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Svatováclavská pouť

Ukončení prázdnin

Fotbalový turnaj

Zámrské hody a Svatováclavská
pouť už patří k podzimu v Zámrskách

Na výletišti v Zámrskách
proběhlo rozloučení sprázdninama

Na turnaji v Těšicích bylo
naše mužstvo první!

Na barvy léta budeme už jen vzpomínat, je tu podzim!
Slovo místostarostky

Alžběta
Šimáčková

Vážení a milí spoluobčané,
podzim máme v plném
proudu a s ním se i pomalu
místostarostka obce
blížící se svátky vánoční.
Pro pilné hospodyňky, které se budou věnovat
vánočnímu úklidu, připomínám, že průběžně můžete na
obecní úřad nosit nepotřebné oblečení, knihy, boty,
hračky. Po naplnění auta zavoláme na odvoz CHARITĚ
Valašské Meziříčí.
A teď něco málo z dění obce. Stále čekáme na výsledek
žádosti o dotaci na opravu hasičské zbrojnice. Dotace na
snížení energetické náročnosti budovy, tedy konkrétně
kulturního domu je podána. Předpokládaný výsledek by
měl být do konce ledna 2018. Znovu budeme podávat
žádost na ministerstvo pro místní rozvoj a to na dětské
prvky, které by jsme chtěli umístit do klidové zóny, která
se nám již krásně zazelenala. Střecha na kulturním
domě je hotová. Koncem září byla podána výpověď v
místním pohostinství. Noví zájemci jsou v jednání. V
jednání jsme se zástupci povodí Moravy, ohledně
výstavby přehrady Skalička. Kamenec je oficiálně
zapsán na katastru Zámrsk a přepis jejich občanů je v
řešení. Na obci je nový štěpkovač pořízen z dotačního
titulu. Lesní cesta vedoucí za kulturním domem je
vysypaná kamením, pro lepší sjízdnost. V plánu jsou dvě
zrcadla pro lepší přehlednost v křižovatkách. Nově jsou
zapuštěné odtokové žlaby pro lepší odvádění dešťové
vody a to pod víceúčelovým hřištěm a nad Vozákovým.
Máme novou knihovnici, paní Evu Hynčicovou. Otevírací
doba knihovny zůstává stejná. Tímto bych chtěla ze
srdce poděkovat paní Jarmile Segeťové za její
mnohaletou práci v místní knihovně a její velkou
trpělivost. Přejeme jí hodně zdraví a rodinné pohody za
celý obecní úřad. Také Vám přejeme klidné svátky
vánoční a do Nového roku 2018 hodně zdraví a rodinné
pohody.
Alžběta Šimáčková,
místostarostka

Právě držíte v rukou čtvrté, tedy letos již poslední vydání Zámršťáku. Prázdniny utekly jako voda a už se nám nezadržitelně blíží vánoční svátky a
s tím jako každý rok, i spoustu připravovaných akcí. Ale k tomu, co se nám tady od minulého vydání událo.
Důležitou zprávou je, že máme celé září a říjen zavřenou hospodu a nemáme se kde scházet a potkávat, což pocítili především naši chlapi a tak je
máme o něco více doma, protože do Němetic se jim tak často nechce. Ale už se blýská na lepší časy a v listopadu se naše hospůdka znovu otevře.
Příjemným zpestřením byly také dvě hodové zábavy. Jedna pořádána Zámršťáky, a druhá pořádána Němetičáky. Obě měly mimořádný úspěch a jen
nám to dokazuje, že se ještě pořád umíme bavit. Mnohdy se zde potkali rodiče i s dětmi. Věkový rozptyl byl od 15.ti , troufám si říct, až do 60.ti let.
Z plánovaných akcí to bylo také ukončení prázdnin, hody, hodová zábava a lampiónový průvod. Samozřejmě nejvíce náročné na organizaci byly
jako vždy hody. Touto cestou bych chtěla především poděkovat Zdeňce Hašové, za to, že se vrhla na přípravy, úklid i organizaci hodů s vervou sobě
vlastní a odvedla největší kus práce. Také velké díky patří její rodině, že to s ní podobu příprav hodů vydrželi. No a samozřejmě díky také všem
ostatním, co se na přípravách hodů jakkoliv podíleli.
Přeji vám příjemné čtení a poklidný nastávající adventní čas.
Za redakci Helena Vozáková
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Ze života farnosti
Milí zámršťané, milí
farníci!
Na začátku podzimu máme
v Zámrskách po velkých
oslavách 15.výročí posvěcení
kaple svatého Václava a
150.výročí posvěcení kaple
Panny Marie Nanebevzaté.
Děkuji ze srdce všem, kdo se o
jejich organizaci zasloužili a
na jejich průběhu spolupracovali. Naše arcidiecéze je
od 14.října silnější o dva pomocné biskupy Mons. Josefa
Nuzíka a Mons. Antonín
Baslera, který je naší farnosti
blízký a Zámrsky vícekrát navštívil. Myslete proto prosím
na oba v modlitbě, ať s Boží
pomocí nesou břemeno biskupského úřadu.
Na poslední říjnovou neděli připadla letos slavnost svatého biřmování, které se v naší farnosti uděluje po čtyřech
letech. Přípravu zahájila skupina biřmovanců už na jaře roku 2016, po jejím absolvování je 37 našich bratří a sester
připraveno přijmout pečeť daru Ducha Svatého, jak se básnicky svátost biřmování nazývá.
Podstatou biřmování je přijetí Božího daru svátostné milosti, která rozvíjí, co už člověk začal žít jako pokřtěný:
důstojnost Božího dítěte, duchovního „sourozence“ Ježíše Krista. Při přijetí svátosti biřmování dostává křesťan sílu být
svědkem Pána Ježíše, žít plně královskou důstojnost sebeovládáním, prorocký dar svědectvím o pravdách víry a službu
všeobecného kněžství tím, že poctivě žije svůj život jako dar pro Boha a pro bližní. Biřmovaný křesťan je připravený být
druhému člověku křestním nebo biřmovacím kmotrem.
V novém školním roce začalo na všech třech školách naší farnosti vyučování nepovinného předmětu „náboženství“.
Mnoho dětí, které přímo bydlí, nebo má rodinu v Zámrskách, navštěvuje letos první stupeň ZŠ ve Skaličce. Pro usnadnění
přípravy na první svaté přijímání budou
přípravná setkání bývat kromě pátečních
v Kelči také v sobotu hodinu před večerní
mší svatou v zákristii lesní kaple ve
Skaličce. Prosím všechny rodiče, které
mají zájem své děti na první svaté
přijímání připravovat, aby je u faráře
přihlásili.
Přeju požehnané podzimní dny, vřele
doporučuji jednotlivcům i rodinám
modlitbu svatého růžence a budu se těšit
na setkávání se všemi bratry a sestrami v
Kristu při dušičkových návštěvách
hřbitova i při každé mši svaté nebo jiné
pobožnosti.
Požehnaný podzim přeje
o.Jan Bleša, farář
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Obec Zámrsky
Zastupitelstvo obce Zámrsky
Usnesení č.4/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Zámrsky, konaného dne 6.9.2017 na obecním úřadu v Zámrskách
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Obsazení volného místa knihovnice v místní knihovně – přihlásil se zájemce, p. Hynčicová Eva
2. Výpověď nájemní smlouvy uzavřené 3.7.2013 na nebytové prostory v části domu č.p. 69- k provozování pohostinství s p. Trlifajem
Petrem
Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí:
1. Seznámení s kupní cenou nově vzniklých pozemků oddělených geometrickým plánem z pozemku parc.č.4/1 č.pl. 156-1684/2016,
vyhotovil ing. Rataj Petr -nová parc.č. 4/3 ostatní plocha o výměře 55 m2, nová parc.č. 4/4 ostatní plocha o výměře 39 m2, a dále pozemku
parc.č. 51 zahrada o výměře 55 m2, vše v k.ú. Zámrsky, které obec bude prodávat p. Tomáši Fojtikovi za cenu 6.090,- Kč. Záměr na prodej
části pozemku p.č. 4/1 o výměře cca 94 m2 byl vyvěšen na úřední desce 25.5.2016 a sejmut 14.6.2016. Záměr na prodej pozemku p.č. 51 o
výměře cca 55 m2 byl vyvěšen na úřední desce 25.5.2016 a sejmut 14.6.2016.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu p. Oravovou Marii a p. Pajdlu Martina, zapisovatelku p. Ledvinovou Ludmilu
(hlasování -pro 5 hlasů)
2. Program schůze s doplněným bodem 14. Žádost denního stacionáře „Anděl“, z.s. Kelč o finanční podporu na oslavu 15 výročí založení
denního stacionáře Anděl Kelč, pořádanou 14.10.2017 v KD Kelč
(hlasování -pro 5 hlasů)
3. Rozpočtové opatření č. 4/2017 v navrženém znění – návrh úpravy rozpočtu a důvodová zpráva jsou přílohou k zápisu č.1
(hlasování -pro 6 hlasů)
4. Podání žádosti o dotaci Ministerstvo životního prostředí ČR z operačního programu energetické úspory ke snížení energetické náročnosti
veřejných budov, na akci „Zateplení obvodového pláště Kulturního domu Zámrsky č.69“
(hlasování -pro 5 hlasů, zdržel se 1 hlas)
5. Zveřejnit záměr Směny části pozemku parc.č. 110 ve vlastnictví obce zapsaného na LV 430, vymezeného geometrickým plánem č. 1607471/2017, vyhotoveným ing. Petrem Žváčkem jako pozemek parc.č. 110/2 o výměře 77 m2 v k.ú. Zámrsky – za část pozemku parc.č. 109
zapsaného na LV 131, vymezeného geometrickým plánem č. 160-7471/2017, vyhotoveným ing. Petrem Žváčkem jako pozemek parc.č.
109/2 o výměře 77 m2 v k.ú. Zámrsky
(hlasování -pro 6 hlasů)
6. Odkoupení pozemku parc.č. 69 trvalý travní porost o výměře 501 m2
v k.ú. Zámrsky ze společného jmění manželů Haša Karel a Hašová Zdeňka
pro účely budoucího chodníku pro pěší
(hlasování -pro 6 hlasů)
7. Poskytnutí finančního daru Charitě Hranice ve výši 2.000,- Kč a uzavření
Darovací smlouvy na finanční dar na zajištění provozu sociálních služeb.
LISTOPAD
(hlasování -pro 6 hlasů) Žídek Antonín
63 let Zámrsky 83
8. Neposkytnutí finanční podpory Hospici na Svatém Kopečku, Olomouc
Haša Lubomír
55 let Zámrsky 74
(hlasování-pro 6 hlasů)
Hrdličková
Anežka
76 let Zámrsky 81
9. Poskytnutí finančního daru Dennímu stacionáři „Anděl“, z.s. Kelč ve výši
2.000,- Kč a uzavření Darovací smlouvy na finanční dar na podporu oslav 15
Pajdla Stanislav
72 let Zámrsky 88
výročí založení denního stacionáře Anděl Kelč, pořádanou 14.10.2017 v KD
Šarman Antonín
79 let Zámrsky 71
v Kelči.
(hlasování -pro 6 hlasů)

JUBILANTI

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

fotografie z akcí v obci

http://zamrsky.schmucker.cz
Každé úterý od 17.30-19.30 se na vás těší
naše nová knihovnice paní Eva Hynčicová

Palová Anna

83 let Zámrsky 70

Srubek Ladislav

72 let Zámrsky 80

Palová Marie

60 let Zámrsky 70

PROSINEC
Schindlerová Anna

83 let Zámrsky 77

Klvaňová Jitka

68 let Zámrsky 111

Novák Antonín

65 let Zámrsky 84

Zábranský Miroslav

77 let Zámrsky 16

Adamčík Rudolf

63 let Zámrsky 107

Šenk Adolf

81 let Zámrsky 62

LEDEN 2018
Bělocká Ludmila

74 let Zámrsky 42

Segeťová Jarmila

79 let Zámrsky 76

Novák Antonín

87 let Zámrsky 84

Schindlerová Ludmila

63 let Zámrsky 50

Frydrychová Věra

68 let Zámrsky 40

Pala Arnošt

63 let Zámrsky 70

Všem jubilantům gratulujeme, a přejeme spoustu sil a
zdraví do dalších let.
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Dění v obci
Svatováclavská pouť, hody v Zámrskách

Léto nám uteklo jako voda a
se školním rokem přišel i čas
oslav naší kaple. V letošním roce
se nám potkala dvě významná
jubilea. Kaplička Panny Marie
Hostýnské oslavila v srpnu 150
let a kaple sv. Václava 15 let od
vysvěcení. Tyto čísla samozřejmě
nešlo jen tak přejít. Malý začátek
oslav odstartovala 19. srpna mše
v kapličce, při které jsme se sešli
v hojném počtu a snad zahájili
každoroční tradici. Počasí nám
sice příliš nepřálo, ale podařilo se

vše zvládnout.
Hlavní oslavy připadly až na
Václava, tedy 28. 9. Po pár
týdnech i měsících pilné práce,
úklidu, chystání, pečení, jsme se
probudili do nádherného,
slunečného dne. Už to zaručovalo
úspěch. Slavnostní průvod vyšel
s y m b o l i c k y o d k a p l i č k y,
nechyběli hasiči, prapory, hudba.
Mše svatá začala sice o malinko
později, než měla, vše se však
zvládlo s přehledem. Hlavním
celebrantem byl P. Mgr. Josef

Červenka z nedaleké farnosti
Paršovice a samozřejmě otec Jan.
Mše byla hezká, ale dlouhá a kdo
na ní byl, při kázání určitě nespal.
Otec Josef je výborný kazatel a
dal nám trošku do těla. Nebylo
divu, že jsme si to v cuku letu
hladoví a žízniví domašírovali
zpět k hasičárně. Vítala nás celá
nablýskaná a voňavá pro letošek
v ní opět sídlila kavárna. Zámrská
kavárna už má svůj zvuk, a každý
ví, co ho v ní čeká. Pivo teklo
proudem, slivovice také. Koláčky

a cukroví nestíhala děvčata
doplňovat. Muzika hrála, jenom
nikdo netancoval. Každý přišel
posedět, povykládat, zasmát se.
Po celou dobu byla otevřena i
kaplička a spousta lidí do ní s
radostí nahlédla, či se pomodlila.
Tentokrát se žádná velká výstava
nekonala, naše kaplička jako by
ani nebyla, ale pátrání v archivech
ještě nekončí, snad se časem
podaří něco najít. Tak jsme u
fotografií vzpomínali na výstavbu kaple nové i na její svěcení, na
svěcení zvonů. Dohledali jsme
dvě povolení ke sloužení mše v
kapličce a nějaké fotky, i tak se
bylo na co podívat.
U příležitosti jubilea vznikly
pamětní magnetky s aktuálními
obrázky obou kaplí. Kdo ještě
nemá, jsou k dispozici v kapli sv.
Václava.
V rámci oslav proběhla také
výstava tzv. Galerie na šňůře,
hlasovali jsme o nejlepší selfie.
Vyhrál Tonda Orava a jako výhru,
kromě foto rámečku, nám musel
přivést představit svoji přítelkyni
Janu. Jo není nad to mít výborné
kamarády. Ten den je určitě velmi
ocenil.
Celý den se výborně vydařil.
Lidí přišlo moc, nálada byla taky
skvělá, co dodat. Už jen poděkování.
Poděkování patří úplně celému organizačnímu týmu. Hasičům, Ženám, zastupitelstvu obce,
obecním pracovníkům. Obrovské
díky patří našim pekařkám Paní
Oravové, Palové, Pavlíkové,
Schindlerové a všem co se
jakkoliv podíleli na všech těch
dobrotách. Všem hospodyňkám
co ještě přinesly své pekařské
výtvory. Martinovi Pajdlovi za
krásné nové zábradlí u kapličky,
opravdu si dal záležet. Hasičům
za výbornou obsluhu pípy a
vzorně uklizenou hasičárnu.
Ženám moc děkuji za úklid kaple,
byla nablýskaná jako před těmi
patnácti lety.
Dobrá věc se podařila a příště
zas.
Zdeňka Hašová

Fotografie z akce:
http://pout2017.schmucker.cz
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Dění v obci
Ukončení prázdnin
Na 1.9.2017 jsme si
naplánovali ukončení prázdnin.
Jenže celý den jsme sledovali
oblohu, jestli zaprší a kolem půl
páté jsme se bohužel dočkali, tak
se ukončení prázdni přesunulo na
další týden. Příští sobotu nám už
počasí přálo. Tentokrát stačilo
poslat pár SMS, vyhlásit akci
rozhlasem, vytáhnout špekáčky z
mražáku, narazit bečku a bylo
připraveno. Děti si přinesly trička
a s maminkami jsme savovali.
Měli jsme nachystáno spoustu
šablon, savo ve spreji a šlo se na
věc. Někomu se trička hodně
povedly, stačilo zlehka stříknout
savem přes šablonu a už se
o b j e v o v a l y p r v n í o b r á z k y.

Někomu se i přes velkou snahu
obrázky rozpily, dost záleželo na
zvoleném materiálu triček. Přesto
jsme si savování užili a hlavně
děti měly radost z vyrobených
modelů.
Vzhledem k tomu, že už
nějaký čas v Zámrskách chybí
hos poda, s eš lo s e i hodně
dospěláků. Bečka byla vypita raz
dva, děti si opekly špekáčky, které
jako vždy byly výborné a zajistil
je Pavel Vinklárek od Mocků,
Libor Trlifaj nám nachystal
ohniště – kluci díky, Ženy celou
akci zorganizovali, za což jim
taky patří dík. A tak jsme se díky
počasí o týden později přeci
jenom rozloučili s prázdninami.

Helena Vozáková

Fotografie z akce:
http://louceniprazdniny17.schmucker.cz

Hodová zábava
Dne 30. září se konala ve zdejším
kulturním domě hodová zábava. Jelikož
to byla první akce tohoto typu po velmi
dlouhé době, obavy pořadatelů byly na
místě. To se však nenaplnilo a „Hodová“
předčila všechna očekávání. Po dohodě se
všeho ujaly Ženy v akci a SDH Zámrsky.
Přípravy na zábavu začaly už v pátek, kdy
Ženy sál uklidily, připravily a nachystaly
tak, aby byla sobota co nejúspěšnější. Vše
vypuklo v sobotu v osm hodin. Zahrála
skupina Takzatrup. Ze začátku se zdálo,
že se obavy naplní, ale už v devět hodin se
nebylo kam posadit. I díky vytrvalosti
našich prodejců vstupenek Zdeňka
Vozáka a Pepy Jakubce, kteří vydrželi
prodávat až do půlnoci, se celkem prodalo
161 vstupenek. V baru se práce ujaly
Ženy v akci. Zde prodávaly Marcela a
Hela Vozákovy a Zdenča Hašová. Byly
velice úspěšné, jelikož jim několikrát
došlo pití, proto museli shánět alkohol ve
spižírnách naši milých a ochotných
spoluobčanů. V hospodě se čepovalo pivo
(jak jinak). Čepu se ujal Tonda Orava s

přítelkyní Janou. Také byli velmi úspěšní
a vytočili pět beček. Parket, sál i hospoda
se za celou dobu nezastavily. Neboť si
nebylo ani kam sednou, bylo spoustu lidí i
venku. Nebylo ovšem příliš teplo, ale
alespoň nepršelo. Oblíbeným místem
spíše mladších, se stala nově postavená

zastávka, kde bylo stále plno. Díky hojné
účasti lidí z blízkého i vzdáleného okolí se
akce vydařila. Pořadatelé doufají, že se
akce líbila a chtěli by ji zopakovat zase
příští rok.
Kačka Vozáková

Obec Zámrsky vyhlašuje soutěž k rozsvěcení vánočního stromu.
v
Namalujte nebo vyrobte vánocní
betlém.
Svá dílka noste do pátku 1.12.2017 na obecní úřad
nebo paní Marii Oravové.
Vyhlášení proběhne 3.12.2017 při rozsvěcení vánočního stromu.
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Dění v obci
Tak nám skončily prázdniny
Tak nám skončily prázdniny a já
bych se Vám chtěl pochlubit, jak
jsem je strávil.
Nejdříve jsem byl s mým
bratrem u babičky a dědy. Bylo to
super. Počasí nádherné a my jsme
jezdili chytat ryby. Hned jsme byli na
rybníku za čističkou, někdy u
ústeckého mostu. Rybaření to je moje
záliba a brácha si tam dostatečně
vyhrál u vody……
Potom jsme jezdili do Skaličky na
dětský příměstský tábor. Je to tam
super. Hry, zábava, jízda na kole - to
se střídalo s koupáním a děláním
různých zajímavých aktivit.
A také naše dovolená s maminkou
a tatínkem. Jižní Čechy jsou krásné.
U naší chalupy u Berouna je les a
samozřejmě hned u zahrady protéká
řeka Lužnice. A tam jsme zas chodili
na hřiby a rybařili. Rybaření to je
moje velká záliba a vášeň. Vše mě
naučil můj tatínek. Chodil jsem do
rybářského kroužku, abych získal
znalosti a potom také rybářský lístek
a povolenku.
S tatínkem jsem byl na několika
rybářských závodech a tam jsem měl

i velké úspěchy. V roce 2016 jsem byl na 2.
místě na závodech v Drahotuších a letos jsem
byl dvakrát na 1. místě na Potštátě. Jsem moc
rád, že mi to tak jde.
Moc mě to baví a doufám, že se mi bude dál
tak dařit.
Matýsek Pala,Zámrsky

Test, jestli jsem schopen říct „ne“?
Jakmile začnou podzimní dny
a skončí nám práce na
zahrádkách, prodlužuje se noc a
den je kratší a kratší, znáte ten
pocit, jak neodolatelné je sednout
si k televizi a jenom relaxovat,
vytáhnout si z ledničky něco
dobrého, co jste si pro ten případ
koupili…. Znáte ten pocit, že si
koupíte čokoládu a stokrát si
můžete říkat, že si ji necháte až na
nějakou příležitost, a přesto ji
celou sníte na posezení hned
první večer nebo když vás někdo
rozzlobí? Možná pánové nemají
problém s čokoládou, ale taková
orosená dvanáctka…. Znáte ten
pocit, že se rozhodnete soustředit
se jenom na jednu práci, a přitom
vás od ní odvede spousta jiných
maličkostí natolik, že večer
znovu můžete říct, že jste za celý
den nic neudělali? Od zítřka
začnu hubnout… Od zítřka začnu
chodit dřív spát… Od zítřka
začnu dříve vstávat… Od zítřka
se přestanu zlobit kvůli každé
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maličkosti… Od zítřka….
Co se práce týče, je rada
jednoduchá. Zkrátka je třeba dát
do práce celé své srdce a nenechat
se rozptylovat. Potom za pět
hodin stihneme tolik práce, co jiní
za deset. Tato zásada se však dá
uplatnit na všechny oblasti.
A proč o tom mluvíme?
Každý z nás jistě jednou za čas
začne přemýšlet nad svým
životem, vidí oblasti, které by měl
změnit, dává si předsevzetí
(nejčastěji na Nový rok ?), které
ale, jak jde čas, postupně znovu ze
života mizí a vše se vrací do
starých kolejí. Otázka ale je, jestli
opravdu chceme dosáhnout
něčeho víc nebo se spokojíme s
tím, jak život plyne?
Jak si tedy pomoct? Všechno
záleží na našem pevném
rozhodnutí. Známe příklady lidí,
kteří kouřili, marně se snažili
přestat, ale když onemocněli, šlo
to ze dne na den. Proč by to tedy
nemělo fungovat dřív, než přijde

nějaká nemoc? Všechno záleží na
správném použití naší vůle.
Dostali jsme ji proto, abychom se
dokázali zapřít, jestli je to třeba.
Jak může závodník doběhnout do
cíle? Není to snad o tom, že se
rozhodl, že to nevzdal? Jestliže
opravdu chceme jet na vysněnou
dovolenou, nevzdáme se různých
věcí proto, abychom si na ni
našetřili?
Jestliže tedy chceme změnit
svůj život, ať už se to týká
jakékoliv oblasti, udělejme to
správné rozhodnutí! Běžme do
cíle jako správný závodník a
dostaňme medaili. Nevzdávejme

se! Podívejme se večer zpět na
celý den, jestli jsme dosáhli toho,
co jsme od sebe očekávali, a když
ne, změňme to!
A co to přinese? Jaká má být
naše motivace? Práce, která bude
včas a v pořádku hotová, více
času na rodinu, čokoláda, která
tady bude, když přijde zvláštní
příležitost, něco dobrého v lednici
pro nečekanou návštěvu, zdraví,
pohoda, spokojenost, když se
ohlédneme za celým dnem…
Není to všechno snad to, co si
všichni přejeme?
Vaši sousedé z ASO zdravý život

Kronika obce
Rok 1929
Obec Zámrsky má díky kronice a jejich kronikářům skvěle podloženou historii minulého století. Byla by veliká škoda toho nevyužít, vždyť už naše
děti za čas tohle písmo nebudou schopni rozluštit, proto v Zámršťáku bude pravidelně vycházet opis záznamů z této kroniky chronologicky tak jak
je uspořádána. Bohužel i téhle kronice se stalo, že mezi lety 1960 -1992 nebyla historie pravidelně zaznamenávána, ale byla doplněna kronikářem
novým. Také kronika nového tisíciletí přišla o kronikáře, záznamy jsou vedeny do roku 2006. Nyní vede obecní kroniku paní Jana Dančáková.

Jelikož jeho císařskokrálovské veličenstvo nejvyšším
rozhodnutím ze dne 10. února
1783 naříditi ráčilo, aby na
veškerých duchovenských
statcích dřívější roboty ve
prospěch státu a blaha
poddaných na věčné časy zrušeny
byly a v jiné povinnosti se
přeměnily, tedy mezi dvorní
komisí pro Moravu a Slezsko
zřízenou pro záležitosti robotu ve
srozumění kníže-arcibiskupskou
vrchností a mezi 13 domkaři ze
vsi Zámrsk z panství keleckého
v přerovském kraji následující
vzájemné závazky, respektive
kontrakty smluveny a uzavřeny
byly.
1.) Zavazují se všechny jak
katastrované tak i po zřízení
katastru v obci Zámrskách
vystavené a se nacházející domy,
nejvyšším rozkazem na věčné
časy zrušené roboty zaměnili za
plat na hotových penězích, totiž,
že následující roční poplatky
věčně a bez odporu odváděti
budou: 7 katastrovaných
domkařů, a sice čís. domu 1., 3.,
4., 9., 17., 18., 28 místo 26 denní
roční pěší
roboty platiti
budou po 2 zl. 10 kr. ….. 15 zl. 10
kr. 6 po uzavření katastru
vystavených domů č. 2, 33, 34,
35, 27, z nichž každý ročně 13
dní pěší robotu konal, dají po 1 zl.
3 0 k r. c o ž č i n í … … . 9 z l .
Dohromady 24 zl. 10 kr.
2.) Oni poddaní, kteří při
dřívějším rozkouskování šedesáti
dvou 10 1/3 měřic panské půdy
dostaly podíly do vlastnictví
s právem dědickým a prodejním
mají za každou dolnorakouskou
měřici t.j. 333 1/3čtverčného
sáhu odváděti ročně vrchnosti
průměrně po 1 zl. 18kr. 2
denárech, což činí úhrnem 82 zl. 2
kr. 3 trojníky. Přitom každému
z poddaných, kteří zmíněné
panské pozemky ve vlastnictví
obdrželi, ponechává se vůli za
příčinou zabezpečení vrchnosti a
k jejich vlastnímu ulehčení
zapraviti pátý díl na jednotlivce
připadajícího poplatku s pole
buďto hned nebo o přijatelných
lhůtách, při čemž v posledním

případě počítati se bude 4% úrok
z kapitálu.
3.) Bude-li vrchnost od
poddaných podělených pozemky
bývalého dvora potřebovati
mimo práce smluvené v tomto
kontraktě ještě jiné práce, budou
poddaní povinni na případné
požádání vrchnosti tyto práce
dobrovolně a bez reptání
vykonávati a to za mzdu
stanovenou všeobecným
patentem z r. 1775, totiž od října
do posledního února 7 kr. za den,
od března až do posledního
června 10 kr. za den, od 1.
července do posledního září 15 kr.
za den. Pracemi těmi nemá býti
zadržováno vlastní hospodaření.
4.) Rovněž má každý poddaný
tyto s ním ujednané a na jednoho
každého připadající povinnosti
jak co se týče záměny robot, tak i
poplatků z polí převzatých ve
vlastnictví od panství tedy
všechny dávky bez nejmenšího
zřetele na živelní škody nebo jiné
případy pokaždé celé a beze
srážky odváděti a nésti.
5.) Jsou veškeří poddaní, jimž
některé pozemky ode dvora
v užívání vlastnictví přiděleny
byly, zavázáni část na vrchnost
připadajících a zemskou správou
stanovených dodávek naturálních
, totiž obilí a sena dle poměrné
velikosti přiděleného pozemku
z vlastního zapravovati dle
stanovených nejvyšších cen a to
jak v dobách válečných tak i
v míru; rovněž mají na tyto
pozemky připadající daň
válečnou sami platiti. Naproti
tomu vrchnost veškeré dávky
z pozemků, které si k vlastnímu
užívání ponechala, bere na sebe a
krom toho veškeré bonifikační
papíry, které poddaní za dodávky
z přidělených gruntů z nejvyššího
místa obdrží, bude přijímati jako
platidlo na úhradu platů
z polností.
6.) Slibují poddaní své grunty
dobře obdělávati, své povinnosti
přesně odváděti a svá
h o s p o d á ř s t v í b e z
vrchnostenského povolení
neděliti, tím méně je pak
opouštěti nebo někomu druhému

odstoupiti, leč by za sebe
vrchnosti způsobilého hospodáře
postavili
7.) Poněvadž dobytkářství
nejpodstatnější součástí dobře
zařízeného a prospívajícího
hospodářství jest budou poddaní
pamětlivi, aby se rozmnožovaly
pícniny a dle možnosti zlepšil
chov dobytka, zejména pak
poddaní, kteří před zrušením
robot byli nuceni koně chovati,
nejsou oprávněni dávati je pryč,
nebo počet jejich zmenšovati.
8.) Vrchnosti ponechává se
přímé právo vlastnické
(dominium directum) jak nad
pozemky přídělovými tak
selskými a může býti majitel
přídělového pozemku v těchto
třech případech svého vlastnictví
zbaven:
a) když poddaný tak jak se na
horlivého hospodáře patří svůj
přidělený pozemek neobdělává
b) když se do dvou třetin na svém
nemovitém majetku zadluží
c) když vrchnosti podle nynějších
smluvních podmínek patřičné
dávky po celý rok nezapravil,
leda že by mu o tom nějakým
zvlášť prokazatelným neštěstím
zabráněno bylo. Kdežto pilný
svým povinnostem věrně
vyhovující a vrchnosti poslušný
poddaný ve svém nabytém
majetku vždy chráněn a udržen
býti má
9.) Všichni poddaní slibují
všechny v tomto kontraktě
obsažené závazky přesně a úplně
plniti a podřizují se ve sporech
představené vrchnosti;
neposlušní poddaní a nedbalí
poplatníci budou pak obvyklými
donucovacími prostředky
k plnění svých povinností bez
ohledu podřizování
10.) Aby však někteří
poplatníci přesvědčeni byli že
vrchnost nynějším kontraktem
nic jiného než blaho poddaných
docíliti chce, tož to se jim všem
poddaným ze strany vrchnosti
slavné ujištění dává, že kdyby
vysokým zeměpanským
opatřením buďto nynější
v naturáliích pozůstávající roboty
nebo jejich záměny, částečně neb

úplně snížena býti měla, pak
nynější s poddanými uzavřená
smlouva žádné moci více nemá
míti, nýbrž se s poddanými pak
nejen o záměně robot nýbrž i
poplatků z panských rolí podle
míry všeobecných nejvyšších
výhod nové slušné vyjednávání
zařídí a tím také nový kontrakt
uzavře.
V Kelči dne 21. listopadu 1796
C.k. guberniální rada
Zámrští domkaři
Antonín Ovčáčík, Josef Pohl,
Tomáš Král, Jakub Všina, Martin
Čepica, Martin Orava, Jan
Ledabyl, Josef Zámrský, Tomáš
Matějičný, Jan Ovčáčík, Tomáš
Orava, Martin Dohnal, Arn.
Skokan
Josef Orel z Kelče, očividný
svědek podpisů.
Od c.k. přerovského krajského
úřadu. Číslo 2568.
Vy s o k ý m g u b e r n i á l n í m
rozhodnutím ze 20. předešlého
roku došlým 9. t.m. pod č. 4.408
bylo sem následovně
odpovězeno:
Od zámrských domkařů na
obec podle vyrovnání z roku
1.777 odvedený daňový obnos
nemůže současně býti považován
za činži odváděnou, jelikož
1) nejvyšší rozhodnutí ze dne
15. března 1.794, kterým ono
vyrovnání zrušeno bylo,
ustanovuje, že onen daňový
obnos 24 zl. mají domkaři odvést
těm sedlákům, kteří robotu
s koňmi vykonávají. Domkařům
pak nemohou polnosti, jim na
věčné časy oním zrušeným
vyrovnáním k užívání
postoupené, odebrány býti, leč
titíž mají jim vyměřenou činži
vrchnosti odváděti
2) Za takovou činži nemůže se
však považovati onen sporný
daňový obnos, poněvadž nikde se
to jako vrchností zaručená a obci
postoupená činže neuvádí,
naopak v robotním seznamu
poznamenány jsou pouze ty
ostatní za používání přidělených
polností vyměřené činže.
Z kroniky obce Zámrsky vypsala
Jana Dančáková
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Zámršťané
Diamantová a zlatá svatba
Je to k nevíře, ale jubilea
manželů se nám v Zámrskách
pěkně rojí. V loňském roce čtyři
páry a letos dva. V dnešní době
opravdová vzácnost.
Opravdu třpytivé a drahé
diamantové jubileum oslaví 30.
11. 2017 manželé Marie a
Vladimír Hašovi. Společnou
životní cestu nastoupili před 60 -ti
lety a jdou po ní do dnes. Po
šedesáti letech manželství dobře
vědí, že život je občas stejně tvrdý
jako diamant, ale zároveň plný
báječných okamžiků. Proto název
diamantová svatba.
Další svatba v pořadí je zlatá.
Manželé Božena a Václav
Vozákovi dne 30.12.2017 budou
spolu krásných 50. let. Pověstná
kulatá svatba. Už jste spolu půl
století. Od této chvíle jsou výročí
spojována s dalším obřadem a
třeba také s výměnou prstýnků
starých za nové. Ty staré už
ostatně něco pamatují. Proto
název zlatá svatba.
Ať už oslavíte výročí
jakýmkoli způsobem - ve
skromnosti nebo honosně,
nejdůležitější je, aby vaše láska
zrála jako dobré víno a s každým
rokem se zvětšovala vzájemná
tolerance.

Božena a Václav Vozákovi

Marie a Vladimír Hašovi

Velmi oběma párům gratulujeme a přejeme do dalších společných let hlavně zdraví,
hodně Božích milostí, elánu a spokojenosti.

Nekrolog
Tuto část Zámršťáku zařazujeme opravdu velmi
neradi. Dost na tom, že se nám často stane, že sotva
někomu popřejeme k významnému jubileu, v zápětí
píšeme vzpomínku. Je tomu tak i tentokrát. Koloběh
života prostě nezastavíme. A sluší se, všechny co z
našeho kruhu odcházejí, připomenout. I oni byli
součástí Zámrsk a zanechali tady stopu.
Dne 19. srpna 2017 odešla na věčnost ve věku 90 let
paní Františka Pavlíková. Narodila se 2. 7. 1927 v
Brankách manželům Hlavicovým. Dne 5. 7. 1958 se
provdala za Františka Pavlíka. Společně vychovali
dceru Marii a syna Františka. Celý život zasvětila práci
v zemědělství a péči o rodinu a hospodářství. Těšila se z
10 vnoučat a 13 pravnoučat. Odešla v tichosti obklopená láskou a péčí celé rodiny. Poslední rozloučení proběhlo v kapli sv. Václava dne 24. 8.
2017, poté jsme ji doprovodili na kelečský hřbitov, kde byla uložena do rodinného hrobu.
Každý odchod milovaného člověka je těžký a smutný, ale pokud byl milován, není zapomenut. Nezbývá než poděkovat za tak dlouhý a
příkladný
život, za všechno dobré co v něm bylo. Odpočinutí lehké, dej Vám ó Pane a světlo věčné ať Vám svítí.
Zdeňka Hašová
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Sport
Kdo nehraje – nevyhraje, aneb konečně zase první!

Zámrsky a fotbal patří léta
neoddělitelně k sobě. I když se v
naší obci nikdy nehrála žádná
fotbalová soutěž, fotbalistů se
tady rodilo vždycky dost. Skoro
20 let pořádáme fotbalový turnaj
čtyř obcí a výběr Zámrsk se
pravidelně účastní turnajů v
okolí. Výhry na turnajích v

Zámrskách, v Rouském a ve
Skaličce dokládají poháry v naší
hospůdce. V Těšicích jsme byli
teprve podruhé a navíc se
značným časovým odstupem.
Samozřejmě jsme chtěli
především chlapům z Těšic
oplatit jejich účast na našem
turnaji, no ale když už někam

jedete, tak to chcete vyhrát, ne?
Společně s Robertem Jiříčkem jsme se pustili do skládání
týmu. V již započaté sezóně to
nebylo nejjednodušší, takže jsme
nejprve nominovali nás dva jako
fanoušky a z obecního úřadu
dohodli zapůjčení praporu – jak
se později ukázalo, zřejmě
rozhodující atribut nastávajících
bitev – nikdo jiný prapor neměl.
Nakonec jsme byli s nominací
spokojeni a dokonce jsme
dohodli několik přespolních
posil. To se taky ukázalo jako
důležitý faktor, protože již cestou
na turnaj jsme ztratili dvě místní
opory. Po dlouhém hledání jsme
nakonec našli spícího Vojtu,
ovšem evidentně z formy.
Úspěšnější jsme nebyli ani v
případě našeho útočného esa
Pavla a z rybníku pod Těšicemi
se nám jej nepodařilo vyprostit.
Na jeho obhajobu musím říct, že
nás před tímto možným výsledkem varoval.
Přesto jsme byli „na značkách“ jako první a měli jsme čas
připravit taktiku. Kapitán byl
jasný - Jan Neubauer, v brance
matador Antonín Orava. Odpadla těžká otázka koho do pole –
museli všichni – František Pavlík, Tomáš Kubeša ml. a taky dvě
posily Tomáš Foukal z Komárovic a Pavel Pelc z Němetic.
Vokály a mávání praporem
Robert Jiříček a Zdeněk Vozák.
První zápas jsme beze zbytku
splnili taktické pokyny. Domácí
Těšice jsme pustili do jedno-

brankového vedení a nechali je
fotbalově vybláznit. V poslední
minutě jsme vyrovnali tak, aby
neměli čas na odpověď a pak už
to bylo o penaltách, kde jsme si
věřili a zvítězili.
Poté co favorizovaná Skalička porazila Těšice v základní
hrací době jsme věděli, že
musíme porazit i tohoto největšího favorita, abychom zvítězili
v turnaji. No tak jsme se poradili
a dohodli jsme se, že je teda
porazíme. Jak jsme řekli, tak se
stalo. Dali jsme jim tolik gólů, že
už ani nevíme kolik jich vlastně
bylo /popravdě, je to dlouho a
nikdo si to nepamatuje/! No
hlavní je, že jsme vyhráli.
Bývá už zvykem, že jsme
měli v týmu jak nejmladšího, tak
nejstaršího hráče turnaje. Parta to
byla opravdu dobrá, všichni si
pomáhali. Starší radili mladším,
ti se neustále zlepšovali, fanoušci
radili všem a slavili taky za
všechny. Na konci turnaje jsme
pak pomohli domácím se závěrečným ceremoniálem. Jednak
proto, že s ním evidentně neměli
tolik zkušeností jako my a taky
proto, abychom to naše první
místo zvýraznili. No a pak se jelo
slavit a pak už nevím… Pokud
mi nevěříte, přijďte se někdy
podívat do hospůdky na další
nový pohár na poličce slávy
–teda pokud se najde pohár a
pokud se koupí nová polička ?
PS: Fotky z Těšic máme
slíbené již několik měsíců, ale
bohužel stále nedorazily, takže se
musíte spokojit s vítězným selfee
od Františka Pavlíka. Taky
pěkné, že?
Zdeněk Vozák

10.ročník turnaje v kuželkách
Vinklárek Pavel
Vozák Václav
Orava Antonín
Pejchalová Kamila
ZÁMRSKY "A"

252
270
259
280
1061

98
133
113
71
415

7
2
4
8
21

350
403
372
351
1476

Jiříček Robert
Pavlík Vojtěch
Šulák Ladislav
Schmucker Radovan
ZÁMRSKY "B"

184
152
201
154
691

66
44
42
68
220

15
17
15
16
63

250
196
243
222
911

Jubilejní desátý ročník předsezónního turnaje v kuželkách v Kelči, který je vypsaný zvlášť pro kategorii registrovaných a neregistrovaných, přilákal letos
rekordní počet družstev, mezi něž se řadil i účastník amatérské ligy Zámrsky. Pro výpravu Zámršťáků bylo pravděpodobně hlavním cílem netrhnout si po takové
dlouhé době, kdy naposledy zavítali na kuželnu, ostudu a to bylo splněno. V turnaji startovala dvě čtyřčlenná družstva, která byla takticky rozdělena na nováčky
tohoto sportu a trošku zkušenější hráče. Ačkoliv disciplína 100 hodů sdružených je stála dva dny bolavých svalů, jejich účast se nakonec vyplatila a s celkovým
náhozem 1476 kuželek obsadil tým Zámrsk krásnou bronzovou příčku.
Monika Pavelková
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Informace
Myslivecký spolek
DOUBEK Zámrsky

obec Zámrsky pořádá

POSEZENÍ
S DŮCHODCI

zve občany
na přátelské posezení
na poslední leči,
které se koná dne 9.12.2017
od 17.00 hodin
v sále KD v Zámrskách.
Pro účastníky je připraven
srnčí guláš,
bohatá zvěřinová tombola.
K tanci a poslechu bude hrát
živá hudba.

17.11.2017 od 14.h

Srdečně zvou myslivci.

v KD Zámrsky
vystoupí děti ze ZŠ a MŠ Skalička

Připravované akce:
17.11.2017
2.12.2017
3.12.2017
5.12.2017
9.12.2017
10.12.2017
13.12.2017

Setkání s důchodci
Vánoční dílny
Rozsvěcení vánočního stromku
Obcí projde mikulášská družina
Posezení s myslivci
Adventní koncert- Sbor svatého Huberta
Česko zpívá koledy

KD - Obec
KD - Ženy v akci
U kaple - Obec
KD - Myslivecké sdružení Doubek
Kaple sv. Václava - Obec
U kaple - Ženy v akci

Případné změny a bližší informace zveřejníme místním rozhlasem a letáky do schránek.

Naše Hospudka
o

Den oficiálního otevření bude vyhlášen obecním rozhlasem.
Srdečně zveme !
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pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:
sobota:
neděle:

zavřeno
18:00 - 22:00
zavřeno
zavřeno
19:00 - 24:00
19:00 - 23:00
18:00 - 22:00

Volby
Volby v naší obci
Ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhly volby do
Parlamentu České republiky. Celostátně přišlo k
volebním urnám přes 60% voličů, což je nevídané. I v
Zámrskách zasedla volební komise tentokrát v nové
sestavě. Na průběh voleb v naší obci dozorovaly
Alžběta Šimáčková jako předsedkyně, Marcela
Vozáková jako místopředsedkyně, Petra Perutková
jako členka a Zdeňka Hašová jako zapisovatelka.
Musíme konstatovat, že volby proběhly řádně, klidně,
takřka pohodově. Účast v naší obci, byla také
nadprůměrná, 106 odevzdaných platných hlasů a 1
neplatný mluví za vše. Obec Zámrsky má 191 voličů,
tudíž odvolilo 56,02% občanů starších 18 let. Jako
první svůj hlas do urny vhodil pan František Pavlík, a
jako poslední pan Michal Simonov. Tonda Orava, který
nám pravidelně hlasování ukončoval, se letos
nedostavil a moc nás zklamal.
Výsledky jsme odevzdávali v Hranicích mezi
prvními i to byl velký úspěch. Elektronická podoba
výsledkových listin je opravdu veliká pomoc. Teď před
námi jako voliči leží super volební rok 2018. Chtěla
bych děvčatům poděkovat za výbornou spolupráci a
všem voličům za dobrou náladu, kterou nám sebou
přinášeli. Díky nim nám čas utíkal mnohem rychleji.
Zdeňka Hašová

První volič - pan František Pavlík

Volební komise
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Dění v obci
Lampiónový průvod

Dne 27. 10. se u nás již tradičně konal
lampiónový průvod. Už od rána bylo
zataženo a pršelo, avšak k večeru se
oblačnost protrhala a přestalo pršet.
Sraz byl v šest hodin u radnice. Jako
vždy se vyráželo s menším zpožděním.
Pro zpestření byla cesta olemována
pomalovanými sklenicemi se svíčkami.
Průvod se vydal od radnice přes uličku,
okolo kříže až dolů k pomníku padlým.
Nad Zábranským jsme se na chvíli
zastavili, neboť v Kelči začal ohňostroj,
na který jsme se chtěli všichni podívat.
U pomníku jsme uctili památku hrdinů
padlých v první světové válce minutou
ticha, zazpívali jsme naši hymnu, Kde
domov můj, a položili věnec k 99.
výročí založení samostatné
Československé republiky. Dále jsme
šli ke kostelu, hřišti a nakonec ke
kulturnímu domu. Zde jsme se všichni
ohřáli a shlédli pohádku, popili čaj nebo
svařák a dali si nějaké zákusky. I přes
konkurenci lampiónového průvodu v
Kelči se akce zúčastnilo přes 60 lidí.
Katka Vozáková

Vítězné fotografie soutěže „O nejlepší selfie”
I letos jste už podruhé naplnili galerii „Na šňůře”
svými fotografiemi. Po prvním ročníku, kdy bylo
soutěžní téma „Zámrsky očima dětí” jsme tentokrát
vyhlásili soutěžní výstavu fenoménu ve fotografii
zvaném SELFIE. Děkujeme za zaslání spousty
nádherných fotek, které naplnily šňůry do posledního
místa.
váš Šmuky

SELFIE

SELFIE

3

2

SELFIE

1

3. místo: Kateřina Šustek
1. místo: Antonín Orava

2. místo: Zdeněk Vozák
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