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Zámršťané

Den dětí

Mladý talent

Společný život

Dětský den plný
dobrodružství

Radim Schindler
fotí faunu i floru

Manželé Šenkovi slaví
60 let společné cesty

Letní Zámrsky slibují více radosti pro děti

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY

M

ilí spoluobčané a čtenáři Zámršťáku, máme za sebou první polovinu prázdnin a
s ní i několik akcí, které se podařily. Začátkem prázdnin jsme měli dětský den a
s ním každoroční turnaj svobodní versus ženatí. Při této příležitosti proběhlo
místostarostka
slavnostní předání dětského hřiště dětem. Jsme moc rádi, že se nám po několika letech
obce Zámrsky
neúspěšných žádostí o dotační příspěvek podařilo nakonec tento dotační titul získat. Máme
stále ještě mnoho dětí, které určitě tyto prvky ocení a dají přednost pobytu venku před časem stráveným u mobilů a televizí. Také doufáme, že si na dětském hřišti na lavičkách odpočinou rodiče, kteří na své děti
uvidí a budou je mít pod dohledem. Myslím, že spoustu dětí ocení naši 38 m dlouhou lanovou dráhu. Před každým hřištěm je
provozní řád a žádáme o jeho dodržování.
Také máme schválenou dotaci na opravu kříže a zídky u Žídkového, je to z programu památkové péče Olomouckého kraje v
roce 2021.
Dále žádáme o striktní dodržování třídění velkoobjemového odpadu do kontejneru, který se nachází u výletiště. Zde opravdu
nepatří pneumatiky na diskách ani plastové hračky, sekačka atd.... Prosíme, tento odpad má své místo jinde, plast v kontejneru na plast, pneumatiky můžete dát při sběru nebezpečného odpadu, který je dvakrát ročně.
Děkujeme a přejeme Vám klidný zbytek léta a pohodlný začátek podzimu.
Alžběta Šimáčková, místostarostka
Alžběta
Šimáčková
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Ze života farnosti

V

ážení občané Zámrsk,
milí farníci,
léto roku 2021 je v plném
proudu, děti po podivném
školním roce vychutnávají
skoro normální prázdniny a na faře v
Kelči se střídají tábory.
Chtěl bych se s Vámi podělit o radost z první velké slavnosti farnosti v
tomto roce, kterou jsme prožili v neděli
18. července v Němeticích a v Horních
Těšicích. Zatímco naše kaple sv. Václava se teprve připravuje na dvacetiny,
němetická kaplička Panny Marie Neposkvrněné už má za sebou oslavu „abrahámovin“. Moc mě potěšila účast farníků ze Zámrsk v Němeticích a věřím, že
„přeshraniční“ pondělní a nedělní návštěvy Zámršťáků do sousedního okresu ve Zlínském kraji neustanou.
Účastníci oslav jistě zakusili trochu
obav, jestli vydrží počasí bez deště, a
Bohu díky, svatý Petr nebeské brány
uzavřel tentokrát vodotěsně. Otec biskup Josef Nuzík, pomocný biskup z
Olomouce přijel i se sekretářem a tým
ministrantů posílil ještě bohoslovec
Petr Hyánek a Martin Hruška z Kelče,
který si vzal na starost kadidelnici.
Ke mši svaté hrála kapela pod vedením pana Kutálka a varhany obsloužil
pan Jiří Kutňák, aby mohl němetický

kostelník a varhaník v jedné osobě pan
Antonín Jiříček aspoň část starostí předat. Výzdoba natřeného zábradlí u
schodiště břízkami i přístřešku nad oltářem girlandou z krušpánku byla znamením velké slávy. Otec biskup v kázání zmínil úlohu kaple jako místa, kde
člověk zakouší, že není na všechny starosti a bolesti sám. Věřím, že stejně to
zakoušíme všude, kde je ve farnosti
svatostánek.
Než zakončil otec biskup mši svatou
slavnostním požehnáním, přednesla
paní Jana Čubová text popisující postup výstavby a oprav kaple až do současnosti. Jí i paní Zdence Kunovské,
panu varhaníku Jiříčkovi, panu starostovi a bohoslovci stihl kelečský farář
poděkovat, zatímco otec biskup i on
sám převzali kytici a balíček dobrot. Pán
Bůh zaplať všem, kdo se o přípravu a
průběh slavnosti přičinili.
V Horních Těšicích pozval tamní pan
starosta Ing. Petr Čech ke slavnostnímu
obědu na šedesát hostů, včetně dechovky a několika zástupců z Němetic.
Modlitbu před jídlem přednesl pan biskup a po obědě napsal zápis do pamětní knihy obce.
Podobně jako v Němeticích, ani zde
nebyl dosud záznam o biskupské návštěvě. Zato tentokrát přítomnost

Mons. Nuzíka využili násobně: nejprve
u hasičské zbrojnice, kde starosta hasičů Ing. František Hlavica představil
průběh oprav a pak požádal o požehnání budovy i sochy patrona sv. Floriána.
Následně u kaple Panny Marie, která
byla požehnána po generální opravě, a
nakonec byl posvěcen i nově pořízený
zvon. Výčet oprav a jejich postup i náklady u kaple vylíčil pan starosta a při
bohoslužbě slova mluvil v kázání otec
biskup o vůli zvonit, která někde i chybí,
a chválil, že Těšičtí mají odhodlání zvoněním připomínat čas modlitby a nevynechat ani ráno. I při oslavách v Těšicích nechybělo výborné občerstvení a
duchovní včetně seminaristy dostali
zdobené perníkové zvonky a voskové
modely kapličky. Hned jak skončí
prázdniny, čekají oslavy padesáti let od
postavení také kapli svaté Ludmily v
Babicích, která je přes patronku babičku
s naší svatováclavskou příbuzná.
Už během prázdnin srdečně zvu k návštěvě do Babic, kde bývá mše svatá ve
středu v 17 hodin. Těším se na viděnou
také v Zámrskách a moc děkuji všem,
kdo se zapojili do oprav kříže u Zábranského a v původní kaple Panny Marie.
Ať dá Bůh šťastné dokončení všech
prací.
o. Jan Bleša, farář

Slavnost Těla a krve Páně
ivot se pomalu vrátil do svých
kolejí, a i my jsme navázali na
původní zvyky a slavnosti, bez
kterých si neumíme představit léto.
Slavnostně vyzdobený farní kostel
v Kelči a neméně krásně ověnčené
oltáře podél trasy průvodu, kde přiložili ruku k dílu všechny obce z farnosti. Mše svatá pod širým nebem na kelečském náměstí, holčičky oděné do
bílých šatiček s košíčky plnými okvětními lístky, hasiči v uniformách s baldachýnem a zářící monstrance. To
jsou symboly lidové slavnosti Božího
Těla. Sluníčko krásně svítilo, aby
v podvečer 3. června 2021 mohla tato
sláva vypuknout. A Zámrsky nesměly
chybět. Jako každý rok nám byl přidělen kříž hned pod náměstím u bývalé spořitelny. Dobře to tam známe a

Ž
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zdobí se nám jedna dvě. Spolupráce
se sousední Skaličkou je vždy ve veselém, a hlavně plodném duchu.
Tentokráte jsme oslavovali svým
umem sv. Ludmilu a ta je našim srd-

cím blízká, ve věži kaple nám zvoní
zvon zasvěcený právě této národní
světici, a navíc je to babička patrona
obce sv. Václava. Slovo dalo slovo,
květiny nakvetly ve vhodný čas a
věnčení oltáře mohlo směle začít.
Jsme už sehraná parta, a tak za půl
hodiny nebylo co řešit, a ještě jsme se
u toho i zasmáli. A ta barva, fialová,
barva naděje. Věřím, že už míříme
vstříc lepším zítřkům a běžnému životu beze strachu, i za to vše jsme při této slavnosti prosili.
Chtěla bych tímto moc poděkovat
Jarce Šupolové, paní Daně Ovčačíkové, Jarce a Tondovi Pajdlovým za
opět vzornou spolupráci. Je radost
s Vámi chystat, zdobit a pracovat. Těším se na příští květinové výzvy.
Zdeňka Hašová

Ze zastupitelstva
Usnesení č. 3/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Zámrsky,
konaného dne 28.6.2021 na obecním úřadu v Zámrskách
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Aktuální stav výkupů pozemků Povodí Moravy
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu ing. Vozáka Václava a Kubešu Pavla, zapisovatelku Šimáčkovou Alžbětu.
hlasování: pro 6 hlasů
2. Program schůze.
hlasování: pro 6 hlasů
3. Závěrečný účet obce Zámrsky za rok 2020, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2020
hlasování: pro 6 hlasů
4. Účetní závěrku obce Zámrsky sestavenou za rok 2020
hlasování: pro 6 hlasů
5. Prodej části parcelního čísla 177.
hlasování: pro 6 hlasů
6. Vypracování dokumentace skutečného stavu veřejného osvětlení v obci Zámrsky, návrh nového osvětlení a vypracování nového osvětlení včetně projektu a vypracování dokumentace pro získání dotace na veřejné osvětlení v
obci Zámrsky.
hlasování: pro 6 hlasů

Starosta obce: Pala Arnošt

Úřední hodiny
Obecní úřad Zámrsky oznamuje
občanům, že s účinností
od 1. srpna 2021 mění
své úřední hodiny:

★★★

každou středu
10:00 – 11:30
15:30 – 17:00

★★★
V ostatní dny nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle:
581 623 536
nebo písemně na e-mailu:
podatelna@zamrsky.cz.

Místostarostka obce: Šimáčková Alžběta

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
V těchto nejbližších dnech oslaví významná životní jubilea
tito naši spoluobčané:
SRPEN
Ferdinand Schindler 91 let
Josef Blabla 70 let
Marie Hašová 55 let
Ludmila Lukešová 50 let

☼☼☼

ZÁŘÍ
Jarmila Šarmanová 90 let
Františka Mašlaňová 85 let
Václav Zábranský 50 let
Iveta Jiříčková 50 let

☼☼☼

ŘÍJEN
Eva Hynčicová 75 let
Všem Jubilantům gratulujeme a přejeme
spoustu sil a zdraví do dalších let.
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Ze života v obci
Dětský den v Zámrskách ve znamení
Jako každý rok oslavujeme Den dětí
o prázdninách, kdy se akce spojí s již
tradičním fotbalovým zápasem svobodní x ženatí. Letošní téma „SMYSLY“ slibovalo nejedno dobrodružství.
Zkusili jsme zapojit a potrápit svoje
smysly na nejednom stanovišti nakonec i chuťové smysly zaplály při
odměně v podobě párku v rohlíku,
hranolků nebo výbornou makrelou.
Určitě i dospělí, kteří si vyzkoušeli,
že není lehké poznávat věci poslepu,
hmatem nebo čichem. Závěrečnou
aktivitou byly malované kamínky,
které si mohli jak děti, tak dospěli
malovat dle vlastní fantazie, jen tak
pro radost nebo v rámci putovních
kamínků v dnešní době tak vyhledávané. I když jsme si u celé akce užili
spoustu zábavy, važme si našeho
zdraví a přes prázdniny se všichni
opatrujme, abychom jsme se společně zase mohli v hojném počtu s
prázdninami rozloučit při další akci.
Lenka Kubešová
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Ze života v obci
smyslů byl zážitkem pro děti i dospělé
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Ze života v obci
V bráně obě rukavice pravé aneb Svobodní x ženatí
Do kruhů posečené hřiště, dokonale
uklizeno a ještě jednou sestřiženo
Petrem Pavlíkem, půda dostatečně
měkká, nasáklá předchozími dešti a
sytě zelený trávník. Takto perfektní
podmínky na tradiční fotbalové utkání jsou výjimečné. K tomu sluníčko,
dobré jídlo a pití v kiosku, povedený
dětský den, na který přišlo spoustu
přespolních lidí. Dochvilnost není
bohužel v Zámrskách moc uznávaná
vlastnost a tak se čtvrt hodiny před
výkopem zdá, že nebude mít kdo hrát.
Nábor mezi přespolními kluky a tatínky zabral, a když se pak začali objevovat i místní opozdilci, oba týmy
měly dost hráčů i na lavičce.
Začátek zápasu se nesl ve vysoké
intenzitě a svobodní chtěli jako už
mnohokrát rozhodnout zápas hned
na začátku. Povedlo se jim jít rychle
do vedení, ženatí reagovali rychlým
střídáním prakticky všech hráčů a rádi
slyšeli závěrečný hvizd prví třetiny.
Do druhé třetiny, jak už to tak bývá,
přidali ženatí na důrazu v osobních
soubojích a byli odměněni vyrovnávacím gólem. Na hřišti se začalo jiskřit, ovšem kromě jednoho obnoveného zranění v kádru svobodných se
utkání dohrálo bez zranění a v poklidu. Rozhodčí zápas ukončil za nerozhodnutého stavu 2:2. O vítězi tedy
musely rozhodnout pokutové kopy,
které v poměru 3:2 vyhráli opět ženatí.
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Několik perliček ze zápasu:
• Svobodní překvapili vysunutím
svého dlouholetého brankáře Tondy
Oravy na hrot útoku. Ani tento zajímavý taktický prvek nevedl ke gólu,
který Tonda slíbil Václavovi vstřeli,
což je trochu překvapivé, protože
když spolu léta hrávali, jako stoper
mu jich pár nasázel, i když vlastních
• Nový objev v bráně svobodných
Karel Roubal si vzal na chytání obě
rukavice pravé, k tomu nemám, co
napsat, protože to nechápu
• V poslední minutě zápasu mohl
rozhodnout o historicky prvním vítězství svobodných v rodinném souboji Václav Vozák ml., ovšem otce

nepropálil, že by psychický blok, nebo
úcta k otci?
• Zranění připravilo Libora Trlifaje o
možnost zahrát si za ženaté. Zažil tedy
premiéru jako hlavní rozhodčí. Od
dob pana Kolimara jsme tak upovídaného rozhodčího neviděli, ovšem
svůj nelehký úkol zvládl na výbornou.
Věřím, že do budoucna rozšíří řady
rozhodcovského sboru! A pokud ne,
aspoň nám ubyl jeden hlasitý kritik.
• Děti jako každý rok přesvědčili
rozhodčího, aby jim odpískal také jeden zápas.
• A ty ryby, ty byly fakt výborné…
Tak zase za rok!
Zdeněk Vozák

Ze života v obci
Zámrsky, vesnička, která oplývá krásnou faunou i florou
Zámrsky jsou malá víska, přesto
oplývá krásným okolím s bohatou
faunou a florou.
Spoustu z nás to není schopno vidět, ale jsou tací, kteří to nejenže vidí,
ale dokáží to i zachytit. Jedním z nich
je Radim Schindler. Sám o sobě říká:
„Amatérsky se věnuji focení od roku
2018. Z počátku jsem začal fotit jen
hmyz (bezobratlí) + ještěrky. Pak se k
tomu nabalili i pavouci (mimochodem také bezobratlí) a nakonec opeřenci, hlavně teda vrabci, rehci, kosi,
sýkory, žluny, kterých je v naší obci
Zámrsky a okolí nejvíce. Kdyby měl
náhodou někdo zájem, prohlédnout si
mé amatérské fotky, tak jsou k nahlédnutí na mém facebookovém profilu v albu FAUNA.“
Malá ochutnávka jeho fotek.
Helena Vozáková
Snímky: Radim Schindler
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Z pera rodáka
Kanada, model multi-kulturní a multi-etnické země
Vážení a milí rodáci,
Tak je tady zase doba vašeho zpravodaje, a jelikož se mne zase paní Hela
Vozáková zeptala, jestli mám ještě chuť
něco napsat, napadlo mě, že by možná
v dnešní době globální ekonomie někoho mohly zajímat podmínky pro
emigraci do Kanady. Vím, že se Zámrsky nepohrnou vystěhovat se do
Kanady . I když by mě to osobně těšilo,
ale i kdyby se to honilo hlavou jenom
jednomu čtenáři, tak by možná můj
komentář nebyl zbytečný. V tomhle
příspěvku jsou uvedeny jen běžné informace, ale existují podrobnější informace, které jsem v případě zájmu ochoten
zprostředkovat a
pomoci s jejich
výkladem.
Oficiální
Kanadská
imigrační
politika v
roce 2021
Kanada se
stala přední
cílovou zemí jak
pro emigranty,
tak taky pro azylové žadatele. Během
posledního půl století,
Kanada získala reputaci země,
která vítá emigranty a cení si multikulturalismu, což není vůbec běžné v
mnoha oblastech světa. Celá pětina
současných obyvatel Kanady, včetně
naší rodiny, byla narozena v jiné zemi.
Tímto vysokým poměrem občanů narozených v cizině je Kanada mezi předními průmyslovými západními zeměmi. Imigranti pomohli Kanadě zvrátit
stárnoucí demografii a napomáhají
ekonomickému růstu. V letech prezidenství Donalda Trumpa, se Kanada
stala ještě více přitažlivou zemí pro
imigranty, jelikož Spojené Státy Americké pod jeho vedením zrušily mnoho
imigračních programů, včetně programu pro azylové žadatele a dočasné
pracovníky.
Jakou roli hrála v Kanadě
emigrace historicky?

8

Pro získání nezávislosti
od Spojeného Království
(United Kingdom) v roce
1867, Kanada použila
imigraci k rozvinutí rozsáhlých území. Vládou
sponzorované imigrační
kampaně a náboráři podporovali zabydlování zvláště v odlehlých neobydlených oblastech. Ale ne
všichni imigranti byli stejně v této době
vítáni. Přednostně byli nabíráni Evropané a zvláště křesťané. V této rané
době Kanadské emigrace chudí, nemocní a tělesně postižení nebyli prioritou. Imigrační politika se podstatně
změnila po druhé světové válce, kdy
političtí a ekonomičtí uprchlíci utíkali z
Evropy. V té době se přístup k emigrantům změkčil, když ekonomický
růst vyžadoval více pracovních sil.
Studená válka taky ovlivnila kanadskou
imigrační politiku tím, že přednost byla
samozřejmě dávána emigrantům ze
Sovětského bloku a všeobecně těm,
kteří měli prokazatelně protikomunistický světový názor. Zákony schválené
v 60. a 70. letech minulého století daly
základ dnešní imigrační mnohokulturní politice. V roce 1967, Ottawa

zavedla bodový systém na posuzování
žadatelů, který vedl ke značnému
vzrůstu emigrace z Afriky, Asie, Karibské oblasti a Jižní Ameriky. Kulturní
rozmanitost byla oficiálně propagována od roku 1971 a v roce 1976 Kanadská vláda uzákonila závazek k uprchlíkům a nařídila federálním a provinčním
úředníkům zavést imigrační plány jako
nástroj k naplnění kulturních ekonomických a sociálních cílů.
Imigranti se stali postupně důležitějšími s tím, jak rodilí Kanaďané stárli a
počet narozených dětí v Kanadě klesl
zhruba na 1,5 dítěte na ženu. I dnes,
Kanada trpí chronickým nedostatkem
pracovní síly, jak kvalifikované tak nekvalifikované, a imigranti tvoří čtvrtinu
zaměstnanců.
Jak se na imigraci dívají
rodilí Kanaďané?
Rodilí Kanaďané se dívají na imigranty v posledních dekádách velmi
pozitivně. Kanaďané se obecně dívají
na imigraci a emigrační systém mnohem kladněji než obyvatelé USA. Je to
hlavně výsledek snah Kanadské vlády
protěžovat multi-kulturalismus jako
národní identitu.
Pokračování na straně 9

Z pera rodáka
Kanada, model multi-kulturní a multi-etnické země
Tato informace je z doby před pandemií. Dnes je v důsledku pandemie pohledávka po pracovních silách mnohem vyšší a taky platové podmínky

jů: $77,900; finanční poradce pro rodiny a soukromé osoby: $57,410; registrovaný zdravotník (sestra): $76,362
Je nutno zdůraznit, že tyto profese

jsou ve většině případů lepši.
Obchodní zástupce: $50,255; řidič (od
dálkových kamionů k vysokozdvižným
vozíkům): $44,836; recepční: $31,304;
svářeč $40,927; webový vývojář:
$67,000; manažer rozvoje podnikání:
$85,000, pomocný dělník: $29,250;
projektový manažer: $90,000; těžký
mechanik: $70,000; zásobovač obchodu: $48,610; elektro inženýr: $77,424;
účetní $57,500; manažer lidských zdro-

jsou uvedeny v oficiálních emigračních
zdrojích jen proto, že jsou častější než
mnohé jiné profese.
Mějte se tam všichni hezky a prosím
neberte tento článek jako podněcování
k vaší emigraci. Vím, že tyto pracovní
příležitosti máte dnes většinou i doma.
Taky vím, že práce a život v cizině není
pro každého, ale stejně jsem si myslel,
že by tato stručná informace mohla
někoho zajímat.
Váš rodák, Arnošt

Dokončení ze strany 8
Kdo imigruje do Kanady,
a kde se usídlují?
V roce 2019 Kanada přivítala zhruba
340 000 permanentních rezidentů, zatím co Spojené Státy s devětkrát vyšším počtem obyvatel přijaly jen
577 000. Navíc Kanada přijala ve stejném roce 800 000 dočasných imigrantů na pracovní víza a mezinárodních
studentů.
Horních 15 požadovaných profesí v
roce 2020 a jejich průměrné roční platy.

Milá redakce Zámršťáku
Dostalo se mi do rukou číslo z prvního května. Pan Arnošt Čepica tam
psal článek o migraci. Jestli to budete
požadovat za vhodné, rád bych k tomu napsal příspěvek.
Pane Arnošte,
myslím, že Vaše geny mohou být z
Turecka!
Jmenují se Vladimír Haša a vyrůstal
jsem v Zámrskách v domku číslo 8.
Vzpomínám si na Vás, jak jste chodil s krásnou černou dogou po vesnici. Rád taky vzpomínám na vaši sestru
Aničku. Byla zdravotní sestra, pracovala v Ostravě s mým kamarádem
doktorem Kuncem, který teďka praktikuje v Melbourne.
Máte pravdu, že migrace tady byla a
bude. Průměrný Čech posbíral geny z
těchto národů:
37 % slovanských genů,
25 % západní Evropa /Německo,
Francie a severní Itálie/
9 % balkánské geny

9 % semitské národy/Židé a Arabi/
7 % skandinávské národy
3 % jiné národy
10 % Čechů má geny, které se nevyskytují nikde jinde na světě
Důvod této pestré směsice genů
najdeme v historii.
Jak víte z dějepisu, v okolí Zámrsk
žily Kmeny Keltů, Germánů Avarů a
nakonec Slované.
Naším územím procházela Jantarová cesta, která spojovala Středozemní moře s mořem Baltickým.
Jantarový Náhrdelník egyptského
faraona Tutanchamona z 13. století
před naším letopočtem pochází z
baltského moře.
Přes naše území se přehnaly armády, které násilím přinesly geny ze
všech koutů světa.
Podle pověsti je vojevůdce Hunů,
Atila pochovaný v Řece Bečvě někde
okolo Hustopeč, Římané měli svoji
posádku v Olomouci, byli tu Mongolové, Tataři, Švédi a nakonec Turci.

Turci plenili a vraždili na Moravě víc
než 200 let.
Když se podařilo roku 1456 porazit
Turky u Bělehradu, papež Kalixt III. z
toho měl takovou radost, že dal nařídit v poledne zvonit ve všech katolických kostelech na celém světě. A ta
tradice trvá dodnes.
Bohužel roku 1663 Turci vyplenili a
vypálili Vsetín, Valašské Meziříčí a
spoustu ostatních vesnic, odtáhli asi
100 000 moravských můžu a žen do
otroctví. A tak je docela možné, že
Vaše geny se k Vám dostaly někdy v
této době.
Od té doby se přehnalo přes Moravu ještě mnoha dalších válečných tažení.
Je hrozně dobře, že od roku 1945
jsme nezažili žádné velké krveprolití.
Doufejme, že lidé z nejrůznějších
národu a kultur budou žít spolu v míru, vzájemném respektu a bez násilí.
S pozdravem
Vladimír Haša z Austrálie
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Zámršťané
Zámrsky se dočkají nově
Již 60 let společného
života – manželé Šenkovi zrekonstruovaného kříže

M

ilí Šenkovi,
ano 5. srpna to bude již 60 let, co se pod tímto příjmením oba podepisujete. Na začátku
byl nevěstin podpis kostrbatý, ale léty dostal
své zaoblené
tvary a vlnky stejně jako celý Váš
společný život. Pro nás mladší
ročníky je nepředstavitelné
milovat, být, žít, sdílet, pracovat, radovat se, plakat a
někdy jen stát po boku jeden druhému více, jak půl
století.
Na té Vaší společné
cestě jste prožili a zažili
spoustu krásného, ale
jistě také zlého prostě
vše, co sám život nese, ale
nikdy z vás nezmizel elán a
stále dobrá nálada. Jste
jedna duše ve dvou tělech a
společně záříte jako ten největší, ryzí diamant.
Co Vám oběma popřát. Jen ty
nejdůležitější dary: Boží požehnání, pevné zdraví, a moře té
neutuchající energie, co kolem sebe šíříte. Ať Vám je spolu
pořád tak krásně jako první den. Ať vám dělá radost vaše
krásná rozrůstající se rodina a pod rukama vzkvétá milovaná
zahrádka, a hlavně ať si ještě dlouho, dlouho užíváte každou
společně strávenou chvíli. Tak směle vstříc k tomu 70. výročí.
K přání se připojují děti Jiří a Jaroslava, vnoučata Petra,
Lukáš, Lucka a Terezka, pravnouček Sebastián a zastupitelstvo obce Zámrsky.
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Křížek u Zábranského prochází rekonstrukcí. Byla odstraněna stará dlažba, vytrhány uschlé buxusy a vydlážděná nová plocha. Byly vysazeny dvě památné lípy.
Na podzim proběhne nová výsadba, při které se zpátky
vysadí cibuloviny, které jsou vzpomínkou na rodinu
Zábranských.

Kronika obce
1936 povaha roku
Obec Zámrsky má díky kronice a jejich kronikářům skvěle podloženou historii minulého století. Byla by velká škoda toho nevyužít, vždyť už naše děti za čas tohle písmo nebudou
schopni rozluštit, proto bude v Zámršťáku pravidelně vycházet opis záznamů z této kroniky chronologicky tak, jak je uspořádaná. Bohužel i téhle kronice se stalo, že mezi lety 1960 až
1992 nebyla historie pravidelně zaznamenávána, ale byla doplněna kronikářem novým. Také kronika nového tisíciletí přišla o nového kronikáře, záznamy jsou vedeny do roku 2006.
Při přepisu kroniky se do obsahu nezasahuje, přepisujeme prostě děj, jak byl tehdejším kronikářem zaznamenán.

Podnebí v tomto roku nevykazuje
žádných zvláštních a zaznamenání
hodných změn. Zima byla jako obyčejně, sníh střídal se s deštěm a blátem, mrazy také nepřestoupily obvyklou hranici. Jaro bylo většinou
vlhké, deštivé, silnice z větší části
rozmoklé. Když se ukázalo slunce a
vysušilo cesty a pole vyrojili se lidé
po zimním odpočinku s potahy i
s hospodářským nářadím. Léto taky
nevybočilo s obvyklých kolejí a vyznačovalo se jako jiná léta nedostatkem pitné vody v dědině. Podzim byl
pěkný a dlouhý. V listopadu nebylo
sněhu, jen někdy byly holomrazy. Ani
v prosinci nenapadlo mnoho sněhu,
jen před vánocemi, ale i ten brzy roztál. Na Boží hod vánoční šli lidé ráno
do kostela v papučích, ale když šli
z kostela tyto pořádně napojili, neboť
nastala náhlá obleva. Teplo a bláto
pak zůstalo až do konce roku.
Obecní zastupitelstvo
Koncem února bylo rozpuštěno
okresním úřadem v Hranicích obecní
zastupitelstvo a vládním komisařem
jmenován pan František Honeš,
domkař č.10, který úřadoval až do
konce roku.
85. narozeniny pana prezidenta republiky T.G. Masaryka byly oslaveny
důstojně. Hasičský sbor za přispění
všech občanů zapálil za vesnicí na
silnici ke Kelči vedoucí velkou hranici
za zpěvu vlasteneckých písní. Také
místní spolky mládeže, nově založené, a to „Místní jednota republikánského dorostu“ a „Místní sdružení
katolické omladiny“ oslavily tak památný den vlastními vzpomínkovými
večery.
Rok 1935 jest ve znamení všeobecných voleb. Provedeny byly volby do
Národního shromáždění do obou
sněmoven, poslanecké i senátu, do
zemského a okresního zastupitelstva,
a ku konci roku do obecního zastupi-

telstva. Volební boj nevykazoval žádných zvláštních výstřelků. Volebních,
respektive předvolebních schůzí bylo
několik, ale nikde nepřekročily meze
slušnosti.
Výsledky voleb
do jednotlivých skupin
Dne 18. května byly volby do poslanecké sněmovny. Celkem bylo
odevzdáno 275 platných hlasů. Z nich
připadá na kandidátní listinu strany:
1. Republikánské shr. zem. a malorol. lidu 121 hlasů
2. Čsl. sociál. demokr. strana dělnická 5 hlasů
3. Čsl. strana národ. socialistická
7 hlasů
4. Komunistická strana Československá 21 hlasů
5. Čsl. strana lidová 118 hlasů
6. Čsl. živnost. obchodu. str. středost. 3 hlasy
Téhož dne v jiné volební místnosti
konány volby do senátu. Celkem bylo
odevzdáno 233 platných hlasů. Z nich
připadá na kandidátní listinu strany:
1. 100 hlasů
2. 5 hlasů
3. 3 hlasy
4. 18 hlasů
5. 104 hlasy
6. 3 hlasy
Dne 26. května byly volby do zemského zastupitelstva. Celkem bylo
odevzdáno 251 hlasů platných. Z nich
připadá na kandidátní listinu strany:
1. 113 hlasů
2. 2 hlasy
3. 3 hlasy
4. 20 hlasů
5. 110 hlasů
6. 3 hlasy
Téhož dne v jiné volební místnosti
konány volby do okresního zastupitelstva v Hranicích. Celkem bylo odevzdáno 251 platných hlasů, z nichž
připadá na kandidátní listinu strany:
1. 107 hlasů

2. 3 hlasy
3. 3 hlasy
4. 23 hlasů
5. 111 hlasů
6. 4 hlasy
Na den 2. prosince vypsány byly
volby do obecního zastupitelstva.
Podány byly tyto kandidátní listiny.
1. Občanská strana v Zámrskách
Orava Valentin, domkař č. 35
Bělocký Frant., domkař č. 26
Orava Richard, rolník č. 24
Orava Josef, domkař č. 13
Haša Vojtěch, rol. syn č. 11
Steiner Josef, dělník č. 34
Plesník Frant. ml., domkař č. 54
2. Československá strana lidová
Klvaňa Ant., rolník č. 20
Vinklárek Frant., podsedník č. 8
Mašlaň Frant. ml., rolník č. 27
Haša Frant., domkař č. 71
Masařík Frant., domkař č. 51
Klvaňa Frant., soukromník č. 23
Stodůlka Frant. rolník č. 22
3. Odborová jednota zemědělských
a lesních zaměstnanců dvora Kamence
Chromec František, rolník č. 85
Janiš Frant., kovář č. 30
Šrámek Karel, domkař č. 78
Kobliha Frant., domkař č. 78
Malík František, deputátník č. 85
Camfrla František, deputátník č. 85
4. Republikánská strana zemědělského a malorol. lidu
Pala František, malorolník č. 36
Novák Vojtěch, domkař č. 75
Haša Josef, malorolník č. 2
Ševčík Jaroslav, dělník č. 52
Matějíčný Frant., domkař č. 55
Vinklárek Ant., dělník č. 73
Haša Jan, domkař č. 40
Perutka Frant., domkař č. 37
Kubeša Frant., domkař č. 33
5. Komunistická strana Československa
Pokračování na straně 12
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Kronika obce
1936 povaha roku
Dokončení ze strany 11
Trlifaj Ferdinand, obchod. zást. č. 76
Perutka Jaroslav, domkař č.62
Orava Josef, domkař č. 63
Kubeša Frant., zedník č. 33
Odevzdáno bylo celkem 271 hlasů,
z nich 2 prázdné obálky, celkem tedy
269 platných hlasů. Kandidátní listina
č.1 obdržela 53 hlasy a obsadila
2 mandáty: Orava Valentin, Bělocký
František, 13 hlasů zbytek. Kandidátní
listina č. 2 obdržela 84 hlasy, obsadila
4 mandáty: Klvaňa Antonín, Vinklárek
František, Mašlaň Frant., Haša František, 4 hlasy zbytek. Kandidátní listina č. 3 obdržela 46 hlasů, obsadila
2 mandáty: Chromec Frant., Janiš
Frant., 6 hlasů zbytek. Kandidátní listina č. 4 obdržela 64 hlasy, obsadila
3 mandáty: Pala Frant., Novák Voj.,
Haša Josef, 4 hlasy zbytek. Kandidátní listina č.5 obdržela 22 hlasů, obsadila 1 mandát: Trlifaj Ferdinand,
2 hlasy zbytek. Zvoleno bylo tudíž
12 členů obecního zastupitelstva.
Dne 19. prosince provedena volba
starosty obce, náměstka a radních za
přítomnosti zástupce dohlídacího
úřadu vrchního komisaře politické
správy Dr. Aloise Civka. Starostou
zvolen Klvaňa Antonín rolník č. 20,
náměstkem starosty Novák Vojtěch,
domkař č. 75, radní Pala František,
malorol. č. 36 a Valentin Orava, domkař č. 35.
Do tohoto roku spadá také 50leté
jubileum postavení zdejší obecní
školy, která byla postavena roku 1885
a téhož roku dne 10. listopadu posvěcena českým kanovníkem a arcibiskupem Janem Otavou a svému účelu
předána. Škola byla postavena na
paměť 1.000 letého úmrtí sv. Metoděje, tedy milenia věrozvěstů slovanských. Škola jest postavena na
majetku Antonína Humplíka a Barbory Mašlaň Humplíkové č. 27, na parcele č. 54, nákladem 5.809 zl. 77kr.
Dvůr Kamenec jako velkostatek arcibiskupský zaplatil na stavbu budovy
školní 4.057 zl. 91 kr. a obec z přímé
daně 1.751 zl. 86 kr. Stavba byla za-

První zámrští občané bří. Trlifajovi, majitelé prvního motorového vozidla zn. „Opel“ obsah 500 cm, rychlost 120 km
za 1. hodinu. To vy. stroj t.č. dokonale technicky vybavený
s vrchními ventily, jeho cena v roce 1936 15 000 korun.

placena 264 % přirážkou k přímé dani
2.348 zl. 07 kr. a rozdělena na 4. léta a
to: tři léta po 80 %, čtvrtý rok 6 %.
Stavbu školy řídil Valentin Horák stavitelský mistr v Kelči. Za těchto 50 let
působilo na škole 27 učitelů literních,
8 učitelek ženských ručních prací
(ženských ručních prací počalo se vyučovati v roce 1901-2). Katolickému
náboženství vyučovalo 10 kněží, mezi
nimi v letech 1891-94 Leopold Prečen, nynější arcibiskup olomoucký!
Za 50 let odchodilo do zdejší školy
1649 chlapců, 1650 děvčat, celkem
3299 žáků.
Spolky v roce 1935
∙Sbor dobrovolných hasičů
Starosta sboru: Mašlaň Frant.st.
Velitel: Stodůlka Jan
Jednatel: Orava Richard
Pokladník: Mašlaň Frant. Ml.
Sbor čítá 25 členů, 3 čestní (Mašlaň,
Plesník, Vozák)
Hasiči pořádali sousedskou zábavu
a výlet.
∙Místní sdružení katolické Omladiny
Předseda: Čepica František
Jednatel: Orava František

Pokladník: Orava Bedřich
Počet členů: 26 činných, 10 přispívajících Sehrány byly 2 divadla „Pod
tíhou kletby“ a „V českém ráji“ a pořádána byla 1 taneční zábava.
∙Místní jednota republikánského
Dorostu (MJ.RD)
Předseda, jednatel, pokladník, počet členů
Členové uvedených spolků kromě
činnosti ve vlastním spolku účastni se
oslav v památné dny, jako např.
7. března, 28. září, a 28. října. V památný den Dušiček, jako jiná léta,
vzpomenuto pietně před památníkem
padlých na padlé a zemřelé vojíny ve
světové válce ze zdejší obce.
Jako největší spolkový podnik tohoto roku dlužno zaznamenati okresní sjezd katolické Omladiny v Zámrskách dne 14. července pod protektorátem poslanců strany lidové Františka Bayera z Bernartic a Oldřicha
Otáhala odb. učitele a starosty města
Příbora. Dopoledne byla sloužena
kelečským panem farářem P. Ed. Sasínem polní mše sv. před pomníkem
padlých. Potom byl tábor lidu, na
kterém promluvil mimo jiné řečníky
pan poslanec Bayer. Odpoledne byl
průvod vesnicí a lidová veselice v zahradě pana Mašlaně.
Úroda obilovin i okopanin byla
dobrá. I ovoce se urodilo hojně zvláště švestek, ze kterých někteří pálili
slivovici.
V tomto roce zřízena byla československá obilná společnost se sídlem v Praze a zemědělci obdrželi
obilné knížky.
Lesní družstvo v Zámrskách i obec
Malá Lhota prodávaly palivové dříví
v lese na stojato (provázky).
Zemřeli: 28. 3. Anna Zábranská
č.p.18, 22.12. Marie Dobšová č. p.
45, Frant. Čepica klempíř, v okresní
nemocnici v Hranicích na úraz utrpěný při pádu z kola.
V roce 1935 se narodilo celkem
11 dětí i s Kamencem, v Zámrskách
samých 7 dětí!
Ferd. Trlifaj, obecní kronikář
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