zmizely a musím říct, že
mě všechny děti překvapily, jak
jsou šikovné a obrázky byly
opravdu moc pěkné a věřím, že si
je děti doma i vystaví.
Zdeněk Vozák

Moc Vás všechny zdravím v průběhu krásných prázdnin. Chtěl bych
se s Vámi opět podělit o jeden můj zážitek.
S mým bráškou a tatínkem jsme byli v Hranicích na rybářských
závodech na rybníku Kuchyňka. Po registraci a všech potřebných věcech
k soutěžení jsme nahodili udice a Míšovi se poprvé podařilo něco
úžasného. Chytil velikého kapra. Míra 52 cm. Pokračovali jsme dále v
soutěžení, chytali a chytali a čekali jak to dopadne. Bylo nás asi 20
soutěžících a po sečtení všech mír rybiček, které jsme chytili byl
výsledek jasný. Míša měl v tomto závodě největší rybu ze všech
soutěžících a tak se mu podařilo dostat svůj první pohár. Byl neskutečně
šťastný. A já také i tatínek. I já jsem byl na 7. místě, dostal jsem také
ocenění a nějaké drobnosti, ale Míša byl v ten den borec.
Ještě máme před sebou další měsíc prázdnin, kde nás čeká dovolená s
maminkou a tatínkem. Potom u babičky a dědečka v Hranicích zase
chytání ryb a koupání v bazénu, na střelnici u Zbranků jízda na kole a
doma také ještě moc a moc zážitků.
Léto je krásné období, jsou prázdniny, volno, ráno dlouhé spaní no
prostě pohoda. Ale do školy už se také těším. Něco si opakuji z
matematiky a českého jazyka. Píšu příklady a diktáty a těším se na děcka
jak se sejdeme. Budeme si určitě vykládat jak jsme prožili prázdniny a
pak se učit něco nového.
Bude to fajn.
Matěj Pala
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Spolky v obci
Turnaj čtyř obcí aneb „Jak jsem se stal trenérem”.

Rok se s rokem sešel, a zase
nastal čas, kdy se přiblížil turnaj
čtyř obcí. Tak se mě asi čtrnáct dní
před turnajem Honza Neubauer v
naší hospůdce zeptal, jestli budu
hrát nebo ne. Odpověděl jsem, že
hrát nebudu a ponechám to
mladším. Tak mě tedy načal
znovu, jestli bych to nechtěl
aspoň koučovat. Slovo dalo slovo
a po nějakém vypitém pivku jsme
si plácli, že teda jo budu
koučovat. Osudná sobota 14. 7
nastala. Počasí od rána přálo, ale
když se blížil první výkop, nebe
se zatáhlo a začalo pěkně hustě
zalívat. A tak se začalo s několika
minutovým zpožděním, aby se
borci na pažitu neprochladili. Než
to všechno vypuklo, tak mě
Honza, kapitán mužstva
obdaroval dvěma archy papíru, na
kterých měl napsanou sestavu i s
alternativami na střídání. Papíry

byly prošpikovány různými
šipkami, ve kterých by se
nevyznal ani věhlasný „Morinho“
snad jedině legendární „Pepík
Hnátek“. První zápas ještě za
mírného deště odehráli naši borci
s nováčkem turnaje, mužstvem z
Všechovic. Všechovice zaplatili
nováčkovskou daň a naši ogaři po
zásluze vyhráli 3:0. Kluci hráli
jak z not a bylo radost se na ně
dívat. Václav Vozáků dopadl za
celý zápas snad jenom čtyřikrát
na zem, jinak byl pořád ve
vzduchu. Asi cítil silnou
konkurenci v zádech (Toníka
Oravů), tak podával lepší výkon
než zamlada a Tondu prostě do
branky nepustil. Druhý zápas náš
tým sehrál s favorizovanými
Komárovicemi. Komáři měli ve
svém středu několik
registrovaných hráčů, přesto se
jich naše mužstvo nezaleklo.

Utkání to bylo jako břitva, ale
přesto v duchu fair play. Skončilo
to asi spravedlivou remízou a
nutno podotknout, že kluci táhli
za jeden provaz. Škoda, že v
penaltovém rozstřelu jsme byli
poraženi, ale to už tak ve sportu
chodí, že vždycky odchází jeden
smutnější. Ale řeknu vám na
rovinu, bylo mi ctí vést tohle
mužstvo. Takový „Rolando“ by u
nás neměl fleka, poněvadž v
našem týmu opravdu zaskakoval
jeden za druhého. Poslední zápas
bylo klasické derby se Skaličkou.
Opět to bylo utkání jako křen, ve
kterém jsme dlouho vedli, ale
nakonec Skalička vyrovnala na
konečných 2:2. Mohlo to být i
tím, že kluci ze Skaličky se
dostali ke zmíněným archům se
sestavou a stačili je prostudovat a
dokonce i ofotit, takže uvidíme, s
čím přijdou příští rok. Nakonec

turnaj skončil v pořadí 1.
Komárovice, 2. Zámrsky, 3.
Skalička, 4. Všechovice. O
umístění však tolik nešlo. Šlo
spíše o to, abychom se sešli,
zahráli si a nikomu se nic nestalo.
Nakonec jsme si i hezky
poklábosili u dobrého zlatavého
moku. Přesto bych chtěl svým
svěřencům poděkovat za
předvedený výkon a vyjmenoval
je: Václav Vozák st., Honza
Neubauer, Unkas, Franta Pavlík,
Cilin, Péťa Goláň, David 1, Libor
Emil Trlifaj, Pavel Kubeša,
Tomáš Kubeša ml., David 2,
Vašík Vozák ml., Pavel Pelc,
Tonda Orava. Osobní poznatek je
ten, že to trénování není zase
taková dřina, jak někteří rádoby
trenéři tvrdí. Sportu zdar a fotbalu
obzvlášť!
Příští rok nashledanou
Váš šéftrenér
Libor „Karel“ Trlifaj

pali se pod prvním splavem. Nakonec
Vodácká parta jsme
si ale našli svá místa na lodi (já
Když loňský rok přijel Libor
„Karel” Trlifajů z vodácké výpravy a
barvitě o tom vyprávěl v naší
hospůdce, řekl jsem mu, že bych to
moc rád zažil. A když už jsme se
konkrétně letos domlouvali, slyšel náš
hovor i Tonda Orava ml. a přidal se k
nám, že mi bude dělat parťáka.
Poslední týden v květnu jsme tedy
parta šestnácti chlapů vyrazili sjíždět
Berounku od Plzně. My s Tondou byli
vlastně při sjíždění řeky na kánoji
nováčci, takže jsme si prošli hned v
počátku vodáckým křestem a vykou-

byl háček, Tonda zadák) a už si jen
užívali nádherné krajiny, tichost i
občasný hukot Berounky, ne moc
dobrého piva, ale zato dobré slivovice
z vlastních zásob, ale hlavně super
party, která nás přijala mezi sebe a
měla s námi otcovskou trpělivost a vše
perfektně organizačně připravila.
Chtěl bych za to moc poděkovat a
těším se, že se příští rok opět sejdeme
u některého krásného českého toku a
slibujeme s Toníkem, že tentokrát ty
jezy už určitě dáme!
Šmuky
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