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Čtenáři nám píší

Historická událost!

Ženy v akci

Rodák Arnošt Čepica

Bronz z mistrovství světa
pro Zámrsky

Ženy v akci bilancují
uplynulý rok

Náš dávný rodák vzpomíná
i nabízí nám do budoucna

Usaďte se v teple a čtěte Váš zimní Zámršťák

Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané, rok 2018 máme za sebou a s
ním i malou rekapitulaci volebního období 2014-2018.
A že to bylo perné období, ale už je tady volební
místostarostka obce období nové a s ním i nové výzvy. V letošním roce
žádáme o dotaci na MMR, na opravu vnitřních prostor kulturního domu. Zateplování
je v plném proudu, již máme nové okna a zateplenou část fasády. Další žádost je
také na MMR a to na pořízení dětských prvků do klidové zóny.
Žádáme občany, aby neparkovali svá vozidla na chodnících a ani před nimi.
Bráníte tak zimní údržbě a ohrožujete děti a chodce, kteří musí vstoupit do
vozovky. Psali jsme na správu a údržbu silnic Zlínského kraje, aby odstranili
popadané stromy, které zasahují do vozovky na silnici ze Zámrsk do Kelče (stará
cesta). Máme nové zastupitelé a s nimi i mnoho nových podnětů. O plánech a
realizaci vás budeme informovat. Přeji Vám hezký zbytek zimy a v něm i hodně
zdraví.
Alžběta Šimáčková,
místostarostka

Alžběta
Šimáčková

Vážení čtenáři, rok utekl jako voda a my Vám
již pátým rokem přinášíme informace o dění v
naší krásné obci. Rok 2018 byl náročný a je to
vidět i na tomto vydání zpravodaje. Trošku nám
přibral. Bilancují všechny spolky, o čase
předvánočním, dočtete se tu také, že Zámrsky
mají bronzovou medailistku z mistrovství světa,
že po 58. letech se nám ozval rodák z Kanady, ale
i vzpomínky a poděkování.
Do roku 2019 bych Vám chtěla za celou
redakci Zámršťáku popřát, aby byl ještě
úspěšnější než rok loňský, aby ten čas tak
bláznivě neletěl, zdraví, štěstí a pohodu.
Zpravodaji bych chtěla popřát, spoustu nových a
tak báječných přispěvatelů jako jste i Vy.
Za redakci Helena Vozáková

HISTORICKÁ UDÁLOST! ®®®®®®®
BRONZ Z MISTROVSTVÍ SVĚTA PRO ZÁMRSKY!
19.5.2018 se Monika Pavelková
ze Zámrsk stala bronzovou
medailistkou z mistrovství světa v
kuželkách U23 v kategorii smíšených
dvojic. Jejím bronzovým druhem ve
zbrani byl Michael Kotal. Porážku
poznali pouze v semifinálovém
zápase s pozdějšími mistry světa ze
Srbska. Mistrovství se konalo v městě
Kluž v Rumunsku a Monča se kromě
tohoto závodu účastnila také týmové
soutěže žen v kategorii U2. Tým
České republiky se umístil na
krásném 9.místě. V týmu soutěží 8

dívek a nejlepší výsledek týmu
výkonem 578 bodů zaznamenala opět
Monča. Gratulujeme!
Asi si všichni řeknete: „ Proč o
tom píšou až dnes, když Monča
dosáhla takového úspěchu už v
květnu?“. Na to jsem měl připravenou
odpověď. Čekali jsme až do ledna,
abychom měli jistotu, že se jedná o
největší událost roku 2018! Je jasné,
že taková výmluva nemá šanci. Je to
bezesporu největší sportovní úspěch
občana Zámrsk v celé historii obce.
...... pokračování na str.4
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Ze života farnosti
Milí přátelé ze Zámrsk, milí farníci,
srdečně Vás zdravím v roce, který začíná vzpomínkou na padesát let staré události sebeobětování studenta Jana Palacha. Dvacet let od
jeho burcujícího činu se začali v lednu 1989 scházet v Praze odpůrci komunistického režimu na akcích takzvaného „Palachova
týdne“, snažili se naplnit heslo „každý ať bojuje proti zlu podle svých možností“ nakonec jich řada byla vyslýchána a zatčena, ale už
na podzim téhož roku došlo k převratným změnám, které totalitní společnost změnily v pluralitní.
Letos v lednu mě poprvé upoutala podivuhodná souvislost, při porovnání Jana Palacha s osobností, která je v církvi ctěná už
sedmnáct staletí. Každý rok 17.1. slavíme Památku svatého Antonína Velikého, poustevníka. Tento světec starověku je znám díky
životopisu, který sepsal taktéž svatořečený biskup Atanáš. Oba světci žili v Egyptě na přelomu třetího a čtvrtého století po Kristu.
Ještě než došlo k vyhlášení Ediktu milánského císařem Konstantinem, po němž od roku 313 ustalo pronásledování křesťanů, začali se
první křesťanští asketé jako poustevníci uchylovat na poušť, kde žili životem modlitby a sebezáporu.
Svatý Antonín je svým životopiscem představen jako ani ne dvacetiletý mladík, který vážně uvažuje o tom, proč se první Ježíšovi
učedníci vzdali zajištěné pozemské existence a šli za svým Mistrem. Po vyslechnutí úryvku evangelia, ve kterém vyzval Ježíš
bohatého člověka: „Jdi, prodej co máš a rozdej chudým, pak přijď a následuj mě ... a budeš mít poklad v nebi,“ zpeněžil Antonín
dědictví po rodičích a odešel na poušť. Byl v roce 370 stejně radikální, jako před sedmdesáti lety narozený Jan. Oba mladí muži
nechtěli žít v prostřednosti, nechtěli žít ve společnosti, kde se toleruje a někdy přímo vyžaduje lež. Pro svět zanikli, pro věčnost se
narodili.
Antonínův přínos pro život věřících je především v jeho rozlišení pokušení a hříchu. Svatý Antonín byl mnohokrát a mnoha
způsoby pokoušen, ale naučil se nad pokušením sebeovládáním vítězit s Boží pomocí. Pro pokoušené pak měl slova útěchy: Pokušení
zakoušejí ti, kdo usilují o dobrý život podle Boží vůle, ty, kdo jsou jednají sebestředně a pyšně, ďábel nepokouší. Obstát v pokušení je
projevení lásky Bohu.
Na prahu roku, ve kterém si budeme připomínat 30. výročí svatořečení Anežky České a skoro současně započaté sametové
revoluce, přeje všem mladým duchem statečnost a velkorysost
o.Jan Bleša, farář

Projekt Mary´s meals Y Y Y Y Y

Vzácná Vánoční návštěva
Dne 25.12. k nám po roce opět
zavítala velmi vzácná návštěva, a to
nikdo jiný než světící biskup olomoucký
M o n s . A n t o n í n B a s l e r. V j e h o
přítomnosti jsme při mši svaté oslavili
narození Spasitele. Moc si této vánoční
návštěv y vážíme a je nám všem
odměnou a vzpruhou. A o dalších
svátcích uvidíme, třeba jsme společně
založili novou tradici.
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Milí spoluobčané,
v postní době připravujeme v naší kapli
promítání filmu o projektu Mary´s meals,
nebo-li Mariino jídlo. Ráda bych Vám touto
cestou představila toto charitativní dílo.
V naší farnosti už proběhla před Vánoci
sbírka pro tento účel a v rámci předvánočního
zpovídání některé obce zmíněný film již
zhlédly. Vzhledem k tomu, že v prosinci u nás
nebyl žádný volný termín u nás proběhne
promítání až v postní době. O všem budete
samozřejmě včas informováni. Tak tedy pro
seznámení tento článek.
Charitativní organizaci Mary’s Meals
založil v roce 2002 Magnus MacFarlaneBarrow, mladý muž ze Skotska. Když
navštívil hladomorem sužovanou Malawi v
jihovýchodní Africe, poznal tam matku
umírající na AIDS, obklopenou svými šesti
dětmi. Když se nejstaršího syna Edwarda
zeptal, jaké jsou jeho životní ambice, Edward
odpověděl jednoduše:
„Chtěl bych mít co jíst, a taky bych jednou rád
chodil do školy.“
Tato jeho slova se stala základním pilířem
Mary’s Meals.
Mary’s Meals dnes sytí více než 1.361.000
dětí ve školách v 17 nejchudších zemích světa.
V České republice vznikla oficiální
pobočka Mary’s Meals v březnu 2018.
Naše vize
Naší vizí je, že každé dítě dostane jedno
jídlo denně v místě svého vzdělávání a že ti,

kteří mají více než potřebují, se budou dělit s
těmi, kterým se nedostává ani těch
nejzákladnějších potřeb.
Naše poslání
Naším posláním je umožnit lidem, aby
nabídli peníze, věci, dovednosti, čas nebo
modlitbu a poskytli tak tu nejefektivnější
pomoc těm, kteří trpí důsledky extrémní
chudoby v nejchudších oblastech světa.
Co děláme?
Od samého počátku je strategií Mary’s
Meals podávání jídel ve školách s cílem, aby
děti dostaly společně s jídlem i vzdělání.
Náklady na jídlo pro jedno dítě na celý
školní rok představují pouhých 421 Kč. A to
především díky dobrovolníkům jak na straně
dárcovských zemí, tak i na straně
obdarovaných.
Mezinárodní organizace Mary’s Meals se
řídí zásadou, že minimálně 93% přijatých darů
vynakládá přímo na charitativní aktivity.
Zakladatelé české pobočky Mary’s Meals se
rozhodli hradit provozní náklady pobočky
minimálně v prvních 3 letech jejího působení
v plném rozsahu z vlastních zdrojů. Díky tomu
můžeme nyní garantovat, že do konce roku
2020 budou veškeré vaše finanční dary
bezezbytku využity na charitativní účely.
Budeme vděčni za každou vaši pomoc.
„Když nemůžeš nasytit sto lidí, nasyť jen
jednoho.“ Matka Tereza
Kontakty pro ČR: www.marysmeals.cz
Zdeňka Hašová

Obec Zámrsky
Zastupitelstvo obce Zámrsky
Usnesení č.6/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Zámrsky, konaného dne 8.12.2018 na obecním úřadu v Zámrskách

Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Střednědobý výhled rozpočtu obce Zámrsky na roky 2020-2022
2. Strategický plán Rozvoje obce Zámrsky 2019-2023
3. Vyhlášení dalších dotačních titulů Ministerstvem pro místní rozvoj na Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách,
Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, Revitalizace, rekonstrukce a výstavba
Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č.6/2018,, které schvaloval starosta obce dne 1.11.2018 z pověření ZO
2. Informaci Úřadu práce o VPP v roce 2019 a posouzení pro využití pro potřeby obce
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu p. Pavlíka Františka a ing. Vozáka Zdeňka, zapisovatele p. Ledvinovou Ludmilu, Program schůze s
doplněným bodem 13. Strategický plán rozvoje obce 2019-2023
(hlasování – pro 6 hlasů)
2. Rozpočtová opatření č. 7/2018 v navrženém znění – návrh úpravy rozpočtu a důvodová zpráva jsou přílohou k zápisu č.1
(hlasování – pro 6 hlasů)
3. Rozpočet obce Zámrsky na rok 2019 v navrženém znění. Návrh rozpočtu je přílohou zápisu č. 2
(hlasování – pro 6 hlasů)
4. Vyplacení finančních odměn občanům, kteří vykonávali veřejně prospěšné práce pro obec za rok 2018, dle přiloženého
návrhu starosty – příloha k zápisu č. 3. Zastupitelstvo vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu – uzavření
Dohody o provedení práce mezi obcí a členkou zastupitelstva obce p. Oravovou Marií
(hlasování – pro 6 hlasů)
5. Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky: „Oprava budovy kulturního domu Zámrsky č.p. 69“ dle předložené zprávy o
posouzení a hodnocení nabídek a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se společností DEHON s.r.o., 75301 Hranice,
Bezručova 1416
(hlasování – pro 6 hlasů)
6. Přijetí investiční Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na „ Vybavení knihovny Zámrsky“ – ve výši 105.000,- Kč a uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace na Vybavení knihovny Zámrsky, investiční dotace ve výši 105.000,- Kč mezi Obcí Zámrsky jako
příjemce a Olomouckým krajem jako poskytovatel
(hlasování – pro 6 hlasů)
7. podání žádosti o dotaci na MMR z programu Podpora rozvoje regionů 2019+, program Podpory obnovy a rozvoje venkova,
DT Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci „ Oprava kulturního domu Zámrsky č.69“
(hlasování – pro 6 hlasů)
8. Pověření starosty obce provádět rozpočtová opatření do konce r. 2018 v limitu do výše 50. tis. Kč na straně výdajů a na straně
příjmů neomezeně
(hlasování – pro 6 hlasů)
9. Podání žádosti o dotaci na MMR z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ program Podpora obnovy a rozvoje venkova,
DT Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na akci „Doplnění Hracích prvků na dětském hřišti“
(hlasování – pro 6 hlasů)
10. Strategický plán rozvoje obce Zámrsky 2019-2023
(hlasování – pro 6 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

śś
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Dění v obci
HISTORICKÁ UDÁLOST! ®®®®®®®
BRONZ Z MISTROVSTVÍ SVĚTA PRO ZÁMRSKY!
...... pokračování ze str.1

Na něco takového se zapomenout
nesmí! Takže se Monči omlouvám pozdě, ale přece. Mončo, v květnu
můžeme napsat článek, jak se žije
bronzové medailistce rok po úspěchu,
co ty na to?
Čtenářům Zámršťáku jsem chtěl
přinést poutavou a dramatickou
reportáž o tom, jak celé to drama v
Rumunsku probíhalo, abychom se
aspoň při čtení článku dokázali vcítit
do Mončiných pocitů. Dostal jsem se
zpětně až k on-line reportáži ze
závodu, ale musím se přiznat, že Vám
to nijak přetlumočit nedokážu. Takže
tady je alespoň závěrečný komentář
ze semifinále doslovně:
9:33 - Teď nás to ale šidí, příklad:
krásná ulice a zůstanou obě pravé
fány a král. Plné máme 102:96.
SRB nás teď rychle přeskočili, na 20
hodů máme 111:121.
Na 23 máme 120:132, otevíráme
tvrdým rohem, SRB ulice bez roha.

Otevíráme škaredou sedmou,
nakonec je druhá dráha 137:148.
Jdeme na sudden victory.
9:41 - Míša 4 od tvrdého, SRB
natvrdo 5.
9:42 - Monča sedm z ulice, SRB
taktéž. Do finále postupuje SRB, SV
11:12. Ale bereme bronz!
Že jste něčemu nerozuměli?
Nevadí, já taky ne. Třeba nám to
Monča jednou popíše sama. Rozhodně jsme všichni rozuměli poslední
větě – bereme bronz! Ke gratulaci se
samozřejmě připojuje náš tým
amatérských kuželkářů, s obdivem k
tobě vzhlížející a děkujeme ti za to, že
jsi náš tým vlastně založila. A protože
my amatéři nemáme malých cílů,
přejeme ti, abychom o tvých dalších
výkonech zanedlouho mohli napsat –
máme zalato!
PS: více detailů a fotek najdete na
webových stránkách:
www.kuzelky.cz
Zdeněk Vozák

Silvestrovské setkání s fotbálkem.

V 10:00 se jako vždy každý rok, v tento
den, scházíme s našimi rodinami na této
zaběhnuté akci na zámršťáckém
víceúčelovém hřišti. Zde máme dostačující
zázemí ke konání tohoto setkání i v chladném
zimním období. Počasí nám celkem přálo,
ráno ještě trochu mrholilo, ale to nebyl pro
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nás žádný strašák, neboť za poslední roky
jsme si už na takové silvestrovské počasí
zvykli. Nehrající mančaft se staral o ohniště,
odkud se na nás usmívaly připravené, krásně
grilované klobásy a pitný režim v podobě čaje
a ostřejších domácích produktů. Na hřiště
opět nastoupili staří proti mladým. Asi za 15

minut nás dravé mládí drtilo 6:0, tak jsem
radši odpískal přestávku, abychom se dali
trochu do kupy. Občerstvení nám přišlo vhod,
hlavně valašské kapky, které nám pomohly s
dechem.
I na hřišti to bylo hned znát, po našem
zlepšeném výkonu jsme po chvíli vsítili tři
góly. Nic naplat, mladí nám během utkání
stále utíkali o tři až čtyři branky. Po
heroickém výkonu, s vypětím všech sil, jsme
před poslední přestávkou snížili na 13:12. O
přestávce přišla chvíle velkých stratégů. Naše
fyzička samozřejmě byla dávno v koncích,
tak jsme museli nějak reagovat. Zdeňa
Vozáků vymyslel vynikající taktiku, pokusit
se dát co nejrychleji gól, tím vyrovnat a
ukončit zápas. No a já nařídím penalty, které
se počítají do času poslední čtvrtiny. Co čert
nechtěl, nám se to asi po třiceti sekundách
povedlo a já jsem odpískal konec. Mladí
nechápali konec zápasu (mladý Libor nám
nechtěl podat ani ruku), ale po mém
vysvětlení se všichni zasmáli a šli jsme na
penalty. Štěstí se na nás znovu usmálo a na
penalty jsme vyhráli 5:4. Ale uznejte, při
věkovém průměru starých 50,6 a mladých
23,4, to opravdu chtělo trochu dobré taktiky a
strategie.
Přeji do roku 2019 všem jen to nejlepší.
Čupo

Dění v obci
Posezení s důchodci
Jako každý rok proběhlo v
naší obci setkání seniorů. V
letošním roce připadlo na sobotu
24.11.2018. Nechybělo občerstvení, hudba, tanec ani dobrá
nálada, o kterou se mimo jiné
postarala svým hudebním
doprovodem vámi oblíbená paní
Slimáčková. Své dovednosti
předvedly děti ze ZŠ a MŠ Skalička pod vedením paní ředitelky
Dušany Mužikové, učitelek
Marušky Krausové, Marušky
Burnett-Jones a Lucky Němé.
Vystoupení bylo pestrobarevné a
různorodé a myslím, že obecenstvo potěšilo obzvlášť, když
se mohli zpěvem lidovek přidat.
Nově zvolené zastupitelstvo mělo
možnost si se staršími povykládat
a myslím, že velký úspěch při
obsluhovaní slavili Pavel Kubeša
a Honza Neubauer jakožto čerství
zastupitelé. Nechyběla tradiční
společná fotografie, kterou si
každý ze zúčastněných odnesl na
památku domů. Snad se ve zdraví
a v hojném počtu sejdeme i příští
rok.
Za kulturní komisi
Marie Oravová

Rozsvěcení
Vánočního
stromu
a všechny nás baví. Děkujeme.
prahu adventu.

V době adventu nastává čas
ztišení, klidu a rozjímání, pro
někoho začíná období velkého
očekávání a nadějí, lidé během
adventu dávají do pořádku své
svědomí ve vztahu k blízkým a
šíří kolem sebe naději a radost.
Taky v naší obci jsme se již
tradičně sešli, tentokrát už v
sobotu, před první adventní
nedělí na rozsvícení stromečku u

kaple sv. Václava.
Je radostné a hezké, když se
spoluobčané sejdou i s dětmi, na
kterých byla vidět nedočkavost a
těšení, když si všichni společně
zazpíváme koledy. Stává se
příjemnou tradicí, že si uděláme
jeden na druhého čas, sejdeme se
a i když ještě po čtyři týdny se
spolu potkáváme, popřejeme si
radostné a pohodové svátky již na

Starosta obce pan Arnošt Pala
popřál všem klidné vánoční
svátky, plné šťastných okamžiků,
krásných chvil strávených s
rodinou, přáteli a hezkou
vzpomínkou do budoucna.
Konečně nastal ten očekávaný
okamžik, kdy se po odpočítávání
několika vteřin vánoční stromek
nádherně rozsvítil a krásně zářil
do tmy.
Všichni přítomní občané a
děti se shromáždili u vánočního
stromku, kdy náš fotograf Radek
vše stvrdil společnou fotografií.
Při reprodukovaných vánočních
melodiích tam byla v tu chvíli
neopakovatelná atmosféra.
Všechny děti dostaly malý
dárek Poznávací omalovánku
regionu Přerovsko a Hranicko s
pexesem a sladkou odměnu, byla
vyhlášena soutěž o tři nejpovedenější SNĚHULÁKY. Děti
poctivě malují a tvoří dílka s
vánočním námětem a samotné
přípravě věnují mnoho času.
Soutěž je pokaždé zajímavá, jiná

Svařeného vína, horkého čaje
a občerstvení bylo dost, stoly se
prohýbaly pod laskominami
všeho druhu, opět místní hospodyňky napekly domácí cukroví.
Hlavní podíl na celé akci mají
členky kulturní komise paní
Marie Oravová a paní Alena
Pavlíková, místostarostka obce
paní Alžběta Šimáčková nainstalovala na stromek elektrické
osvětlení a tím se postarala o to,
aby se stromek vůbec rozsvítil.
Poděkování za pěkné slavnostní zážitky u vánočního stromu patří všem, kteří se na přípravě a realizaci podíleli a také Vám
občanům, že jste si to přišli užít.
Je prima, že Vás přišlo hodně.
Počasí bylo tentokrát tak
trochu vánoční, lidé odcházeli
spokojeni, příjemně naladěni a
ponořeni do atmosféry vánoční
pohody a rozjímání. Navodili
jsme si všichni hezkou atmosféru
a začali se těšit na vysněné
Vánoce - takovýchto chvil není v
životě nikdy dost…
Ludmila Ledvinová
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Koledy v Zámrskách
Je, neuvěřitelné, jak ten čas letí. Rok se s
rokem sešel a zpívání koled je opět tu.
Zámrsky se k této akci samozřejmě opět
připojily. Je to u nás už taková srdcová
záležitost. Byť práce máme v předvánočním
čase všichni až nad hlavu. Neodradila nás
lezavá zima, ani mokré sněžení, prostě kde je
dobrá nálada a chuť, je všechno. Zazpívat si
dorazily téměř čtyři desítky Zámršťáků.
Naladili jsme letos výbornou formu i tu
pěveckou. Dokonce nám do teamu přibyli
sólisté. Peťa s Kamilem táhli sami basovou
sekci a šlo jim to náramně. Krásně nám to
ladilo. Opravdu zrajeme jako víno. Pravidelně
jsme doplňovali tekutiny, slivovička a svařák
nás zahříval, takže o suché tóny byla nouze.
Bez sboru a hudebního doprovodu to jde také.
Když se zpívá od srdce, je to poznat. A jelikož
je to letos poslední akce Žen v akci v
Zámrskách došlo i na přání a děkování. I touto
cestou děkuji všem občanům Zámrsk za

veškerou podporu, účast i pomoc v letošním
roce. Velmi si jí vážíme a je pro nás hnacím
motorem do dalšího roku. A co všem popřát?
Hlavně klid a dobrou náladu, spoustu radosti a
zdraví. Co víc je potřeba. Na závěr mě
inspirovala naše teta Irča památnou větou.

Nezapomeňte, na Vánoce přijde Ježíšek ne
hygiena. Krásné svátky Vánoční a hodně
zdraví do nového roku všem přejí Ženy v akci
Zámrsky. Díky za krásnou akci.

Vánoční dílny v Zámrskách
Předvánoční čas je uspěchaný, a proto
jsem velmi vděčná za to, jak jsme se sešli,
abychom si odpočinuli od vánočního stresu a
tvořili krásné věci!
Děti vytvářeli soby ze skořice, vánoční
baňky a ozdoby. Dospělí měli za úkol přinést
si jakoukoliv láhev, kterou jsme dárkově
ozdobili živými květinami. Samozřejmě
vánoční dílny byly i o tom, aby si každý
dotvořil cokoliv, co doma nestihl, například
svícny nebo věnce na dveře. A na závěr jsme si
ukázali jak vytvořit náramek z květin. Plesová
sezóna se už rozjíždí a co takhle oslnit
šperkem z živých květů!
Děkuji Ženám v akci za pozvání a Vám co
jste přišli za příjemně strávený čas. A třeba
někdy příště na viděnou
Aneta Perutková

Myslivecký spolek Doubek Zámrsky
Náš spolek má 11 členů, kteří se
věnují myslivosti po celý rok. V
roce 2018 byla pro všechny členy
důležitá starost o zvěř a to hlavně v
letních měsících. Členové obnovovali napajedla, která ve velkých
horkách sloužila všemu živému v
honitbě. Členové se pravidelně
setkávají na myslivecké chatě i s
našimi čtyřnohými kamarády.
Ovšem největší událostí je
každoroční společný hon na zajíce,
který se konal 15.12.2018. Na tuto
akci jsme se připravovali dlouho
předem a snaha byla zúročena. Vše
vypuklo ráno srazem všech
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přítomných v kulturáku. Po
zaevidování jsme se přemístili na
nástup v počtu 41 střelců, 10 honců
a několika loveckých psů. Zde
všechny přítomné přivítal
předseda a myslivecký hospodář
nás seznámil s průběhem honu.
Poté jsme se rozestoupili a začali
jsme dlouhou procházku do spodní
části honitby. Počasí nám přálo, ale
ušáci se nám neustále vysmívali a
utíkali. To však nemohlo nikoho
nazlobit, protože jsme se dobře
bavili se svými kamarády. Kolem
jedné hodiny jsme dorazili na
mysliveckou chatu, kde byla
..... pokračování na str.7

Zdeňka Hašová

Spolky v obci
Myslivecký spolek Doubek Zámrsky
...... pokračování ze str.6

svačina. Výborné klobásky s čajem dostala každá žena červenou růži.
a kávičkou všem naplnily břicha a Dobrý srnčí guláš, později i
d o d a l y n o v o u e n e r g i i d o klobásky všechny účastníky dobře
závěrečných lečí. Nostalgii starých zasytily. Dobrou náladu podpořila
časů připomenul koňský povoz s všudypřítomná domácí pálenka a
Michalem Perutkou. Ovšem časy skvělá hudba Carpe diem paní
se změnily a vůz již není obložen Slimáčkové. Nesmím zapomenout
desítkami zajíců, ale i tak je to na velmi bohatou soutěž o ceny. Při
příjemné zpestření.
vzpomínce na Frantu Ševčíka
A byl tu konec, na výřadu pozvedli číši všichni přítomní.
leželo šest ulovených zajíců. Po
Tancovalo se, zpívalo se a
odtroubení bylo poděkováno všem dobře se žilo!!!
přítomným za perfektní průběh
Díky patří všem rodinným
honu. Nečekané bylo vyhlášení příslušníkům našich členů, kteří
Krále honu pro mou osobu.
byli nápomocni při výdeji
Po odložení zbraní a převlečení veškerého jídla.
se do společenských šatů začala
Do roku 2019 chci všem popřát
zábava. Poslední leč je pro všechny hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
myslivce a občany Zámrsk
Král honců a honcula, kterou určitě neúmyslně zapomněl Petr uvést v článku
očekávanou zábavou. Po příchodu
naši novou občanku Zámrsk - Michaelu (pozn. grafika Zámršťáku - Šmukyho)
Vtip:
Hajný postřelil koktavého Ferdu. Celá kauza se dostala až k soudu. Předseda senátu vyslechl nejprve hajného. Hajný: “Pane předsedo, bylo
to jako normálně. Jdu po lese, slyším kukačku, tak jsem po ní bouch. No jak jsem měl tušit, že je to koktavý Ferda?” Ferda vypovídá: “Pa-pa-pane pře-pře-předsedo, to-to-to-to by-by-bylo ta-ta-tak. Já-já-já jdu do-do-do le-le-lesa s Ma-ma-ma-ru-ru-ruškou. Za-ve-ve-vedl jsem ji-ji-ji dodo-do křo-křo-křoví a su-su-sundal jsem ji-ji-ji ka-ka-ka-kal-ho-ho-hotky a pa-pa-pak po-po-poví-ví-dám: Ma-ma-ma-ru-ruško, ty-ty-ty má-máš
ta-ta-tak krá-krá-snou ku-ku-ku-ku... a vtom jjsemmm ji-ji-ji do-do-dostal!”
Myslivosti zdar! Petr Kopečný

Ženy v akci a rok 2018 RRR
Každý na začátku nového roku
bilancuje. Jaký byl ten rok
předešlý, co nám dal, co se nám
povedlo a co ne? Tak i my se tímto
článkem za naší loňskou činností
ohlédneme, a že je za čím.
Prvním počinem roku byly
samozřejmě volby prezidenta
republiky ve dnech 12. – 13.1.
Kromě toho navštěvujeme výroční
valnou hromadu našich bratrů
hasičů, kde jsme pravidelně zvány.
Trochu oddychu a pobavení nás
čekalo na farním plese v Kelči dne
20.1., kde zabíráme čím dál více
stolů. Kromě tance a zábavy
samozřejmě utužujeme vztahy s
farností a panem farářem, což
dokládá vyslyšené pozvání na
skleničku od všech zúčastněných
Žen. Nevíme, jestli se nás otec Jan
trošku nebál. Ale bylo to moc fajn a
všichni jsme si to užili až do
ranních hodin.
I druhé kolo volby prezidenta
republiky proběhlo s naší účastí
bez problému 26. – 27.1.
A přichází naše doména,
maškarní bál. Tentokráte na téma
Jedeme na dovolenou. Ač nám
chlapi moc nevěřili, přesto jsme
formou her za odpoledne

procestovali celý svět. Bylo to
náročné pro všechny, ale nám se
podařilo přeměnit scénu s takovou
rychlostí, že to ani v Národním
divadle tak rychle neumí. Z
maškaráku se nám stala oslava 45.
narozenin Vaška Vozáka a tam
jsme nemohly chybět. Dokonce
jsme při té příležitosti oslavili i 39.
výročí svatby s Oravovými. No
večer, jak má být.
Dobročinnosti není nikdy dost,
proto jsme se rozhodly pro
háčkování chobotniček určených
nedonošeným miminkům. Sešly
jsme se 4.3 v Naší hospůdce u
Alenky a háčkovaly o sto šest.
Vzniklo 25 pestrobarevných
chobotniček připravených pro
nedonošeňátka, které jsme poslaly
do Fakultní nemocnice Ostrava.
A abychom pořád neseděly
doma, vyjíždíme 11.3 do světa
nejen za kulturou. Zlákal nás
kreativní veletrh v Olomouci.
Spousta rukodělných výrobků,
vlny, korálků, technik a káva,
zákusky. Co víc si přát.
Oslav není nikdy dost a
obzvlášť těch kulatých. Naše Janča
Vinklárková nejen s námi oslavila
své kulaté narozeniny a jak je v
..... pokračování na str.8
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Ženy v akci a rok 2018
...... pokračování ze str.7

Zámrskách dobrým zvykem byla
to velká show. Narozeniny bez
pověstné scénky nejsou narozeniny. Takže se kulturák 17.3.
otřásal v základech.
Kde se vzaly, tu se vzaly už
jsou tu Velikonoce. Hezkou
tradicí se stala návštěva výstav v
Horním Újezdě a ve Všechovicích, kde obdivujeme výtvory
nejen místních žen a snažíme se
podpořit naše spolubojovnice v
akci. Tudíž ani letos jsme 25.3.
nechyběly.
30.4. ožilo výletiště u Luže.
Po okrskovém kole soutěže v
požárním sportu přišla řada na
naše milé čarodějnice. Ve vší
parádě jsme nastoupily, jedna
hezčí než druhá. Jak říkají chlapi,
konečně ukazujeme své pravé já.
Všechny jsme přežily až na
chudáka Kanimůru, ta opět
shořela.
25.5. otevřela své brány
oblíbená Zámrská kavárna, a to u
příležitosti Noci kostelů. Ani tam
nechybíme. Účast sice nebyla
valná, ale přesto jsme si to užily.
Výjimečně jsme se na naši
tradiční úklidovou seanci v kapli
sv. Václava sešly již v červnu.
Kaple po našem náletu zářila
čistotou a voněla téměř novotou.
Vše bylo připraveno na
nadcházející hasičské oslavy.
Byť to byly oslavy našeho SDH,
ale vlastně tak trochu i naše. Jsme
s nimi neodmyslitelně spjaty,
některé manželstvím, jiné
členstvím a zbytek přátelstvím.
Takže bylo jasné, že nastoupíme
v plné polní. 120 let není jen tak,

zapotili jsme se opravdu všichni.
A už máme červenec,
prázdniny začaly a s nimi i
tradiční akce. 14.7. turnaj 4 obcí,
kde se zapojujeme hlavně jako
fanynky a dopingový tým v
boudě. Samozřejmě ve vší
počestnosti a v souladu se zákonem fair play.
Ach ty oslavy! No, co naplat
slavíme rády, když je co. Náš
obecní řezník Jirka Šulák nám
dovršil krásných 50 let a my je
oslavily s ním. Věřte nevěřte na
jeho počest zarodil první a
poslední klobáskovník v naší
obci. Sláva to byla veliká.
28.7. přišel na řadu zápas
Ženatí versus Svobodní. Tady to
máme trošku těžší, někdy
nevíme, komu fandit. Některým z
nás nastoupili manželé i synové
proti sobě. A abychom to
nemusely úplně tak prožívat,
radši jsme zabavily děti a to
pískováním. Ukázalo se, že to
byla dobrá volba nejen pro děti, i
my jsme se pěkně vyřádily. A
jelikož umíme v mžiku měnit
scény večer se proměnil v oslavu
40. narozenin Peťky a Michala
Perutkových. Na obávanou
scénku taky došlo.
Již po druhé proběhla dne
17.8. u naší kapličky venkovní
mše sv. ve které máme také tak
trošku prsty.
8.9. nás trochu potrápilo
počasí, stále jsme nevěděly kde a
jestli uspořádat ukončení prázdnin. Nakonec se vše v dobré
obrátilo a v rámci vyrábění
lucerniček na lampioňák jsme se
důstojně rozloučili s prázdninami.

Vzhledem k tomu, že velkolepá akce už proběhla v červnu
oslavy sv. Václavy se nesly již v
komornějším duchu. Přesto
všechno 28.9. otevřela své vrata
hasičárna, aby se zde usídlila
Zámrská kavárna známá dobrotami místních žen a slavných
pekařek. V zasedací místnosti
obecního úřadu jsme nad fotkami
zavzpomínali na červnové oslavy
120 let hasičů. Kdo chtěl mohl si
z blízka prohlédnout hasičský
prapor zakoupený mimo jiné i ze
sbírky zámrských občanů. Obliba
této akce roste a každý rok se nás
schází víc a víc.
A opět jsou tu volby - dne 5.6.10., tentokrát do zastupitelstva
obce. To musíme zmínit, protože
ve volební komisi sedělo rekordně šest Žen v akci.
28.10., 100 let od vzniku
samostatného Československa
jsme si připomněli i my v
Zámrskách, a to lampiónovým
průvodem s ohňostrojem. I my
jsme hrdě nesly na bundách
připnutou trikolóru, někteří měli i
vlajky. A tradiční pohádku
zpestřil kratičkým film o vzniku
ČSR.
Listopadová oddechovka a
inspirace na nadcházející vánoční svátky. 10. – 11.11. Kreativ
Ostrava, tentokrát na etapy a ve
dvou skupinkách. Ale i tak
Ostrava stojí vždycky za to a my
se rády přiučíme něčemu novému.
Přišel advent a s ním smršť
akcí. Začalo to rozsvěcením
Vánočního stromu 1.12. a pak už
to jelo jak namydlené. 7.12. jsme

opět čestnými hosty na hasičské
výroční valné hromadě a hned
druhý den po hlavě skáčeme do
předvánočních dílniček pod
taktovkou Anetky Perutkové.
Abychom 9.12. volně vpluly do
adventního koncertu v kapli a
načerpaly energii na zpívaní
koled 12.12.
15.12. kolotoč končí a to
mysliveckou lečí , která byla
poslední akcí před uzavřením
kulturního domu. Loučení
proběhlo, jak se patří s květinou a
slzou v oku. Tímto myslivcům za
všechny zúčastněné ženy a dívky
děkujeme za milou pozornost v
podobě rudé růže.
Překulily se nám vánoční
svátky, na pořad dne přišel
Silvestr. A s ním i tradiční
fotbálek, kdy vyrážíme se svými
rodinami na kus řeči, abychom
aspoň část posledního dne v roce
strávily v nejlepší společnosti. A
to té zámrské. Slovo dalo slovo a
novinka byla na světě. Novinkou
je myšlen ohňostroj pro děti
odpálený v 19:00. Moc se to
dětem i nám líbilo a asi jsme
založili novou tradici.
Uznejte sami, loni jsme se
pěkně zapotili a to všichni. Byl to
perný, ale i úspěšný rok. Co víc si
přát, odměnou je nám vždy vaše
podpora a účast, proto to všechno
děláme. Milé Ženy díky za to, že
jste a za každé dobré nové ráno. I
když to vypadá, že kam nemůže
ďábel pošle Ženu v akci. Do
tohoto roku vám všem přejeme
hodně zdraví, štěstí, elánu a
spoustu radosti a těšíme se na
další setkání s vámi.
Zdeňka Hašová a Helena Vozáková

Nový rekord kuželkáře! C C C C C C
Na podzim loňského roku započal již pátý ročník Kuželkářské amatérské ligy v Kelči. Opět
jsme do soutěže přihlásili i náš tým Zámrsk. Zatímco z ostatních týmů v soutěži se stávají
profesionálové se stabilní sestavou (ano ostatní týmy pravidelně trénují!), nám se i v tomto roce
podařilo zapojit do hry suverénně největší počet hráčů, včetně jednoho nováčka. Není jim nikdo
jiný než Kamila Hynčica. Tímto ho vítáme v týmu a věříme v zápisné!
Výsledkově se držíme v horní polovině tabulky. Nejsvětlejším momentem je bezesporu
nový osobní rekord našeho kapitána Antonína Oravy a to neuvěřitelných 266 bodů! Svým
výkonem stanovil aktuálně nejlepší výsledek jednotlivce v ročníku.
Náš tým kuželkářů přeje všem čtenářům Zámršťáku vše nejlepší v novém roce, hlavně
zdraví. Vzhledem ke zdravotnímu stavu naší družiny víme dobře, o čem mluvíme.
Sestava letošní sezóny: Antonín Orava, Kamila Pejchalová, Pavel Vinklárek, Petr Pavlík,
Václav Vozák, Zdeněk Vozák, Robert Jiříček, Kamil Hynčica. Do hry prozatím nezasáhl Petr
Trlifaj a Vojta Pavlík.
Antonín Orava a Zdeněk Vozák
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Spolky v obci
vykonanou činnost, zajistit
ROK SE S ROKEM SEŠEL  chutnou
krmi, domluvit ukázku

a je na čase se poohlédnout. A
věřte, že je za čím se ohlížet.
V roce 2018 byl před námi
nelehký úkol a to důstojně oslavit
120 let trvání dobrovolného
hasičstva v Zámrskách. Úkol
opravdu hodný mistrů. Plán
činnosti na uplynulý rok však
obsahoval i jiné body, jako
například odpracovat brigádnické hodiny pro obecní úřad,
pravidelná péče o výstroj a
výzbroj, účast na společenských
akcích, hasičských soutěžích a
podobně. Samozřejmě, že
vytčené úkoly jsme splnili se
svědomitostí nám vlastní. Některé z nich jsme dokonce násobně
překonali. Tady bych zmínil
například závazek nasbírat 200
litrů trnkového kvasu a tento
závazek jsme splnili na více než
200%!
Nedílnou součástí činnosti
sboru je činnost schůzovní. A tak
první schůze výboru SDH se
uskutečnila 30.1.2018 v Naší
hospůdce. Na programu byla
především příprava Maškarního
plesu v součinnosti s Ženami v
akci. Ten se uskutečnil 10.února a
letošním tématem byla dovolená.
Dalším bodem této schůze byla
příprava okrskové Výroční valné
hromady, kterou jsme zajišťovali.
Ta proběhla ke spokojenosti
zúčastněných 24.2. Zde bylo
projednáno uspořádání okrskového kola v hasičském sportu a
námětového cvičení. Hlavním
bodem této schůze však bylo
oficiální zahájení příprav výročních oslav. V rámci tohoto bodu
bylo projednáno to hlavní –
stanovení data konání.
Náš sbor bylo vždy možno
považovat za příkladný i na poli
teoretické přípravy. A tak se naši
reprezentanti zúčastnili školení
velitelů v Přerově a školení
strojníků tamtéž. Považuji za
důležité připomenout, že naši
borci zdolali všechny záludnosti
velice náročných testů bez ztráty
kytičky. Zvlášť zkoušky velitelů
3.11 byly mimořádně obtížné.
Protože jsme zvyklí nic nepodcenit, začala schůzovací
smršť. Již 13.2 se konala další
výborová schůze, na které jsme
pokračovali v přípravách výše
zmíněného výročí. Bylo potřeba
vybrat adepty na ocenění za

profesionálního zásahu na Dezi a
stanici HSZ Hranice, domluvit
faráře, zajistit hudbu, pivo a
hlavně zajistit profinancování
akce. Tady jsme narazili. Zjistili
jsme totiž, že na tak pompézní
akci, jak jsme si naplánovali, asi
nebude dostatek peněz. Proto
jsme schůzi ukončili se závěrem,
že pořídíme slavnostní prapor.
Na tak významné výročí
nejstaršího spolku v obci se
připravila i obec. Na jaře byla
započata generální oprava
budovy hasičárny a obecního
úřadu. Myslím, že oprava byla
velice zdařilá a opravená budova
je chloubou naší obce. Za to patří
starostovi a celému zastupitelstvu obce veliké poděkování.
Znovu jsme sešli na výborové
schůzi 6.3. Byl totiž nejvyšší čas,
uzavřít návrhy na vyznamenání a
odeslat je na okres. Po plodné
diskusi byl návrh uzavřen a
schválen. Projednali jsme dále
možnosti stran pořízení praporu,
hlavně jeho grafického zpracování. Jako hlavní zpracovatel
fotodokumentace pro potřebu
oslav byl určen Kamil Hynčica,
bylo projednáno pořízení
upomínkových předmětů, výroba
Zámršťáka speciál a video
prezentace.
Ve schůzovní smršti jsme
pokračovali již za týden 13.3.
Hlavní bod bylo uzavření tématu
prapor. Částka, na kterou měl
tento symbol sboru vyjít, nám
připadala astronomická a tomu
taky odpovídal průběh schůze. Ta
byla tentokrát velice konstruktivní. Výměna názorů probíhala
korektně a o zajímavé nápady
nebyla nouze. Poté jsme pokračovali v přípravách samotných
oslav.
24.4 další jednání výboru
sboru. Jak je naším zvykem,
proběhlo opět v Naší hospůdce.
Zahájeno bylo štamprlou od
„obecního řezníka“, neboť toho
dne dovršil 50 let života. Popřáli
jsme mu všechno nejlepší a vrhli
se do práce. Na programu byla
nejprve příprava 1 kola v hasičském sportu, a jak správně
předpokládáte, příprava oslav.
29.4 náš sbor uspořádal
okrskové kolo v hasičském
..... pokračování na str.12
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sportu. Počasí dobré, trať
výborně připravená, občerstvení
zajištěno. Diváci mohli potěšit
oko při sledování klání i potěšit
žaludek u kiosku. Soutěž náš tým
opanoval suverénním způsobem.
Po čase 26,4 s v požárním útoku a
21,2 s na 100 m Franty Pavlíka
VIII se nenašel nikdo, kdo by
dokázal zvednout hozenou
rukavici.
Čas ubíhal zběsilým tempem,
akce střídala akci. 6.5 jsme se v
hojném počtu zúčastnili oslav
našeho patrona Sv. Floriána v
Kelči.
11.5 opět výbor, opět v Naší
hospůdce. A zase – občerstvení,
u p o m í n k o v é p ř e d m ě t y,
ohňostroj, sběr kovového šrotu
atd. atd.
19.5 jsme sešli na brigádě na
sběr kovového šrotu. Účast byla
hojná a množství odpadu
úctyhodné.
31.5 další schůze. Protože
termín oslav se nezadržitelně
blížil, finalizoval se program,
dolaďovali sponzoři a byly
rozděleny úkoly tak, aby v
každém okamžiku bylo jasné,
kdo za co zodpovídá, minutu po
minutě. Myslím, že v pečlivosti
plánování se nám dokáže přiblížit
snad jedině NASA při plánování
startu raketoplánu.
12.6 další jednání výboru.
Hlavní bod – příprava námětového cvičení. A samozřejmě
p ř í p r a v a o s l a v. J e l i k o ž s e
zásluhou našich členů, hlavně
Arnošta Palového ml. a Ladě
Šulákového, daří držet při životě
stařičké ARO, které nám léta
věrně sloužilo,
13.6 se uskutečnila brigáda,
na jeho revitalizaci. Tu naši borci
přes počáteční potíže hravě
zvládli a na oslavách zářilo tak,
jak když k nám kdysi dávno
dorazilo.
Dne 15.6 se naší obcí rozezněl
hlas sirény. V ten okamžik se v
okolí hasičárny začali rojit členové zásahové jednotky a kvapem připravili vše potřebné k
zásahu. Tentokrát šlo, naštěstí,
opět jen o námětové cviční s
dálkovou dopravou vody. Věrni
heslu těžko na cvičišti, lehko na
bojišti jsme se k úkolu postavili
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čelem. Rychlostí přesunu k
požární nádrži, položením sacího
vedení a útočného proudu jsme
zaskočili i velitele zásahu. Po
příjezdu okolních jednotek
(tentokrát i kolegů z Němetic)
bylo rozvinuto vedení až na Nivu.
Útočné proudy uhasily hořící
slámu a tak jsme prokázali
součinnost jednotek nejen našeho
okrsku, ale i možnosti spolupráce
s okolními sbory v případě
potřeby. Po vyhodnocení zásahu
proběhlo tradiční školení
jednotek.
Termín oslav se nezadržitelně
blížil. Proto 19.6 další schůze
výboru a další finalizace oslav.
20.6 příprava Slavnostní Valné
hromady. 22.6 delegace, ve
složení starosta sboru Pavel
Vinklárek, Zdeňka Hašová a
Vozák Václav ml. vyrazila do
Brna. Zde v sídle společnosti
Alerion převzala nový prapor.
Každý, kdo ho viděl, dá jistě za
pravdu, že je nádherný. Na tomto
místě bych chtěl poděkovat všem
donátorům, kteří na tento symbol
našeho sboru přispěli. Milým
překvapením bylo, že občané
naší obce přispěli ve veřejné
sbírce více než 30 tisíci korun. Za
to patří všem obrovský dík.
A druhý den vše propuklo.
23.6 od 14 hodin začal program dětským dnem na téma
hasiči. Zde si děti mohly vyzkoušet dálkovou dopravu vody,
střelbu ze vzduchovky, zásah
džberovkou atd. Odpoledne byl
k dispozici skákací hrad. Vystoupily mažoretky z Hranic a Ruty
Šuty z Kelče. Předvedení techniky z Dezy provedl Franta
Pavlík. Hřiště se zaplnilo hasící
pěnou. Jako vždy zaručený
úspěch. Hasiči z Rakova nám
připomněli, jak to vypadalo, kdy
hasičské stříkačky poháněly
lidské paže. Následovaly požární
útoky. Postupně se předvedly
děti, ženy, soutěžní družstvo a
stará garda. Ta samozřejmě s
„osmičkou“. Následovalo
taneční vystoupení tlouštíků.
Vrcholným číslem večera bylo
vystoupení mažoretek ze Zámrsk
a podařenou taškařici ukončil
ohňostroj.
24.6 začal program slavnost-

ním p o žeh n áním o p r aven é
zbrojnice, sochy Svatého Floriána a praporu, které provedl
emeritní světící biskup Mons.
Josef Hrdlička. Poté se účastníci
v průvodu odebrali do naší kaple,
kde proběhla slavnostní mše
svatá. Po mši jsme se odebrali do
kulturního domu na slavnostní
Valnou hromadu. Oslavy pokračovaly v areálu „U Luže“. K tanci
a poslechu hrála Partutovjanka,
vystoupily mažoretky z Hranic i
krojovaní tanečníci. K tomu
pohled na Zámrsky z ptačí
perspektivy z koše autojeřábu. Po
celou dobu byl k dispozici pro
zájemce Zámršťák speciál.
Profesionální hasiči z HZS Hranice předvedli zásah u autonehody. Ten museli přerušit,
poněvadž byli odvoláni ke
skutečnému zásahu. Avšak po
splnění svých povinností, vzpomenuvši si, že u nás mají
rozdělanou práci, navrátili se a
ukázku dokončili.
Úspěšnými oslavami ale naše
činnost neskončila. Právě
naopak. Již 3.7 jsme se opět sešli
na schůzi výboru SDH, abychom
projednali přípravy turnaje čtyř
obcí, účasti na oslavách 125 let
SDH Skalička a účasti na pohárových soutěžích a vyúčtování
oslav.
6.7 se naše delegace ve
složení František Pavlík, Zdeněk
Vozák, Zdeňka Hašová, Vladimír
Šulák, František Vinklárek a
Orava Antonín ml. zúčastnila
oslav 125 let trvání SDH Skalička.
13.7 se od 17 hodin konalo
tradiční Partutovické Zetko.
Tentokrát se tato akce konala jako
benefice pro Zbyňka, který zůstal
po úrazu ochrnutý. V úterý před
soutěží jsme si na tréninku
potvrdili, že jsme na závody
opravdu dobře připraveni. Avšak
dobře připraveno nebylo
závodiště v Partutovicích a na
takto mizerném povrchu jsme
nemohli předvést naši technickou
vyspělost v plné míře. Nicméně
vynikajícím provedením na
sucho jsme si získali všechny
fanoušky. Záhadou zůstává, proč
nás rozhodčí diskvalifikovali.
Povzbuzeni tímto výkonem
jsme se ještě téhož dne zúčastnili
noční pohárové soutěže v

Němeticích. I zde jsme se prezentovali jako zdravě sebevědomý
sbor a výbornými časy jsme
ukončili náročný den. Nevím
kolik jiných sborů je schopno
absolvovat tři ostré útoky během
necelých sedmi hodin.
Hned druhý jsme pořádali
tradiční turnaj čtyř obcí. Kostru
týmu Zámrsk již tradičně tvoří
členové sboru, ostatní zajišťují
občerstvení a zázemí pro zdárný
průběh akce. Po lítém boji náš
tým pod vedením šéftrenéra
Libora „Karla“ Trlifaje obsadil
krásné druhé místo. A náš sbor
opět předvedl, jak skvělé zázemí
umí pro sportovce i diváky
zajistit.
21.7 jsme svou účastí podpořili našeho „bratrance“ Jirku
Šulákového při oslavě jeho 50tých narozenin. Jako projev díků
za jeho pomoc při akcích sboru
jsme mu vysadili pod okny
klobásovník, který k překvapení
všech rodil již ráno po výsadbě.
Dne 28.7 ukázal Bůh, že
Zámrsky opravdu miluje. Na
pořadu dne bylo totiž tradiční
utkání Ženatí v. Svobodní. Všude
v okolí hromy blesky, u nás
ideální podmínky pro náročný
sportovní výkon. Naši členové na
obou soupeřících stranách podávali opět nadstandartní výkony a
v jejich podání se jednalo o
oslavu fotbalu. Nakonec ale
stejně vyhráli ženatí, tentokrát
5:4.
Ve d n e c h 4 . a 11 . 9 s e
uskutečnily další dvě brigády. Jak
jsem již výše avizoval, splnili
jsme letošní plán sběru trnek na
více než 200%, čímž jsme
výrazně překonali náš závazek a
věřím, že jsme tak přispěli k
„budování naší rozvinuté,
demokratické společnosti“.
Jelikož od poslední schůze
uběhlo více než dva měsíce,
přitom v této činnosti jsme
opravdu dobří, svolal jsem další
na 25.9. Tady jsme projednali
pomoc při oslavách patrona obce
Svatého Václava. Tyto proběhly
v pátek 28.9. Jako tradičně byl v
krásné, nově zrekonstruované
hasičárně otevřen bar „U prasklé
hadice“, Ženy (nejen v akci)
napekly cukroví a zákusky. Při
pivu a slivovici setrvalo v
družném hovoru mnoho
..... pokračování na str.13
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spoluobčanů do večerních hodin,
a to i přes to, že se navečer značně
ochladilo.
14.11 jsme uspořádali zatím
poslední brigádu. Za úkol tentokrát bylo namontovat do zbrojnice nové regály, ošetřit a uložit
výzbroj a připravit techniku na
zimní období. Brigády se
zúčastnilo 6 členů a úkoly byly
svědomitě splněny.
16.11 jsme pořádali okrskovou schůzi, kde se domluvilo
především pořádání Výročních
valných hromad jednotlivých
sborů.
V listopadu poctili svou
návštěvou bratři Orava Antonín
ml. a Vladimír Šulák jednání
Výroční valné hromady SDH
Těšice.
V prosinci jsme absolvovali
Výroční valné hromady v Ústí a
ve Skaličce. Jsme rádi, že se
můžeme zúčastnit těchto

bilančních akcí okolních sborů,
vyslechnout co se jim podařilo
lépe, co méně a že můžeme dobře
míněnými radami pomoci
rozvíjet činnost jejich organizací.
Rok jsme ukončili Výroční
valnou hromadou našeho sboru.
Po vyslechnutí zprávy o činnosti
sboru za rok 2018, zprávy
pokladníka a zprávy revizní
komise, jsme si vytyčili úkoly pro
následující rok. Po spořádání
vynikajícího daňko – srnčího
guláše jsme setrvali v přátelské
diskusi do večerních hodin. Po
náročném roce to byl příjemný
odpočinek.
Jak je zřejmé, rok 2018 byl
opravdu hektický. Neskutečné
množství práce s přípravou oslav
a k tomu běžný provoz sboru. Za
rok jsme měli 13 výborových
schůzí, z toho na jedenácti z nich
jsme se věnovali přípravě oslav.
Samozřejmě, že v této krátké

retrospektivě nelze podrobněji
rozebírat jednotlivé akce, kde v
loňském roce náš sbor zanechal
nesmazatelnou stopu. Zájemci se
mohou o našich akcích dozvědět
více s reportáží od našich členů,
otištěných v jednotlivých číslech
Zámršťáka, kde jsou literárně
velice zdařile presentovány.
Poděkování patří všem
členům za přípravu oslav,
shánění sponzorů, zajištění
veškerého servisu při oslavách.
Poděkování patří i Ženám v akci
za jejich obětavou pomoc.
Redakci Zámršťáka za vydání
úžasného speciálu k oslavám.
Obci za zdařilou opravu hasičárny a podporu naší činnosti. Všem,
kteří nejen oslavy, ale i činnost
našeho sboru podporují. Omlouvám se všem,
kterým jsem
zapomněl poděkovat, ale
věřte, že si jejich práce a

podpory vážíme.
Věřím, že jsme důstojnou
oslavou výročí 120 let od
založení sboru vzdali hold našim
předkům, kteří tradici sboru po
více než století rozvíjeli. Věřím,
že nám toto dodá síly do dalších
let a s Boží pomocí budoucím
generacím předáme spolek, který
bude vážený a živý. Myslím, že
každý člen může být hrdý na to,
že je hasičem ze Zámrsk.
Doufám, že i v letošním roce
se budeme potkávat na akcích
pořádaných nejen naším sborem.
Proto nejen členům sboru, ale i
všem spoluobčanům přeji do
roku 2019 vše nejlepší, hodně
zdraví a spokojenosti, ať Bůh
provází naše kroky.
Václav Vozák

KLUZIŠTĚ V ZÁMRSKÁCH T

Podzimní výlov rybníku Kuchyňka R
Musím se s Vámi podělit o
můj veliký zážitek z tradičního
podzimního výlovu rybníku
Kuchyňka v Hranicích.
Rybáři nastoupili už brzo
ráno, aby vše stihli nachystat a
připravit. Velké kádě se plnily
vodou, chystali se sítě,
podběráky a vše ostatní co je k
tomu potřeba.
A pak to začalo. Rybník se
vypouštěl, ryby se nabíraly
podběrákama a bylo jich hodně.
Za chvíli se muselo jít do akce.
Dolů do bahna. Chlapi vybavení
kýblem a podběrákama začali
vybírat z bahna ty rybky, které se
už nedostaly do sítí a zůstaly v
bahně. Je jasné, že jsem musel jít
pomáhat i já. To jsem si nemohl
nechat ujít takový zážitek. Tak
jsem se brouzdal tím bahnem v
gumácích a vybíral rukama
malinké rybičky a dával do
kýblů. Ty byly určené do sádky a
něco k nám domů do rybníčku.
A jak jsem sbíral a vybíral, tak
jsem se tak zabořil, že jsem z
bahna už vylézt nemohl. Gumáky
se zabořily, já jsem spadl i
rukama do bahna a ne a ne se
narovnat a vylézt. Tak mě
nezbývalo nic jiného, než po

rukách vylézt a gumáky
vytáhnout a na břeh jít jen v
teplácích, ponožkách…
Dovedete se představit jak
jsem vypadal. Maminka už měla
nachystané nové, čisté oblečení.
Tak jsem jel do rybárny, tam se
umyl a převlékl a šel jsem
sledovat další postup při výlovu.
Ale už bylo hotovo. Končilo
se. Rybáři (i se mnou) vylovili
hodně ryb a pak se šlo na guláš a
samozřejmě si chlapi dali i po

skleničce, aby
zhodnotili a
zapili svou
těžkou práci.
Bylo to
bezvadné a s
t a ť k o u ,
mamkou a
Míšou jsme
měli krásně
strávený podzimní den.

21.1. se chlapům povedlo nastříkat první vrstvy
ledu. Myslím si, že to měli parádně vychytané,
protože si troufám říct, že tak luxusní kluziště v
Zámrskách ještě nebylo. Velké dík patří všem
chlapům a především organizátorovi celého dění
Vašku Vozákovi.
Helena Vozáková

Matěj Pala
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Dění v obci
ASO zdravý život - Klíčením ke zdraví

některých luštěnin.
A jak je klíčit? Semena dobře propereme
ve studené vodě a dáme do misky. Potom je
zalijeme nejlépe vychladlou převařenou
vodou a necháme jeden den bobtnat.
Následně semena v cedníku opět propláchneme a připravíme na klíčení. Stačí k tomu
talíř, na který položíme sítko vyložené
bavlněnou plenou, kterou několikrát za den
podle potřeby vlhčíme nejlépe rozprašovačem. Semena nesmějí vyschnout, musejí
být neustále ve vlhku, ale ne namočená ve
vodě. Aby nedocházelo k zahnívání a růstu
plísní, vše pravidelně aspoň třikrát za den
proplachujeme. Proces si velmi zjednodušíme, když si pořídíme nakličovací misku. Ta
také umožňuje pěstovat hned několik druhů
semen najednou.
Klíčky jsou připravené po jednom až pěti
dnech, záleží na druhu semena. Konzumujeme je ve chvíli, kdy mají přibližně dva
centimetry a musíme je sníst co nejdříve. Dají
se sice v uzavřené nádobě uchovat v lednici,
ale pouze dva dny.
Semínek, která můžeme klíčit, je celá
řada. Ředkvičky, hořčici, slunečnici, čočku…. A nemusíte semínka klíčit Vy sami, ale
pozvěte k tomu své děti, protože ty milují,
když můžou pozorovat, jak klíček roste, a pak
to budou i rády jíst :-).

{

Ruku na srdce: Kolik vitaminů teď v zimě
do sebe dostanete? Letošní rok byl velice
hojný na ovoce, takže šťastlivci, kteří mají
ovocné stromy a dobrý sklep, mají určitě ještě
pořád zásobu jablíček nebo i hrušek. Ale i tak,
kolik jich sníte? A jak to u Vás vypadá s
konzumací zeleniny?
Existuje ale jeden velice jednoduchý
způsob, jak do sebe dostat hromadu energie a
výživných látek třeba jenom na chlebu s
máslem nebo margarínem. A jaký to je?
Naklíčená semínka. Můžete si je připravit
sami doma, nepotřebujete k tomu ani moc
místa. A navíc budete mít v kuchyni u okna
malou zahrádku, která teď v zimě, kdy je
všechno jenom bílé nebo šedé, potěší.
Každé semínko v sobě obsahuje zárodek,
kterému stačí k probuzení k životu světlo
spolu s vodou. A stejně jako každá maminka
se snaží svému dítěti dát to nejlepší, je tomu
tak i u semínka. Klíček dostane to nejlepší, co
mu semínko jenom může dát. Odborníci
říkají, že se klíčením zvyšuje zásaditost
daného semena, aktivují se enzymy a
mnohonásobně vzrůstá obsah vitamínů a
chlorofylu. Rostlinné bílkoviny se štěpí na
aminokyseliny, škroby se přeměňují na cukry,
tuky se štěpí na mastné kyseliny. Zkrátka
naklíčená semínka mají pro tělo víc pozitiv,
než když je jíme obvyklým způsobem.

K těm nejčastějším klíčeným semínkům
patří určitě vojtěška nebo také alfalfa. Je to
zázračná rostlina, která je už po staletí
využívaná v boji proti stárnutí a k posílení
imunitního systému. Jak by také ne, když
sklenice čerstvě naklíčených klíčků vojtěšky
obsahuje 5x více vitaminů C než sklenice
pomerančové šťávy. Dále jsou klíčky vhodné
pro vegetariány, protože obsahují až 40%
bílkovin, což je mnohem více, než v sobě
ukrývá hovězí maso, vejce či mléko.
Určitě také znáte, nebo jste alespoň slyšeli
o mungu. Klíčky munga jsou bohatým
zdrojem vitamínů A a B, které zajištují velkou
psychickou odolnost a silnou imunitu. Mimo
to ale obsahují také vápník, železo, fosfor,
draslík a hořčík, které vyrovnávají překyselení organismu.
V supermarketech je také běžně k dostání
naklíčená řeřicha. Ta je také neuvěřitelným
zdrojem zdraví. Obsahuje vitamin C, betakaroten, vitaminy A, B, K a omlazující
vitamin E. I řeřicha obsahuje draslík, sodík,
vápník, fosfor, železo i jód.
Jak klíčky konzumovat? Jak už jsme psali
výše, je možné je sníst na chlebu, přidat do
salátu, nebo do polévky (nejlépe až do talíře),
do pomazánek… Abychom ale zachovali co
nejvíce výživných látek, je třeba klíčky jíst
syrové. Výjimkou jsou pouze klíčky z

ASO Zámrsky

Blahopřejeme jubilantům naší obce

V nejbližších dnech oslaví významná životní jubilea tito občané:
únor
březen
Masaříková Jarmila
Orava Antonín
Segeťa Čestmír
Pajdla Miroslav
Masařík Josef
Jandová Anna
Zábranská Ludmila
Hynčica Jiří
Murasová Leona
Jakubec Josef
Nováková Hedvika
Klvaňa Jan
Všem jubilantům gratulujeme a přejeme spoustu sil a zdraví do dalších let.

duben
Haša Vojtěch
Vozák Václav
Perutka Zdeněk

Poděkování
Rok utekl jako voda a jak bývá dobrým zvykem i letos chci Vám všem dárcům květin velmi poděkovat. Opravdu si vašich
květinových darů vážím a vím, kolik Vás stojí času a práce. O to jsou ty kytky krásnější, že jsou pěstované s láskou. Moc Vám za to
děkuji a těším se, že i v letošním roce tomu nebude jinak.
O to smutnější děkování to je, když některý z Vás odešel. Paní Hrdličková mně toho hodně naučila a její pivoňky tvořily pevný
základ výzdoby kaple. A budou mi chybět, bez její péče už nebudou nikdy takové. Vždycky jsem jí říkávala, že za každý ten darovaný
nádherný květ má minimálně jeden schůdek do nebe a ze srdce si přeji, aby to tak bylo. Děkuji.
Zdeňka Hašová

Srdečné blahopřání
Začátkem ledna oslavila své významné životní jubileum paní Jarmila Segeťová. Věřím, že se nebude zlobit,
když napíšeme, že dovršila krásných 80 let. A jelikož k nám všem svou prací a činorodostí, tak nějak neodmyslitelně patří, nemůžeme to přejít.
Milá paní Segeťová přejeme Vám za celou redakci Zámršťáku, spolky i občany hlavně hodně zdraví, toho
není nikdy dost, stále dobrou náladu, pohodu a spoustu radostí v kruhu milující rodiny.
Redakce
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Dění v obci
Milí rodáci a přátelé, tady Arnošt Čepica. Už je to 41 let, co jsem s rodinou odešel do Kanady a 58 let co jsem odešel, z rodných Zámrsk.
V Zámrskách jsem trávil léta i po dobu studií, nejdříve v Lipníku, pak v Kroměříži a potom v Brně (až do roku 1970). Po návratu z vojny v r.
1972 (v Praze), jsem se oženil a vrátil jsem se do Brna, kde jsem pracoval, až do odchodu v roce 1977. Máme dceru (narozená 1975), která
je vdaná a máme dvě vnoučata. Vnučka Calla 12 let a vnuk Gavin 10 let. Občas jsem zabrousil na internetovou stránku Zámrsk a udělalo
mi velkou radost, že život v Zámrskách nejen pokračuje, ale že je velmi aktivní. V budoucnosti napíšu více o životě v Kanadě, bude-li
zájem. Zatím bych chtěl něco pro novou generaci nabídnout. Mám na mysli internetovou výuku angličtiny. Nejlépe by to bylo udělat
skupinově s využitím Skypu, nebo jiné podobné aplikace. Bude-li zájem, můžeme se domluvit na čase a metodě. Bude-li velký rozdíl u
zájemců v úrovni angličtiny, můžeme udělat více skupin. V případě, že budou někteří zájemci dostatečně pokročilí, můžeme mít diskuzní
skupinu, kde můžeme mluvit na témata, které si zájemci vyberou. Nejlépe by bylo pracovat s podkasty (malý namluvený soubor ke
stáhnutí) z BBC, které nabízí přibližně 25. minutové programy na nejrůznější témata. (historie, filozofie, politika, náboženství atd.) Abych
to vysvětlil, moje myšlenka přišla v souvislosti s tím, že bych rád zaplatil Zámrskám, co mně kdysi Zámrsky do života daly, a daly mi solidní
základ, z kterého do dneška žiji. Takže dodatečně přeji vše nejlepší v roce 2019 a budu se těšit na další informace.
Váš rodák Arnošt Čepica
Zájemci pište prosím na: helenavozakova@seznam.cz Kontakt na vás panu Čepicovi rádi předáme a doladíme detaily výuky.

T T Tříkrálová sbírka TT

T T Mikuláš v obci TT

V letošním roce se ve Tříkrálové sbírce v Zámrskách vybralo 10940,-Kč.
Pořádající Charita Hranice všem dárcům moc děkuje

NEKROLOG

C
®

V podvečer 5.12., prošla obcí mikulášská družina.

Je to smutné, ale je to tak opět musíme do vydání zařadit i tu naši smutnou část. Smrt patří k životu.

Dne 6. listopadu 2017 se obcí rozezněl umíráček, to
nejsmutnější zvonění, co známe. O to smutnější, když se jedná
o náhlý odchod. Svoji životní pouť uzavřela paní Anežka
Hrdličková. Proto si připomeňme ve zkratce její životní
milníky.
Paní Anežka se narodila 12.11.1941 v Hranicích rodičům
Josefu a Marii Čaganovým. Dětství a mládi prožila se
sourozenci ve Valšovicích. Dne 30.6.1962 se provdala za
Františka Hrdličku z Paršovic. Společně vychovali pět dětí
dcery Janu, Zdeňku a Věru a syny Pavla a Milana. V roce 1966
se stěhují do Zámrsk, kde si zakoupili rodinný domek. V mládí pracovala jako
manipulantka spojů, později na poště v Hranicích a po svatbě byla nějaký čas s dětmi
v domácnosti. Když děti odrostly začala pracovat v JZD Skalička jako dojička a
později jako ošetřovatelka v teletníku. S manželem Františkem prožila dlouhých 41
let, ten však 27.12.2003 umírá.
Milovala svoji rodinu, děti a vnoučata, ráda je opečovávala. Vnoučata na prázdniny
v Zámrskách snad nikdy nezapomenou. Další velkou láskou byla práce na zahradě a
péče o květiny. V zahrádce jsme ji s úsměvem vídali každý den. Jak tiše mezi námi
žila, tak tiše také odešla 6.11.2018. Úsměv zmizel zahrádka osiřela, jen kocour stále
čeká na zápraží. Zbývá už jen vzpomínat.

V

Dne 2.12.2018 odešla na věčnost
naše rodačka paní Anna Bělocká
rozená Stodůlková. V Zámrskách
se narodila a prožila tu dětství, proto
si připomeňme i ji.
Narodila se 18.7.1935 manželům Marii a Františkovi Stodůlkovým. Vyrůstala se sourozenci
Jindřichem, Ludmilou, Marií a
Antonínem, dětství a mládí
věnovala práci doma v hospodářství. 30.11.1957 se
provdala za pana Karla Bělockého ze Zámrsk. Vychovali
spolu dceru Alenu a syna Pavla. V roce 1979 se stěhují do
Krásna nad Bečvou. V lednu 2017 paní Anna ovdověla.
Dne 2.12.2018 zhasly oči plné lásky naší drahé maminky,
nezhasnou však nikdy na ni v srdcích našich vzpomínky.
Vše říkající verš ze smutečního oznámení. I Vám budiž
zem lehká.
Zdeňka Hašová
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Spolky v obci
Kamarádi si v Zámrskách pomáhají! Y Y Y Y Y Y Y
Od prosince má sídlo v
Zámrskách nová firma zabývající
se tzv. alternativní fotografií a
všeho okolo, co k tomu patří.
Alternativní je trochu divný
popis, jsou to techniky focení,
jakými fotili naši dávní předci.
Vyrábějí se a restaurují se zde
velkoformátové deskové
fotopřístroje, sbírkují, obchodují
na aukcích staré vzácné
objektivy, stativy k nim, vyrábějí
nejrůznější pomůcky pro
vyvolávání starými procesy a
vyrábějí se k nim i chemikálie a
světlocitlivé prvky - desky,
želatiny a papíry. Tato firma
obchoduje do celého světa,
tuzemských zákazníků jsou
pouze tři procenta. Ve světě je tzv.
boom focení starými technikami
a tato firma je jediným výrobcem
a dodavatelem pro celou Evropu s
nabídkou ucelené škály výrobků
pro tyto technologie. Kdo z vás si
vzpomene na focení technologiemi, jako jsou colodium,
a r g e n t o t y p i e ( Va n D y k e ) ,
kyanotypie, slaný proces,
olejotisk, bromolejotisk,
uhlotisk, lithprint a další?
Stalo se, že jsem se se svou
dávnou láskou fotografkou
Michaelou opět po dlouhých
letech potkal a začali spolu žít. Ta
tuto firmu časem vybudovala. A
protože jsme se oba rozhodli
zůstat v Zámrskách, přesídlila tu i
adresa firmy a Michaela je novou
občankou Zámrsk. Jelikož je ale
výroba tak rozsáhlá a expanduje a
můj domek malinkatý, bylo nutno
tuto výrobní část firmy
přestěhovat z Prahy na venkov.
Rozhodli jsme se pro zrekonstruovaný objekt zemědělské
usedlosti ve Stupárovicích u

Golčova Jeníkova. Naložili tři
kamióny a několik dodávek zboží
a vybavení a převezli. Ale i
přesto, že nejsme sami, byla
nutná pomoc, protože výroba a
dodávky pokračovaly dál a bylo
nutno co nejrychleji rozjet výrobu
v nové pobočce, tak jsem jen
zkusil říct kamarádům ze Zámrsk.
Ti bez přemlouvání kývli a přijeli
na tři dny pomoct s budováním
přesné stolařské dílny pro výrobu
malých dřevěných prvků. Tohle
prostě Michaela neznala z Prahy,
a pověděla, že tohle může zažít
jen v Zámrskách. Děkujeme oba
Antonínu Oravovi ml. a
Kamilovi Hynčicovi, jste
opravdoví kamarádi!
Šmuky

Kamarádi Kamil Hynčica a Antonín Orava ml. v budoucí dílně

Michaela v hotové dílně

Michaela v laboratoři pro výrobu vývojek, colodií a dalších chemikálií pro focení starými technikami

Adventní koncert v kapli sv. Václava
I když ten letošní advent byl nad míru
hektický, přesto se podařilo mimo jiné
uspořádat 9.12. tradiční adventní koncert, a
to v pořadí již sedmý. Je to k nevíře, ale je to
tak. Na počátku vše vypadalo černě, první
oslovení účinkující odřekli a času nazbyt už
moc nebylo. Vše se však v dobré obrátilo a
svůj um nám přijela ukázat Scholla z Kelče.
Vlastně to bylo takové symbolické, před
sedmi lety jsme s nimi tuto tradici zakládali a
asi bylo načase se potkat opět. Děvčata nám

nám zrají jako víno, neustále si vychovávají
nové mladší členy, ale to srdce, to gró
zůstává. Přesvědčili jsme se o tom na vlastní
kůži. Účast sice nepatřila k nejvyšším, není
se co divit při tom maratónu. Pásmo skladeb
holky proložily čtením z písma, nesmrtelný
příběh o Zvěstování a setkání Marie s
Alžbětou, zážitek jen umocnily. Opravdu to
bylo nádherné, zvučné a od srdce. Moc tímto
kelečské schólle děkuji za výpomoc, a
hlavně za nezapomenutelný zážitek. Zdeňka Hašová

Foto z koncertu v r.2017
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