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Dění v obci

Slavnost Božího těla

Víkend plný oslav

Sportování v naší obci

S ženami ze Skaličky jsme
nazdobily oltář na cestě do
kostela do Kelče

Hned dva známí obyvatelé
Zámrsk slavili jubilea

Naše hřiště nezeje prázdnotou
žádný víkend

Letní vydání Zámršťáku je tady pro Vás

Slovo místostarostky
Vážení a milí spoluobčané, prázdniny máme právě v polovině. I když některým z nás se zdají
hodně dlouhé a téměř nekončící. Jako rodiče netrpělivě vyhlížíme začátek září a s ním i začátek
nového školního roku. Vzhledem k epidemiologické situaci je naše očekávání ještě více
místostarostka obce rozporuplné. Určitě ještě nevyhazujte roušky a mějte je k ruce, kdyby bylo potřeba.
Na obecním úřadě je právě aktuální dění kolem chodníku přes hať a doplnění hracích prvků. Zastupitelstvo obce schválilo
přijetí dotace Olomouckého kraje ve výši 500.000kč z dotačního programu „Program na obnovy venkova Olomouckého kraje
2020“, v dotačním titulu „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“ na akci „Chodník Zámrsky“. Jedná se chodník přes
Hať. V nejbližší době by se mělo začít se stavbou. Začátkem července nám také přišla schválená žádost, kterou jsme podávali na
Ministerstvo pro místní rozvoj, na dotační titul „Program podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“ a to
na doplnění hracích prvků na dětském hřišti. Jedná se o hrací sestavu na malé hřiště u kaple sv. Václava a na několik hracích prvků
včetně mobiliářů v klidové zóně vedle fotbalového hřiště. Dotace je výši 510.000 kč. Plánovaná realizace je na jaře roku 2021.
V červnu proběhlo jednaní ve věci rizik spojených s uvažovanou výstavbou Vodního díla Skalička, které se konalo v zasedací
místnosti Městského úřadu Hranice. Byli přizváni starostové dotčených obcí. Přítomni byli vedoucí Správy Zbrašovských
aragonitových jeskyní, starosta města Hranic a místostarostové. V současné době se provádí geologický průzkum, na základě
kterého bude následně vyhodnocena tzv. multikriteriální analýza pro výběr vhodné varianty (průtočná nádrž, průtočný poldr,
boční nádrž, boční poldr, boční poldr s ovladatelným nátokem, nulová varianta). Vybraná varianta by poté měla projít procesem
EIA. Vedoucí Správy Zbrašovských aragonitových jeskyní rozebrala reálné a nevratné negativní dopady varianty s trvalým
zaplavením na životní prostředí a ekonomiku regionu, mezi které patří zejména likvidace teplické kyselky a s tím spojený zánik
Lázní Teplice nad Bečvou. Dále poškození Hranické propasti a Zbrašovských aragonitových jeskyní jako světových přírodních
unikátů a významných cílů cestovního ruchu. Tolik ve zkratce z jednání, další by mělo proběhnout v září 2020. Podotýkám, že
Zámrsky jsou od začátku proti trvalému zatopení. Uvidíme jak se jednání s Povodí Moravy bude nadále vyvíjet a budeme vás
informovat. Přejeme Vám klidný zbytek léta.
Alžběta Šimáčková,
místostarostka

Alžběta
Šimáčková
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Ze života farnosti

Vážení občané Zámrsk, milí farníci,
uvolnění vládních nařízení ohledně snahy zabránit šíření nového typu koronaviru způsobujícího nemoc COVID
19 se asi dočká nového zpřísnění. Rád bych se s Vámi podělil o několik vzpomínek na to, co se i v letošním
mimořádném roce podařilo:
Celoevropská akce „Noc kostelů“, která bývá tradičně poslední květnový pátek, je letos přeložena na 12.6. V
naší farnosti byl otevřený farní kostel, bylo možné vystoupit na věž farního kostela, pouze tradiční ochutnávku
doma pečeného chleba letos odpadla. Z menších kostelů a kaplí farnosti byla letos otevřena kaple Panny Marie v
Němeticích, kde pokračují opravy a zdobení, které směřuje k nadcházejícímu roku 2021, kdy budeme slavit
padesát let její existence.
S duchovní správou Svatého Hostýna byla domluvená naše farní pouť v neděli 14.6. Pouze kvůli hygienickým
omezením jsme nejeli společně autobusy, ale individuálně po rodinách auty nebo na kolech. Spolu s námi
proběhla 4. pouť krojovaných, zazpívala nám krojovaná schóla z Vlachovic. Opět můžeme děkovat za vývoj
počasí, kdy po ranní husté mlze bylo při křížové cestě pod mrakem a po požehnání už jsme vyšli před basiliku na
sluníčko.
Každoročně je pro farnost vyvrcholením školního roku výuky náboženství třeťáčků slavnost prvního svatého
přijímání. Letos byl společný termín v neděli 12.7. a Bohu díky se i v tak velkém počtu podařilo setkání pro
každého jedinečné a celoživotně důležité. Velká skupina biřmovanců, která se od loňského jara připravuje v
sedmi „oddílech“ se na přijetí svátosti křesťanské dospělosti chystá na neděli 9. srpna.
Požehnané dny a přes všechna přetrvávající omezení radost z daru života a odvahu víry přeje a na setkání při
slavnosti svatého biřmování se těší
o. Jan Bleša, farář
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Ze života farnosti
Slavnost Božího Těla
Koronavir se sice neztratil a ani nevymýtil, ale život kolem nás se
opět pomalými krůčky vrací k normálu. A platí to i o církevních
slavnostech, o které jsme byli ochuzeni o velikonočních svátcích.
Takže si umím představit, že se spousta z nás těšila na ve skrze letní
slavnost Těla a krve Páně, lidově Božího Těla. Aby taky ne, mše
sloužená pod širým nebem na náměstí v Kelči, obcemi nazdobené
oltáře po cestě do farního kostela, děvčata v bílých šatech jako
družičky, muzikanti, hasiči v uniformách nesoucí baldachýn, pod
kterým se skví monstrance. Není to jen vzpruha pro duši, ale i pro
oko.
Po cestě do farního kostela jsou celkem čtyři oltáře a nepsaným
pravidlem je, že na jejich chytání se podílejí obce farnosti. Náš
Zámrsko-Skaličský je hned ten první u bývalé spořitelny. Každý rok
dostáváme přiděleného nějakého světce či světici. Na nás padla sv.
Korona, co naplat bylo to symbolické v této době, ale ona chudák za
to, že se po ní jmenuje ta nemoc, nemůže. Trochu oříšek byl vůbec
najít nějaké její rozumné zobrazení, aby bylo viditelné v rámu
obrazu. Podařilo se, sice žádná kvalita, ale lepší než nic. Už od
začátku jsem říkala, že by si tato svatá zasloužila nějaké nové, klidně
i moderní zobrazení, když už je v tuto chvíli, tak neslavně slavná a je
v tom nevinně.
Pro přiblížení, svatá Korona je mučednicí z rané doby
křesťanství, ochránkyní před epidemiemi a její svátek si
připomínáme 14. května.
Podle údajů, které jsou k dispozici, víme, že se jako velmi mladá
stala manželkou Viktora - římského vojáka ze Sieny. Oba byli členy
rané křesťanské komunity. Sám Viktor byl křesťanem, který se
během pronásledování Kristových následovníků v Římské říši
nechtěl vzdát své víry, za což byl popraven stětím. Korona zemřela
jako mladá vdova také mučednickou smrtí během pronásledování
císaře Antonia Pia nebo Diokleciána. Dívka byla popravena
roztrhnutím mezi dvěma palmami. Její tělo bylo uvázáno uprostřed
dvou pevně ohnutých palem, po jejich uvolnění bylo obrovskou
sílou roztržené. Tento výjimečně krutý způsob popravy v
panovníkovi podmínila odpověď dívky, která odmítla obětovat
pohanským modlám: „Dali mi jméno Korona a ty chceš, abych byla
zbavena své koruny?“ Legenda o této mučedníci z pozdního
starověku je známá v Asii, Africe i Evropě. První řecká legenda
Viktora a Korony umisťuje jejich mučednictví do Damašku, později
se však opakovala v různých variantách. Z Blízkého východu se
legenda o ní dostala do Itálie nejpozději v šestém století. Ostatky
obou manželů se nacházejí v Castelfidardo na pobřeží Jaderského
moře nedaleko města Ancona. Už v tomto období byl postaven
kostel, který jim byl zasvěcen. V roce 997 přinesl císař Otto III. její
relikvie do Cách a v 14. století je císař Karel IV. nechal umístit do
chrámu sv. Víta v Praze. Z tohoto období pocházejí i první důkazy o
uctívání této světice v Bavorsku, České republice a Dolním

Futsalový turnaj kněží
V polovině února se konalo v Praze a
Říčanech u Prahy mistrovství Evropy kněží ve
futsalu. Pro naši zemi to byla významná
událost a možná to bude jediná takto
mezinárodní sportovní událost v ČR za celé
první pololetí roku 2020. Do Říčan a Prahy se
od 18. do 21.2. sjely téměř tři stovky
katolických duchovních z celé Evropy, aby se
spolu vzájemně utkali v sálové kopané. Nikdo
netušil, jaká doba nás čeká za pár dnů. Ale vše
je vždy v Božích rukou a tak můžeme Bohu
poděkovat, že se tato akce ještě mohla

Rakousku. Tam a v některých dalších oblastech světa je Korona
uctívána jako patronka, která chrání nejen před epidemiemi a
nepříznivým počasím, ale je také symbolem vytrvalosti ve víře. Kult
této světice je znám i v částech Rakouska. Rakouská média např.
poukazují na to, že skutečnost, že mince ražené rakouskou
mincovnou v letech 1892-1924 se nazývaly „korunami“ na památku
světice, by se měla vysvětlit skutečností, že sv. Korona je také
patronkou dobré investice, lovců pokladů a hráčů loterií.
Tolik tedy představení této světice. Boží Tělo letos připadlo na
11.6. a i tuto oltářovou výzvu jsme s pomocí děvčat ze Skaličky
zvládli bravurně. I počasí nás mělo rádo, tedy vše dopadlo, jak mělo.
Děkuji tímto Jarce a Tondovi Pajdlovým, Jarce Šupolové a paní
Ovčačíkové, protože bez nich by ten náš oltář určitě nebyl tak krásný
a mám radost, že nám ta spolupráce jde vždycky pěkně od ruky. Není
to samozřejmost a vážím si toho.
Zdeňka Hašová

uskutečnit před uzavřením státních hranic.
Mezinárodní turnaj kněžských týmů v
sálové kopané se poprvé uskutečnil na
přelomu druhého a třetího tisíciletí. Počet
účastníků turnaje rostl až byl v roce 2016
přizván i český tým tehdy pořádajícím
Slovenskem na 10. ročník soutěže. Od té doby
se naši kněží - fotbalisté účastní pravidelně.
Byli v Chorvatsku, Itálii, loni v Černé Hoře,
kde se rozhodlo o pořádání 14. mistrovství v
ČR.
Turnaj probíhá ve dvou hracích dnech: v
úterý se odehrají zápasy ve čtyřech
vylosovaných skupinách – každý s každým

následně hraje každý tým jeden až dva zápasy
kvalifikační. Po středečním dnu volna je hrací
den ve čtvrtek, kdy odehraje každý tým jedno
utkání o celkové umístění a nejlepší čtyři týmy
hrají semifinále a následně utkání o 3. a o 1.
místo. Týmy přijíždějí na turnaj v pondělí
večer, kdy setkání startuje společnou mší
svatou. Každý další den kněží společně slaví
bohoslužbu a mají společnou snídani a večeři.
Náplň volného dne záleží na organizátorovi, v
Praze jsme účastníkům po mši svaté ve
strahovském klášterním kostele nabídli
prohlídku pamětihodností města.
... pokračování na str.4
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Ze života farnosti
Futsalový turnaj kněží
pokračování ze str. 3
Od začátku školního roku se český tým
setkal k osmi tréninkům, což je náš dosavadní
rekord. Po stránce organizační vzali na sebe
největší břemeno farář v Budišově a Pyšele
Jiří Polách a P. Konstantin Petr Mikolajek, O.
Praem. – farář v Říčanech, kde se odehrála v
úterý ve dvou halách všechna skupinová a
kvalifikační utkání. Každý člen týmu pak měl
přidělený nějaký úkol. Kněží z Čech
domlouvali například místa ke slavení
bohoslužeb a hlavní celebranty z řad biskupů a
Moraváci přispívali proviantem, kelečská
farnost přispěla slivovicí v památečních
malovaných placačkách a o. Petr Káňa,
bývalý kaplan v Rajnochovicích, sestavil
harmonogram turnaje.
Velmi rád budu vzpomínat na úterní ranní
mši svatou v kostele v Říčanech, kam se jen
tak tak všichni účastníci vešli. Hlavním
celebrantem byl papežský nuncius Mons.
Charles Daniel Balvo a bohoslužbu
doprovázel sbor místní školy. Když začal
zpívat píseň z muzikálu Jesus Christ
Superstar, bylo slyšet víc zpěv v chrámové
lodi než kůr. Paní sbormistryně nám řekla,
jaký to na její studenty udělalo dojem. Po této
mši svaté jsme odehráli pět utkání v říčanské
hale, kam přijelo skoro 200 fanoušků. To byl
okamžik, který nás od těch předchozích
turnajů odlišil, tak moc se dosud nikde
nefandilo. Výsledkově jsme naplnili tajné
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týmové přání být do desátého místa a byla
pochvala hráčů ostatních týmů. Starosta Říčan
Ladislav Kořen při závěrečném ceremoniálu
poznamenal: „Ani nevíte, co jste pro pověst
Církve v Republice udělali.“ Bohu díky, že to
tak dopadlo.
o. Jan Bleša
Výsledky soutěžních zápasů Českého
kněžského týmu na 14. mistrovství Evropy
kněží ve futsalu v Praze a v Říčanech

přehledně:
Ve skupině (sportovní hala v Říčanech v úterý
18.2.2020)
ČR – Itálie 0:0, ČR – Kazachstán 2:0, ČR –
Portugalsko 0:1, ČR – Maďarsko 1:2;
kvalifikace o umístění: ČR – Rakousko 3:2
Finálový den (hala UNYP Praha, ve čtvrtek
20.2.2020)
utkání o 9. místo: ČR – Chorvatsko 0:0, na
pokutové kopy 0:1

Obec Zámrsky
Zastupitelstvo obce Zámrsky
Zápis č. 1/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Zámrsky ze dne 8.6. 2020.
Schůze se konala v 17:00 na obecním úřadě v Zámrskách
Ze zastupitelstva obce přítomni: Šimáčková Alžběta, Ing. Vozák Zdeněk, Pavlík František, Kubeša Pavel, Neubauer Jan,
Oravová Marie
Omluveni: Pala Arnošt
Ověřovatelé zápisu: Ing. Vozák Zdeněk, Pavlík František
Zapisovatel: Hašová Zdeňka
Program:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Projednání Dodatku č.2 ke smlouvě o Dopravní obslužnosti
4. Spádovost školy a školky Kelč, Skalička
5. Projednání záměru na Pachtovní smlouvu na pozemek 643/3
6. Schválení Závěrečného účtu za rok 2019
7. Schválení účetní uzávěrky a nápravných opatření za rok 2019
8. Schválení členského příspěvku Mikroregionu Hranicko na OPP Libora Trlifaje
9. Schválení přijetí dotace z Olomouckého kraje ve výši 500 tisíc korun na chodník přes Hať
10. Návrh na prodej parc. č. 487/2 i s pozemkem Povodí Moravy a.s.
11. Linka bezpečí z.s., žádost o podporu
12. Žádost p. Jaroslava Mrhala o umístění včelstva v K.ú. Zámrsky
13. Projekt budoucího parkoviště ke KD na parc. Č. 98/,94 v K.ú. Zámrsky
14. Diskuse, závěr
1.
Zasedání zahájila místostarostka obce paní Šimáčková Alžběta, přečetla program schůze a navrhla doplnit do programu:
bod 15) Rozpočtové opatření č.1/2020 a bod 16) Projednání zařazení správního území obce do MAS pro roky 2021 – 2027 program byl schválen. Dále navrhla zapisovatele p. Hašovou Zdeňku, ověřovatele zápisu: Ing.Vozáka Zdeňka a Pavlíka
Františka.
hlasování - pro 6 hlasů: schváleno
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva – přečetl p. Pavlík František. K plnění usnesení nebyly vzneseny žádné
připomínky, schůze byla zahájena.
hlasování – pro 6 hlasů: schváleno
3. Zastupitelstvo obce projednalo Dodatek č. 2 ke smlouvě o Dopravní obslužnosti. Vzhledem k patové situaci, kdy autobusová
doprava, i přes opětovný nástup žáků do škol po pandemii, setrvává v režimu jarních prázdnin, a také špatné informovanosti ze
strany dopravce a nereagování na stížnosti ze stran občanů a starosty obce. Pověřuje zastupitelstvo obce místostarostku
prověřením situace a cenových pásem dopravce, které jsou dle nich chybné, dále zjištěním, jak bylo pokročeno s prodloužením
odpolední linky z obce Skalička. Zastupitelstvo není ochotno podepsat tento dodatek za daných podmínek
zastupitelstvo projednalo
4. Zastupitelstvo obce projednalo spádovost školního a předškolního vzdělávání obce Zámrsky. Smlouvu o této spádovosti obec
již léta nemá podepsanou s žádnou z okolních obcí provozujících ZŠ a MŠ. Místostarostka obce podala zastupitelům informace
k tomuto bodu. Část žáků z obce navštěvuje MŠ a ZŠ Kelč a část MŠ a ZŠ Skalička. Jelikož je ze zákona možné podepsat
takovýchto smluv několik, probíhá tedy jednání jak s městem Kelč jako zřizovatelem ZŠ a MŠ, tak budou následovat jednání i s
obcí Skalička jakožto zřizovatelem. Je třeba dohodnout podmínky za jakých by takováto smlouva mohla být schválena
zastupitelstvem a následně podepsána.
Zastupitelstvo bere na vědomí
5.
Zastupitelstvo obce projednalo záměr na Pachtovní smlouvu týkající se pozemku 643/63, o kterou svou žádostí projevil
zájem Nadační fond Adventního společenství sobotního odpočinutí sídlící v obci Zámrsky č.p.112. Tento pozemek sousedí s
budovou, kterou užívají a chtějí jej používat pro pizzerii. Zastupitelstvo obce schválilo vyvěšení záměru na pachtovní smlouvu
na pozemek 643/63 za stejných podmínek za jakých obec pozemky pronajímá tj. 1553 kč/ha. Zastupitelstvo si vymiňuje, aby
součástí této pachtovní smlouvy bylo umožnění bezproblémového vjezdu zemědělské techniky na sousední pozemek.
hlasování – pro 6 hlasů: schváleno
6. Zastupitelstvo obce se seznámilo a schválilo Návrh Závěrečného účtu obce Zámrsky za rok 2019.
hlasování – pro 6 hlasů schváleno
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Obec Zámrsky
Zastupitelstvo obce Zámrsky
Zápis č. 1/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Zámrsky ze dne 8.6. 2020.
Schůze se konala v 17:00 na obecním úřadě v Zámrskách
7. Zastupitelstvo obce se seznámilo a schválilo Účetní uzávěrku za rok 2019 jejíž součástí jsou i nápravná opatření dle
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 při němž byl zjištěn tento nedostatek: Obec neúčtovala o předpisu
mzdových nákladů, závazků vyplývajících ze tří dohod o pracích konaných mimo prac. poměr v celkové výši 3.706Kč za
období 12/2019, na účtu 521 – Mzdové náklady a na účtu 331 – Zaměstnanci.
Obec před okamžikem vypořádání transferu poskytnutého z rozpočtu Olomouckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj (
dotace z Ol. Kraje ve výši 15.000Kč a neinvestiční dotace z MMR ve výši 2.541.722Kč) nezaúčtovala prostřednictvím účtu 388
– Dohadné účty aktivní časovou a věcnou souvislost nákladů a výnosů. O těchto nedostatcích zastupitelstvo obce informovala
účetní p. Hašová Zdeňka. Zastupitelstvo obce Zámrsky ukládá účetní jednotce zjednat nápravu výtek tj. včasné účtování
přepisů mezd brigádníků a ukládá účtovat přijaté dotace před vypořádáním na účet 388 – Dohadné účty aktivní. Tyto účetní
nedostatky byly již napraveny.
hlasování - pro 6 hlasů: schváleno
8. Zastupitelstvo obce schválilo žádost Mikroregionu Hranicko o členský příspěvek. Jedná se o příspěvek na OPP p. Trlifaje
Libora ve výši 6603,25 Kč. P. Trlifaj Libor je v současnosti zaměstnán v naší obci prostřednictvím projektu zaměstnanosti právě
přes Mikroregion Hranicko zaměstnán.
hlasování – pro 6 hlasů: schváleno
9. Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace z Olomouckého kraje ve výši 500.000Kč z dotačního programu ,, Program
obnovy venkova Olomouckého kraje 2020“, v dotačním titulu ,, Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“ na akci
,,Chodníky Zámrsky“ na stavební výdaje na vybudování chodníku. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smluvními
podmínkami a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o přijetí této dotace.
hlasování – pro 6 hlasů: schváleno
10.Zastupitelstvo obce projednalo návrh na prodej parc.č. 487/2 i s pozemkem Povodí Moravy a.s.. Po seznámení se s
aktualitami této problematiky došlo zastupitelstvo obce ke stanovisku, že pokud by se jednalo o odkup budov a jejich následná
demolice jsou ochotni hlasovat, ale dotčeného pozemku se zbavovat nechtějí, jednou z možností by mohl být pronájem
pozemku. Zastupitelům vadí neochota s nimi jednat ze strany Povodí. Povodí Moravy není ochotno vzít na vědomí požadavky
zastupipitelstva obce.
hlasování – proti 6 hlasů: neschváleno
11.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost Linky bezpečí, z.s. o finanční podporu. Zastupitelstvo je toho názoru, že takovéto
spolky by měl podporovat sám stát a ne obce.
hlasování – proti 6 hlasů: neschváleno
12.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Jaroslava Mrhala ze Skaličky o umístění včelstev na obecním pozemku,
přesněji na pozemku č. 331 v katastrálním území obce Zámrsky u Hlubočka.
hlasování – pro 6 hlasů: schváleno
13.
Zastupitelstvo obce projednalo možnosti projektu budoucího parkoviště ke Kulturnímu domu v Zámrskách na parcele
č. 98, 94 v k.ú. Zámrsky. Zastupitelstvo probralo několik možností, jak by toto parkoviště mohlo v budoucnu vypadat, probralo i
možné technické řešení. Shodlo se, ale na tom, že je nutné, aby parcely posoudil odborník, zda je vůbec technicky a z hlediska
dopravy možné na tomto místě vybudovat parkoviště a v jaké podobě. Zastupitelstvo pověřilo místostarostku oslovením
odborníka a případným objednáním posouzení. Na základě tohoto posudky by mohly být vyhotoveny plány.
zastupitelstvo projednalo
14.
Zastupitelstvo obce projednalo Návrh rozpočtového opatření č.1/2020, bylo účetní seznámeno s nutností posílení
paragrafu 5512, pol. 5169 tedy požární ochrana, položka nákup služeb jinde nezařazených, a to z důvodu nenadálé větší opravy
hasičského auta. Rozpočet je nutné na této položce navýšit o 35.000Kč.
hlasování – pro 6 hlasů: schváleno
15.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost MAS Hranicko, tedy Místní akční skupiny Hranicko, o zařazení obce do své
působnosti pro roky 2021 – 2027. Zastupitelstvo pověřilo místostarostku zjištěním dosavadního přínosu členství obce Zámrsky
a rozdílu členství v Mikroregionu Hranicko.
zastupitelstvo bere na vědomí
16. 1) V rámci diskuse bylo zastupitelstvo seznámeno se zahájením společného územního řízení a stavebního řízení
souvisejícího s výstavbou chodníku přes Hať.
2) Byly předneseny závady, které se v průběhu užívání objevily na KD a to jsou nefunkční odtahy digestoří v kuchyni KD a
nevyhovující venkovní ukončení tohoto odtahu. Je zároveň s fasádou a v zimních měsících díky tomu namrzá fasáda.
Reklamace popraskaného zdiva v hospodě, dokončení kotelny a vybudování vyvýšení k oknu do sklepa, kde kvůli dovozu
beček stojí nevzhledná dřevěná paleta.
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Obec Zámrsky
Zastupitelstvo obce Zámrsky
Zápis č. 1/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Zámrsky ze dne 8.6. 2020.
Schůze se konala v 17:00 na obecním úřadě v Zámrskách
3) Prověření možnosti umístění kontejneru na železo, železo se nevzhledně kupí u obecní stodoly.
4) Zastupitelstvo urgovalo řešení místních zborů a úpravy jejich okolí, pověřilo místostarostku obesláním majitelů dotčených
staveb a s návrhem dalšího řešení.
5) Zastupitelé vznesli návrh na vybudování značení či ostrůvku u Segeťového z důvodu množství mylně projíždějících aut a
nebezpečí zranění dětí, které si hrají o kolo hřiště. Pověřují místostarostku prověřením možností.
6) Zastupitelstvo bylo také seznámeno s plánovanou renovací elektrifikace obce. Společnost ČEZ připravuje projekt, při němž
elektrifikaci vybuduje pod zemí. Na základě zaslaných mapek je nutné prověřit proč R3 – R2 na mapkách v zemi nejsou, a také
zpracovat pasportizaci veřejného osvětlení i místního rozhlasu z důvodu zrušení sloupů. Dále je třeba vzhledem k výstavbě
chodníků projednat, alespoň částečné urychlení vybudování zemního vedení v dotčeném úseku. Tímto zastupitelstvo pověřuje
místostarostku obce.
7) Dalším bodem diskuse bylo odstranění stromoví u Ledvinového. Projednat s majitelem možnosti a nabídnout řešení, jedná se
o dřeviny, které rostou na pozemcích obce a překáží.
8) Zastupitelstvo obce na základě podnětu p. Pilipové o změně územního plánu obce, pověřilo místostarostku obce o zjištění
možnosti změny, dodatku či výjimky, případně zjistit zájem i u ostatních občanu.
9) Jako další bod diskuse bylo předneseno téma pasportizace veřejného osvětlení obce, byl pověřen Jan Neubauer výběrem
vhodných kandidátů.
Zasedání bylo ukončeno ve 20.00 hod.
Starosta obce: Pala Arnošt
Místostarostka obce: Šimáčková Alžběta

U s n e s e n í č. 2/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Zámrsky
konaného dne 15.7.2020 na obecním úřadě v Zámrskách v 18:00 hod
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Prodloužení pracovní smlouvy na VPP s Úřadem práce.
2. Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku Chodníky Zámrsky.
3. Průběh jednání na MěÚ Hranice týkající se možných rizik uvažované výstavby Vodního díla Skalička.
Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí
4. Podání žádosti o prodloužení Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných pracích a poskytnutí
příspěvku č. PRAV-V-12/2020 s Úřadem práce v Přerově
5. Výsledek výběrového řízení a smlouvu s vítěznou firmou o provedení zakázky Chodníky Zámrsky.
6. Výsledky jednání na MěÚ Hranice týkající se možných rizik uvažované výstavby Vodního díla Skalička.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
1. Ověřovatelé zápisu pana Ing. Vozáka Zdeňka a pana Pavlíka Františka, zapisovatele Hašovou Zdeňku.
(hlasování - pro 6 hlasů)
2. Program schůze s doplněnými body:
1) Výsledek Výběrového řízení, protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek, smlouva o dílo s firmou Vacula Silniční s.r.o.
2) Výsledek jednání na MěÚ Hranice – seznámení s riziky spojenými s uvažovanou výstavbou Vodního díla Skalička.
(hlasování-pro 6hlasů)
3. Přijetí dotačního titulu Program podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku z MMR, na doplnění
hracích prvků na dětském hřišti. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem.
(hlasování-pro 6 hlasů)
4. Zastupitelstvo obce určuje starostu obce, aby spolupracoval s pořizovatelem při pořizování a projednávání zprávy o
uplatňování územního plánu.
(hlasování-pro 6 hlasů)
5. Pacht pozemku p.č. 643/3 v k.ú. Zámrsky a pověřuje starostu obce podpisem pachtovní smlouvy.
(hlasování-pro 6 hlasů)
6. Koupi pozemku č. 71/2 pod budoucí stavbou chodníku přes Hať. Pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
(hlasování-pro 6 hlasů)
7. Podepsání pracovní smlouvy na dobu neurčitou s účetní obce Zámrsky a pověřuje starostu obce jejím uzavřením.
(hlasování-pro 5 hlas, zdržel se - 1)
8. Přijetí dotace Olomouckého kraje č. 2020/02138/OSR/DSM z dotačního programu ,, Program obnovy venkova
Olomouckého kraje 2020“, v dotačním titulu č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
(hlasování - pro 6 hlasů)
Starosta obce: Pala Arnošt

Místostarostka obce: Šimáčková Alžběta
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Dění v obci
Víkend plný oslav
V uplynulém nouzovém stavu utichlo
téměř všechno, jen čas běžel stejně, den za
dnem. Narozeniny, svátky, výročí si každý
slavil v tichosti doma. Plánované oslavy byly
přesunuty na neurčito. Ale všechno jednou
končí, a tak se téměř všichni oslavenci dočkali
svých sešlostí a u některých jsme se zapotili v
jediný den, jak my od hasičů, tak i zástupci
kulturní komise.
A takovýmto dnem byl 14.červen 2020.
Začal oslavně již brzy ráno, a to mší svatou v
naší kapli. Při ní jsme oslavili nejenom sv.
Antonína, ale také významné životní jubileum
pana Pajdle. Mše svatá byla ozvláštněna
přítomností Mons. Antonína Baslera, kterého
jsme velmi rádi přivítali opět v Zámrskách, a

který se naší delegaci stal tak trochu
pomocníkem. Tím, že nám věnoval prostor na
konci mše svaté, abychom mohli pogratulovat
takzvaně v přímém přenosu nejen panu
Pajdlovi, ale také otci samotnému ke
jmeninám. Možná byl oslavenec trochu
překvapený a já věřím, že příjemně. Ale tato
příležitost se prostě ke gratulacím vybízela, a
proto byla náležitě využita. Takže nám ten
oslavový den začal hned zvesela, v dobré
náladě, a ještě s požehnáním. Co víc si přát.
Za druhým oslavencem v pořadí kulturní
komise i zástupci hasičů vyrazili hned
odpoledne. Své rodinné oslavy se dočkal i pan
Vozák náš hasičský matador. Později, ale
přece a ve zdraví, to je hlavní. Připojili jsme se
tedy k zástupu gratulantů z řad rodiny, ale i
přátel a musím říct, že to oslavované jubileum

Z oslavy pana Antonína Pajdly

by panu Vozákovi málo kdo hádal. No, a
protože v Zámrskách bývá většinou veselo a u
Vozáků zvlášť jsme v příjemné společnosti, u
dobrého moku všichni setrvali v hovoru, tanci
i zpěvu do pozdních nočních hodin. Troufám
si říct, že nám všem už to družení zřejmě
chybělo, takže nikdo nikam nespěchal.
Bylo sice náročné, vše zvládnout, a ještě u
toho stihnout nějakou činnost v domácnosti,
ale i tak jsme rádi, že máme příležitost s vámi
jubilanty z řad starších posedět, povykládat,
poslechnout si vaše zážitky. Leckdy je to
zajímavé, poučené a veselé povídání. A když
je co oslavovat, tak s chutí do toho.
Všem oslavencům tedy ještě jednou hodně
zdraví, sil a elánu do dalších let.
Zdeňka Hašová

Z oslavy pana Václava Vozáka

Blahopřejeme jubilantům naší obce
V nejbližších dnech oslaví významná životní jubilea tito občané:
srpen
Schindler Ferdinand
Vozáková Božena
Vinklárek František

září
Šarmanová Jarmila
Mašlaňová Františka
Schindler Radovan

říjen
Pala Petr

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

Úřední hodiny na OÚ Zámrsky
Po
St

8:00 – 11:30 13:00 – 17:00
8:00 – 11:30 13:00 – 17:00

kontakt: www.zamrsky.cz
telefon: 581 623 536
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Provoz knihovny
Každé úterý 17:30 – 19:30 v 1p. KD Zámrsky

Dění v obci
NOHEJBAL V ZÁMRSKÁCH
Jak je momentálně známo,
aktivním sportem č. 1 v
Zámrskách, hlavně mužského
osazenstva, je nohejbal. Hrajeme na našem krásném hřišti s
nově upraveným povrchem,
většinou každou neděli od 10:00
hodin a přes týden v úterý a ve
čtvrtek od 18:00 hodin. Píšu
většinou, protože „Tento způsob
léta zdá se být poněkud nešťastný…“ co se týče počasí, takže
změny termínu akčně řešíme
žhavením telefonů.
Myslím si, že bychom v
Zámrskách poskládali v pohodě
i čtyři kvalitní týmy. Děláme si
to trochu i sportovně společenské, hlavně s kvalitním pitným
režimem a občas i s malým, ale
vydatným bufetem. Také se už
stalo krásným zaběhnutým
pravidlem, že kdo má svátek

nebo narozeniny, přinese malé
pohoštění pro všechny zúčastněné hráče.
Tak kdo má chuť si to s námi
vyzkoušet a zasportovat si, bude
vždy vítán. Tímto bych chtěl
ještě také apelovat na rodiče a
jejich děti, síť je natažená stále a
proto si to můžou jít také vyzkoušet. Je to sport, který zvládnou i děvčata, tak se nestyďte,
domluvte se mezi sebou a
přijďte to zkusit, máte přece
prázdniny. Už se na hřišti nějaký
potěr schází a je vidět, jak se
zlepšují.
Nám, co máme tento sport
rádi, přeji, ať se nás elán a hlavně
zdraví drží, abychom se mohli
na našem oblíbeném hřišti ještě
dlouho scházet a dělat si tímto
sportem radost.

Z pravidelného hraní nohejbalu na našem hřišti

Čupo

Volejbalový „mančaft“
v Zámrskách

Z pravidelného hraní volejbalu na našem hřišti

…a tak se to jednou stalo, že vedle našich nohejbalových
borců – kolegů, vyrostl v Zámrskách mančaft volejbalový.
Historie vzniku je tady poměrně krátká, ale protože sport je
pohyb přirozený, je potřeba ho podpořit nejenom pro příští
generaci našich dětí, ale i pro radost a pro onu nejzásadnější věc
- vyplavení endorfinů. Je již tradicí, že se scházíme v neděli
odpoledne na hřišti, abychom potrénovali, zlepšili techniku a
strategii hry, následně utužovali kolektiv v místní hospůdce na
venkovním posezení. Operativně se sejdeme i jednou v týdnu,
ovšem neděle, ta je zkrátka vyčleněná. Členové a nadšenci pro
tento míčový sport jsou různé věkové skupiny, jsou to v první
řadě manželské páry a mnohdy už i jejich děti. Humor a
hecování po celou dobu bývá tak nakažlivý, že nám neodolali i
někteří nohejbalisté, a tak se často stává, že jsou v neděli
přítomni na hřišti 2x :-).
Chtěli jsme navázat spojení i s jiným volejbalovým
mančaftem, a tak nám naše operativní manažerka Irenka
Vinklárková sjednala utkání v Miloticích nad Bečvou, kde bych
si troufla tvrdit, že jsme obhájili naše téměř roční trénování
versus 20ti letým zkušenostem milotických volejbalistů. Teď se
budeme tešit, že nám návštěvu oplatí a budeme hostiteli my
Zámršťáci. No a kdo ví, třeba budeme mít jak se říká i koule na
to, se přihlásit na každoročně konaný volejbalový turnaj o pohár
v Hustopečích nad Bečvou. (omlouvám se členům týmu za
opovážlivost, ještě to neví).
Sportu a míčovým hrám obzvlášť ZDAR.
Za volejbalový mančaft nejmenší členka Lenka Kubešová
PS: Nebráníme se i případnému náboru, a proto kdo by chtěl, ať
se dostaví na hřiště - každou neděli od 16:30.
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Zámršťané
Můj letošní začátek prázdnin
Letos po ukončení školy 30.
června jsem se moc těšil na
prázdniny s paní učitelkou,
ředitelkou a panem učitelem na
loděnici v Hranicích. Ale ještě
před tím pro nás páťáky připravili
učitelé krásný program na rozloučenou na loděnici. Bylo to ještě
před koncem školního roku a naše
vystoupení, co jsme se za celých 5
let ve škole naučili, završila
krásná píseň se všemi učiteli a
rodiči. Bylo to moc dojemné a
krásné a všem učitelům ze školy
ze Skaličky ještě jednou moc
děkuji za krásných 5 let učení. Ale
pak v červenci od 8 do 10 jsme
ještě strávili společně 3 dny.
Jeden den na kolech, jeden den na
vodě a pak už všechny ty hry a
zajímavosti… Bylo to úžasné. A
já jako vždy po tomto rozloučení
se školou jsem odjel ke svému

milovanému rybníku za strýcem
Márou a jeho synem. Tam jsem si
užíval 10 dní u vody. I když v tom
týdnu jak jsem tam byl hodně
pršelo, ale nějaké ryby jsme
chytili a hodně jsme je udili a
jedli. Tatínek s maminkou a

Míšou tam za námi přijeli na
víkend, tak jsem tam potom už
nebyl tak sám. Zatím letošní
prázdniny si užívám tak jak mám
rád. A to ještě nás čeká dovolená
na chalupě v Čechách zase u vody
– jak jinak. Už se moc těším. Ale

také na kamarády a jak to pak
bude ve škole v Hranicích. Všem
Vám ještě přeji krásné léto, hodně
sluníčka a krásných zážitků.
Matěj Pala

Náš soused, zámršťák, Antonín Šarman píše básně a tak se s námi o pár z nich podělil.
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ZÁMRSKY NĚŽNĚ
ZÁMRSKY MALÁ VESNIČKA
V KOPCI SE CHOULÍ CELIČKÁ
MÁLOKDO NA SVĚTĚ ZNÁ
ŽE ZÁMRSKY - VES LÍBEZNÁ
NAŠLA SI TO SPRÁVNÉ MÍSTO
KAM VODA NEMŮŽE - TOŤ JISTO
VODA TU NIKDY NEDOSÁHNE
POJISTIT SE JE VŽDY SNADNÉ
LIDÉ ZDE ŽIJÍ V KLIDU
SNAD NIKDY NEBUDOU TŘÍT BÍDU
ČAS CO NEÚPROSNĚ BĚŽÍ
UKRÁJÍ DNY NA KOSTELNÍ VĚŽI
SOUSEDÉ V POTU TVÁŘE
ČEKAJÍ AŽ SLUNCE ZÁŘE
POMŮŽE RŮST KAŽDÉ TRAVINĚ
CO POSEČENÁ SKONČÍ V KRAVÍNĚ
ČAS NÁM VŠEM STEJNĚ BĚŽÍ
HODINY NA ZÁMRSKÉ VĚŽI
ODBÍJÍ TĚLA STÁRNUTÍ
HODNOTIT ŽIVOT NÁS NUTÍ
V MLÁDÍ TO ČLOVĚK NEVNÍMÁ
NEŠKODÍ MU MELUZÍNA
TEN ZÁMRSKÝ KOSTELÍČEK
STÁL OBČANY HODNĚ SIL
NEŽ HO PAN ARCIBISKUP
BLAHOSKLONNĚ POSVĚTIL
DNES TAM CHODÍ PRO ÚTĚCHU
TEN KDO V BOHA VĚŘÍ
ZVON MU K TOMU PĚKNĚ ZVONÍ
NA KOSTELNÍ VĚŽI
HASIČI MYSLIVCI A ŽENY V AKCI
NEJSOU POLETUJÍCÍ VRABCI
O ZÁBAVU SE STARAJÍ
ZE SVÉHO ČASU DÁVAJÍ
OSTATNÍM HODNĚ RADOSTI
NAMÁHAJÍ SVOJE KOSTI
PRO LEPŠÍ POZEMSKÉ ŽITÍ
RADOST Z NICH MUSÍME MÍTI
TAK AŤ JIM KVETE KVÍTÍ
A SLUNCE JASNĚ SVÍTÍ

ŠARMAN
PÍŠI BEZ TEČEK ČÁREK
ZATO S OTAZNÍKY
ŽE MNE POCHOPÍTE
ZA TO VELKÉ DÍKY
NĚKDY VESELE JINDY VÁŽNĚ
PODLE TOHO JAKÉ JSOU LÁZNĚ
DO KTERÝCH SPOLEČNOST NÁS HODÍ
BRAŇ SE ČLOVĚČE - TAK UŽ TO CHODÍ

KORONAVIRUS 1
DOSTALI JSME DÁREK
LIBOVÝ PÁREK
BYLA TO KLASA
Z MOROVÉHO MASA
A K TOMU DŽÍNY
TÉŽ BYLY Z ČÍNY
TO LEPŠÍ NÁS TEPRV ČEKÁ
VIRUS VELKÁ ŘEKA
NEVÍME KUDY A JAK
PŘILETĚL TEN ZABIJÁK
SMUTNO PO VLASTI ČESKÉ
BYLO TO TU TAK HEZKÉ
ALE ZÁKEŘNÝ KORONAVIRUS
UKRADL NÁM ŽIVOTA KUS
ČEHO SE JEŠTĚ DOČKÁME
NEŽ NA NÁS ŽULOVÝ KÁMEN
POLOŽÍ NAŠI PŘÍBUZNÍ
KTERÝM SMUTNÁ HUDBA ZNÍ
NAD ČÍNSKOU NEKÁZNÍ
CO ZPŮSOBILA TOLIK HOŘE
SLZY BY ZAPLAVILY MOŘE
UŽ NESTAČÍ Z OČÍ TÉCI
PÁLÍ JAKO OHEŇ V PECI
MY CO UŽ MÁME NA MÁLE
ZAPLATILI JSME PENÁLE
ZA PŘEKOTNÉ MNOŽENÍ
NEROZUMNÉ TO LIDSTVA SNAŽENÍ

KORONAVIRUS 2
V AUTĚ MÁM DVĚ ROUŠKY
TO ŽIVOTA JSOU ZKOUŠKY
DOBŘE VÍM ŽE ZEMĚ CELÁ
TO NEŠTĚSTÍ NECHTĚLA
NAŠI ČÍNŠTÍ BRATŘI
TAK JAK SE TO PATŘÍ
ZAVČAS NÁM NEŘEKLI
JAK HODNĚ SE SEKLI
ŽE VYPUSTILI Z LÁHVE DŽINA
TO UMÍ HLAVNĚ ČÍNA
MY JSME NIC NEVĚDĚLI
STRACHEM SE POTOM CHVĚLI
I JINÍ TO NEVĚDĚLI
A TAKÉ VIRUS MĚLI
ČÍŇANÉ PLNÝ VŮZ
DOVEZLI NÁM TEN HNUS
A DOBA PLNÁ HRŮZ
ZBRZDILA ROZVOJ MŮZ
TELEFONNÍ SPOLEČNOSTI SE NAŽRALY
KDYŽ KORONAVIRUS OŽRALÝ
NUTIL NÁROD K VOLÁNÍ
OD RÁNA DO KLEKÁNÍ
ZNIČIL LIDSKÉ VZTAHY
A MNOZÍ DO DLAHY
UZAMKLI SVÉ MOZKY
Z JINÝCH ZBYLY JEN TROSKY
A TEN KDO HO PŘEŽIL
PÁR MĚSÍCŮ JAKO BY NEŽIL

››

Dění v obci
NEKROLOG
V

Kdo v srdcích žije, nikdy neumírá.
Se smutkem opět zařazujeme naši nejméně oblíbenou část zpravodaje, nekrolog. Bohužel se nám v
posledních číslech téměř zabydlel, ale to už je osud.
Pondělí 13.července 2020 se Zámrskami rozezněl umíráček, aby na vědomost dal, že po dlouhé a těžké nemoci odešla ve věku 81 let paní
Jarmila Segeťová. Milovaná manželka, maminka, babička a prababička, ale také sousedka, paní učitelka a knihovnice. Rádi bychom si ji
tímto článkem připomněli.
Paní Jarmila Segeťová se narodila 9.ledna 1939 manželům Anně a
Antonínovi Klvaňovým jako nejmladší ze 3 dětí. Dětství prožila v spolu
se svými sourozenci Antonínem a Marií v Zámrskách. Základní vzdělání
získala nejprve v Zámrskách a později v Kelči. Její láska po vědění a láska
k dětem ji jednoznačně předurčila k výběru budoucího povolání a to
učitelky v mateřské škole. Potřebné vzdělání získala na Pedagogické
škole v Přerově. První učitelské léta a ostruhy získala v tzv. žňovém útulku
ve Skaličce, poté v Hranicích či Lučicích, ale vítr ji zavál zpět do Skaličky,
kde mateřskou školu vedla, poději jako ředitelka, až do odchodu do
důchodu v roce 1994. Stála u zrodu nové budovy mateřské školy v roce
1979. Byla členkou kulturní komise při MNV Skalička a nositelem vlastně
organizátorem většiny kulturního dění nejen ve Skaličce, ale i v
přidružených okolních obcích. V 80. letech převzala vedení místní
knihovny v Zámrskách a funkci knihovnice vykonávala až do roku 2018,
kdy jí to zdraví již nedovolovalo.
27. 4 .1963 se provdala za pana Čestmíra Segeťu, vychovali společně
dcery Jitku a Renatu. Její velikou láskou byly také vnoučata Jitka, Jiří,
Martin a Petra. Prožívala s nimi krásné chvíle nejen o prázdninách v
Zámrskách, ale také důležité milníky jejich životů a byla na ně vždy
náležitě hrdá. Velkou byť jen krátkou radostí byla i pravnučka Ema, na
jejíž příchod se velmi těšila. Spolu s manželem prožili krásných a pro
některé z nás neuvěřitelných 57 let života, které zčeřila až zákeřná nemoc
a nakonec smrt.
Paní učitelka v mateřské škole je první člověk, se kterým se malé dítko
potkává, když poprvé opouští bezpečí domova. Je to taková zástupkyně
maminky i ona utírá uplakané oči, fouká bolístky, chválí, ale také se vadí,
když děti zlobí. A při tom všem otevírá dveře do jiného života, toho
školního. Většina z nás měla to štěstí, že toto období prožila právě s paní
Segeťovou. Vždy hodná, veselá a trpělivá nás s úsměvem každé ráno
vítala za svou katedrou, aby nám kousek po kousku přiblížila další nové
věci. Dny plynuly a my najednou uměli spoustu básniček, písniček i
obrázky z pod našich pastelek najedou dávaly smysl. I když jsme vyváděli
lumpárny, a že jich bylo napříč těm generacím, které učila, uměla se sice
zlobit a být přísná, často však pro nás bylo větším trestem to, že jsme ji
rozesmutnili.
Její práce nekončila zamčenými dveřmi školky po pracovní době, pokračovala ještě cestou domů, kdy některé z nás měla pod křídly ještě v
autobuse do Zámrsk. Připravovala s námi přednášení básniček u pomníku padlých při lampiónovém průvodu, vystupování na besedě s důchodci,
dříve i MDŽ. Všechny ty básničky a písničky s námi trpělivě nacvičovala a my byli takoví lajdáci, až je mi to zpětně líto. Ale ani po nástupu do
důchodu nám z obzoru nezmizela. Dál s úsměvem a dobrou náladou vítala návštěvníky naší místní knihovny. Dlouhá léta předsedala volební
komisi v naší obci, prostě byla tu pořád. I když už ji sužovala nemoc, ráda každého z nás potkala a prohodila pár slov, i když třeba jen z křesla pod
ořechem na dvorku.
A tak s ní odešel i kousek Zámrsk, ale ve vzpomínkách a na společných fotkách ze školkovních let s námi zůstává.
Do posledních chvil byla paní Segeťová obklopená láskou a péčí celé rodiny v čele s manželem Čestmírem a statečně a tiše nesla svou nemoc až do
12. července 2020, kdy se odebrala na věčnost. A za to jim patří veliký dík a obdiv.
Na závěr je třeba poděkovat, poděkovat za veškerou obětavost, lásku, píli a nekončící práci, kterou věnovala nejenom svým bližním, ale celé
obci, potažmo nám všem. Takových osobností je jako šafránu a my jsme měli to štěstí, že jsme paní Segeťovou směli potkat, a že byla součástí
Zámrsk.
Nashledanou v lepších zítřcích.

››
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Kronika obce
Rok 1933

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. Při přepisu kroniky se nijak do obsahu nezasahuje,
přepisujeme prostě děj, jak byl tehdejším kronikářem zaznamenán.

Co bylo počíti? Ihned zase
deputace a sice Fr. Honeš, Fr.
Mašláň k okresnímu úřadu s
proslovem aby ona neblahá schůze
byla prohlášena za zmatečnou,
poněvadž se v ní jednalo o celý
příděl 50 Ha a nyní se jedná o 30
Ha za tak výhodných podmínek.
Pan okresní hejtman dosud
nepředpojatý to uznal a poradil
správný postup a sice svolati
manifestační schůzi občanů a na
základě resoluce z této požádati o
pořádání nové schůze obec.
zastup. okresní úřad. Schůze
manifestační pořádána dne 21.
března za předsednictví Fr.
Mašlaně st., situaci vysvětlil Fr.
Honeš, zapisovatelem byl
kronikář. Resoluce vyzněla v ten
smysl, že všichni občané součastní
z 63. dom. Čísel, bezpodmínečně
žádali, aby les získala obec a ne
družstvo, až na jeden hlas to byl Fr.
Perůtka čís. 37, kterému všichni
jednohlasně vzkřikli „hanba".
Zajímavo při této schůzi bylo, že
všichni Domovináři i členové
obce zastup. z nichž pokud byli
přítomni, všichni hlasovali pro
obec neb nebyli ještě svým
důvěrníkem tj. starostou
informováni. Jednohlasně bylo též
usneseno, aby všem kdo by
pracovali proti obci byla
projevena nedůvěra. Na to
nařízena okr. úřadem schůze obce
zast. Na den 24. března. Teprve
den před schůzí vytasil se starosta
před okr. Tajemníkem p. Blažkem,
že jest on a Jos. Haša, radní, a Voj.
Novák členem družstva, přičemž
tento mu řekl, že tedy jako podjatí
členové nemohou se schůze
zůčastniti, ač byli již 13. právě tak
podjatí a přece hlasovali a schůze
se zúčastnili. Řízení schůze, že
tedy musí předati náměstku a to
bylo právě v jejich plánu. Lidová
strana bude míti o 1. hlas méně a
on si postaví náhradníky a mají vše
vyhráno. Podotknouti nutno, že
člen obec. zastup. Fr. Kubeša,
domovinář pracoval až v
Milenově a nebyl co se toho díla
doma tak aby jim nechyběl jel pro
něho správce Chromec s

elegantním autem a dovezl tohoto
jak byl vod bláta při drenážování
do schůze. Takové cti se mu
dostalo. Z druhé strany zase starší
již hospodáři prosili, přemlouvali
členy obec. zastup. aby přece
konali svou povinnost a hlasovali
ve prospěch obce, jako např. Josef
Haša čís. 11, Jana Pelce a
náhradníka Ant. Čepicu, který
ještě ani hospodářem nebyl, slíbili
nedodrželi: A zač Praví Svatopluk
Čech v písni otroka: „ A za hrstku
stuchlé rýže, ještě poníženě důtky
líže, kterými byl bit." Okresní úřad
vyslal také do schůze svého
úředníka jako zástupce úřadu a
více sice již jmenovaného
tajemníka Blažka, který prováděl
právě v obci revizi obec.
hospodářství a který měl akci pro
obec podporovati a vysvětliti, že
jest to velkou výhodou pro obec,
což tento ve své řeči učinil a
výslovně řekl, že by byli přímo
volové oni členové obe. zastup.
kteří by to neuznali. Vše marno ať
jsme volové jen když je po naší a
co divno nechal si to říci i p.
Chromce správce velkostatku,
Inteligent. Schůze zúčastnili se
snad všichni občané jako
posluchači, zvědaví na rozhodnutí
svého výkvětu při posledních
obecních volbách. Zasedání obec.
zastup. se účastnili tito členové:
Rob. Zábranský, Val. Orava,
Klvaňa Jan, Kubeša Jos. Č. 25,
Vinklárek Fr. za starnu lidovou, za
str. repub. Chromec Fr správce
Kamence. Janiš Fr. Kovář v
Kamenci, Kubeša Fr. čís. 33, Pelc
Jan, členové a Ant. Čepica jako
náhradník. Starosta Fr. Pala, Jos.
Haša čís. 2 a Vojt. Novák se jako
podjatí vzdálili. Řízení schůze
převzal Rob. Zábranský náměstek
a žádá aby zapisovatelem byl pro
jednání jím vedené FR. Steiner,
poněvadž starostou byl povolán za
zapisovatele občan z cizí obce J.
Pavlištík z Němetic, ve kterého
neměl důvěru. Jeho manévr samo
sebou byl zamítnout většinou 1
hlasu jak viděti z hořejšího
sestavení stran.Přikročmo ku
jednání. Jos. Kubeša č. 25 navrhl,

aby obec les koupila, kterýž návrh
podal při hlasování tím, že
převzetím řízení náměstkem
ztratila strana lidová 1 hlas, takže
hlasovali 4 pro a 5 proti .Na to dal
návrh Fr. Janiš, aby les byl
postoupen lesnímu družstvu, a
nyní to bylo opačně 5 pro a 4 proti.

Tedy pro obec hlasovali: Val.
Orava, Kubeša Jos. Čís. 25,
Klvaňa Jan fojt. a Vinklárek Fr.
Pro družstvo, Chromec Fr správce,
Janiš F, Kubeša Fr. č 33, Pelc Jan a
Ant. Čepica z čís. 47. Věčné budiž
jim paměti.
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