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Vrátila se Panna
Maria Hostýnská

V pondělí 11. dubna
vypukl v obci požár

Naše milá děvčata,
připravte si košťata

Požár, klapotání i čarodějnice.
Takové bylo jaro v Zámrskách

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY

V

ážení a milí spoluobčané, právě nám uplynul měsíc duben a já bych si velmi přála,
abychom mohli říct, že posledních pár týdnů i měsíců je jeden velký APRÍL. Více než
dva roky nás všechny doprovázel velký „strašák“. Slova jako pandemie, koronavirus,
místostarostka
COVID-19, vládní opatření, vládní nařízení, roušky, respirátory se stala nevyhnutelobce Zámrsky
ným doplňkem našeho slovníku. Toto však nebylo nic proti slovu, které se začalo následně
ozývat z médií. Slovo mnohem děsivější a v 21. století jen velmi těžko pochopitelné – VÁLKA.
Válečný konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem zřejmě zaskočil nejednoho z nás. Zvedla se velká míra solidarity s Ukrajinou. Hledají
se možnosti ubytování pro ty, kteří prchají před válečným konfliktem z Ukrajiny, finanční pomoc i další formy podpory. Děkujeme za vaši opravdu velkou sbírku, věnovanou právě pro tyto občany. Ale i tak po krátkém čase se naše společnost opět rozděluje
na dva tábory. Proto si přeji, abychom si v sobě zachovali lidskost, nedělejme unáhlené závěry a informace si ověřujme.
Něco málo z novinek v naší v obci je, že naše paní účetní Zdenča Hašová nastoupí v červnu na mateřskou dovolenou. Přejeme ji
rodinnou pohodu a mnoho zdraví. Na její místo jako zástup nastoupí paní Kamila Pejchalová.
Nově bude u „dubu“ přistaven zelený kontejner na železo. Kontejner jsme pořídili přes dotace z mikroregionu Hranice. Kontejnery budou označeny, aby bylo rozpoznatelné do kterého přijde velkoobjemový odpad a do kterého železo. Ke stodole můžete i
nadále odnášet elektroodpad.
Přejeme Vám krásné jarní dny.
Alžběta Šimáčková, místostarostka
Alžběta
Šimáčková
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Ze života farnosti

V

ážení občané ze Zámrsk, čtenáři
Zámršťáku, milí farníci,

prožili jsme po dvou letech Velikonoční svátky bez omezení možnosti setkávání.
Mnozí využili příležitost přijmout svátost smíření už při lidových misiích, tím víc faráře potěší, když i sobotu před Květnou nedělí přijde
mnoho farníků na svatou zpověď. Kéž je ovocem lidových misií i tato ochota chodit se
smiřovat s Bohem a nabírat sílu k odpuštění
lidem.
Hned dva týdny po Velikonocích bude v
naší farnosti první ze dvou letošních slavností
prvního svatého přijímání dětí. Celkem se připravovalo třicet sedm školáků ze třetích a
čtvrtých tříd, proto bude druhý termín ještě 8.
května. Velkou radostí, věřím pro celou farnost, pak jsou čtyři nově pokřtění dospělí a tři
maminky, které poprvé přistoupily ke svatému
přijímání na Zelený čtvrtek.

Měsíc květen je spojený s úctou k Matce
Boží Panně Marii. V Zámrskách budou májové
pobožnosti v tradiční čas v 19 hodin v kapli
svatého Václava, o nedělích ve 14 hodin. Rodiny s dětmi zvu i do Kelče, kde budou májové
v kostele svaté Kateřiny také od 19 hodin.
Nedělní májové konáme kolem Kelče pravidelně u kapliček. První dvě budou pro možnost
účasti prvopřijímajících co nejblíž městu: První na Bystřické ulici u nově postaveného Srdce, které nám připomíná letošní lidové misie.
Druhá u kapličky na Špici. Další plánujeme
15. května ke kapličce u silnice do Dolních
Těšic, 22. května u kapličky na cestě do Polic
a 29. května u kaple nad Kladerubami. Srdečně zveme všechny, kdo ctí Královnu míru,
abychom prosili i za ty, kdo trpí válkou a za
klid zbraní na Ukrajině i po celém světě.
Požehnané jarní dny a radost z víry v Boha
přeje o. Jan Bleša, farář
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Misijní dny v Zámrskách

V

této zvláštní době, v časech, kdy strach vystřídal
ještě větší strach, ale také
velká vlna solidarity
s těžce zkoušenou Ukrajinou, s takovýmto pozadím proběhly
v naší farnosti Lidové misie. Přesněji
misionáři z Vranova nad Dyjí přijeli
pozvednout našeho křesťanského
ducha. Mnoho lidí kroutilo hlavami,
že v této době a proč vlastně, když
kelečská farnost je na věřící bohatá.
Proč už zase, když misie byly nedávno
a někde o nich ještě ani neslyšeli. To
jsou otázky, na které neznám odpověď, byla jsem pouhým němým
svědkem a částečně vykonavatelem.
V prvé řadě bych Vám všem chtěla
poděkovat za trpělivost, vstřícnost, a
až na malé výjimky i slušnost s jakou
jste misijní návštěvníky přijali při
žehnání domů, které proběhlo jako
předzvěst těchto misií. Každý z vás
měl právo říct slušně ne, děkuji nechci, ano prosím budeme rádi….
všichni jste využili této možnosti jak
jste uznali za vhodné a i za to vám děkuji. I pro mě, byť vás všechny znám
bylo nesnadné narušovat vaše soukromí. I misijní koláčky, které jste obdrželi jako pozvánku k účasti jste přijali s úsměvem a s díky. Věřím, že
vám i chutnaly pěkně u kávy či čaje.
To, že vás všechny ještě jednou
v průběhu týdne bude někdo ještě
obcházet, to bylo překvapení i pro mě
samotnou a bylo to už podle mého
soudu moc. Kdo měl zájem věděl kde
a co se koná. Ale jsou věci, které nelze
ovlivnit.
Program lidových misií začal prakticky v neděli 6.3.2022 a celý cyklus
probíhal do 12.3.2022. Pro naši obec
byly vyhrazeny dvě misijní promluvy,
které se uskutečnily 8. a 10.3.2022
v kulturním domě. Tyto promluvy
vedl trvalý jáhen p. Kincl
Mnoho z vás se s pojmem trvalý jáhen setkalo poprvé, tak pro vysvětlení
trvalý jáhen či stálý jáhen je služba
v katolické církvi, která se získává svěcením. Trvalým jáhnem mohou
být svobodní i ženatí muži. Platí podmínka, že pokud ženatý trvalý jáhen

ovdoví, nesmí se již znovu oženit. Jinak má stejné pravomoci a povinnosti jako běžný jáhen. Po II. vatikánském koncilu trvalí jáhnové spolupracují při liturgii, pastoraci, sociálních a charitních dílech. Další pravomoci mají stejné jako běžní jáhni –
mohou křtít, oddávat, pohřbívat, vést
bohoslužby Slova a podávat Eucharistii, připravovat ke křtu, biřmování,
manželství apod., učit náboženství,
konat výstav Nejsvětější svátosti a
svátostné požehnání, nosit Eucharistii
nemocným a asistovat při mši svaté,
kde jsou jim rovněž svěřeny některé
služebné úkony.

Z důvodu nedostatku kněží bývají
jáhnům svěřovány do péče i farnosti jakožto materiálním administrátorům. Jáhen má v takovém případě na
starosti veškerou mimoliturgickou
farní agendu. Z pastoračních potřeb
může zajišťovat jen některé (sloužit
bohoslužby slova, křtít, oddávat,…).
Proto do takové jáhnem spravované
farnosti bývá (většinou excurrendo)
ustanoven i kněz, který zajišťuje to, co
jáhen konat nemůže – tj. sloužení mší
svatých, pomazání nemocných a
zpovídání.
Ale zpět k promluvám, tyto promluvy začaly vždy v 16:00 a účast
k mému překvapení byla vcelku
uspokojivá, první část navštívilo 19
lidí a druhou již 24.
Pokračování na straně 3

Ze zastupitelstva
Usnesení č. 2/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Zámrsky,
konaného dne 1. dubna 2022 na obecním úřadě v Zámrskách
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Schválení smlouvy o společném zadání SSOK a obcí Zámrsky.
3. Pověření k účasti na valné hromadě společnosti VaK Vsetín.
4. Žádost o podporu Linky bezpečí a.s.
5. Žádost o finanční příspěvek Obůrka pod Hůrkou, z.s.
6. Projednání směny pozemku p.č. 293/2 za pozemek p.č. 629/1 a části pozemku p.č. 202 v k.ú. Zámrsky.
7. Žádost o pacht pozemku p.č. 333/1, části pozemku p.č. 629/1 a části pozemku p.č. 202 v še v k.ú. Zámrsky.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1. Zapisovatelku p. Zdeňku Hašovou, ověřovatele zápisu p. Pavlíka Františka a p. Kubešu Pavla. Doplnění bodů č. 9) Žádost Římskokatolické farnosti Kelč o prominutí nájmu KD, bodu č. 10) Žádost SDH Zámrsky o prominutí nájmu KD, bodu
č. 11) Navýšení nájmu KD a dokoupení ubrusů a suknic, bodu č. 12) Zástup za mateřskou dovolenou účetní obce.
2. Podepsání smlouvy o společném zadání SSOK a obcí Zámrsky.
(hlasování – pro 7 hlasů)
3. Pověření starosty obce účastí na valné hromadě Vak Vsetín a.s.
(hlasování – pro 7 hlasů)
4. Směnu pozemku p.č. 293/2 za pozemek p.č. 275/1 v k.ú Zámrsky, případně odkup.
(hlasování – pro 7 hlasů)
5. Vyvěšení záměru na pacht pozemku p.č. 333/1, části pozemku p.č. 629/1 části pozemku p.č. 202 a p.č. 675/1 v k.ú. Zámrsky.
(hlasování – pro 6 hlasů, zdržel se 1 hlas)
6. Žádost Římskokatolické farnosti Kelč o prominutí nájmu KD ve dnech 8. a 10.3.2022
(hlasování – pro 7 hlasů)
7. Žádost SDH Zámrsky o prominutí nájmu KD ze dne 15.1.2022, kdy se konala výroční valná hromada sboru.
(hlasování – pro 7 hlasů)
8. Nákup nových ubrusů a suknic co KD Zámrsky a navýšení cen nájmů KD od 1.6.2022 následovně občané Zámrsk zimní
období 2.000 Kč a v letním 1.500 Kč. Cizí nájemci v zimním období 3.000 Kč a v letním 2.500 Kč. Dále určuje výši nájmu
kuchyně KD a knihovny na jednotnou cenu 500 Kč. Úhradu čištění ubrusů a rautových suknic určuje dle aktuálního ceníku čistírny.
(hlasování – pro 7 hlasů)
9. Podepsání pracovní smlouvy s novou účetní obce na dobu určitou jako záskok za mateřskou dovolenou.
(hlasování – pro 7 hlasů)
Zastupitelstvo obce po projednání neschvaluje:
1. Žádost o podporu Linky bezpečí a.s.
2. Žádost o finanční příspěvek Obůrky pod Hůrkou z.s.
Starosta obce: Pala Arnošt

(hlasování – pro 7 hlasů)
(hlasování – pro 2 hlasy, proti 5 hlasů)

Místostarostka obce: Šimáčková Alžběta

Misijní dny v Zámrskách
Dokončení ze strany 2
Mohli jste si zde také za malou úplatu zakoupit tematickou literaturu ve
formě brožur, i této možnosti jste využili hojně. Každá z promluv začala
modlitbou desátku růžence a pokračovala četbou písma, které bylo následně
vysvětleno promluvou a přirovnáno
k dnešní době, jednalo se vlastně o takovou formu kázaní. Byly také zodpovězeny dotazy, pan jáhen léta pracuje

ve věznici, takže o zajímavé zkušenosti
nebyla nouze po obě dvě promluvy.
Poslední částí misií pro Zámrsky bylo sobotní žehnání a stavění misijního
kříže. Jako jedni z mála jsme jej ještě
neměli. Slavnostní mši svatou vedl P.
Dunda a kříž byl postaven před kapli
sv. Václava, tak aby byl viditelný ze
všech stran. Jestli na tomto místě setrvá, to je otázkou, ne všichni jsou za
toto umístění rádi. Ale ukáže až čas.

Tyto misie vyvolaly podle mě nejvíce
rozporuplných reakcí, ale jsou již za
námi a jak uspěly ukáže až čas. Pokud,
komukoliv, kdo se programu účastnil,
jakkoliv prospěly. Ať už upozornily na
nějaký problém, poučily, pohladily na
duši či vyloudily jenom úsměv nebo
dobrou náladu stálo to za to. Jen Pán
Bůh ví, co v každém z nás má a nemá,
a ne vše je vystavováno na odiv druhým.
Zdeňka Hašová
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Ze života v obci
Klapotáři se nezalekli deště ani větru

D

ne 14. dubna
2022 jsme od
18 hodin začali
klapotat po
naší vesničce Zámrsky.
Nečekali jsme, že přijde
tolik dětí. Bylo nás vždy
kolem 20 a někdy i 25 a to
už je pořádná skupina.
Letos poprvé jsme dělali
kapitány.
Bylo to náročné, protože nám nepřálo počasí.
Ale musíme říct, že ti
kteří vydrželi byli stateční a to byli mezi nimi i
opravdu malé děti. Nezalekli se ranního vstávání, větru ani deště.
Moc děkujeme všem,
kteří jste nás podarovali
a podpořili jste nás. Děkujeme Markétě Vozákové za pomoc.
Páni Matěj a Štěpán

Vážení a milí spoluobčané ze Zámrsk,
ráda bych Vám všem prostřednictvím zpravodaje oznámila, že dne 23. března 2022 jsem se na zasedání Pastorační rady farnosti Kelč vzdala funkce v této radě. Učinila
jsem tak po bezmála šestileté činnosti, kdy jsem zastupovala naši obec. Je to činnost téměř neviditelná, málokdo ji možná vůbec zaznamenal, někteří o ní dobře víte.
Každopádně už nejsem Vaším hlasem ve farnosti, a protože jsem jím tak dlouho byla přišlo slušné Vám to veřejně oznámit. Funkce se vzdávám z osobních, rodinných a
zdravotních důvodů, ale také proto, že už moje práce nebyla dle mého soudu přínosná naší obci. Všem dosavadním i těm budoucím členům pastorační rady přeji
hodně zdaru, sil, elánu, ale hlavně Boží pomoci v této
službě. Ale chci také poděkovat. Poděkovat všem, kteří
mně v té šestileté činnosti, jakkoliv podpořili a pomohli
mi. Nejenom rodině, ale také těm, co stáli u konečné realizace všech projektů, slavností aj. do konce. Moc si toho
vážím a děkuji.
A vy se nemusíte ničeho obávat, srpnové mše u kapličky
budou slouženy i nadále, její slavnostní žehnání také letos proběhne a oslavy 20.výročí posvěcení kaple také
zvládneme, vše jako vždy po Zámrsku.
Zdeňka Hašová
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BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
V těchto nejbližších dnech oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
KVĚTEN 2022
Jaroslava Šenková 84 let
Julija Harhajová 83 let
Antonín Orava70 let
☼☼☼
ČERVEN 2022
Milada Šindlerová 91 let
☼☼☼
ČERVENEC 2022
Antonín Mašlaň 87 let
Ludmila Jiříčková 75 let
Všem Jubilantům gratulujeme a přejeme
spoustu sil a zdraví do dalších let.

Ze života v obci
Do kapličky se nám vrátila Panna Maria Hostýnská
d února
roku 2021
nám kaplička zela
prázdnotou,
tak aby
mohla kompletně získat
nový kabátek jak zvenčí, tak
zevnitř. Restaurované sochy byly dočasně ubytovány na obecním úřadě a samotná Panna Maria s Ježíškem odjela na výměnný
pobyt poněkud delší. Ale na
krásné věci si patří počkat.
A tak se i stalo, vrátila se
celá zářící a téměř jako nová. No posuďte sami až půjdete kolem, svítí i přes
prosklené dveře. A několik
slov od restaurátorského
týmu tedy manželů Vítových, jaké vlastně opravy
proběhly.

O

POPIS STAVU DÍLA
PŘED RESTAUROVÁNÍM
Socha Panny Marie byla
znečištěná prachovými nánosy. Barevná úprava byla
lokálně narušená, místy
měly vrcholy modelace strženou barvu. Barevnost
svatozáře a atributů byla
natřena bronzenkou nebo
podobnou barvou, která
měla vyjadřovat drahý kov,
esteticky tato barva však
nevypadala dobře. Materiál
sochy vykazoval mírnou
degradaci. Některé prvky
modelace byly narušeny –
Ježíškovi chyběl palec,
drobné zdobné prvky na
oděvu P. Marie apod.
Záměrem bylo sochu demontovat a restaurovat jí
mimo kapli v ateliéru. Při
demontáži však bylo zjištěno, že socha byla napevno
uchycena ke stěně kaple
několika masivními kovovými skobami a velkým

Před

množstvím dlouhých hřebíků, které byly probity skrz
svatozář a poté zatmeleny
(takže bylo velmi obtížné
zjistit, kde všude se nachází). Tyto hřebíky způsobily
značné rozpraskání tenkého
odlitku svatozáře.
Celková demontáž sochy
byla tedy náročnější a následný stav sádrového materiálu byl v horším stavu,
než se předpokládalo. Při
rozebírání bylo zjištěno, že
socha byla vytvořena ze
šesti základních částí – čtyři
díly svatozáře a P. Maria v
pase rozdělena na dvě části.
Záměrem restaurování
bylo sochu znovu sjednotit
v jeden svébytný celek s
vložením nové podpůrné
konstrukce, která bude
sloužit jako závěsný systém
a zároveň která zajistí to, že
socha bude moci být v budoucnu kdykoli demontována bez větších potíží.
PROCES RESTAUROVÁNÍ
Po převezení sochy bylo
nejprve nutné odstranit
všechny hřebíky a kovové

Po

skoby. Ve špatném stavu
byly části svatozáře, které
byly rozlámány na velké
množství větších i drobných
dílků a při sobě držely jen
díky jutovému přeplátování
ze spodní strany.
U každé části bylo nutné
odstranit toto jutové přeplátování, upravit lomové
spoje jednotlivých dílů a až
poté bylo možné díly k sobě
lepit zpět. Když se podařilo
poslepovat větší části k sobě, byly znovu přeplátovány novou jutou v sádře, aby
držely pohromadě.
U sádrových částí Panny
Marie bylo nutné zajistit
větší odlomené kusy – jednalo se o pravou ruku P.
Marie, oba cípy měsíce a
vrchol blesků v Ježíškově
ruce. Zde bylo nutné lomové plochy očistit, upravit a
spojit díly k sobě za pomoci
sádry, nerezových čepů a
juty. Stejným způsobem
byly spojeny i dvě hlavní
části sochy P. Marie – tedy
vrchní a spodní část.
Byla svařena oválná kovová konstrukce tvarovaná

ke stěně půl kupolové kaple
a opatřena barevnými
ochrannými nátěry na kov.
Na tuto konstrukci byly nejprve položeny a připevněny
části svatozáře, a to pomocí
sádry s jutou. Stejným způsobem poté byla připevněna i socha P. Marie s Ježíškem. Na závěr byly připevňovány a lepeny blesky,
které byly z celku v naprosto nejhorším stavu, protože
byly rozlámány na obrovské množství velmi malých
dílků.
Všechny lomové části a
chybějící modelace byla
doplněna v novém materiálu tak, aby modelce navazovala na originál. Po plastické retuši bylo přistoupeno k barevné retuši. Celá
svatozář s atributy a některými detaily byly natřeny
podkladovou barvou, na
kterou byl ložen plátkový
metál zlatého odstínu.
V rámci restaurování také
došlo k celkovému očištění
povrchu od nečistot, konsolidaci sádrového materiálu a na závěr byl celý povrch opatřen ochranným
povrchovým nátěrem.
Socha byla osazena zpět
do kaple na původní místo.
Socha visí za kovovou konstrukci na kovové skobě
pevně ukotvené ve stěně
kaple.
V těchto chvílích do naší
obce dojíždí ze Staré Poddvorova pan restaurátor
Bohumil Bortlík, aby opravil
a upravil malbu hostýnské
krajiny, která Pannu Marii
s Ježíškem obklopuje. Tak
snad v příštím zpravodaji již
bude kaplička celá v novém
hávu a snad i znovu požehnaná.
XY
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Ze života v obci
Při požáru pomáhali také sousedé a známí

V

ždy jsem si
přál, aby naše
technika a vybavení byly zapotřebí pouze
při hasičském sportu a námětovém cvičení. Bohužel,
dne 11. dubna 2022 v dopoledních hodinách, se
obcí začal šířit hustý černý
kouř, který nevěstil nic
dobrého. A nebyl jsem jediný, který ho zpozoroval.
U hasičárny jsme se potkali spolu s Václavem
Vozákem ještě před vyhlášením poplachu. Po rozbití
ochranného skla jsme
spustili sirénu v čase 10:08.
Mezitím byla hlášena událost na hasiče. Na sirénu
zareagovali další členové
sboru a v čase 10:11 jsme
již vyjížděli k události.
Během průzkumu bylo
zjištěno, že v objektu č.p. 30
se nikdo nenachází. Po připojení k hydrantové síti
bylo rozvinuto útočné vedení s dvěma proudy C. Ač
se to zdá neuvěřitelné, do 7
minut naše jednotka, která
dorazila na místo jako první, začala s obranou sousedních objektů, kde hrozilo vysoké riziko přenosu
požáru. Během celé udá-
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losti na místo dorazilo dalších 6 jednotek požární
ochrany. Společnými silami byl požár lokalizován a
postupně dohašovány
skrytá ohniska pomocí termokamery.
Následně byly rozebírány
ohořelé stavební konstrukce a štít, který hrozil zřícením. Poté velitel zásahu
HZS Hranice zkontroloval a
předal požářiště uživatelům objektu a naší
jednotce uložil
dohled do
osmé hodiny
ranní.
Ustanovili
jsme
tedy
tříčlenné hlídky,
které se
střídaly po
třech hodinách.
Během zásahu obecní úřad
Zámrsky zařídil občerstvení
pro všechny hasiče, kterých
bylo přes 30. Při celé události pomáhali nejen hasiči,
ale také sousedé a známí,
kteří odvedli kus práce, za
který jim patří velký dík.
František Pavlík

Ze života v obci
Jarní stezka se v Zámrskách zabydluje

L

etos se Ženy v
akci opět spojily a
uspořádaly pro
zámršťáky jarní
stezku s celkem
15 zastaveníčky, kde cílem
hry bylo vyluštění šifry.
Ve čtvrtek 14. dubna 2022
vyrostl na terásce místního
kulturního domu provizorní
kraslicovník s pokyny ke
hře. Na velikonoční neděli
jsme pak společně vyrazili
po trase v neuvěřitelně hojném počtu.
Trasa vedla od
hospůdky, kolem
výletiště lesem
pod tábor, kolem
sv. Huberta až k
myslivecké chatě, kde na nás
čekal „klobáskovník“, ten posléze vzal za své,
opeklo se, posedělo, poklábosilo, a pak

společnými
kroky jsme
se zpět vydali
ke svým domovům.
Tahle společná ak-

Poděkování
íká se: „V nouzi poznáš, kdo je, kdo!“ a já
jsem poznala v nouzi
skvělé lidičky! Také měli
starosti, problémy, ale podali pomocnou ruku! A tím
začaly další problémy. Proč?
Lidé si mají pomáhat! A ne
škodit! Lidé chodí do kostela, věří, že jim Bůh pomůže!
Ale co si sami neudělají, to
nemají. Desatero praví:
,,Pomoz bližnímu svému!“
Není to tak? Proč to někdo
chápe jinak?
Tahle úžasná rodina, tihle
lodičkové jsou pro mě vším!
Jsem jim proto vše, co pro
mě udělali, bez toho, že by
jim to přišlo divné, velice
vděčná! Někomu to tu je
divné. Berou pomoc dru-

Ř

ce, která se zavedla v době
covidové i letos sklidila vlnu
úspěchu, tudíž můžeme
mluvit o tradici, která už je
součástí našeho místního
kulturního života.

Konečná šifra zněla: „Dáli nebe deštíčka, vyroste
nám travička“. Závěrem si
popřejme i trochu toho sluníčka. Krásné jarní dny.
Lenka Kubešová

Antonín Šarman: Svět
hým za normální. Pomohli
obci a lidem okolo. Díky za
to, že jsou, jací jsou!
Je to skutečně skvělá rodina! Za to vše jim moc děkuji a vážím si jich!!!
Z celého srdce vám děkuji
a klaním se, rodino Ledvinova.
Vaše Lenka. Děkuji!
P.S.: Dodatek! Je mi moc
líto lidí, kteří v této kritické
situaci, že nevíte dne, hodiny, se starají o nepochopitelné věci. Bolí mně to za ně!
Zloba, závist, chamtivost do
této situace vůbec nepatří!!
S tím ať si každý žije, jak umí
a jak chce!! Přeji všem zdraví, a věřit v to, že se vše
v dobré obrátí.

N

a vědomost světu se dává,
že Sojuzu se telí kráva.
To není fáma, jak si kdos myslí,
po prvním výstřelu úsměvy zkysly.
Musím si přepsat dějiny
neb stačil pokec jediný.
Kde soudružka v něm tvrdí,
že Putin proto prudí,
když Evropa ho nutí,
aby zvyšoval pnutí.
V tom celém světě širém,
za zvuku poplašných sirén,
zmocniti se Ukrajiny,
to není úkol jeho jediný.
Dál půjde přes hranice,
aby půdy co nejvíce,
uzmul k svému prospěchu,
všem vdovám pak pro potěchu,
posílal mrtva těla
s hudbou, co hrají děla.
Poničil tuto zem,

ten boj sílou vyhrajem.
Myslí bohatýr Putin,
zatím co k vzteku se nutím
nad ubohostí tohoto světa,
kde jen zlo s drogou rozkvétá.
Opět tu máme pátou kolonu
neb zloba sedí na trůnu.
Těžko se zvesela píše,
velitel zla velké říše
s tanky na záda nám dýše.
Teď už vím, kam svět míří,
rozlézají se tu štíři.
Kolem sebe vše kazí
známi Moskevští vrazi.
Ke všem novým generacím
se svým přáním se obracím,
nenechte s k válkám zlákat
Vaše děti mohou odskákat,
nenasytů choutky smělé,
Pocítí žal na svém těle.

7

Ze života v obci

8

Ze života v obci
V amatérské kuželkářské lize skončily
Zámrsky těsně před chvostem

P

o roční pauze
kvůli covidu se
znovu rozjela
amatérská kuželkářská liga v Kelči. Letos se účastnilo devět
týmů z okolních vesnic. Na
některých hráčích se roční
pauza hodně podepsala, ale
postupem odehraných kol
se to celkem u některých
zlepšovalo.
Za náš Zámršťácký tým
kouleli Vozák Václav, Vozák
Zdeněk, Orava Antonín,
Vinklárek Pavel, Pavlík Petr,
Pejchalová Kamila, Jiříček
Robert a po dlouhé pauze si
přišel zahrát i Trlifaj Petr
„Čupo“.
Ještě jsme tým rozšířili o
jednoho hráče a to o Roubala Karla. Po upozornění,
že patří mezi evropskou
špičku v kuželkách, své kvality neprojevil úplně v top

formě. Nicméně do hráčského kolektivu bravurně
zapadl.
Nakonec jsme skončili
těsně před chvostem a to na
osmém místě. Z šestnácti
zápasů jsme měli tři výhry a
třináct proher. V devátém
kole si ale Václav Vozáků

vykoulel svůj osobák a to
úctyhodných 264 kolků.
Letos si Kamila Pejchalová
neobhájila první místo
z posledního kola, ale skončila na hezkém třetím místě
z žen.
Našim nejlepším hráčem
z mužů se stal Václav Vozák,

který skončil na devátém
místě. Ukončení a vyhlášení
výsledků se konalo v pátek
22. dubna. I když jsme měli
objednaný mikrobus, jelikož
je nás větší počet hráčů a to
devět, tak nakonec stačilo
jedno jízdní kolo a to pro
mou maličkost, která se jako
jediná ukončení zúčastnila
po planých slibech ostatních
spoluhráčů.
Vyhraný proviant v podobě litru slivovice a sedmičky
bílého jsem si odvezla domů
a tímto jsem potrestala zbytek mančaftu.
Ale věřím, že se v příští
sezoně zase sejdeme v takovém hojném počtu, a ten
letošní propad necháme za
námi a budeme šplhat v tabulce výš.
Kuželkám a Kuželkářům
zdar do dalších kol.
Kamila Pejchalová

Jógou k vnitřnímu klidu a vyrovnanosti
„Mysl je to, co člověka činí otrokem; a znovu ta stejná mysl je to, co
ho osvobozuje.“
Swámi Šivananda

B

ěhem dne se nám
honí hlavou přes
dvacet pět až šedesát tisíc myšlenek. Bohužel,
u většiny jedinců je z nich
až osmdesát procent negativních. A i pouhé myšlenky
vytváří stres a tlak, který
přenášíme sami na sebe.
Naše mentální já, naše
mysl, stojí uprostřed a
ovlivňuje jak naše fyzické já,
tak naše duševní zdraví.

Jen se zamyslete, kolikrát jste se něčeho obávali, a
nakonec se
obavy nenaplnily, ale stále
jste se myšlenkami na ně ubíjeli. Kolikrát jste
přemýšleli nad
něčím, co vás
čeká a nevěnovali pozornost
přítomnému okamžiku,
partnerovi, dětem nebo
činnosti, kterou jste vykonávali.

Definice jógy praví, Yoga
čitta vritti niródha – jóga
zklidňuje těkavou mysl. Jógová praxe nás vede k vě-

domému pohybu, otáčí naší
pozornost a směřuje ji do
našeho nitra. Koncentrace
na tady a teď.
Přijďte si s námi zacvičit,
posílit své tělo, zklidnit mysl
pomocí dechových technik
a rovnovážných ásán, po
kterých následuje zasloužená závěrečná relaxace
s aromaterapií.
Budeme se na Vás těšit
téměř každý pátek v 19 hodin na jógamatkách v kulturním domě Zámrsky.
Cena lekce 50 korun na
osobu.
Nela Trlifajová
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Masáže také pro těhotné nově v Zámrskách

J

menují se Eliška Solanská
a od roku 2018 provozují
v Zámrskách masáže.
Nedávno jsem absolvovala kurz masáže pro těhotné, abych ulevila od bolestí zad a
nateklých nohou i budoucím maminkám. Jedná se o velice relaxační
masáž, při které masírují maminkám
cele tělo.
Už pár let se věnují reflexologii
lymfatického systému, který napomáhá odvádět přebytečnou vodu
s těla a restartuje imunitní systém.
Velice příznivě působí na hojení ran
a po chirurgických zákrocích. Detoxikuje organismus a napomáhá naslouchat vlastnímu tělu.
Dále bych vám chtěla vyzdvihnout
paní masáž a to Baňkování. Je výborná na detoxikaci a to tím, že díky
podtlaku a teplu, které vyvíjí, vzniká
ve svalech a šlach látková výměna a
uvolí toxin. Masáž přináší velice intenzivní a uvolnění svalů. Často se
mi stává, že když nabídnu baňkování, lidi dostanou strach! Sem zastánce toho, že modřiny jsou nebezpečné a metodu baňkování provádím bez silných modřin. Po každém úkonu kůži promasíruji a tím
vznikají slabé flíčky, které maximálně do 3 dnů zcela vymizí.
Jsem nesmírně ráda, že jsem poznala tuhle metodu, která je opravdu
intenzivní a opravdu se nemusí člověk bát.
Každý z nás je originální. Buď si to
zamilujete, nebo vám bude víc vyhovovat masáž klasická.
Také jsem se nedávno rozhodla,
že budu dělat i kosmetiku, která mi
byla vždycky blízká. Můžete přijít na
vyčištění pleti, nebo na úpravu a
barvení obočí. A novinku žehlení
vrásek galvanickou žehličkou.
Mám pro vás v plánu na tento rok
obohatit masáže a to anticelulitidovou masáž a lifting obličeje.
Budu se na vás moc těšit.
S láskou a dobrou náladou
Eliška
Kontakt : 732463139

10

Ze života v obci
CHVILKA POEZIE: ANTONÍN ŠARMAN

Ironické metafory historie: Zvon dneška

K

dysi se říkalo:
Je ti šedesát?
Byls v Rusku? Ne,
tak neraď!
Mohu si to dovolit,
ač nerad.
Málo ve škole se učí
,,Kdo rozum nemá,
vůli neporučí“.
Tak se to vleče
už mnohá staletí,
když víš, jak na to,
holub ti neuletí.
Zas to tu máme,
vládnoucí světa,
nepoučila je,
prostinká věta:
„Rozum a lásku
v apatyce nekoupíš
s násilím náraz přijde
tak to si piš!“
Bylo by na čase,
rozum do rukou vzíti,
dokud nám na cestu,
slunce jas svítí.
Dlouhých 40 let
temna jsme zažili,
až svobody klid
ukázal na chvíli,
že možno se těšit
a s domácím úkolem
přinésti sešit,
kde zlatým písmem psáno
v míru se probuď
každé další ráno.
Do této školy car asi nechodil
újmu na zdraví v mrazu si
přivodil.
Celý svět mu dává dnes
znáti
že velká Rus, jeho máti
chce spokojeně v klidu žít
konečně svobodu v ruce
uchopit
kolik času zmařeného to
stálo
a zůstává ho příliš málo

jít mnohokrát naznačenou
cestou
nechodit po světě s neprůstřelnou vestou
procházet parky plných dětí,
Které šťastny budou směti
do očí matek se vesele dívat
a ne ve strachu tvář skrývat.
na prsou těch, co je mají
chránit.
Proto je nutno mír
stále bránit
nestrašit jadernými hlavicemi
kolik tisíc
jich máme

na zemi
atom ku prospěchu máme
míti
jinak cesta do pekel bude
sítí
ohnivou pořád pro nás
značená,
až klečet budou obě kolena
a o smilování všechny kolem prosit
ať mohou žízní své rty orosit
kapičkou neozářené vody.
Tak daleko jsme to dotáhli
aniž do mozku si sáhli
a našli jasné řešení
to přec je snadné umění
hvězda naděje ta nemizí
rozum do hrsti – budem vítězi.

Na to máme vědátory
aby nezneužity byly motory
které nás ke zkáze dotlačí
jinak žít na zemi je k pláči
to dopustit nesmíme
společná síla lidstva nedříme
až všechny národy
užívat budou svobody.
To je mé přání veliké
to povím vám i v telke.
Nepíši vzkazy na sloupy,
to připadá mi
hloupý.
Teprve potom
beze zbraní
sedneme si ráno
ke snídani
poslouchat pěknou muziku
bez krve kapek na
triku.
Utichnou všechny
tanky, děla,
láskou zahoří
všechna těla,
v klidu si ruce
podáme
to věci jsou
dávno známé.
Utřeme dětem slzičku
co měly strachem na
víčku
zapomeneme v mysli na
Putiny
oslavíme další nové křtiny
lepšího života na zeměkouli
který utržil další bouli
přispěním zlého člověka.
Za to ať slávu nečeká,
nepostavíme mu pomníky
ale oddechneme si s díky
že končí éra válek
a člověk navždy je dalek
myšlenek na další výboje
protože nebudou náboje

do hrdla kalašnikovů
z jakéhokoliv tvrdého kovu.
Ale pozor není – vyhráno,
to pouze dnešní je ráno.
Kdy sedíme u kulatého stolu
s hlavou sklopenou směrem dolů.
Je těžké nahoru se dívat
hlavou souhlasně na vše
kývat
když protivník je zarputilý
na mír nemyslí ani chvíli
roztáhnout chce svá chapadla
která dosud neupadla.
Mají dosti temné síly
ještě jsme neobrousili
jejich příliš ostré hrany
nepomohou sankce dány
myšlením většiny národů
zatím květiny do hrobů
upustíme ze svých rukou
pro pozůstalé je mukou
vzpomínka na ty hrdiny,
kteří svůj život jediný
dali na oltář Ukrajiny své
to všechno už tu bylo
lidem v mozcích se snilo,
že čas už dále pokročil
Evropy hlas naznačil
nelze uhýbat do nekonečna
agresorů snaha je nebezpečná
pro celé lidstvo naší planety
které jde v ústrety v klidu
lepšímu životu bez válek
dočká se dnešní generace?
Přemýšlejte, to není legrace.
Vím kde psáti čárky, tečky,
Napsal jsem úkol bez zpátečky
Tonys
Měl jsem dobré učitele,
proto mohu psáti směle.
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Naše milá děvčata, připravte si košťata
arodějnický rej v
Zámrskách odstartoval v sobotu
30. dubna na “žabáku“ na hřišti a
to sloganem Naše milá
děvčata, připravte si košťata.
V plánu byla nějaká ta
rozcvička pro děti, a to v
podobě naši oblíbené stezky, která byla rozmístěna v
okolí hřiště, včetně jej.
Úkoly to nebyly vždy snadné, nejprve se každá čarodějnice musela řádně přihlásit k letu a na vyjížďku po
trase obdržela povolenku k
letu.
Bylo zapotřebí pořádné
koště, jelikož úkoly nebyly
jen na procvičení mozkových závitů, ale také na fyzičku, a to se po dlouhé zimě hodí. Po vyluštění a
splnění všech úkolů bylo na
řadě odměňování. Za tajenku, která zněla Malí čarodějové se děti mohly obsloužit ve sladkém baru u
mlsné Berty, která nachystala jen ty nejvybranější
dobrůtky pro všechny mlsné jazýčky – hadí vajíčka,
naložené myšičky, červíci a
žížalky – samozřejmě vše v
podobě gumových
bonbónů, bezedné kelímky tak
vzaly za své a
po dobrotách
se brzy zaprášilo.
Na plánu
bylo i drobné
vyrábění
upomínkových
předmětů, ale
vzhledem k počasí,
které se sic vydařilo, mírný
vítr nám plány brzy pokazil,
a tak nezbylo nic jiného než

Č
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s nastupující
19. hodinou
večerní, zapálit
nachystanou
vatru a opéct si
špekáčky, na které se
všichni těšili.
Akce byla velmi úspěšná,
milé setkání dobrých lidí ze

Zámrsk se neobešlo setrváním až do pozdních večerních hodin, kdy ještě za
zvuku kytary se jen tak posedělo.
Lenka Kubešová

A

na mě je poděkovat
naši Leni, za její skvě-

lou přípravu a vymyšlení
všech stezek, které se staly
pro Zámrsky tak oblíbenými. Leni, děkujeme! Víme,
že přípravě obětuješ
spoustu času a sil. Spolu
s dětmi si užíváme plnění
úkolů i my dospělí!
Hela

Ze života v obci
Jaro v Zámrskách ve fotografiích
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Zámršťané
Nekrolog †

F

erdinand Schindler se narodil 6. srpna 1930 v obci
Kunčice, do smíšeného
manželství. Otec byl Němec, matka Češka. Obec
Kunčice byla v určitém
období česká, pak zase německá
v rámci protektorátu Čechy a Morava.
Ferdinand měl 7 sourozenců. Rodina
žila v malém domku a jeho tatínek byl
soukromý rolník.
Dětství Ferdinanda bylo hodně pohnuté a zasažené dobou, do které se
narodil. První čtyři ročníky základní
školy chodil do německé školy, potom
se to změnilo a navštěvoval zase českou školu. V jeho chlapeckém věku ho
zasáhla druhá světová válka. V roce
1944, kdy již Němci byli vytlačováni,
musel jako 14letý chlapec, společně
ještě se svým o rok starším bratrem
nastoupit na vojnu, kde musel němcům kopat obranné zákopy. Následně
musel utíkat před postupujícími ruskými vojsky.
V té době bylo několik okamžiků, že
mohl být zastřelen buďto německými
vojáky nebo i ruskými vojáky. Byla to
pro něj těžká doba. Stále mimo domov, hlad a zima a žádná představa co
bude dál. Vzpomínal na příběh z Nové
Paky, kdy na něj mířil ruský voják s tím,
že chce jeho boty. Ruský voják dostal
boty a naštěstí si střelbu rozmyslel.
V květnu 1945 po konci války se pro něj
do Nové Paky vydal jeho strýc pan Beneš. Strýc pracoval na dráze, takže měl
dopravu vlakem zadarmo. Tak se Ferdinand na konci května 1945 dostal
šťastně domů. Jeho starší bratr to
risknul a přeběhl přes valící se ruskou
frontu, ten byl doma dříve.
Po válce měla rodina štěstí, že jejich
maminka byla Češka, takže nebyli odsunuti a zůstali doma v rodných Kunčicích.
Po válce se Ferdinand vyučil řezníkem v Kelči u řeznického mistra pana
Hlavici. I v Kelči to nebylo jednoduché.
Musel pilně pracovat. Volno měl vždy
až v neděli po obědě. Lidé totiž odcházeli v neděli z kostela a při cestě domů
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Odešel pan Ferdinand Schindler
kupovali v řeznictví maso. Ferdinand musel asistovat a po
obědě vše uklidit a prostory
řeznictví dát do pořádku.
Až pak měl volno a mohl
sednout na kolo a vydat
se domů do Kunčic. Na
Kačeně lávka přes Bečvu dříve nebyla. Fungoval tam převozník, ale
i ten byl nejistý. Někdy
tam nebyl, někdy si zase
přihnul a spal v loďce na
druhém břehu. Mnohokrát
se Ferdinand brodil Bečvou
s kolem a s oblečením v ruce.
No a v pondělí v 6 hodin už musel být zase v pozoru u řeznického mistra pana Hlavici v Kelči.
Po vyučení ho čekala vojna. Jako
politicky nespolehlivý / jeho otec byl
Němec / byl zařazen do PTP / pomocného technického praporu /. Na vojně
byl 3 roky v letech 1950 až 1953. Jako
vojáci pracovali s lopatami a krompáči,
budovali například letiště v Bechyni a
podobné vojenské stavby, přespávali
v provizorních dřevostavbách.
Po návratu z vojny se v roce 1954
oženil a přestěhoval se z Kunčic za
svojí manželkou Annou rozenou Lážovou do Zámrsk. Začátkem 60. let vybudovali manželé v Zámrskách rodinný dům. Tam se také přestěhovali od
manželčiných rodičů. Po krátké době,
kdy Ferdinand pracoval v jednotě v
Hranicích, začal pracovat v cementárně v Hranicích v třísměnném provozu.
V cementárně pak pracoval dlouhá léta
až do svého odchodu do důchodu.
S manželkou Annou vychovali tři
děti. Snažili se, aby byly děti dobře vychované a také zajištěné do budoucna.
Manželka Anna musela kvůli zdravotním problémům zůstat doma, starala
se o domácnost. Ferdinand dále pracoval v cementárně, a protože byl vyučený řezník, v zimním období chodil
po domácích zabíjačkách. V životě se
hodně nadělal. Nebyla výjimka, když
přišel ráno z noční směny a hned vyrážel na první zabíjačku, odpoledne na

druhou, no a večer zase odjel na
druhou noční směnu. V letním
období zabíječky nebyly, tak
Ferdinand měl čas ještě
postavit dům pro syna
v Zámrskách a taky pro
dceru v Hranicích. Byl
taky aktivní při výstavbě
kostela v Zámrskách,
kde brigádničil a také
přispíval finančně.
Pan Ferdinand měl rád
lidi, měl rád zábavu, hudbu, tanec. Rád si zazpíval
lidové písně. Všichni si jej
pamatujeme z besed pro důchodce, kde rád vytáčel své sousedky. Byl samý vtip a každá rodinná
zabíječka byla díky němu velmi veselá
záležitost. Nikdy mu nechyběl úsměv
na tváři, dobrá nálada a dobré slovo. A
to mu i přes všechny těžkosti zůstalo
téměř až do konce.
Po 80. roku života se však objevily
první vážnější zdravotní problémy,
s kterými statečně bojoval, a ještě pečoval o svou manželku co mu síly stačily. I proto se dožil hezkého věku 91,5
roku.
Srdce pana Ferdinanda dotlouklo
doma obklopené rodinou dne 24. ledna 2022. Rozloučili jsme se s ním
v kapli sv. Václava 1. února 2022 a doprovodili jej na hřbitov v Kelči.
Takový krásný, dlouhý, prací a pílí
vyplněný život. Bylo by škoda jej nepřipomenout, alespoň prostřednictvím
našeho zpravodaje. A proto dovolte mi
pane Schindler, abych Vám jménem
nás všech Zámršťáků poděkovala za
všechno to dobré a veselé co jste kdy
pro nás udělal a co jsme s Vámi prožili,
za každou tu rodinnou událost v podobě zabíjačky, která se díky Vám stala
hotovým koncertem. Srdečné díky
Vám patří za vše, čím jste přispíval
k zvelebování té naší vísky, za každou
radu, pomoc i přiloženou ruku k dílu.
Nic z toho se neztratí, zůstává to v paměti Zámrsk a ta je dlouhá.
Tedy za vše, za vše dík a budiž Vám
ta kelečská zem lehká.

Zámršťané
Nekrolog †

N

ekrolog se bohužel
stal nedílnou součástí
našeho zpravodaje.
Jsou léta, kdy je odcházení více než přicházení, a do těchto
jsme bohužel vstoupili my. Ale přes to
všechno smutné jsme rádi, že si alespoň prostřednictvím zpravodaje
můžeme připomenout životy našich
občanů či rodáků, kteří nás předešli.
Ne vždy se můžeme všichni zúčastnit
smutečních rozloučení, ne vždy
všechny naše rodáky známe…I to je
možnost lépe poznat lidi, kteří z naší
obce vyšli a nosili ji v srdcích dále.
Jak úsloví praví, neštěstí nechodí po
horách, ale po lidech, tak se i na závěr
roku 2021 pomyslně zachvěla rodinná
chalupa u Žídků. Dne 6. prosince 2021
rodinný kruh náhle opouští paní Jiřina
Kuličková, rozená Žídková. Pojďme si
připomenout několika větami její život, který byl vždy spojen s naší dědinou.
Paní Jiřina Kuličková se narodila 7.
dubna 1950 v Zámrskách rodičům
Janu a Jiřině Žídkovým. Vyrůstala
v Zámrskách společně se svými čtyřmi sourozenci Marií, Ludmilou, Janou
a Antonínem. Dětství prožili krásné a
vždy na něj společně rádi vzpomínali,
jejich sourozenecká soudržnost je neopustila ani v dospělosti a rádi se
všichni vraceli domů za maminkou.
Základní vzdělání získala nejprve ve
škole v Zámrskách, později v Kelči.
Vyučila se pro Sigmu Hranice, kde
později pracovala u soustruhu.
V dubnu 1973 se provdala za Zdeňka Kuličku a odstěhovala se do Hranic,
kde společně žili a vychovali dvě děti
Martina a Moniku. Po návratu z mateřské dovolené pracovala v Sigmě ve
skladu, později jako uklízečka na ZŠ
Nová v Hranicích.
Její velikou radostí byla dvě vnoučata Veronika a Richard, kterým se po
odchodu do důchodu bezmezně vě-

Odešla paní Jiřina Kuličková
novala a byla jim milující babičkou.
Na sklonku života ji potkala ještě
jedna velká radost dočkala se
ještě jednoho vnoučete Michaela, tentokrát od syna
Martina.
Paní Jiřina milovala
svou rodinu a snesla by jí
modré z nebe. Mezi její
záliby patřila práce na
zahrádce, s láskou vařila pro svá milovaná
vnoučata. Měla ráda lidi, společnost, ráda
chodila s manželem
tančit. Tak krásný život,
ještě tolik cílů a plánů.
Ale co naplat osud dal,
osud vzal. Paní Jiřina náhle odchází 6.12.2021.
Tak jak je každý odchod
milované blízké osoby bolestný, tak časem po bolesti
přijde klid a mír. Dovolte mi,
abych jménem redakce Zámršťáka opožděně nejenom vyjádřila účast celé rodině, ale
také popřála, aby ten klid a
mír do srdcí přišel co
nejdříve.
Odpočívejte v pokoji
paní Kuličková.
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Z historie obce
O

bec 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.

1937

V

měsíci lednu byla velmi
mírná zima bez sněhu.
Ku konci měsíce napadlo mnoho sněhu,
cesty byly zaváty, ani
listonoš nepřišel a po
několik dnů byl velmi tuhý mráz.
V únoru nastala obleva a po celý měsíc bylo vlhké počasí s deštěm, sněhem a mlhami. Dne 26 a 27. února se
řeka Bečva rozvodnila a zatopila cestu
z Hustopeč, pole, louky kolem Skaličky, Kamence a Ústí a dosahovala až
k okresní silnici. Počasí se nezlepšilo
ani v první polovině měsíce března.
Také celkové počasí
dubnové nebylo příznivé pro hospodářské práce a
bylo málo teplých a slunných
dnů. V měsíci
červnu bylo
pěkné, teplé
počasí. Proto
byla velká úroda sena, které
se také pěkně
usušilo a sklidilo.
Jen koncem měsíce
byly občasné přeháňky. Také třešní bylo mnoho
a prodávaly se 1kg za Kč 1,50, 2,- 3,- i
3,50. Sedláci vozili je většinou do Nového Jičína, pokud je ovšem neprodali v okolních dědinách, v Kelči,
Hustopečích a jinde.
Od 17. do 20. června konáno cvičení
v obraně proti leteckým útokům. Velitelem CPO byl ustanoven Karel Horák, tříd. uč.
V červenci vzpomenuto 20. výročí
bitvy u Zborova a vyslechnuty rozhlasové projevy a slavnosti pořádané na
paměť této bitvy.
Teplé a vlhké počasí bylo příznivé

↑ Po první světové válce se modernizovala hudba i u zámrské mladé generace.
Zámrsky „Džez“. Kapelník Frant. Klvaňa č. 66.
← Zámrsky „ Betlém“ Majetek AL.
Perutky 1934.

růstu hřibů, kterých se
hojně urodilo a byly horlivě sbírány nejen dětmi, ale i
dospělými, domácími i cizími.
V prvých dnech měsíce září
onemocněl prezident T.G.Masaryk
nemocí z roku 1934. Po přechodném
zlepšení stav nemocného se opět kriticky zhoršil. Dne 14.září hlášena
smutná zpráva se zármutkem v Lánech T.G. Masaryk zemřel.
Ve 3 hod. 31 minut v noci v úterý
telefonoval zpravodaj Československé lidové kanceláře v Lánech tuto
zprávu: První prezident Československé republiky, prezident Osvoboditel
T.G. Masaryk, zemřel na zámku lánském dnes v úterý 14. září v 3. hod. 29
minut v noci, když naplnil svého života 87 let, 6 měsíců a 7 dní. Hasičský

Tak se v Zámrskách za starých časů řezávala sláma na sečku. Tato sečkovica je v majetku Ant. Žídka jak vidíte na obrázku. Rok 1935.

sbor za účasti místních spolků zapálil
hranici a v den pohřbu sledoval průběh pohřebních obřadů poslechem
rozhlasu.
V polovině měsíce července bylo
chladno asi tak jako v prvé polovině
října.
Dne 11. a 13. září velmi silně pršelo
a byla opět velká povodeň na Bečvě.
Podzim byl pěkný a první sníh napadl
12. listopadu, ale neudržel se.
Dne 25. května zemřel v nemocnici
v Olomouci po operaci zánětu středního ucha v mužném věku Jan Haša
rol. č. 5. 29. května zemřel Jan Haša
č.p. 40 po převozu z nemocnice
v Hranicích, rovněž v mužném věku.
Dne 9 dubna Bělocký Frant. v nemocnici v Hranicích. 4. ledna Frant. Perutka, výměnkář č.p. 62, 1.října Teodor
Capil. 18.července nešťastnou náhodou se zabil v Němeticích František
Haša, výměnkář č.p. 2. Dne 12. prosince Josef Orava, výměnkář č.p. 24.
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