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Volby do zastupitelstva

Pouť na sv. Václava

Ukončení prázdnin

Podrobněji k volbám
do obecního zastupitelstva

V obci proběhla už tradičně
pouť na sv. Václava

Ženy v akci zpříjemnily dětem
rozloučení s prázdninama

Zámršťák - podzimní ohlédnutí za létem

Slovo místostarostky
Vážení a milí spoluobčané, volby máme za
sebou a s nimi i výsledky. Ustanovující
zastupitelstvo
máme teprve před sebou a s ním i
místostarostka obce
funkce, které budou rozděleny. Děkujeme Vám
za účast a za podporu, kterou jste nám projevili. V plném proudu je
výběrové řízení na opravu kulturního domu. Poslední akce v kulturním
domě, se bude konat 15. 12. 2018. Poté bude kulturní dům, hospoda i
knihovna uzavřeny minimálně do května 2019. Chtěli bychom provoz
obnovit co nejdříve. Žádost na Olomoucký kraj na vybavení knihovny jsme
získali. Jedná se o pořízení nových regálů na knihy, stoly a židle. Ještě
upřesníme, kde bude knihovna přestěhovaná a jaký bude její provoz. Opět
budeme žádat o dotaci na herní prvky do klidové zóny. Máme mnoho plánů a
o jejich přípravách Vás budeme informovat. Přejeme Vám klidný začátek
doby adventní a i následující dobu vánoční. Do nového roku 2019 hodně
zdraví, lásky, přátel a rodinné pohody.
Alžběta Šimáčková,
místostarostka

Alžběta
Šimáčková

Opět můžete na obec nosit věci na charitu,
bude se odvážet koncem listopadu

Letošní podzim pro nás připravil
krásné teplé počasí a my Vám přinášíme
nové vydání Zámršťáku. V plném
proudu je zazimování zahrádek, sklízení
úrody, která v našem kraji byla velmi
bohatá. Sklepy jsou plné ovoce a
brambor, sudy plné kvasu, rozhodně si na
neúrodu nemůžeme stěžovat!
Před námi je hektické období příprav
na vánoce. Máme pro Vás také
připraveno spoustu akcí. Kuželkáři
zahájili sezónu, potkáme se s důchodci,
připravujeme vánoční dílničky, s
myslivci se potkáme při poslední leči, no
prostě se máme na co těšit. Věřím, že se
do konce roku ještě určitě potkáme. Příští
vydání nám už otevře pátý ročník
zpravodaje. Tak tedy otočte stránku a
pusťte se do čtení!
Za redakci Helena Vozáková
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Ze života farnosti
Milí přátelé ze Zámrsk, milí farníci,
srdečně vás zdravím na prahu podzimu, který začíná jaké léto – v teple a suchu. Od prázdnin uběhlo už šest
týdnů, v Zámrskách jsme stihli oslavit pouť na svatého Václava spojenou s 16. výročím posvěcení kaple a také s
prohlídkou letos opravené a otcem biskupem Hrdličkou požehnané hasičské zbrojnice.
Měsíc říjen je v liturgickém roce církve spojen po staletí s úctou k Panně Marii, Matce Pána Ježíše, kterou
zdravíme modlitbou růžence. Ta se rozšířila v 15. století především zásluhou členů řádu kazatelů – dominikánů.
Spočívá v opakování modlitby Zdrávas Maria, při kterém rozjímá ten, kdo se růženec modlí, o tajemstvích ze
života Pána Ježíše a Panny Marie. Definitivní podobu růžence schválil, v roce 1569 papež Pius V. a jako
poděkování křesťanů za vítězství nad Tureckým vpádem do Evropy, který byl zastaven při námořní bitvě u
Lepanta 7. října 1571 zavedl papež památku Panny Marie Růžencové.
Další význam měsíce října je spojen s panováním císaře Josefa II., který v duchu racionalismu chtěl sjednotit
v různém čase slavené posvěcení chrámů, které neznaly skutečné datum posvěcení. Aby se neplýtvalo
pracovními dny, stanovil společný termín na neděli po sv. Havlu, to je 3. neděli v říjnu. I ve farním kostele jsme
takto slavili „narozeniny“ kostela a tak se mnozí ptají, proč je to jinak?
Důvodem pro posunutí hodů o týden dřív je ustanovení Misijní neděle, kterou vyhlásil papež poprvé v roce
1926 a stanovil pro ni termín předposlední neděle v říjnu – až na výjimky tak vychází opět na třetí neděli v říjnu.
Chceme i na dále udržet na prvním místě poslušnost římskému biskupovi, a tak prosím o pochopení všechny
farníky.
Papež František vyhlásil u příležitosti letošní Misijní neděle roční přípravu na mimořádný misijní měsíc říjen
2019, srdečně zvu všechny, aby se do této přípravy zapojili, můžeme začít modlitbou růžence už dnes.
Požehnaný čas děkování za úrodu přeje o. Jan Bleša, farář

Mše u kapličky panny Marie svatohostýnské
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Po roce 17. 8. 2018 se opět konala
mše u kaple panny Marie
svatohostýnské. Počasí nám
přálo, krásný slunný den a na nebi
nebyl ani mráček. Rodina
Pajdlová spolu s obecními
pracovníky a Zdenčou Hašovou
vše pečlivě připravili. Před kaplí
byl připravený oltář spolu s
ambonem a krásnou květinovou
výzdobou a před oltářem už
čekaly lavičky na první věřící. I
přes to, že byl pátek, sešlo se
kolem padesáti věřících. Tato mše
byla sloužena za rodinu Hašovu a
Neubauerovu. Nutno podotknout,
že nás naši návštěvou poctili
ministranti z kostela svatého
Michala v Olomouci. Celá mše
probíhala ve velmi poklidném
duchu. To, že se konala venku,
nebránilo tomu, aby se zpívalo.
Vedle ambonu, za křoví se
schovávala Jarka Pajdlová, která
ji celou doprovázela s vým
zpěvem a hrou. Tímto bychom
chtěli poděkovat otci Janu
Blešovi, který umožnil, aby se tato
akce konala, a všem kteří se
podíleli na přípravách ať už přímo
nebo nepřímo. Doufáme, že za rok
si to zopakujeme a znovu se
sejdeme v tak hojném počtu.
Katka Vozáková

Obec Zámrsky
Zastupitelstvo obce Zámrsky
Usnesení č. 4/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Zámrsky, konaného dne 5.9.2018 na obecním úřadu v Zámrskách

Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Žádost Základní organizace Českého svazu včelařů Skalička o finanční příspěvek na realizaci spolkového praporu.
2. Žádost Charity Hranice o finanční příspěvek na podporu sociálních služeb.
Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí:
1. Informaci starosty o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za část roku 2018, které provedly pracovnice
Olomouckého kraje dne 4.9.2018 na obecním úřadě v Zámrskách
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu ing. Vozáka Zdenka a p. Vozákovou Helenu, zapisovatelku p. Ledvinovou Ludmilu
(hlasování -pro 6 hlasů)
2. Program schůze s doplněným bodem 8. Žádost Charity Hranice o finanční podporu sociálních služeb, které provozuje
Charita Hranice.
(hlasování -pro 6 hlasů)
3. Rozpočtové opatření č. 4/2018 v navrženém znění – návrh úpravy rozpočtu a důvodová zpráva jsou přílohou k zápisu
č.1
(hlasování -pro 7 hlasů)
4. Nové STANOVY dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Hranicko“
(hlasování -pro 7 hlasů)
5. Poskytnutí finančního daru Základní organizaci Českého svazu včelařů Skalička ve výši 5.000,- Kč a uzavření Darovací
smlouvy na finanční dar na realizaci spolkového praporu.
(hlasování -pro 7 hlasů)
6. Poskytnutí finančního daru Charitě Hranice ve výši 2.000,- Kč a uzavření Darovací smlouvy na finanční dar na zajištění
provozu sociálních služeb.
(hlasování -pro 7 hlasů)
7. Komisi pro otevírání obálek k výběrovému řízení k projektu „Zateplení obvodového pláště budovy Kulturního domu
Zámrsky čp. 69“ ve složení: Pala Arnošt, ing. Vozák Zdeněk, Šimáčková Alžběta , náhradník Mgr. Miroslava Pilařová
(hlasování -pro 6 hlasů)
Usnesení č.5/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Zámrsky, konaného dne 24. 9. 2018 na obecním úřadu v Zámrskách

Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Žádost obce Skalička o neschválení návrhu na levobřežní boční nádrž Skalička. Obec Zámrsky nesouhlasí s žádným vodním
dílem a písemný nesouhlas posílala již v minulosti.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1. Program schůze, ověřovatele zápisu p. Oravovou Marii a Pavlíka Františka, zapisovatelkou p. Šimáčkovou Alžbětu
(hlasování – pro 7 hlasů)
2. Schválení výběrového řízení veřejné zakázky „Zateplení obvodového pláště budovy kulturního domu Zámrsky č.p. 69“. Na
základě výběru nejvhodnější nabídky hodnotící komise pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou DEHON s.r.o. Bezručova
1416, 75301 Hranice I- Město
(hlasování – pro 7 hlasů)
3. Neposkytnutí finanční podpory na zařízení babyboxu v Jesenické nemocnici.
(hlasování – pro 7 hlasů)
4. Neposkytnutí finanční podpory Hospici na Svatém Kopečku. (hlasování – pro 7 hlasů)
5. Poskytnutí finančního daru Dennímu stacionáři „Anděl“ z.s. Kelč ve výši 2000,-Kč a uzavření Darovací smlouvy na finanční
dar na podporu ParaAkademie, která se uskuteční 13. října 2018 v Kulturním domě v Kelči v 16:00
(hlasování – pro 7 hlasů)
Starosta obce: Pala Arnošt
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

Dne 31.10.2018 proběhlo ustanovující
zasedání zastupitelstva s touto volbou:
Pala Arnošt - starosta
Šimáčková Alžběta - místostarosta
Pavlík František - zastupitel
Kubeša Pavel - zastupitel
Ing. Vozák Zdeněk - zastupitel
Oravová Marie - zastupitel
Neubauer Jan - zastupitel
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Volby
Volby do zastupitelstva obce
Po letošní volbě prezidenta republiky se
naše volební komise opět sešla. Tentokrát u
příležitosti komunálních voleb, které se
konaly 5. a 6. 10.2018. A ve větším počtu
jmenovitě předsedkyně Mgr. Marcela
Vo z á k o v á , m í s t o p ř e d s e d k y n ě P e t r a
Perutková, zapisovatelka Zdeňka Hašová,
členky Helena Vozáková, Irena Vinklárková,
Lenka Kubešová.
Volby jako vždy proběhly bez problému,
nezaskočily nás ani vypadlé pojistky. Opět
vládla převážně dobrá nálada a ani o zábavu
nebyla nouze. V Zámrskách je to taková
kulturní událost a nás těší, že chodíte v
celkem hojných počtech. Odvolilo celkem
115 občanů starších 18 let. Prvním voličem se
stal pan Josef Blabla, který předběhl našeho
matadora pana Pavlíka. Ale věřím, že příště
své prvenství pan Pavlík opět uhájí. Poslední
odvolil, jak bývá zvykem Toník Orava, který
nás nezklamal a přišel.
Sčítání nám šlo pěkně od ruky, volili jsme
jen 7 zastupitelů z osmi kandidátů. Na
předávacím místě v Hranicích byly naše
kompletní výsledky odevzdány mezi
prvními. Vše vyplňujeme ve volebním
programu, tudíž odpadá zdlouhavé
papírování a vypisování.

Odevzdali jste 115 hlasovacích lístků, z toho jeden neplatný a
rozdělili je následovně:

Arnošt Pala
100 hlasů,
Alžběta Šimáčková
99 hlasů
František Pavlík
91 hlasů
Pavel Kubeša
83 hlasů
Ing. Zdeněk Vozák
75 hlasů
Marie Oravová
75 hlasů
Jan Neubauer
67 hlasů
Ing. Václav Vozák
59 hlasů
Celková účast činila 60,53%
Spoustu z vás udivilo, proč je tolik členů volební komise. Z praktických důvodů to
bylo třeba již dávno. Přibývá více návštěv voličů, kterým nedovoluje zdravotní stav,
aby se k volbám dostavili. S přenosnou urnou musí být vždy 2 členové komise, aby
bylo vše dle zákona. A když ze 4 členů 2 odejdou, není komise usnášení schopná v
případě výskytu problému. Jelikož zapisovatel nemá právo hlasovat, je tedy lepší,
když je členů 5 a zapisovatel.
Ještě bych ráda touto cestou povzbudila starší voliče, kterým dělá problémy k
volbám přijít ze zdravotních důvodů. Nebojte se nás kontaktovat. Není to žádná
ostuda, je naší povinností vám umožnit volit, a navíc my za vámi rádi přijdeme. Jen
musíme vědět, že volit chcete.
Děkujeme všem voličům za jejich účast a převážně dobrou náladu a těšíme se zase
někdy na shledanou u voleb.
Zdeňka Hašová
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Dění v obci
zavírali až za tmy, tak nám tam
bylo dobře a nevadilo ani večerní
chladno.
Takže milí spoluobčané opět
vám děkujeme za hojnou účast,
dobrou náladu a těšíme se na další
setkávání.
Na závěr patří obrovské
poděkování našim úžasným a
neúnavným pekařkám Marušce
Palové, Marušce Oravové, Alence Pavlíkové, paní Schindlerové a
hlavně panu Oravovi, bez něho by
nebylo pečení pečením.
Děkuji všem Ženám za opět
vzornou organizaci a pomoc a
všem hasičům jak za pomoc, tak i
účast.
Zdeňka Hašová

Pouť na sv. Václava
Je neuvěřitelné, jak ten čas
letí. Prázdniny se překulily a se
zářím přišla naše už tradiční
svatováclavská pouť. Každý rok
připravujeme kromě mše sv., také
nějaký ten doprovodný program.
Abych řekla pravdu letos se nám
ani nic moc dělat nechtělo.
Hasičské oslavy byly velké a
náročné, a pak už jsme byli zase v
jednom kole. Únava si vybrala
svou daň. Ale bylo až k nevíře,
jaký úspěch a ohlas mělo 120 let
hasičů. Nešetřili jste chválou, a to
nás všechny moc těší. Bohužel ne
každý si mohl detailně prohlédnout prapor. A nápad byl tu.
Šmuky a Čupo nafotili spousty
nádherných fotek, momentek i
těch důležitých okamžiků.
Zachytili tu nezaměnitelnou
atmosféru. Toho jsme museli
využít. Proto téma: ,,Ohlédnutí
za oslavami 120 let hasičů“.
Celá pouť odstartovala
večerní vigilií se svátostným
požehnáním v kapli sv. Václava. I
letos jsme měli neuvěřitelné
štěstí. Možná tomu dopomohla i
vigilie. Po chladném a deštivém
týdnu přišel nádherný, slunečný a
vcelku teplý pátek 28. 9. 2018.
Slavnostně vyzdobená kaple vítala věřící k bohoslužbě výjimečně
v 11 : 3 0 . M š í s v a t o u j s m e
společně s otcem Janem uctili
památku patrona vlasti i naší
obce a vzpomenuli dobrodince
kaple, ale i zemřelé spoluobčany.
Zazpívala nám scholla a samozřejmě nechyběly ani výborné
koláčky.
Své vrata pro tento účel
otevřela nově zrekonstruovaná
hasičská zbrojnice, aby se v ní
usídlila vám již dobře známá
Zámrská kavárna s výčepem.
Zasedací místnost obecního
úřadu jsme proměnili ve výstavní
síň. Na nástěnkách viselo téměř
900 fotografií. K nahlédnutí bylo
i album ze 110 ti let hasičů, jen tak
pro vzpomínku. Promítali jsme i
video smyčku složenou speciálně
k výroční valné hromadě. No bylo
co prohlížet a to včetně praporu.
U hasičárny to žilo, pivo i
slivovice tekly proudem, koláčky,
rolády, řezy, tyčinky, no všechno
mizelo ze stolů. To samo o sobě
svědčí o úspěchu a o tom, že mezi
nás chodíte rádi. Hasičárnu jsme

Před kaplí sv. Václava

Mše svatá

Vystava k tématu oslav 120.výročí založení SDH

Posezení před hasičárnou
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Dění v obci
Noc kostelů
Po dvouleté pauze se farnost
opět rozhodla v naší kapli svatého
Václava uspořádat akci zvanou
Noc kostelů. Jedná se o
celorepublikovou akci, při níž
zůstávají kostely a kaple otevřené
i přes noc a koná se tam zajímavý
program. U nás tomu nebylo
jinak. Vše vypuklo 25. 5. 2018
mší svatou, která začala o půl
sedmé. Pro zájemce pak otec Jan
popovídal něco o obrazech, které
visí v naší kapli. Zájem o tuto
přednášku byl velký. Kdo chtěl a
komu sloužily nohy, tak mohl
vystoupit na naši věž, prohlédnout si zvony a poslechnout si o
nich něco málo, co se podařilo

zjistit. Souběžně s tím byla
připravená stezka, která vedla od
kostela, kolem panny Marie
hostýnské, kříže u Zábranského,
kapličky a pomníku padlých. U
každého místa bylo připraveno
krátké povídání o daném místě, a
kdo touto stezkou prošel, mohl si
za odměnu zapálit svíčku u
pomníku padlých a uctít tak jejich
památku. Pro všechny pak bylo
vedle kostela připraveno bohaté
občerstvení v podobě různých
zákusků od Žen v akci. Akce se
vydařila a všichni doufáme, že
nebudeme muset na další noc
kostelů čekat zase dva roky.
Katka Vozáková

Ukončení prázdnin
Slunce, voda, dovolená,
dobrodružství..., tak těmito i
dalšími podobnými slovy by se
daly popsat prázdniny - dva
měsíce volna, na které se těší snad
každé dítě, žák, student... Ale jak
už to tak bývá, každé prázdniny
jednou končí a i ty letošní utíkaly
rychle jako voda, a proto když se
najednou přehouply do poloviny,
bylo na čase začít přemýšlet, jak
je s dětmi, co možno nejzajímavěji zakončit a rozloučit se
tak s létem. Nápadů bylo spousta,
ale co osud nechtěl, po vytrvalých
vedrech přišlo náhlé ochlazení a z
nápadů jako letní kino, noční
stezka a stanování sešlo. A tak
"Ženám v akci" nezbylo nic
jiného než improvizovat a
nakonec jsme prázdniny ukončili
velmi kreativně, navzdory tomu,
že celý den počasí akci dvakrát
nepřálo a až do odpoledních

hodin pršelo. O to víc nás
překvapilo, když se z čista jasna
objevilo sluníčko a již nic
nebránilo akci, tradičně konanou
na hřišti, zahájit! Dětí se nakonec
sešlo dost a společně jsme
vyráběli lucerničky, na již blížící
se lampiónový průvod. Technika
"laky" , tedy zužit-kování starých
laků na nehty, byla ve výsledku
velmi efektní a v dětech se
probudil opravdu kreativní duch.
Poté jsme poseděli u
špekáčků, při světle lucerniček až
do pozdních večerních hodin.
Přestože jsme se nedrželi
původních plánů, akce byla
úspěšná a alespoň se děti můžou
těšit napřesrok.
Všem dětem bych chtěla ještě
dodatečně popřát úspěšný školní
rok!! :)
Lenka Kubešová

Blahopřejeme jubilantům naší obce
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V těchto nejbližších dnech oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
LISTOPAD
PROSINEC
Hybner Miroslav
Schindlerová Anna
Hrdličková Anežka
Zábranský Miroslav
Pajdla Stanislav
Šenk Adolf
Šuláková Ivana
Jiříček Robert
Šarman Antonín
Palová Anna
Srubek Ladislav

LEDEN
Bělocká Ludmila
Segeťová Jarmila
Novák Antonín

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.

Spolky a činnost jejich
„Hasičský sbor“. Čítá členů 32.
Založen byl roku 1898.
Náčelníkem p. Frant. Perutka, č.
37, podnáčelníci Jan Stodůlka a
Bedřich Vozák. Činnost sboru
skrovná. Požárů se letošního roku
nezúčastnil žádných, cvičení
velmi málo nic, takže celá činnost
sboru pozůstává z pořádání 1
plesu, 1 výletu a zábavy v hody.
„Domovina“. Odbor strany
republikánské, čítá 25 členů.
Důvěrníkem Fr. Pala. Činnost
spolku také skrovná. Také tento
spolek neprokázal nijakou
zvláštní činnost, nepořádal ani
jediné veřejné schůze, jako v
jiných obcích, kde pozvou
případně poslance ku vysvětlení
politické situace, jako by se
něčeho podobného pořádati bál.
„Otčina“. Čítá letošního roku ..
členů (počet členů kronika

neuvádí – pozn. J.D.).
Důvěrníkem Zábranský Robert č.
18. Činnost spolku to samé jako
spolek předešlý, žádné
zvláštní,ač mohly a měly by obce
spolky pořádati občas aspoň
nějaké kusy vzdělávací. Lépe a
mnohem lépe by bylo, kdyby
stranictví přestalo v celém národě
a čelilo se všem nesnázím
sjednoceně. To jest ale hlas
volající na poušti. Důvěra a ta
pravá láska křesťanská schází,
proto ve světě panuje jen zlo,
vyděračnost, svévole a jím
podobné cnosti.
Parcelace lesů
Během letošního roku připadl
obec. zastupitelstvu úkol,
postarati se o provedení parcelace
lesů. Již od roku 1928 podávala
obec žádosti, pozemkovému
úřadu v Praze, o příděl lesů, v
katastru obce se nacházejících, a

sice „Hluboček, Stráně u
Strážiska“. Teprve letošním
rokem otázkou touto hnuto, a
pozemkový úřad přidělil lesy
„Stráně u Stražiska“ obci, kdežto
„Hluboček“ přidělen obci
Skaličce. Přidělené lesy mají
výměru 59 Ha. Cenu sjednáváme
u arcibisk. úřadu v Kroměříži,
zástupci obce Fr. Pala starosta,
Zábranský Rob, Val. Orava a
Rich. Orava, členové obecní rady
a finanční komise
Sjednána kupní cena 1.300Kč za
1Ha nevysoká, ale velmi těžké
pro obce po stránce peněžní. Do
konce roku nebylo možno půjčku
u žádného peněžního ústavu na
lesy opatřiti následkem již dříve
zmiňované příčiny, proto tedy
koncem roku obec majitelkou
lesů není.
Nemoci
V měsíci prosinci objevil se skoro

Zlatá svatba

u všech dětí černý kašel a řádí
epidemicky. Také se stal jeden
případ nemoci, zvané „Tetanus“
(strnutí šíje) u Františky
Steinerové, byl ale v nemocnici v
Hranicích vyléčen.
Letopisecká kom.
Letopisecká komise koncem roku
znovu jmenována a sice: Rich.
Orava č. 24 předs. Steiner Frant.
č. 4 kronikářem
Tím kronika za rok 1932
ukončena s přáním, aby zprávy
příštího roku byly lepší a
potěšitelnější hlavně aby krise
byla zažehnána.
Psáno v lednu 1933
Steiner Frant.
t.č. kronikář

Z kroniky obce Zámrsky vypsala
Jana Dančáková

Cikánka v novém hávu

V srpnu oslavili manželé Oravovi
zlatou svatbu.
Manželům přejeme do dalších let
hodně zdraví, spokojenosti,
porozumění a Božího požehnání.

V minulých zpravodajích Vás Alžběta
Šimáčková informovala
o snaze obecního úřadu
získat dotaci na opravu
studánky zvané Cikánka.
Studánka se nachází
poblíž myslivecké chaty
a časem zapadala listím
a přestala plnit svou
funkci. Dotace se nezískala. Přesto ji obecní
zaměstnanci krásně
vyčistili a opravili opět
do funkčního stavu.
Jestli budete mít někdy
cestu kolem, napijte se
její křišťálové vody. Je
opravdu výborná!
Proč se ale studánka
jmenuje Cikánka? Kdysi jsem slyšel příběh, že v těchto
místech měla v zimě umrznout cikánka, která byla
vyhnána pro žebrotu ze vsi a od té doby nese studánka
tento název. I když jsem se snažil u lidí potvrdit tuto
historku, moc jsem nepochodil. Proto prosím i za
redakci Zámršťáku.
Pokud někdo z Vás ví, proč se studánka takto
jmenuje, nebo pokud jste slyšeli podobnou historku,
sdělte nám to. Děkujeme.
Zdeněk Vozák
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Dění v obci
Mladí fotbalisti
Každoročně pořádáme při
turnaji čtyř obcí zápas nadějí.
Děcka menší i větší si zahrají
fotbal v dresech, s rozhodčím, ale
hlavně na celé hřiště. Je to prostě
něco jiného než kopat na jednu
branku, nebo hrát s bráchou nebo
několika kámoši.
Je pak radost zjistit, že některé
kluky ten fotbálek chytl natolik,
že se mu věnují i závodně.
19.8.2018 jsme tak na hřišti v
Hranicích mohli vidět hned dva
kluky ze Zámrsk – bohužel

každého na jiné straně. Za tým
Kelče nastoupil Kuba Kubeša. Je
třeba říct, že ve svém týmu byl
nejlepší.Na straně Hranického
SK pak hrál náš Vojta Vozák.
Proti Kubovi má co do výšky a
fotbalového kumštu ještě co
dohánět, ale svoji pozici v týmu si
už taky pevně buduje.
Přejme oběma klukům, ale i
dalším mladým fotbalistům ze
Zámrsk, hodně úspěchů v jejich
fotbalovém počínání.
Zdeněk Vozák

Moje krásné prázdniny

Chtěl bych se zase pochlubit,
jak jsem já a můj bráška trávili
letošní prázdniny.
Na začátku prázdnin jsme byli
v Hranicích u dědečka a babičky,
kde to bylo velmi veselé a
zábavné. Užili jsme si hodně
moc koupání v bazénu. Bylo

nádherně a plavání, skákání do
vody to bylo super. Také skákání
na trampolíně a ostatní blbosti.
Jezdili jsme také na ryby k
ústeckému mostu, kde je to fajn,
ale žádné velké úlovky jsem
neměl. Míša si tam pohrál s
kamením, postavil veliké jezírko

Lampiónový průvod
28. říjen je dnem, kdy si
připomínáme vznik Československé republiky a v Zámrskách u
této příležitosti pořádáme lampiónový průvod.
I my jsme se připojili k celé
republice a oslavili 100. výročí
Československa. Slyšela jsem
mnoho dotazů proč vlastně
slavíme něco, co už dávno
neexistuje. A asi je to jako s
Vánoci, spousta z nás se ke křesťanství nehlásí, ale o Vánocích
zná Ježíška každý. Bez vzniku
Československa by zřejmě nebyla ani Česká republika. Na pozadí
první světové války vznikl
demokratický stát, pro který
nebylo jednoduché se osamo-

statnit od zavedené Habsburské
monarchie. Ale povedlo se. Stálo
to spoustu životů zvláště padlých
vojáků, píle a nasazení. Je třeba si
to připomenout.
Chtěli jsme toto výročí
nějakým způsobem ozvláštnit,
proto každý dostal na bundu
trikolorovou stužku. Kromě tradičního pokládání věnce k pomníku padlých, minuty ticha a
zpěvu hymny přibyl ohňostroj.
Počasí nám vůbec nepřálo, celý
den pršelo a pršelo a k večeru nám
začala sedat mlha. Byl to trošku
risk, obzvlášť když lítají penízky
do vzduchu. Ale podařilo se, po
pietním aktu u pomníku padlých
jsme nabrali trošku jiný směr než

na ty moje malé rybky, které jsem
chytil. A také jsme jezdili na kole
na střelnici ke Zbrankům. Tam
jsme pojezdili na krosové dráze,
až jsem spadl a pak jsem musel do
nemocnice. Nebylo to nic vážného. Narazil jsem si koleno a
pořádně si odřel lýtko. Ale to se
vše zahojilo.
A to se už blížila naše dovolená s tatínkem a maminkou. Jeli
jsme zase do čech k Bechyni. Tam
bydlíme ve velké chatě u lesa a
rybníku. A to je něco velice moc
zábavné pro mě i Míšu a taťku.
Hned jak jsme přijeli už jsme
vybalovali udice a co nejrychleji
šli k vodě. Byli jsme moc natěšení
kolik toho chytneme a jestli to
budou nějaké velké úlovky. Ale

moc se ani tam nedařilo. Chytali
jsme samé cejny, malé rybky.
Nachystáno jsme měli i na štiku.
Ale pořádný úlovek ne a ne chytit.
Jako by se nám ty ryby vysmívaly. Až předposlední den se
zadařilo. Kapr a to 65 cm velký!
Byla to fuška ho vytáhnout z
vody. Taťka u toho i spadl a
narazil si zadek. Ale měli jsme
unikátní úlovek. Super.
No a ke konci prázdnin už
jsme byli s Míšou doma. Na hřišti
a u lesa jsme strávili zbytek
prázdnin. A také už jsme se moc
těšili do školy a školky na děcka a
jinou zábavu.
Ale bylo to moc fajn a rádi na
tuto dovolenou budeme vzpomínat.
Matěj Pala

obvykle. Odměnou nám byl
slíbený ohňostroj na Nivě. No, co
budu povídat, většina z vás jej
viděla na vlastní oči. Bylo to
krásné a za sebe bych řekla, že i
umocněné mlhou. Za jasného
počasí to se to střílí jedna dvě, ale
v mlze je vždy problém. U nás se
však nekonal. Naše cesta pokračovala vstříc pohádce a občerstvení v kulturním domě. Prokřehlí, ale spokojení jsme se všichni
vrhli na napečené dobroty, čaj i
svařák a v hospůdce to taky žilo.
Dětem význam dne připomněl
kratičký film ze série Dějiny
udatného národa českého na téma
Vznik ČSR. Český lev jim v
kreslené podobě vylíčil zábavnou
formou události 28. října 1918 a
pak už nic nebránilo, aby začala
pohádka. Letos přišla na řadu

animovaná pohádka jménem
Moana. Dětem se líbila a vydrželi
až do samého konce.
Všichni se nám pěkně unavili
a hurá do svých domovů vstříc
podzimním prázdninám. Co na
závěr říct? Jubileum jsme oslavili
se ctí a vše se vydařilo. Chtěla
bych velmi poděkovat zastupitelstvu obce za spolupořádání této
akce. Peťovi Pavlíkovi za nádherný ohňostroj. Myslím, že jsme
jej nevyužili naposledy. Věřím, že
závěrečný potlesk mluvil za vše a
byl mu náležitou odměnou.
Děkuji všem našim pekařkám a
všem Ženám za vzornou přípravu. Liborovi s Peťkou za
nachystání sálu. A hlavně vám
všem zúčastněným děkuji, že jste
přišli v tak hojném počtu i přes to
zlé počasí.
Zdeňka Hašová
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