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I Zámrsky zasedly k šicím strojům

Velikonoce pod rouškou

Vyprávění našeho rybáře

Ženy v Zámrskách šily ra distribuovaly
roušky pro celou obec

Jak probíhaly Velikonoce
v této těžké době

Matěj Pala vypráví a vzpomíná
na své rybářské a jiné zážitky

Náš Zámršťák vstoupil do 6. ročníku vydání
Slovo místostarostky
Vážení a milí spoluobčané, právě prožíváme období, které nezažil nikdo z nás. My máme ovšem
velkou výhodu v tom, že žijeme na vesnici a každý máme zahradu či zahrádku, kde se můžeme
nadechnout čerstvého vzduchu bez roušky a strachu. Musím poděkovat všem, kteří se zapojili do
místostarostka obce zajišťování ochranných pomůcek a jejich distribuci ať už ženám v akci, hasičům a všem
nejmenovaným dobrovolníkům. Svět kolem nás se zpomalil a tím i chod na obci, ale pomalu a jistě pokračujeme v našich
projektech. Přechod přes Hať je vykácený a naskýtá se nám nebývalý pohled. Na vyhlášení výsledků o dotaci na herní prvky stále
čekáme. Chtěla bych vám popřát hodně zdraví, zachování klidu, zdravé mysli a optimismu. Děkujeme vám za ohleduplnost vůči
sobě, pokud by jste cokoliv potřebovali, neváhejte se na nás obrátit.
Alžběta Šimáčková,
místostarostka

Alžběta
Šimáčková

Covid19 a život v Zámrskách

1.března – potvrzeny první 3 nákazy koronavirem v ČR
7. března ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření týkající
se karantény osob, které se vracejí z Itálie – karanténa 14 dní, v ČR 21 lidí
nakažených koronavirem
10. března – zrušení hromadných všech kulturních, sportovních a hromadných
akcí nad 100 osob
11. března uzavření všech škol děti doma, někteří rodiče zůstávají s dětmi
doma na ošetřovném.
14. března vláda vyhlašuje nouzový stav, zakazuje umělecká představení,
sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce
a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a
veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve
stejný čas více než 30 osob. Uzavírá obchody a restaurace veřejnosti na dobu
deseti dnů.
Zámrští hasiči ruší výlet do vinného sklípku :-(
Zavírá se i naše hospůdka :-(, ruší se všechny oslavy a akce v kulturním domě.
16. března se uzavírají hranice, platí povinná karanténa pro všechny, co přijíždí
ze zahraničí
18. března se zpřísňují opatření, je zavedena povinnost nosit na veřejnosti
roušku, jsou vymezeny časy na nákup potravin seniorům.
Chybí ochranné pomůcky, tak i naše šikovné ženy se pouští do šití roušek, aby
všichni občané v Zámrskách měli alespoň dvě roušky. Obrovské díky patří
šikovným švadlenkám, které se do šití roušek pro ostatní zapojily. Jsou to Lenka
Kubešová, Irenka Vinklárková, Alenka Trlifajová, Peťa Perutková, Marci
Vozáková, Jana Laurenčíková, Hela Vozáková a samozřejmě nesmí chybět naše

dealerka Zdenča Hašová. Zapojily i některé šikovné
švadlenky doma a obšily si všechny členy
domácnosti, za to jim patří také obrovský dík.
23. března prodloužení mimořádných opatření až do
1. dubna, zákaz volného pohybu na veřejnosti,
uzavření restauraci a obchodů.
28. března se povedlo obci zajistit alkoholovou
dezinfekci a hasiči ve složení Toník Orava, Ladík
Šulák, Zdenča Hašová a Peťa Trlifaj ji rozdávali před
hasičskou zbrojnicí 0,5 litru na rodinu
31.března se prodlužuje uzavření obchodů,
restaurací, omezení pohybu osob a omezený provoz
úřadů do 11. dubna 2020.
6. dubna vláda zmírňuje opatření, umožňuje provoz venkovních sportovišť pro
individuální sporty a otevírá hobby markety, stavebniny, železářství a prodejny
kol, počet nakažených klesá
9.dubna Ministerstvo zdravotnictví doporučuje během velikonočních svátků
dodržovat mimořádná opatření a respektovat přísná hygienická pravidla
Naše děti nemohou společně klapotat a po vzoru ostatních obcí se přidávají k
ostatním klapotářům ve stanovený čas klapotají, alespoň před svými domy
anebo zahradách.
Koledníci nechodí po pomlázce a zůstávají doma.
20. dubna se dále postupně uvolňují mimořádná opatření, začínají fungovat
řemeslníci, farmářské trhy, budou se moci konat malé svatby či individuální
konzultace a zkoušky pro studenty nejvyšších ročníků na vysokých školách
23. dubna byla změněna pravidla omezení volného pohybu osob a lidé mohou
chodit na veřejnosti či sportovat v až desetičlenných skupinkách. Od pondělí
budou moci otevřít i provozovny až do 2 500 metrů plochy s výjimkou těch v
nákupních centrech
Všem občanům Zámrsk patří velké poděkování, že dodržovali vládní nařízení a
chovali se zodpovědně. V této těžké době jde poznat jak je český národ
kreativní a vynalézavý a leckdy si dokáže pomoci sám. Tato doba je velkou
zátěží a zkouškou pro všechny. Velmi pomalu se vracíme do normálu, ale těžko
říct kdy všem vládním opatřením bude konec, kdy se podíváme za hranice
České republiky, kdy se otevřou všechny obchody, kdy půjdou děti do školy.
A hlavně nejvíc se těšíme, až se nám otevře naše hospůdka a potkáme se na
terase :-)
Helena Vozáková
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Ze života farnosti
Vážení občané Zámrsk, milí farníci,
srdečně Vás zdravím ve výjimečném čase všeobecné karantény, ve které už druhý měsíc prožíváme, co známe
jen z vyprávění starého sto let. Opatření proti šíření nového typu koronaviru, která po vzoru jiným evropských
zemí přijala i naše vláda, už před pěti týdny zavřela nejen školy, divadla a kadeřnictví, ale i kostely. Prožili jsme
Velikonoce, jaké nikdo nepamatuje, a pokračuje půst od možnosti být spolu na nedělní mši svaté a přijímat Tělo
Kristovo.
V Zámrskách se podařilo otevřít kapli sv. Václava k soukromé adoraci v noci z velkého pátku na bílou sobotu.
Díky všem organizátorům a zodpovědným účastníkům, kteří dodrželi všechna pravidla. S vynalézavostí se
podařilo zvládnout i klapotání, kdy kluci vycházeli v určený část aspoň na dvůr, na zahradu nebo tam, kde mohli
být jednotlivě.
Podle posledních vyjádření představitelů vlády nastane uvolňování i pro účast na bohoslužbách. Proto
očekáváme, že v neděli 3. května už bude možná účast rodiny, která dala intenci, na nedělní mši svaté v
Zámrskách v 8:30 hodin. Zatím je možné připravovat i májové pobožnosti, které by mohly začít už 1. května, i
když bude nutné v prvním týdnu omezit počet účastníků na povolených 15 osob. Prosím o trpělivot zvláště vás
starší, jednak jste ohroženější těžším průběhem nemoci, a také máte větší časovou možnost sledovat náboženské
pořady skrze média.
V tom všem nás povzbuzují naši otcové biskupové a papež František, děkujeme za dar přenášených
bohoslužeb skrze televizi Noe a rádio Proglas. Ať každého z Vás sílí osobní modlitba a srdečně zvu ke sledování
zpráv na naší webové stránce www.kelc.farnost.cz Videopřenosy bohoslužb naší farnosti budou z kostela sv.
Cyrila a Metoděje z Kladerub pokračovat nejméně do konce května.
Požehnaný čas i těchto mimořádných okolnostech přeje
o. Jan Bleša, farář
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Obec Zámrsky
Zastupitelstvo obce Zámrsky
OZNÁMENÍ OBČANŮM – POPLATKY V ROCE 2020
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Komunální odpad
Odvoz komunálního odpadu – systém vyvážení zůstává stejný
ceny jsou navýšeny
Zastupitelstvo obce na zasedání dne 20.12.2019 schválilo obecně závaznou vyhláškou a ceny za
komunální odpad navýšilo.
Fyzická osoba s trvalým pobytem
400 Kč
Dítě do 15 let včetně
250 Kč
Chata, chalupa nebo trvale neobydlená nemovitost
roční poplatek 400 Kč
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Poplatek ze psa
1 pes 100 Kč
2 pes a další 200 Kč
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Poplatek za stočné
Poplatek je stanoven z množství odebrané vody za minulý rok – počty odebraných m3 za nemovitost obecnímu úřadu
poskytuje VaK a.s. Vsetín
Zastupitelstvo obce na zasedání 20.12.2019 stanovilo:
Poplatek za stočné na 10,-Kč za 1 m3 odebrané vody
V případě neexistujícího připojení na vodovodní řád, odběr vody je z vlastních zdrojů, dále v případě velmi nízkého odběru, je
výpočet prováděn v souladu s vyhláškou č. 120/2011 sb. příloha č.12., kde směrným číslem je 35m3 na osobu. V případě
rekreačních objektů bude vybírána pevná částka za jeden objekt 350 Kč.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Splatnost všech poplatků je do 31. 7. 2020. Občané mohou provést úhradu převodem na účet, popřípadě uhradit hotově do
pokladny obce v úředních hodinách tj. v pondělí a ve středu od 8:00 – 11:30 a od 13:00 – 17:00 nebo po telefonické domluvě a
to od května 2020.
Kontakty: e-mail : podatelna@zamrsky.cz
tel.: 581 623 536
Údaje pro platbu na bankovní účet:
č.ú. : 21620831/0100 specifický symbol: 1340 konstantní symbol: 0008
Variabilním symbolem je číslo popisné nebo evidenční vašeho domu či chaty.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Upozornění!!!!
Důrazně žádáme občany o dodržení termínu splatnosti. Na pozdější úhrady nebude brán zřetel!!!

Blahopřejeme jubilantům naší obce
V nejbližších dnech oslaví významná životní jubilea tito občané:
květen
červen
Šenková Jaroslava
Šindlerová Milada
Stejskal Kliment
Pajdla Antonín
Orava Josef
Haša Karel
Vinklárková Irena
Harhajová Julija
Kubját Vlastimil
Ševčíková Bohuslava
Perutková Jaroslava
Všem jubilantům gratulujeme a přejeme spoustu sil a zdraví

červenec
Mašlaň Antonín
Pavlík František
Dančáková Jana
Oravová Anna
Oravová Marie

do dalších let.
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Divadlo žije
Po dvou letech se naše
jeviště opět změnilo v prkna, co
znamenají svět. Přijelo divadlo.
S představením Nový začátek do
Zámrsk zavítal nám dobře
známý soubor Ventyl z Drahotuš.
Pošmourné a upršené
nedělní odpoledne 23.února. Co
si budeme vyprávět, v televizi
nic, venku počasí, že by psa
nevyhnal a lákavá nabídka
kultury v podobě komediálního
představení ze života. Tuto
nabídku od naší kulturní komise
přijalo na 50 návštěvníků a
udělali rozhodně dobře. Sonda
do vztahu rozvedené matky s
pubertální dcerou, které se
vlastně nemůžou vystát a jeden

bezdomovec. Zajímavá zápletka, v níž nebylo nouzi o velmi
komické chvíle, ale také ty
smutnější a poučné. I na pohled
silné osobnosti mají své slabé
stránky a naopak. Ne všechno je
tak jak se na první pohled zdá. A
tak přes všechny peripetie a
výmluvy nakonec bezdomovec
Michel našel práci, byt a lásku.
Nesmiřitelná matka s dcerou
přehodnotily své názory a staly
se z nich nejlepší kamarádky. Co
dodat konec dobrý, všechno
dobré.
Kdo přišel neprohloupil,
zasmál se, pobavil. Tak snad
opět navážeme na obecní tradici,
alespoň jedno divadelní předsta
vení v roce. Když už máme
krásný sál s jevištěm a oponami,
je třeba toho využít.
Zdeňka Hašová

I Zámrsky zasedly k šicím strojům
J s o u t o h o p l n é n o v i n y, i n t e r n e t ,
zprávy…Vlna solidarity a lidské soudržnosti
zaplavila celou republiku a je to krásné. Je to
nabíjející to v této chmurné atmosféře strachu
číst a vlastně i vidět. Je to neuvěřitelné, jak se
najednou dokáže český národ spojit.
I my v Zámrskách se, seč nám síly stačí
snažíme ochránit ten náš kousek světa. A
všichni si uvědomujeme, co by nemoc v naší
obci znamenala. Prostředků nemáme mnoho,
ale přesto bojujeme, jak se dá. Naše Ženy s
velkým Ž zasedly ke svým strojům a neúnavně, často po skončení pracovní doby šijí a šijí
roušky, a tak se i nám podařilo rozdat každému
přítomnému obyvateli obce, alespoň jednu
roušku. Narážíme na nedostatek gum, šňůrek,
no všeho, čím se dají roušky uchytit a tento
problém stejně jako ostatní řešíme za
pochodu, improvizací. K datu 22.3. jsme
rozdali celkem 203 roušek s podrobným
návodem na jejich použití a desinfekci, ale
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zdaleka nekončíme. Naše snaha je ještě
jednou tolik, aby každý vlastnil roušky 2. A to
nemluvím o tom, že naše švadlenky vybavily
nejenom své rodiny, ale často i firmy svých
známých, partnerů, členů rodiny, některé
pomohly i hranické nemocnici, svému okolí v
práci. Je to neuvěřitelné a opravdu před nimi
smekám. To množství roušek je v řádech
stovek. A jsem ráda, že jsem toho mohla být
svědkem. Dokud táhneme na vesnicích za
jeden provaz a pomáháme si, bude dobře.
Moc touto cestou děkuji Zámrs-kým
děvčatům Lence, Irči, Alence, Peti, Helči,
Marcelce a všem co jakkoliv přispěli svojí
pomocí, materiálem, prostě vším. Troufnu si
říct, že jsme svědky malých zázraků. Teď už
jenom, aby ta hrůza brzy skončila a všichni
jsme to zvládli ve zdraví. Opravdu díky a
pevné nervy všem.
Zdeňka Hašová

Dění v obci
Velikonoce pod rouškou
Máme tady duben a s ním přišly
i Velikonoce. A na ty letošní
budeme asi dlouho vzpomínat.
Moje paměť daleko nesahá, ale
myslím, že takové svátky jara
nepamatuje nikdo. Koronavirus,
prostě mění vše.
Každá vesnice má své velikonoční zvyky a my v Zámrskách
jsme hrdí na klapotání. Už, už jsme
se smiřovali s tím, že od zeleného
čtvrtku bude až do bílé soboty v
obci ticho. Ale Jižní Morava a
všemocný facebook to vyřešil za
nás. Je pravda, že klapotání na
vlastní zahrádce nikdo nezakázal a
sourozenci také mohou být pohromadě. No za minutu ,,dvanáct“,
tedy přesněji 18:00, díky obecnímu
rozhlasu, který výzvu vyhlásil, se
přece jenom Zámrskami rozezněl
zvuk klapotek. A myslím, že radost
jsme měli všichni. A dokonce děti
neváhaly vstát i v těch obvyklých
6:00 ráno, aby často i v pyžamech
hodiny klapotkami nahradily. Toto
klapotání si zřejmě budou pamatovat až do smrti.
Ale protože Velikonoce jsou
hlavně křesťanským svátkem, kdy
slavíme Zmrtvýchvstání Ježíše
Krista, spoustě z nás chyběly
tradiční mše a obřady. I když
televizní stanice nabízely alternativu v podobě přenosů ať už od nás
či ze samotného Vatikánu. Úplně to
pravé to, ale také nebylo. Vlastně
jsme byli vděční za možnost
samostatné návštěvy kaple sv.
Václava při noční adoraci. Díky
ohleduplnosti všech návštěvníků a
dodržení hygienických opatření
proběhlo vše, jak mělo. A přesto
všechno se i v naší obci večer na
bílou sobotu v několika oknech
rozzářily svíčky na znamení vzkříšení. Vlastně to byly takové
zvláštní, klidné, ale svým způsobem hezké Velikonoce. Tak snad
neuschneme, když ten šmigrust
jsme uskutečnit nemohli. Ale
věřím, že mužské osazenstvo
bydlící v našich domácnostech to
zachránilo.
Děkuji touto cestou našim
klapotářům, za obětavost a ochotu,
alespoň jednu tradici nepřetrhnout.
Zdeňka Hašová

Vaši sousedé z ASO zdravý život

› ›
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Dění v obci
Moje vzpomínky…

Vltavou. Opět voda, les a nějaké výlety. A
hlavně pro maminku a tatínka to byl
odpočinek.
Když jsme doma tak se konají různé
rybářské závody tady v okolí. Třeba na
Libavě. Tam jezdím moc rád. Moc se mi
tam líbí. A tam i něco vždy vyhraji.
Letos uvidíme jaké pro nás budou
prázdniny a dovolená. Zase máme
naplánovanou dovolenou v Čechách, ale s
tím koronavirem ještě nevíme jak to
dopadne. Každopádně se moc těším,
protože pojedem do místa, ve kterém
jsme ještě nikdy nebyli. Zase budou nové
zážitky a vzpomínky.
Teď už jen čekám, kdy nám otevřou
školu, abych mohl za svýma kamarádama
a spolužákama. Je mi po nich a i po paní
učitelce celkem smutno. Doma se učíme
podle toho jak nám to paní učitelka zadá
přes internet, ale přímo s klukama ve
škole je to zas jiné a lepší.
Přeji Vám všem a i mým blízkým, aby
bylo vše v pořádku jako dřív a žádné
nemoci a viry nás už nikdy nepotkali.

V loni jsme měli přes prázdniny
hodně zážitků a mám proto mnoho
vzpomínek, o které se s Vámi chci
podělit. Je to také proto, že nechodíme do
školy a napadlo mě zase něco stvořit do
našich Zámršťác-kých novin.
Naše prázdniny s Míšou jsou velice
pestré a pro nás s Míšou hodně zábavné.
Je jasné, že to spočívá hlavně v tom, že
jezdíme hodně s tatínkem na ryby a také
naše dovolené jsou jen u vody a lesa. V
lese se bavíme sbíráním hub a u vody to je
pro mě zas zábava. Míšu to moc nebaví,
ale zase sbírá všelijaké kameny a blbne s
něma. Dělá různé hráze pro malé rybky a
já zase chytám ryby. Tatínek na začátku
sezony koupí rybářské lístky a jedeme ke
strejdovi Márovi do Spytihněva k
rybníku. Tam jsme byli vloni 2x za
sezonu. Je to tam super. Spíme v
maringotce nebo ve stanu, chytáme ryby
a potom z nich strejda vytváří moc dobré
jídlo. Jeli jsme také do rybářského muzea.
Tam to bylo moc krásné - v akváriích
plavou žraloci a různé jiné ryby. Moc se
nám tam všem líbilo.
Na další týden jsme byli v Týně nad

Matěj Pala

Klíčený chleba

Donedávna jsem si myslela, že chleba
se dá upéct pouze tehdy, když do něj dáte
droždí nebo kvásek. Samozřejmě jsem
znala (a sama je často dělala) nekynuté
chlebové placky. Teprve nedávno mi však
můj kolega pekař ukázal malý zázrak:
Chleba, do kterého nedal nic jiného než
naklíčené obilí a sůl. Nevěřila jsem
vlastním očím! Bochník vypadal jako
klasický chleba! Pokud nevěříte, přijďte
se podívat! Takový chleba teď máme
nově v nabídce každý čtvrtek!
A tady je jeho příběh:
Obilí může být skladováno mnoho let
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a nic se s ním nestane. Pokud se však
namočí do trochy vody nebo se dá do
vlhkého prostředí, začnou se dít zázraky.
Obilí začne klíčit. Aby vše probíhalo
správně, je třeba zrno dvakrát denně přelít
vodou. Odvděčuje se tím, že klíček je čím
dál znatelnější a posléze čím dál větší.
Pak přichází další fáze. Suché zrno
bychom dali do mlýnku a pomleli na
mouku. S klíčeným vlhkým semenem to
ale nejde. Tehdy pomůže mlýnek na
maso. Tam se naklíčené zrno pomele na
pastu, do které se přidá sůl. Vše se
zamíchá, rozdělí do formiček na chleba a

dá se do teploučka kynout. Takového zrno
si totiž vyvíjí své vlastní pečící enzymy,
takže žádné droždí ani kvásek není
zapotřebí. Proto ale také samotné kynutí
trvá opravdu dost dlouho.
Jakmile těsto vyroste, dá se péct do
trouby. Po vyklopení z forem nikdo
neuvěří, že to není normální chleba. Jen
chuť bude jiná, ale moc dobrá. A k tomu ta
opečená kůrka….!
Mimoto dostanete také chleba, který
bude celozrnný, protože do něj namelete
opravdu celé zrno včetně slupky a klíčku,
zvýšíte dostupnost minerálů a vitaminů,
díky rozštěpeným škrobům se bude
snadněji trávit a alergeny, jež normálně v
obilí jsou, se tímto procesem sníží. Navíc,
pokud má někdo alergii na lepek, může si
tentýž chleba udělat například z pohanky.
Chcete si ho zkusit upéct? Určitě to stojí
za to! A když se Vám první chleba
nepodaří tak, jak byste si představovali,
nevzdávejte to! Moje babička vždycky
říkala, že žádný učený z nebe nespadl.
Další chleba už bude určitě lepší….!
Ludmila Lukešová z ASO zdravý život
s.r.o. aby nemoci a viry nás už nikdy
nepotkali.
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Ač velmi neradi musíme i do druhého čísla zpravodaje zařadit tu nejsmutnější část, vzpomínku. Ale
život už je takový a smrt k němu neodmyslitelně patří. Připomeňme si, proto životní milníky našich dvou
spoluobčanů, kteří odešli na věčnost.
Vždy, když se Zámrskami rozezní umíráček, jako by všechno ztichlo. Ten lednový byl obzvlášť smutný, nejenom proto, že rok 2020 měl z něj
několik popsaných listů, ale také proto, že náhle, příliš brzy odešel člověk plný síly a elánu, pan Jiří Ledvina. Vzpomeňme na něj tedy v
několika větách.
Dveře vzpomínek necháváme dokořán... dne 24.1.2020 odešel rybařit k
nebeským vodám náš tatínek, manžel a syn, pan Jiří Ledvina. Zpráva o Jirkově
úmrtí zasáhla všechny jako blesk z čistého nebe, to když se vesnicí rozezněl
umíráček a najednou celá sobota jakoby do tmy se zahalila. V jeho boji se
zákeřnou nemocí jej podporovala nejbližší rodina, vůbec jsme si nepřipouštěli, že
náš taťka, taková silná osobnost, tento zápas prohraje. Je nám moc smutno. Odešel
výjimečný muž, který uměl poradit, říkal věci bez přetvářky na rovinu a do očí, na
kterého jsme se mohli spolehnout, vážit si jeho přátelství, jeho nadhledu, velké
životní moudrosti a zkušeností. Miloval život – a bylo mu souzeno prožít v něm
téměř 60 let a osudem dopřána možnost odejít na druhý břeh v kruhu svých
nejbližších, což v současné moderní době žel ani zdaleka není samozřejmost.
Jakoby jeho život ani neskončil, ale jeho střípky se pevně zachytily v našich
srdcích. Jsou to střípky pracovitosti, obětavosti, lásky a moudrosti. Nejvzácnější
dědictví, které po sobě Jirka zanechal.
Stal se příkladem dobře prožitého života pro své syny i pro nás všechny, kteří
jsme ho znali.
Pochopil život v jeho složitosti i jednoduchosti, pochopil co je správné a s čím
je třeba bojovat, s čím je nutno se smířit, protože není v lidských silách to změnit.
Jen moudrý člověk je schopen vychovat moudré potomky, naučit je jít životem
tak, aby ho prožili dobře, statečně a šťastně.
Připomeňme si v krátkosti život pana Jiřího Ledviny:
Narodil se 3. května 1960 v Hranicích rodičům Janu a Jiřině Ledvinovým. Svoje
dětství prožil s mladší sestrou Janou v Teplicích nad Bečvou, po ukončení základní
školy nastoupil do učení v Přerově jako opravář zemědělských strojů. Po vyučení
začal pracovat v zemědělském družstvu „Mír Paršovice“.
V devatenácti letech nastoupil vojenskou základní službu v Českých
Budějovicích – Rudolfov.
V roce 1983 se oženil s Ludmilou Mikulíkovou z Blazic a společně vychovali
syny Jana a Jiřího. Bydleli dva roky v Blazicích u rodičů, kde zároveň pracoval v
tamním zemědělském družstvu ve svém oboru.
V roce 1986 si kupují rodinný domek se zahradou v Zámrskách, pracoval v
Zemědělském družstvu Skalička opět jako opravář zemědělských strojů. Krátce
ještě pracoval v roce 1997 u firmy Andrýs-Bagar ve Skaličce v drátěném
programu, a v Rakově v soukromé firmě švagra jako řidič.
Před dvaceti lety odešel do invalidního důchodu.
Velmi si vážil svých rodičů, zejména maminky, která se mu stala vzorem svou pracovitostí, obětavostí, moudrostí a rozvahou. Sám pak udržoval
pevné rodinné vtahy.
Byl kutil - sousedé se na něj často obraceli s opravami nejrůznějšího druhu, dovedl téměř vše opravit od žehličky, trouby, vysavače až po
automatickou pračku, sekačku, uměl složit komplet motorku.
Celý svůj život zveleboval rodinný domek, zahradu, lesní pozemky, se syny choval drobné domácí zvířectvo. Také udržoval zahradu v
Teplicích, kde pokračoval po svém tatínkovi v péči o ovocné stromy, které dávají úrodu celé rodině.
Neměl problémy přiložit ruku k dílu v domácnosti a rád vařil pro svou rodinu.
Velkou láskou našeho taťky byla příroda, kde trávil volné chvíle. Koníčkem pro něj byla myslivost,
které se věnoval v mládí, později jeho velkou zálibou bylo rybaření.
Byl vášnivý turista, často pobýval s rodinou u vody, v přírodě, v lese, když kluci odrostli, jezdil s manželkou na hory, lyžoval, jezdil na kole,
zvlášť si oblíbil výšlapy na kopce a rozhledny – čím výše, tím lépe. Všude s sebou nosil dalekohled a foťák a vše v přírodě fotografoval. Rád si
poslechl dobrou rockovou muziku. Takový byl, takového jsme ho znali, hluboce lidský a srdečný, proto jsme ho měli tolik rádi. A proto se s ním
přišli v hojném počtu rozloučit do kaple sv. Václava spoluobčané, rodina, kamarádi, spolužáci a za všechno poděkovat.
Především poděkovat jménem maminky za to, že byl hodným, dobrým synem. Poděkovat jménem manželky za krásnou a ušlechtilou duši, za
jeho velkou obětavost a lásku a za jeho neskonalou dobrotu. Poděkovat jménem synů, že byl otcem, který rozuměl jejich srdcím a vychoval z nich
potomky, za které se jako rodič nikdy nemusel stydět. Jménem sestry, jíž byl dobrým sourozencem. Poděkovat jménem všech přátel a kamarádů, či
bývalých spolupracovníků, že byl upřímným kamarádem, vtipným, veselým a vždy přátelským. Že byl prostě „ fajn“.
Za jeho nevšední odvahu, s níž bojoval vytrvale, statečně, s tichým sebezapřením se svojí nemocí, aniž by koho obtěžoval. V posledních dnech
nevyžadoval pro sebe zvláštní pozornosti a snažil se život neztěžovat těm, kteří ho obklopovali.
Odešel – a věčný spánek, který ukončil jeho bolesti, se stal vlastně vykoupením. Je to jako když motýl usedne na čelo a svými křídly zakryje oči,
aby se už nikdy neotevřely k uvítání nového dne.
..... pokračování na str.8
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Na naši prostou otázku – proč, jenom proč, nám nikdy nikdo neodpoví.
To zastavilo se bolestmi unavené srdce po těžké nemoci.
Zanechal tady svou rodinu, kamarády, milovanou řeku Bečvu, les, přírodu, kolo, rybaření, hory, knížky, hudbu, nikdy nekončící práci, ale taky
svoji hrdost a statečnost. Na takového člověka nelze zapomenout.
Jirko, taťko, brácho, přejeme Ti na onom druhém břehu Bytí kapitální úlovky, ještě krásnější přírodu a
děkujeme za to, že jsi tady s námi byl, jen to mělo být o pěknou řádku let déle.
Místo u rodinného stolu zůstává prázdné, ale Ty dál budeš žít v našich srdcích!
Tvoje rodina.

Loučení s tatínkem
Těžké je loučení s Tebou, tatínku,
budeme mít už jen vzpomínku.
Tu nejkrásnější, kterou máme
hluboko ve svém srdci si uchováme.

Na dětství her a snění,
na tatínkovo vyprávění.
Na bolístky, co vždy pofoukal
a rady do života, jež dával.

I když mu bylo někdy tíž,
nechtěl býti na obtíž.
Úsměvem bolest zakrýval
a na vše hezké vzpomínal.

Na ruce, které hladívaly,
na výtky, které bolívaly.
Na sluníčko a čvachtání u vody
když s taťkou jsme užívali přírody.

Tatínek na plotně vařečkou kvedlá
prý bude ke kačeně zelí a knedla.
Čekal, až děti zazvoní pohostí a sám se uskromní.

Najednou je tu loučení to nejsmutnější, poslední.
Tak málo jsme Ti děkovali
a tolik jsme Tě milovali.

Jsou lidé, osobnosti, které se rodí jen jednou za sto let a my jsme
takovouto osobnost ztratili v paní Marii Hašové. Odešla dobrá duše
Zámrsk, žena s velkým Ž.
Paní Marie se narodila 9. července 1938 v Kladerubech, rodičům
Františku a Anně Škařupovým jako 3. z 9 dětí. Část základního vzdělání
absolvovala v Kladerubech, ale později se rodina přestěhovala do
Heřmanic, kde navštěvovala místní školu. Po ukončení školní docházky
začala pracovat jako dělnice v továrně Elektropraga v Miloticích nad
Bečvou, kde setrvala až do roku 1993, kdy odešla do důchodu.
Roku 1957 se provdala za Vladimíra Hašu ze Zámrsk. Prožili spolu
neuvěřitelných 62 let života. Vychovali syny Vladimíra a Jana. A těšili se z
vnoučat Vojtěcha, Viktora, Adama, Moniky, Anny, Markéty a Jana, později
i pravnuka Masona. Rodina pro ni byla vším, užívala si rodinné sešlosti,
každičkou chvíli se svými milými. Byla šťastná, že mohla dvakrát navštívit
rodinu syna Vladimíra až v daleké Austrálii, a často na tento čas
vzpomínala.
Velikou vášní paní Hašové bylo pěstování květin, fotografování, ráda
skládala příležitostné písničky a básničky. Její pověstné macešky a
afrikány krášlily nejenom sochu Panny Marie, o kterou léta s láskou
pečovala, ale i pomník padlých, prostranství před kaplí a nejednu zahrádku.
Tulipány, mečíky, jiřiny, to byla také její doména a trvalý základ výzdoby
kaple sv. Václava.
Měla neuvěřitelný dar svým fotoaparátem zachytit zdánlivě
bezvýznamné okamžiky, které jsme my ostatní docenili až později. Zvláště
když nám je i s popisky doručila do schránek. Snad všichni na ni máme ve
svých archivech takovéto vzpomínky.
Paní Hašová byla neuvěřitelně činorodá, přátelská a vždy usměvavá
osoba. Patřila k tahounům všech pobožností v obci. Pokud jí to síly a zdraví
dovolily, účastnila se téměř všech kulturních akcí v obci, nikdy
neopomenula přispět nějakou laskominou. Byla velkou podporovatelkou
místních spolků, zvláště Žen v akci, jichž byla nepsanou čestnou členkou.
Ve své době s manželem a pod křídly Českého červeného kříže pořádala
osvětové besedy, maškarní bály. Ráda se účastnila zájezdů, navštívila i
Svatou zemi.
Celý život s láskou pečovalo o svou rodinu a v čase nemoci příkladně o svého manžela Vladimíra. I přes svůj zhoršující se zdravotní stav, jej s
pomocí rodiny dochovala doma až do jeho odchodu 22.prosince 2019 a s láskou jej 27.prosince 2019 doprovodila na poslední cestě.
Osud tomu chtěl, že kniha jejího života se uzavřela 19. února 2020 ve věku 81 let. Paní Marie prožila dlouhý vírou, pokorou, obětavostí,
vděčností a láskou naplněný život. Nezbývá než za něj poděkovat a vzpomínat. Poděkovat, za všechny činnosti, kterými zvelebovala ten náš
kousek světa. Za to, že byla.
S paní Hašovou jsme se v hojném počtu rozloučili 29.2.2020 v kapli sv. Václava a doprovodili ji na kelečský hřbitov. Budiž jí ta kelečská zem
lehká!
Zdeňka Hašová
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Kuželkáři měli skvělou sezonu, Kamila Pejchalová bodovala mezi ženami

Loni na podzim začal už XX. ročník soutěže amatérských
kuželkářů hraného v Kelči. Tohoto ročníku se poprvé
zúčastnilo rekordních deset týmů. Mezi nimi nechybělo ani
družstvo amatérských kuželkářů ze Zámrsk ve složení
Antonín Orava ml., Petr Pavlík, Kamila Pejchalová, Zdeněk
Vozák, Václav Vozák, Pavel Vinklárek a Robert Jiříček.
Jako každý rok byli největší borci zápasů Tonda Orava a
Kamila Pejchalová, kteří mimo jednoho odehráli všechny.
Zbytek týmu se postupně prostřídal, jak bylo potřeba, či jak
komu dovolily pracovní povinnosti.
Začátek soutěže nám příliš nevyšel. Po polovině soutěže
jsme byli až na 7. místě s pouhým náskokem dvou bodů na
předposlední místo. Začátek druhé poloviny soutěže nám
vyšel, když jsme se šňůrou šesti vítězství v řadě dostali až na
průběžné 3. místo, které jsme v samém závěru soutěže
neudrželi, ale nakonec jsme skončili na opravdu pěkném 4.
místě.
Nejlepší výkony již tradičně podával Tonda Orava a
Kamila Pejchalová, která dokonce v kategorii žen skončila
na fantastickém 1. místě. Velice dobré výkony letos podával
také Petr Pavlík, který však bohužel odehrál jen pět zápasů,
většinou z důvodů pracovního vytížení (ne, že by byl v práci
od rána do večera, prostě jenom směnuje) a o zbytek ho
připravilo zranění z hokeje. Zbytek týmu podával výkony na
hranici svých možností, někdy i za nimi.
Bohužel kvůli koronavirové pandémii zatím nedošlo k
vyhodnocení soutěže. Takže Kamila nám pohár za vítězství
mezi ženami ukáže až později.
Všichni už se těšíme na další ročník, kterého se zcela jistě
zúčastníme.
(toor)
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Zámršťané
Vyprávění rodáka Zámrsk Arnošta Čepici

Kanadská geografie

Slova kanadské hymny
O Canada! Our home and native
land! O Kanada, náš domov a
rodná země!
Abych někde začal, zamyslel
jsem se o tom, co jsem o Kanadě
věděl, než jsem se přistěhoval. No,
byla to ta obyčejná školní
všeobecná vzdělanost. Mohl jsem
na ni ukázat na mapě, že je na sever
od USA, a sahá až za polární kruh.
Že je dost studená bylo zřejmé ze
severní polohy. Co se týče měst,
Toronto, hlavní město Ottawa,
hlavní město francouzsky mluvícího Quebecu Montreal, největší
přístav na Atlantickém pobřeží
Halifax, největší město na Pacifickém pobřeží Vencouver, a tím to
asi končilo. Kanada je po Rusku
druhá největší země na světě,
přesto že 80% souše je neobydlené, a většina Kanaďanů žije ve
větších městech, většinou poblíž
hranic s USA. Důvodem je
unikátní geografie, která je v
severních oblastech dost nevlídná
k obývání.
Kanadská pevnina
Kanada se rozkládá v severní
polovině kontinentu Severní
Ameriky a na jih hraničí s jedinou
zemí (USA) a na severovýchod s
odtrženou částí USA, Aljaškou.
Kanadské motto „Od moře k
moři“ odráží obrovskou plochu
této země, která se doslova rozpíná
od Pacifického oceánu na západním pobřeží k Atlantickému
oceánu na východním pobřeží.
Někteří navrhují třetí „k moři“,
které odráží skutečnost, že Kanada
sahá dost vysoko na sever a že se
dotýká i Arktického oceánu.
Kanadský příběh se odvíjí ve
dvou směrech: od západu k východu, a od severu k jihu. Čím více na
sever, tím chladnější, skalistější, a
s delší obdobím roku pod sněhem.
To vysvětluje, proč tyto oblasti
nejsou hustě obydlené, anebo
nejsou vůbec obydlené. Od
západu k východu se rozvíjí více
pohostinné oblasti a obrovská
geografická různorodost, zahrnující od úrodných údolí až po suché,
pískové pouště.
Západní pobřeží
Západní pobřeží Kanady,
známé geografům jako pohoří
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Kanada z vesmíru

Centrální Manitoba s jezery a bažinami

Kordillery, je v provincii Britská
Kolumbie (British Columbia). Je
to nejhornatější část Kanady,
definována pobřežním pohořím,
které se rozpíná dolů od Aljašky
podél kanadské pevniny a Pacifického oceánu. Dále na východ je
kanadská část Skalistých hor,
která tvoří přirozenou hranici mezi
Britskou Kolumbií a Albertou.
Obě pohoří jsou pokrytá masivními jehličnatými lesy, a jsou
domovem rozličných divokých
zvířat, která historicky vytvořila
stereotypní představy o kanadské
přírodě.
Mezi těmito dvěma pacifickými pohořími jsou nejen úrodná
údolí, ale taky malá teplá a suchá
oblast uvnitř jižní Britské Kolumbie, známá jako Okanagan. Tato
oblast na pohled připomíná poušť
a je chráněná okolními horami, ale
dostává dost deště, aby se v ní
dařilo ovocným stromům a zelenině a jsou tady taky jedny z
největších vinic a ovocných sadů.
Hrušky v září, jablka od září do
února, broskve od července do září
a třešně v červnu a červenci.

Kanadské prérie
Na východ od Kordiller se
země dramaticky zploští a tahle
ohromně rozlehlá plocha zvaná
Prerie (Prairies) zahrnuje Albertu,
Saskatchewan a Manitobu. Jsou tu
jedny z nejsuchších a nejméně
zalesněných oblastí této země.
Otevřená plocha polí s úrodnou
půdou je základem pověstného
masivního kanadského zemědělství. Nabízí se srovnání s Ukrajinou jako „obilnicí Evropy“ a tak
není divu, že mnoho ukrajinských
přistěhovalců se tady usadilo.
Části jihovýchodní Alberty jsou
však docela holé a s neúrodnou
vyprahlou poušť připomínající
kamenitou půdou, posetou kamennými sloupovými formacemi
(hodoos).
Severní oblast Prerií je na
rozdíl od jižních rovin značně
hornatá a zalesněná. Centrální
Manitoba má obrovská jezera
M a n i t o b a , Wi n n i p e g o s i s a
Winnipeg, kolem nichž je bohatá
vegetace, řeky a bažiny.
Centrální Kanada
Centrální Kanada zahrnuje dvě

velké provincie rozlohou a
populací, Ontario a Quebec.
Geologicky je tato oblast známá
jako Kanadský Štít. Nahoře
vykrojený obrovským Hudsonovým zálivem a na jihu obklopeny čtyřmi z pěti velkých jezer
(Superior, Huron, Erie a Ontario).
Ta t o o b l a s t j e z n á m á j a k o
Laurentian. Oblast je tvořená
většinou zeleně se vlnícími kopci,
je pokryta loukami, lesy s listnatými stromy a na severu neúrodnou kamenitou půdou. Obě
provincie jsou posety tisíci malých
jezer a řek, obklopenými mokřadní půdou. Tyto prostory jsou
domovem bobrů a amerických
lososů. Nejosídlenější oblastí
Kanady je nížina „ Velká Jezera a
řeka sv. Vavřince“, rozprostírající
se na pobřeží jezera Ontario a řeky
sv. Vavřince vody které odtékají
do Atlantického oceánu.
Atlantická Kanada
Dále na východ je Appalachian, oblast která zahrnuje čtyři
provincie: Newfoundland, New
Brunswick, Prince Edward Island
a Nova Scotia. Tato oblast známá
jako Maritimes zahrnuje skalnatá
pobřeží a lesnaté vnitrozemí.
Většina vnitrozemí jsou zalesněné
nížiny, ačkoliv Apalačské pohoří
zasahuje do Nového Brunswiku a
N e w f o u n d l a n d u . Ty t o m a l é
atlantické provincie jsou poměrně
h u s t ě z a b y d l e n y, j e n N e w foundland má rozsáhlé neobydlené prostory. Nejméně zalidněný
je neúrodný Labrador. Fotografie
ukazuje typickou červenou barvu
půdy a pískovce danou obsahem
oxidu železa na ostrově Prince
Eduarda.
Severní Kanada
Kanadský „sever“ je poměrně
nepřesně definovaná oblast všech
provincií kromě Maritimes a
zahrnuje suché, poměrně neúrodné a většinou neosídlené severní
území s dlouhými a studenými
zimami, velkým množstvím sněhu
a permanentně zmrzlou půdou. V
úzkém pojetí slova „Sever“ jsou
obvykle označována tři severní
teritoria (Yukon, Nunavut a Northwest Territories neboli Severozápadní Teritorie). I když Yukon je
poměrně zalesněn, všechna tři
teritoria představují kamenitý
..... pokračování na str.11

Zámršťané
Vyprávění rodáka Zámrsk Arnošta Čepici
...... pokračování ze str.10

neúrodný terén s velmi řídkou
vegetací. Extrémní sever Kanady,
kde nežijí žádní lidé, je souostroví
velkých ostrovů pokrytých
sněžnou tundrou, rozsáhlými
ledovci a nebetyčnými horami.
Žijí tu polární medvědi, tuleni a
narvalové. Přesto, že tato unikátní
oblast dává Kanadě světoznámou
reputaci, málo lidí ji kdy navštíví,
včetně Kanaďanů.
Posílam srdečné pozdravy a
povzbuzení v těžkém období
koronavirové pandemie. Ať vám
to jarní sluníčko trochu okrášlí.
Tady jaro přichází mnohem
později. Zdá se, že zima přejde
koncem května najednou do léta.
Vzpomínám na jarní kvítka na
zahradě. Mějte se všichni moc
hezky.
Arnošt Čepica

Kanadský štít
Červená půda na ostrově Prince Eduarda

Sloupové formace Hoodos

Kanadský sever

Stavba spojovacího chodníku přes hať byla započata
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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.

Rok tento byl pro obec tak
kritickým, že jest velmi těžko
kronikáři vše správně vystihnouti
a popsati, veškeré zlé procesy a
boje, které se v obci odehrály.
Rok 1933 byl více suchý a
osvědčilo se přísloví, že suchý rok
drahoty neudělá. Sena jak již při
suchém počasí bývá, bylo méně,
ale zato obilná sklizeň byla lepší,
ne sice nadprůměrná, ale celkem
dobrá. Zemáků méně, ale přece
dostatečně. Ceny pro zemědělce
zase ještě klesly oproti loňskému
roku, tak že se zdá, že krize
zemědělství docela ubije.
Povinnosti čím dál větší,
nezaměstnanost taktéž. Ceny obilí
po žních: rež 65 Kč, žito 120 Kč,
ječmen 80 Kč, oves 50 Kč, zemáky
25 Kč.
Pro zemědělce málo, pro
nezaměstnané i to mnoho, pomoci
nikde. Veškeré zákony shora
zavedené, jako syndikáty, obilní
zástavní listy apod. pomáhají snad
velkostatkářům, ale nikdy ne
menšímu zemědělci. Krise a bída
čím dál větší. Mnozí lidé na
vesnici skoro nebudou již ani
věděti jak vypadá naše měna.
Místní školní rada. Následkem
rozbrojů v obci, které později
uvedu, zvolena až dne 7. prosince,
ale měla býti zvolena již v dubnu,
se zvolili okolní občané. Jos.
Kubeša, č. 25, Steiner Fr. č. 4.,
Pala Fr. a Pelc Jan, náhradníci Fr.
Vinklárek a Fr. Kubeša č. 35.
Volba předsednictva do konce
roku provedena nebyla. Stav
žactva jako v roku minulém.
V hasičském sboru změněn
velitel a nově zvolen Jan Stodůlka,
místoodstouplého Fr. Perutky.
Vo obci požár jeden a sice
vyhořel domek čís. 34 patřící Anně
Steinerové, a ač bylo sucho přímo
katastrofální a okolní domky
vesměs dřevěné přece požár
lokalizován a rozšíření požáru
zamezeno, což svědčí o řádném
vedení a obětavosti hasičského
sboru a jeho členů. Příčina požáru
neznámá.
O činnosti spolku Domovina,
odbor strany repub. Možno

zaznamenati jedině tolik, že
vedení spolku pracovalo jen proti
obci, pro zájmy své vlastní a
členové někteří je snad z
nevědomosti snad sliby liché a
jejich snahách podporovali.
Obšírněji bude vypsáno ve stati
„Parcelace lesů a parcelace
Kamence".
Odbor lidové strany „Otčina"
ve směru tom samém, zachovala
se čestně neb podporovala
prospěch obce se svých byť i
skromných prostředků taktéž i
členové její dávali dobrovolně
příspěvky na cesty ku zakročení
pro obec potřebné z nichž někteří i
větší obnosy jako Rob. Zábranský,
Jan Stodůlka, Fr. Mašlaň st. A celá
činnost všech členů směřovala jen
ku prospěchu celku tj. obce.
A nyní zaznamenáno budiž to,
co po celý rok bylo příčinou
rozbrojů a zápasů v obci to je
„Parcelace lesů"
Jak již z předešlých záznamů
viděti, někteří občané
zastupitelstva od převratu vždy
ucházeli se o příděl lesů v katastru
obce se nacházejících a podávaly
se žádosti o příděl lesů obci ku
S.P.U. a nikdy nikomu ani na mysl
nevstoupilo, že by se někdo jiný
mohl státi majitelem než obec.
Aby tedy náš budoucí generace
měly jasný obraz celé věci a
nemohly nám součastníkům
vytýkat, že jsme propásli
příhodnou dobu ku nabytí lesů pro
obec, chci tedy popsati tento zápas
mužů poctivých kteří měli na
paměti dobro celé obce i v
budoucnu s egoismem který nemá
rovno, jehož vůdcem a hlavou byl
nynější starosta obce Fr. Pala čís.
36se svými straníky a jehož
hlavními podporovateli byli Fr.
Chromec správce Kamence, Fr.
Janiš jeho kovář, obce členové
obec. Zastupitelstva a E. Kuča
člen okr. Výboru za stranu repub.,
kteří měli na věci své vlastní
zájmy. Tento zápas byl marný , les
pro obec ztracen a sice navždy. Jak
již předem podotknuto veškeré
obecní zastupitelstvo od převratu
počínaje ucházelo se o lesy jen pro

obec a bylo také vždy složeno ze
dvou polit. stran. Nynější
zastupitelstvo obce ve kterém má
právě Domovina i s Kamencem ve
většinu a jejíž vůdcové smýšleli již
asi uchvátiti lesy pro sebe podle
předem připraveného plánu již
před volbami. Ku konci prosince
minulého roku svolal starosta
valnou hromadu občanů ve které
téměř diktoval chcete-li aby byl
les koupen pro obec, tak musíte vy
rolníci a kteří máte peníze tyto na
ně dát, hospodařit v něm budeme
my, ale vy za vaše peníze nemáte
ani právo dokladu. Za takových
podmínek nikdo samozřejmě
peníze půjčit nechtěl a starosta již
měl důvod, že nemůže nikde úvěr
pro obec opatřiti ač se jinde ani
neucházel aspoň opravdově a hned
tajně založil družstvo a začal ihned
jako předseda družstva pracovati
pro sebe. V měsíci únoru došel
přípis od S.P.U., aby se obec
rozhodla pro přijetí lesů do konce
února. Tento přípis zatajen
obecnímu zastupitelstvu. Starosta
svolal schůzi obec. Zastupitelstva
až na den 13. března, ve které vší
silou hleděl znemožniti
odhlasování přídělu lesů pro obec
a sice z důvodu, že nemůže nikde
úvěru pro obec dostati, ač to celé
jeho ucházení již jest popsáno, pak
že jest již pozdě, že to mělo býti
skončeno dokonce února a pak
dohledací úřad že to neschválí,
čímž docílil toho, že celé obecní
zastupitelstvo odhlasovalo příděl
lesů pro obec nekupovati a
odstoupiti tyto ve prospěch
lesního družstva z místních
občanů. Podivno kde se najednou
vzalo. Jediný náměstek Rob.
Zábranský hlasoval proti a
navrhoval, by ještě byli svoláni
občané a vyslechnout také jejich
náhled o celé věci, ale jeho návrh
byl zamítnut. Toto rozhodnutí
obec. Zastupitelstva vyvolalo
pravou bouři v občanstvu a
jednání obec. zastup. všeobecně
odsuzováno. Cena lesů byla
sjednána jak již minulého roku
zapsána 1300 Kč za 1Ha. Za tři
dny po této schůzi přijel do obce

arcibiskupský úředník p. vrchní
lesní ing. Zajíc s následujícím
návrhem: (O usnesení obec.
zastup. mu dosud nic známo
nebylo.) „ Upustí-li obec
přidělených 50 Ha lesů, 29 Ha
které potřebuje arcibiskupství pro
jinou obec, sníží se cena
zbývajících 30 Ha pro obec z 1300
Kč na 800 Kč, což bylo skoro
zadarmo. Nyní nastal v obci pravý
shon. Aby nezůstal slib
jmenovaného úředníka pouhým
slibem, jela ihned deputace do
Kroměříže ku centrálnímu
ředitelství a sice Fr. Mašláň, Fr.
Honeš a Rob. Zábranský a tito
donesli toto prohlášení písemně
podepsané samým centr. ředitelem
p. Holubem. Jiní zase doma starali
se o úhradu, aby byl na tak laciný
les pro obec zajištěn potřebný
kapitál a také byla viděti ochota
občanů, půjčiti pro obec a byli to
tito občané, kteří nabídli půjčku:
Jos. Haša čís. 11. 20 tis. Kč,
Zábranský Rob. 5. tis. Kč, Orava
Val. Čís. 35 2.tis. Kč, Fábík Karel
č. 3. 2.tis. Kč a Haša Jan č. 5. 1.tis.
Kč a dali prohlášení podepsané, že
půjčují obci na 5% úrok pozadu
splácet a bude-li u peněžních
ústavů úrok snížen, tedy i oni úrok
o to samé sníží. Tedy výhodnější
nabídky již obec nemohla míti. Ale
teď. Šla deputace k starostovi obce
s hotovou věcí vše obstaráno, aby
usnesení ze schůze se dne 13.
března bylo zrušeno, následkem
mnohem výhodnější nabídky pro
obec, že již není potřeba nikde
jinde se starati o úvěr, neb tento byl
zajištěn. Ale starosta Fr. Pala byl
již docela jiného náhledu. Za první
již byl poslal oznámení S.P.U. o
schůzi ze dne 13. března (tak měl
pilno) ač měla o tom vyhláška býti
po 14. dní vyvěšena a pak byl již
zadán ku krajskému soudu jako
předseda lesního družstva a
vyslovil se vůči deputaci
„Rozhodnutí obec. zastup.
nezruším, kdyby se měli mrtví v
hrobech obracet. Jako deputace
byli občané Jos. Novák č.3 a Rob.
Zábranský, které jmenuji proto, že
nepíši smyšlenky, nýbrž fakta.
Pokračování v příštím čísle.
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