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Zámrsky slavily svatého Václava

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané Zámrsk, v měsíci září se konaly komunální volby do zastupitelstva
obce Zámrsky. Naše zastupitelstvo zůstává i nadále ve stejném složení jako doposud. Děkujeme Vám za vaši podporu, kterou jste nám vyjádřili. Velmi si toho vážíme.
místostarostka
Výstavba chodníku od Oravového po Pavlíkovo je v plném proudu. Zbývá poslední část, která
obce Zámrsky
je před dokončením. Omlouváme se za komplikace, těm z vás, kterým úprava neprobíhá úplně
hladce. Doufáme, že výsledný efekt bude stát za to a budete spokojeni. Určitě se zvýší bezpečnost všech chodců a hlavně dětí, které tudy chodí. Po dokončení výstavby, se bude dělat nový povrch na silnici podél celého nového chodníku. Během podzimu také opravujeme drobné praskliny na komunikacích a také spojovací cestu.
Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách pouti a výročí 20 let od vysvěcení kaple svatého Václava. Bez
všech Vás by to určitě nešlo. Moc Vám všem děkujeme. Do konce roku je v plánu ještě několik akcí, na kterých se na Vás budeme
těšit. Tímto bychom Vám chtěli za celé zastupitelstvo popřát do Nového roku 2023 mnoho zdraví, lásky, spoustu krásných chvil
se svými nejbližšími a hlavně život v míru.
Alžběta Šimáčková, místostarostka
Alžběta
Šimáčková
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Ze života farnosti

V

ážení občané
Zámrsk,
když se
ohlédneme za
uplynulým
časem v naší obci, nemůžeme nevzpomenout
především slavnost sv.
Václava. Tomuto českému panovníkovi je zasvěcena kaple, která již
20 let stojí v srdci Zámrsk. Právě ono kulaté
výročí zavdalo příčinu
oslavám, které obec ve
spolupráci s farností pořádala. Pozvání přijal
otec biskup Antonín
Basler, který před začátkem bohoslužby požehnal rekonstruovanou
kapli Panny Marie. Od ní
jsme se za doprovodu
dechové hudby vydali
průvodem ke kapli sv.
Václava, kde proběhla
slavností bohoslužba. Ke
kráse liturgie přispěla
nejen krásná výzdoba,
ale také schola svými
zpěvy a naplněný kostel
svou modlitbou. V závěru mše svaté obdržel o.
biskup od zástupců obce
dar v podobě krásného
skleněného kříže. Slavnost neskončila závěrečným požehnání, ale přenesla se z kaple do kulturního domu. Tam bylo
obcí připraveno občerstvení, které doprovázela
dechová hudba. Na tomto místě bych ještě jednou rád poděkoval každému, kdo se podílel na
přípravě či průběhu celé
slavnosti.
Před námi stojí poslední
dva měsíce občanského
roku. Na začátku listopadu slavíme v křesťanské
tradici 2 svátky. První listopadový den je to slavnost Všech svatých a o
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den později Vzpomínka
na všechny věrné zemřelé, neboli dušičky.
V těchto dvou dnech si
připomínáme všechny
své předky, kteří již zemřeli. O dušičkách navštěvujeme hřbitovy, kde
máme pochované své
blízké. Naše návštěva
nemusí být jen chvílí
vzpomínky na ty, kteří
jsou uloženi ve hrobu, ale
také může být chvílí víry.

V křesťanské tradici je
zvyk zapalovat svíce na
hrobech zemřelých. Tato
svíce není jen okrasou
ztemnělého hřbitova, ale
je pokračování křestní
svíce, která kdysi byla
zapálena u rakve zemřelého. Plamen svíce je naším vyznáním ve světlo
v temnotě, v život po
smrti. Je to symbol Boha,
který přemáhá smrt a
uvádí nás do věčného ži-

vota. Pokud přinášíme na
hrob také květiny, vyjadřujeme tím naši lásku a
přátelství vůči těm, kdo
na hřbitově odpočívají.
Připojení osobní modlitby je běžnou praxí každého křesťana, stejně jako vzpomínka na zesnulého je výzvou pro každého z nás.
Přeji vám krásné prožití
těchto podzimních dnů.
O. Jan Berka, farář

Ze zastupitelstva
Usnesení z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Zámrsky
konaného dne 13. 10. 2022 na obecním úřadě v Zámrskách
Zastupitelstvo složilo slib
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Zastupitelstvo obce Zámrsky určuje ověřovateli zápisu pana Františka Pavlíka a pana Pavla Kubešu a zapisovatelem
Kamilu Pejchalovou.
Pro 7 hlasů
2. Schválení programu.
Pro 7 hlasů
3. Schválení zvolení jednoho místostarosty.
Pro 7 hlasů
4. Schválení výkonu funkcí jako neuvolněné.
Pro 7 hlasů
5. Schválení veřejného hlasování.
Pro 7 hlasů
6. Zvolení starosty obce Zámrsky Arnošta Palu.
Pro 6 hlasů, zdrželi se 1 hlas
7. Zvolení místostarosty obce Zámrsky Alžbětu Šimáčkovou.
Pro 6 hlasů, zdrželi se 1 hlas
8. Zřízení finančního a kontrolního výboru. Oba výbory budou pětičlenné.
Pro 7 hlasů
9. Zvolení předsedy finančního výboru pan Ing. Vozák Václav.
Pro 6 hlasů, zdrželi se 1 hlas
10. Zvolení předsedy kontrolního výboru pan Kubeša Pavel.
Pro 6 hlasů, zdrželi se 1 hlas
11. Schválení odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva.
Pro 7 hlasů
12. Schválení odměny za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva.
Pro 7 hlasů
13. Schválení odměny za výkon funkce místostarostky jako neuvolněného člena zastupitelstva.
Pro 7 hlasů
Starosta obce: Arnošt Pala

Místostarostka obce: Alžběta Šimáčková

Usnesení č. 5/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Zámrsky,
konaného dne 13. 10. 2022 na obecním úřadu v Zámrskách
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1. Zastupitelstvo po projednání schvaluje ověřovatele zápisu pana Kubešu Pavla a pana Pavlíka Františka a zapisovatele
paní Kamilu Pejchalovou a přidání bodu č. 11 neschválení dotace na realizaci.
chodníku podél 111/4396.
Schváleno pro 7 hlasů
2. Žádost o uzavření SoBS VB a udělení souhlasu do výkresu pro stavbu: „Zámrsky, od ZD, obnova vNN, kNN“, číslo
stavby: IE-12-8007667. Uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a udělení souhlasu do výkresu.
Schváleno pro 7 hlasů
3. Návrh zadání územního plánu.
Schváleno pro 7 hlasů
4. Členské příspěvky Mikroregion – EÚD, vyúčtování programu zaměstnanosti.
Schváleno pro 7 hlasů
5. Rozpočtová změna č. 6.
Schváleno pro 7 hlasů
6. Změna čísla položky 1340 na položku 1345.
Schváleno pro 7 hlasů
7. Žádost o povolení projetí rychlostní zkoušky Rallye obcí Zámrsky. Schválen průjezd na Kamenec, neschválen průjezd
obcí Zámrsky.
Schváleno pro 7 hlasů
8. Zvýšení nájmů v obecních bytech.
Schváleno pro 7 hlasů
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. Rozpočtové opatření – Volby.
2. Protokol o výsledku kontroly obce HZSOK.
3. Neschválení dotace na realizaci chodníku podél Ill /4396.
Starosta obce: Arnošt Pala

Místostarostka obce: Alžběta Šimáčková
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Ze života v obci
Náš první volejbalový turnaj v Miloticích

K

dyž jsme před
třemi lety zrealizovali myšlenku volejbalového týmu u
nás v Zámrskách, nikdo nevěřil, že bychom se mohli
jednou utkat ve volejbalovém turnaji, ale zázraky se
dějí.
Po prvním roce, kdy to
byla spíše taková plácaná,
jsme se dokázali sehrát a
směle mohu podotknout, že
leckdy to byly velmi kvalitní
hry. Dokázali jsme se
zlepšovat i nadále,
členů do týmů
také jen
přibývalo…,
proto když
naše duše a
trenérka zamršťáckého
týmu Irenka
Vinklárková
vyhlásila, že se
přihlásíme do
turnaje v Miloticích
na 10. září, každý kdo
měl čas přislíbil svou účast.
Dali jsme dva menší tréninky, oprášili domácké dresy
a vzhůru do “boje“.

Kromě
našich
domácích,
jsme do
týmů
přibrali
dvě Skaličanky – Ivu a
Lucku. Složení
týmů bylo následovné: Irenka Vinklárková,
Kamil Hovančík, Pavel Kubeša, moje maličkost, o
trošku větší Maty Pala,

Marcela Vozáková a dva
zápasy si odehrál i Vašek
Vozák s Kačkou. Ke střídání
byly holky ze Skaličky, a
zvláště nesmím opomenout
náš fanklub - dětičky Fíďu,
Páju, Káju a Áňu. Ta
nejmenší si střihla roli coby

otáčečku skóre.
Jako první dojem při příjezdu se zdálo, že všechny
čtyři týmy soupeřů nevypadají jakkoliv odstrašujíc,
po slavnostním zahájení
celé akce a téměř v prvních
minutách zhlédnutí prvního
zápasu, hledali jsme někteří
- jak se říká cestu do „zaječí“. Nač se ale vzdávat, po
prvním nepodařeném zápasu jsme se již do vedení
nedostali a ani na malou
chvíli k pomyslné bedně
nepřičichli.
Co na plat, soupeři byli
dobří, avšak zkušenost byla
lepší, neúspěch nás otužil a
posílilo to v nás myšlenku
pokračovat a hrát pro radost dál, protože naděje
umírá poslední a kdoví,
možná příští rok…
Čest poraženým a sportu
zdar, za tým volejbalistů
Lenka Kubešová

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
V těchto nejbližších dnech oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
LISTOPAD 2022
Anna Palová 88 let
Antonín Šarman 84 let
Marie Palová 65 let
Lubomír Haša 60 let
Katarina Stejskalová 50 let
☼☼☼
PROSINEC 2022
Anna Schindlerová 88 let
Adolf Šenk 86 let
Miroslav Zábranský 82 let
Antonín Novák 70 let
☼☼☼
LEDEN 2022
Antonín Novák 92 let
Všem Jubilantům gratulujeme a přejeme
spoustu sil a zdraví do dalších let.
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Ze života v obci
Střelecké ukončení prázdnin v Zámrskách

Z

ačátek školního
roku jde ruku
v ruce s koncem
prázdnin. Ani letos jsme proto
neopomněli již tradiční rozloučení s létem. I přes ne
příliš vhodné podmínky se
nakonec počasí umoudřilo
a 2. září odpoledne se na
hřišti začalo s přípravami.
Volba programu byla jasná.
Po úspěšném střeleckém
souboji na přívesnickém
táboře se rozhodlo, že vyzkoušíme, zda i dospělí jsou
tak šikovní, jako děti.
Vše propuklo v pět, kdy
se na fotbalovém
hřišti začali scházet
první střelci. Byla
připravena dvě
stanoviště. Nejprve si děti i
dospělí mohli
vyzkoušet
střelbu na plechovky ze vzduchovky s optikou.
Druhá část už byla
poměrně složitější.
Jednalo se o střelbu na
terč z klasické vzduchovky.
Krabička s diabolkami se
pomalu vyprazdňovala a
slunce začalo zapadat, ale
zájemců bylo stále dost.
Nakonec se muselo rozsvítit

světlo
na
hřišti,
aby
bylo
vidět na
terče.
Střelců,
kteří vyzkoušeli svou mušku
bylo kolem čtyřiceti. Soutěžilo se ve čtyřech skupinách. V první kategorii se
utkaly dívky a překvapivě
zde byla účast největší. Na

třetím místě skončila Terka
Perutková, na druhém
Markétka Vozáková a na
prvním Anička Vozáková.
Ani kluci nezůstali pozadu a
v jejich kategorii už výsledky nebyly tak jednoznačné.
Třetí byl Honza Vozák, druhý Ondra Vinklárek a první
místo získal František
Pavlík. Dále se soutěžilo i
v kategoriích pro dospělé.
Z žen se na bedně umístili
Peťa Perutková, Zdenča
Hašová a zvítězila Hela

Vozáková. U mužů pak
bronz získal Pavel Kubešů,
stříbro Filip Brandl a zlatou
Zdeněk Vozák.
Pro všechny, kteří se nedostali na stupně vítězů,
byly připraveny špekáčky,
hranolky a pivo a něco na
zahřátí. Nutno podotknout,
že všichni soutěžící byli
svědomití, nikdo nikoho
nepostřelil a ani do seníku
nepřibylo moc diabolek.
Tak snad za rok zas.
Katka Vozáková
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Ze života v obci
Stříbrní Zámršťáci na nohejbalovém turnaji

V

sobotu 10. září
jsme vyjeli, my
amatérští nohejbalisté, na
turnaj do Všechovic. Náš tým, ve složení
Petr Trlifaj, Arnošt Pala a
Karel Váňa, nevěděl do čeho jde, protože na tomto
turnaji z nás, nohejbalistů
ze Zámrsk, ještě nikdy nikdo nebyl.
Jaké bylo pro nás překvapení, když jsme zjistili,
že místo míčů pro nohejbal
jsou pro hru nachystané
míče na fotbal. Na nohejbalovém turnaji! Takže
jsme nabídli, že zapůjčíme
naše míče, okamžitě sedli
do auta, dovezli a tím vlastně zachránili tu správnou
nohejbalovou hru.
Zúčastnilo se celkem 8
týmů, hrálo se systémem
každý s každým a pak následovalo play off 1-8, 2-7
atd. Základní skupinu jsme
excelentně vyhráli, všechny

soupeře jsme porazili 2:0 .
Ve vyřazovací části se nám
také dařilo a došli jsme až
do finále. Ale tam narazila
kosa na kámen, v našem
případě tím kamenem bylo

mužstvo Černotína, které
nám uštědřilo ve finále jedinou porážku v celém turnaji a tak jsme skončili na
krásném druhém místě.
Tuto akci samozřejmě

musíme hodnotit jedině
kladně, žádný úraz, dobře
jsme si zahráli, poznali nové přátelé, no a o tom to
přeci je.
Sportu zdar. Čupo

Volby 2022 do zastupitelstva obce Zámrsky

V

e dnech 23. až 24. září 2022
se konaly volby do zastupitelstva obce. Tentokrát se
sešla volební komise
v tomto složení: Předsedkyně: Helena
Vozáková, místopředsedkyně: Irena
Vinklárková, zapisovatelka: Kamila
Pejchalová, členky: Petra Perutková,
Marcela Vozáková, Kateřina Vozáková. Jako vždy jsme jako prvního voliče vyhlížely Františka Pavlíka staršího, ale bohužel zaspal, a tak se prvním voličem pátečního dne stala
Dagmar Fojtíková. Volby probíhaly
v dobré náladě a pohodě. V sobotu se
volební komise zastavila s přenosnou
urnou u nahlášených voličů, aby
mohli odvolit z pohodlí domova. Volilo se celkem 7 zastupitelů z 8 ucha-
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zečů. Celkový počet voličů byl 77 ze
184 zapsaných ve výpise seznamu
voličů. Volební účast byla 41,85 %.
Odevzdáno bylo 77 volebních lístků,
z toho 4 neplatné. Celkem tedy 407
platných hlasů.
Kandidáti
Poř./ Jméno a příjmení / Počet hlasů
1. Arnošt Pala
65
2. Pavel Kubeša
57
3. Alžběta Šimáčková 65
4. František Pavlík
58
5. Zdeněk Vozák
52
6. Marie Oravová
25
7. Václav Vozák
52
8. Lenka Kubešová
33
Nové zastupitelstvo zůstává tedy ve
stejném složení, jaké bylo.
Starosta: Arnošt Pala, místostaros-

ta: Alžběta Šimáčková, členové zastupitelstva: František Pavlík, Pavel
Kubeša, Zdeněk Vozák, Marie Oravová, Václav Vozák. Nové členy máme
v kulturní komisi a jsou to: Marie
Oravová, Alena Pavlíková, Zdeňka
Hašová a Lenka Kubešová.
Děkujeme všem, kterým není osud
obce lhostejný a přišli k volbám.
Helena Vozáková

Ze života v obci
Pečení koláčků dopadlo na výbornou

V

Zámrskách to
před poutí hučelo jako v úle,
nejenom doma,
ale také v kulturáku, v kapli, venku. A co
by to bylo za pouť zvláště
při tak významném jubileu,
kdyby nám chyběly laskominy z rukou našich vyhlášených pekařek.
Nezalekly se ani cen surovin, ani absence elektřiny
při odstávce, ani lázeňského pobytu jedné z členek.
Vlastně je nerozházelo vůbec nic. Navíc nikdo netušil,
kolik lidí přijde, jak to dopadne s počasím.
Ale naše milé pekařky v
čele s paní Pavlíkovou, která to nerada slyší, s úsmě-

vem na tváři zadělaly těsta
a daly se do díla.
Koláčky jak malované,
rolády, věnečky, trubičky,
záviny. Vlastně ani nakonec
nevím kolik čeho bylo, ale
bylo to všechno výborné a
luxusní. Ty jejich zlaté ručičky jsou naprosto k nezaplacení a moc si jich vážíme. Podotýkám, že všichni
měli boule za ušima. A když
se všichni ptali kdo pekl,
hrdě jsme hlásili Alenka
Pavlíková, Liduška Ledvinová, Maruška Palová, paní
Hlavicová.
Tisíceré díky, děvčata naše milé, šikovné, a už se těšíme na vaše dobroty příště.
Zdeňka Hašová

Ženy v akci se pustily do úklidu kaple s elánem

M

ěsíc září je v Zámrskách nejenom
ve znamení začátku školního roku, ale také pouti na sv. Václava. Je
to k nevíře, ale zakončili
jsme druhou dekádu této
kaple. A před takovým jubileem je třeba vše naleštit
a vydrbat, aby celá zářila
téměř jako tenkrát, při svěcení.
Již několik let je dobrým
zvykem, že o tento velký
úklid se starají Ženy v akci a
jejich příznivci. S kbelíkem
a hadrem je vlastně vítán
kdokoliv, kdo chce přiložit
ruku k dílu.
Tento důležitý den letos
připadl na 22. září. Kartami
sice trošku zahýbaly volby
a jejich zářijový termín, ale i
tak se nás sešlo v odpoledních hodinách dost na to,
abychom kapli uklidily.

Osm párů rukou se mělo
čile k dílu a s postupujícím
časem byla jejich píle čím
dál tím více vidět. A když se
ještě přidaly jedny mužské
ruce a zastaly práce ve výškách, bylo vystaráno. Po
hodině a půl pilné práce
bylo hotovo. Zasloužené
občerstvení, o které se postaral obecní úřad, přišlo
všem vhod a rozcházeli

jsme se zvesela, s pocitem
dobře vykonané práce. Jako ostatně vždy.
Chtěla bych tímto moc
poděkovat všem zúčastněným Ženám a děvčatům,
ale také Lukášovi za ten
mužský pracovní element,
který moc pomohl vše dotáhnout k dokonalosti.
Obecnímu úřadu za pohoštění a všem za ten elán a

poctivou práci. Takže díky,
díky, díky, moc si vážím toho, že pomoc přijdete každá, každý bez ohledu na to,
jestli do kostela chodíte či
ne, a to není samozřejmost.
Věřím, že příští rok se ve
zdraví u úklidu zase sejdeme a třeba i v hojnějším
počtu, už se na to moc těšíme všichni.
Zdeňka Hašová
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Ze života v obci
Jak jsme letos slavili dvacáté výročí

J

e to k nevíře, jako by to bylo
včera, červeně
zářící ornáty
kněží, dechovka,
hasiči v nažehlených uniformách. Bílý
mercedes otce arcibiskupa u
hasičárny, bránící ve výjezdu
hasičské jednotky. Mimochodem tuto zdánlivě banální situaci bravurně zvládl
vyřešit bratr hasič Václav Klvaňa.:)
Lezavá zima, předlouhý
průvod do nové kaple. Vůně
nových omítek smísená s
květinami a kadidlem. Všudy
přítomná nervozita, aby se
něco nepokazilo, přece jenom otec arcibiskup k nám
nejezdí každý den, kapli také
nestavíme a nesvětíme každý rok.
Byla to taková zvláštní atmosféra. Těžko popsatelný
čas radosti i starosti, který
vešel do historie celé obce.
Jsou to ty okamžiky, které až
s odstupem přinesou ten
pocit, že jsme zažili něco
velkého. Čas však utekl jako
voda, zestárli jsme, někdo
přibyl někdo ubyl a je tu jubileum 20 let od vysvěcení.
I když to vypadalo, že ani
nic nebude, korona zase
útočí a panuje všeobecná
nechuť něco pořádat, přesto
se úsilím mnoha lidí podařila oslava krásná, důstojná a
srdečná. Nevím, čím to je,
ale každé kulaté výročí je
něčím problematické, to desáté jsme oslavili pozdě večer za tmy, ale i tak nás přišlo
mnoho.
Otec Josef Nuzík tehdy
požehnal ne příliš oblíbenou
křížovou cestu, sešlo se povícero kněží, bylo přichystáno pohoštění v kulturním
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domě, a jak jsme zjistili nemáme z toho ani žádné fotky. Mimochodem kdyby jste
je náhodou někdo měli, prosím o zapůjčení. Byly to takové zvláštní oslavy, ale byly.
I s touto myšlenkou jsme
vstupovali do plánování
slavnostního dne 28. září
2022. Pozvání přijal otec biskup Mons. Antonín Basler,
kterého všichni dobře známe, a se kterým se všichni
rádi potkáváme. Jeho pracovní vytíženost je však, tak
velká, že nepřipadal v úvahu
jiný čas než odpolední 16.
hodina. Nehledě na to, že ve
své obětavosti otec projel
téměř celou republiku, aby
byl s námi v Zámrskách. Je
to opravdu velká oběť a moc
si jí všichni vážíme.
A tak započaly velké přípravy, otec Jan Berka si s
námi dal schůzku, abychom
sladili všechno do nejmen-

šího detailu, jak za farnost,
tak za Zámršťáky. Přece jen
je to jeho první pouť s námi a
myslím, že už i on pochopil,
že jsme soběstační a hlavně,
že čím více je plánování tím
lepší je pak improvizace, v té
jsme totiž dokonalí.
Čas však utíkal mílovým
tempem. Obec Zámrsky nechala vyrobit památeční kelímky s fotografiemi obce a
kaple. Vznikly pohlednice a
magnetky, které věnovali
manželé Schmuckerovi.
Ženy uklidily kapli, pekařky se vrhly na pečení. Obecní
pracovníci nachystali sál,
hospoda naskladnila pivo a
malinovku. Ženy přichystaly
fotografickou výstavu z dvacetileté historie kaple a také
o kapličce. Scholla cvičila o
sto šest hudební doprovod.
No všude bylo napilno jen
ten čas byl čím dál kratší.
Květinami byl okrášlen
nejenom oslavenec, ale také

kaplička Panny Marie
Hostýnské, jejíž svěcení po
opravě zahájilo celou tu slávu na dědině.
Nastal den ,,D“ 28. září
2022. Počasí sice slunečné,
ale chladnější, déšť se nám
však vyhnul. Nesmočila nás
ani kapička vody, zato ve
Staré Boleslavi byli mokří až
na kost.
Dopoledne se ještě doladily poslední resty, sešly se
domácí pekařské výtvory
místních žen a už nic nebránilo dočkat čtvrté hodiny
odpolední. Kelečští muzikanti nám to čekání ukrátili
svojí hrou již chvíli před celým začátkem.
U kapličky, kde byl sraz se
sešlo několik desítek lidí,
před čtvrtou hodinou se u
hasičárny rozzářily rudé ornáty, ano jako tenkrát, byly
sice jen dva, ale zářily až do
dálky.
Pokračování na straně 9

Ze života v obci
kaple svatého Václava v Zámrskách
Dokončení ze strany 8
Už nic nebránilo celou
slavnost začít. Otec biskup
Antonín byl slavnostně přivítán naším panem farářem
a s modlitbou požehnal
opravené kapličce. V létě otcové Jan Bleša a Jan Berka
požehnali jen reliéfu Panny
Marie Svatohostýnské a otec
biskup toto svěcení dnes ze
své moci dotáhl k dokonalosti. Malá chvíle, ale přesto
důležitá.
Průvod se seřadil, hasičský
a obecní prapor zavlály,
hudba spustila a už, už jsme
se vydali směr kaple sv. Václava ke slavení mše svaté.
Varhany burácely, kadidlo
vonělo, svíčky se třepotaly a
ozařovaly rudé květy, scholla
pěla z kůru, ministranti na
značkách, bylo to skoro jako
dejá vu. Při společné modlitbě jsme prosili za všechny
dobrodince kaple, ale také za
nás všechny živé i zemřelé
občany Zámrsk.
Zazněla národní hymna i
hymnus Svatý Václave no
byla to slavnost jak se patří
umocněná ještě přítomností
otce biskupa. I za to bylo třeba poděkovat. Vždycky přemýšlím, co vlastně u takové
příležitosti říci, každé slovo
bude málo a je toho přesto
tolik, co říct..., je to jako s
každým novým domem.
Ten se postaví, vymaluje,
vybaví, ale i tak je pořád
prázdný, nezabydlený, něco
mu chybí. I tato kaple stála
úplně nová, voněla čerstvou
omítkou a otec arcibiskup do
ní při svěcení přinesl našeho
Pána. Ale ten samotný život
jsme do této kaple vložili až
my, každou tou modlitbou,
prosbou, poděkováním, co
jsme vložili na oltář.

Prožili jsme tady spoustu
krásných, ale i smutných věcí. Oslavovali zde jubilea,
výročí, ale také se loučili s
našimi blízkými. Byla tu
udělena svátost manželství
jen ještě ten křest chybí. Tato
stavba je také výjimečná tím,
že jsme si ji vybudovali
téměř sami, každá ta cihla
má v sobě kousek každého
toho brigádníka, který se na
stavbě podílel, díky tomu
může být srdcem Zámrsk.
To vše prostě chtělo svůj
čas, a tak se za těch dvacet let
mezi námi zabydlel samotný
Pán Bůh. A co si přát do dalších let. Snad jen, aby kaple
dále v celé své kráse sloužila
nám všem, abychom se v ní
rádi a často všichni potkávali
a pracovali společně na božím díle.
Otci biskupovi byl u této
příležitosti předán dar a to
kříž na Golgotě vyrobený
předním českým sklářem Jiřím Pačínkem z křišťálu.
Křišťál symbolizuje čistotu a
duhové odlesky, které vytváří lom světla, symbolizují
Boží Milosrdenství. Pokaždé,
když takový odlesk z kříže
duhu vytvoří, bude to jedna
modlitba letící ze Zámrsk.
A protože kaple nebyla jediným jubilantem tento den,
dovolili jsme si zároveň popřát k významným narozeninám naší dobré duši paní
Pajdlové, která se o kapli tak
obětavě stará, snad se na
nás moc nezlobila. Jak má
vše svůj začátek má také svůj
konec. Mše svatá uběhla a
my se všichni vydali vstříc
kulturáku, kde bylo připraveno bohaté občerstvení v
podobě guláše, koláčků,
cukroví, ale také piva.
Muzikanti hráli k poslechu

a později i tanci. Děvčata pilně obsluhovala, vařila kávu,
myla nádobí. Všude hlahol a
veselo, vzpomínalo se povídalo, zpívalo. Veliký ohlas
měla výstava v knihovně a
prezentace fotek z historie
kaple, kterou vytvořila Helča
Vozáková. Bylo to krásné a
hlavně veselé vzpomínání až
do pozdních večerních hodin.
Co říci na závěr. Vkročili
jsme do další dekády historie
naší kaple, tak snad bude také, tak barvitá jako doposud.
Nic z toho, co se odehrálo a
odehrávalo by nebylo bez
množství obětavých lidí,
kteří si celou oslavu vzali za
své. Chtěla bych tímto moc
poděkovat Obci Zámrsky za
zastřešení a nejenom finanční podporu celé akce,
otci Janovi za všechnu organizační pomoc, krásnou mši
svatou a podporu, myslivcům za guláš, hasičům za
pomoc, manželům Schmuckerovým za fota kaple, kapličky, obce a vytvoření pohledů a magnetek.
Václavovi Vozákovi za slivovici, všem pekařkám známým i neznámým za ty vý-

borné laskominy, Ženám v
akci za přípravu výstavy, obsluhu, úklid, Radkovi a Helči
za fotodokumentaci, muzikantům za hudební doprovod, Naší Hospůdce tedy Alči
a Peťovi za výborný pěnivý
mok, obecním pracovníkům
Peťce a Liborovi za nachystaný sál i za všechny ty práce
kolem.
Ještě jedno obrovské díky
patří otci biskupovi Antonínovi, že obětoval svůj čas i
tak dlouhou cestu jen, aby
tuto slavnost mohl prožít s
námi a mezi námi. Opravdu
si toho velmi vážíme.
Díky také schólle, za krásný
hudební doprovod, varhaníkovi Martinovi, panu Pajdlovi
kostelníkovi, ministrantům a
Kotlárovcům za vzorný průběh mše s otcem biskupem.
No snad jsem na někoho nezapomněla a pokud ano,
prosím o prominutí. Srdečné
díky všem a příště v menším
měřítku se těším zase.
Zdeňka Hašová
Více fotografií najdete
na straně 10

Velké díky

J

eště jedno velké poděkování patří Zdenči
Hašové, ač má jiné povinnosti a odskočila si od
kojení leckdy i v noci.
Zvládla překrásně vyzdobit kapli i kapličku,
shromáždit staré fotky
z výstavby a oslav kaple a
kapličky, sepsat o tom
povídání k výstavě, a ještě nás Ženy zvládla zorganizovat co kde je třeba
udělat.
Zdeni, díky!
Hela Vozáková
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Ze života v obci
Dvacáté výročí kaple svatého Václava

10

Ze života v obci
V rumunské Kluži se naše kuželkářky
neztratily. Čeká je Champions League

P

rvní říjnový týden se v rumunské Kluži pořádal mezinárodní NBC cup v kuželkách, kam se náš přerovský tým probojoval díky vítězství v poháru ČKA.
První tři dny se konala kvalifikace
6x120 hodů, ze které postupovala
nejlepší čtveřice do semifinálových
utkání. Start se Přerovu sice nevydařil, nicméně s každým dalším náhozem jsme se posouvaly výš a výš v
tabulce.
Ze čtrnácti ženských týmů jsme se

nakonec umístily s výkonem 3412
poražených kuželek na hezkém 6.
místě. Na jednu stranu jsme byly
spokojené, ovšem na druhou bylo
znát mírné zklamání, jelikož nás od
postupu do semifinále dělily pouhé
tři devítky, které jsme ztratily na začátku.
Tato akce byla i přes menší smůlu
pro celé družstvo další velkou zkušeností, přece jen v zahraničí nemáme
šanci si zahrát tak často, ale také výborná příležitost k dalšímu posílení
kolektivu.

Nečekaným bonusem je však nabídka zahrát si Champions League –
vzájemné vyřazovací zápasy s nejlepšími týmy světa. V prvním listopadovém kole narazíme na německé
vícemistryně z Pollwitzu, odvetné
utkání bude u nás v Přerově v půlce
prosince.
Velké ambice na vítězství nemáme,
jelikož tento tým hraje opravdu výborně, avšak přinejmenším se je budeme snažit, co nejvíce „potrápit“.
Monika Pavelková
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Ze života v obci
Poděkování

C

htěla bych touto cestou
moc poděkovat paní Ludmile Schindlerové za její
obětavou pomoc s výzdobou kaple sv. Václava. Díky ní jsem
si mohla po deseti letech vybrat
květinovou dovolenou a oddychnout si od této radosti a starosti. Po
celé dva měsíce paní Schindlerová
krásně zdobila naši kapli a starala se
o celou květenu, patří jí za to srdečný dík. Nemusela jsem se v porodnici trápit, jestli nemáme zvadlé
kytky před oltářem. Moc si Vaší pomoci vážím.
Zdeňka Hašová
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Zdravíme všechny Zámršťáky!

V

šichni vnímáme
krizi kolem nás a
snažíme se na
ni připravit. Děláme
všechno pro to,
abychom ušetřili,
ale často se okrádáme a to nejdůležitější . Proto
Vás chceme pozvat na prezentaci,
kde se spolu na
příkladu celozrnného pečiva můžeme
naučit, proč je plnohodnotná strava tak důležitá.

Udělejme něco pro naši
společnou budoucnost!
Krátkou prezentaci
spojenou s ochutnávkou celozrnného
chleba bychom rádi
udělali některou
listopadovou neděli. Přesný termín
ještě včas oznámíme rozhlasem. Srdečně zveme všechny bez rozdílu věku!
Samozřejmě, že vstup
je zdarma!
ASO zdravý život

Ze života v obci
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Zámršťané
Nekrolog †

Odešel pan František Perutka

D

ne 11. září 2022 rodinný
kruh opustil pan František Perutka další náš
rodák. I on se do Zámrsk
rád vracel nejenom za
rodinou a známými.
Připomeňme si také jeho životní pouť, i
když její závěr prožil jinde.
Pan František Perutka se narodil 26.
ledna 1944 v Zámrskách rodičům Marii
a Františkovi Perutkovým. Mezi svými
sedmi sourozenci Marií, Helenou,
Zdeňkem, Milenou, Miroslavem a Jarkou prožíval spokojené dětství a společně s nimi pomáhal rodičům na malém hospodářství. Rád na tyto časy
vzpomínal. A také těžce nesl odchod své
sestry Marie. Po ukončení školní docházky v Zámrskách a později v Kelči se
vyučil zámečníkem ve Slušovicích. Během učení i po vyučení již pracoval
v OPOP v provozovně v Kelči. Po zrušení
této provozovny pracoval nějakou dobu
u firmy VM – REAL, a potom až do odchodu do důchodu v roce 1998 v Masném průmyslu Krásno. Po ukončení základní vojenské služby v Jihlavě si v roce 1966 řekli své ano s manželkou Věrou
rozenou Matlafusovou a vykročili na
společnou cestu životem. Po sňatku se
přestěhoval do Kladerub a společně si
přestavěli rodinný domek rodičů manželky. Pomáhal zde také budovat kostel
sv. Cyrila a Metoděje. Také se podílel na
stavbě naší kaple sv. Václava. I když celý
život pracoval v kovoprůmyslu, měl
velmi rád přírodu, lesy a zahradničení.
S manželkou Věrou společně prožili
více než padesát roků, roků dobrých i
zlých. S láskou vychovali dvě dcery Věru
a Marcelu, ale také prožili obrovskou
ztrátu, nejhorší ztrátu jakou může rodič
prožít a to ztrátu dítěte. Ve věku pouhých
dvou let milující náruč rodiny opouští
syn Zdeněk. Tato tragédie však rodinu
ještě více semkla.
František byl hrdým a milujícím otcem
a s láskou přijal roli dědečka. Své vnoučata Radku, Ondru, Jirku a Adámka bezmezně miloval, všemožně je podporoval
a trávil s nimi mnoho času. Velikou radostí se také stala pravnoučata Adélka,
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Šimonek, Ellinka a Laurinka, které dědečkovi v posledních těžkých letech
vracely jiskru do očí, úsměv na tvář a
byly mu hnacím motorem i přes velké
zdravotní problémy. Nemoc však byla
neúprosná a František odchází po dlouhé nemoci obklopen všeobjímající láskou celé rodiny dne 11.září 2022 ve věku
78 let.
Budiž Vám tak kelečská zem lehká pane Františku.
Zdeňka Hašová

Zámršťané
Nekrolog †

Odešla paní Miroslava Zenáhlová

P

oslední dobou snad není
zpravodaj, abychom nemuseli vložit tuto tolik neoblíbenou část. Bohužel to
je život a my se před ním
můžeme jen sklonit.
I když to někomu možná přijde divné,
ale nekrology v našem zpravodaji nevěnujeme jen naším občanům, ale také rodákům z naší obce. I oni tady prožili kus
života, dětství, mládí, i oni se sem rádi
vraceli a nechali tady kousek sebe. O odchodu některých rodáků se ani nedozvíme, ale pokud se tak stane rádi si je prostřednictvím zpravodaje připomeneme.
A tento nekrolog není výjimkou
Dne 25. září 2022 nečekaně rodinný
kruh opustila paní Miroslava Zenáhlová,
rozená Oravová. Připomeňme si i její životní pouť, která ji spojila s naší obci.
Paní Miroslava se narodila dne 9. 4.
1940 v Zámrskách na č. p. 5, rodičům
Bedřichovi a Bertě Oravovým. Společně
s bratrem Antonínem prožila krásné dětství, nejenom v naší obci. Po válce, tedy
v roce 1945, se rodina na čas přestěhovala do Bělotína. Žili zde až do roku 1950,
kdy se vrátili zpět do Zámrsk. Základní
vzdělání tedy paní Miroslava získala jak v
Bělotíně, tak později i v Kelči. Vystudovala pedagogickou školu v Přerově jako
učitelka mateřské školy. Svému povolání
se naplno věnovala po celý pracovní život, ale také později v důchodu. Na školní
vzdělávání připravovala děti v Paršovicích a od roku 1968 až do odchodu do
důchodu v Hustopečích nad Bečvou. Ani
v důchodovém věku na své poslání nezapomněla a byla vítanou výpomocí a
záskokem ve školkách v Ústí, Miloticích,
Špičkách i Hustopečích. Měla velké srdce
a všechny své žáčky opatrovala a povzbuzovala v jejich pokrocích. Nejeden z
nich si na oblíbenou paní učitelku Mirku
vzpomene i dnes.
V roce 1970 se paní Miroslava provdala za Jana Zenáhla a odešli společně do
Hustopeč nad Bečvou. Z jejich manželství se narodil syn Martin. Velkou láskou
a pýchou paní Miroslavy byly její vnoučata Markéta, Kateřina, Klára a Tadeáš,
kteří jí vždy dělaly velikou radost. Prav-

nučka Mia byla další její
velkou láskou její další životní
krůčky už však nezažije.
Paní Miroslava byla velmi veselá,
družná a hovorná žena, měla ráda lidi a
milovala děti. Její velikou zálibou byly
ruční práce, zvláště pletení a háčkování.
Odešla náhle a nečekaně dne 25. září
2022 v Hranicích ve věku 82 let.
Do Zámrsk se vždy ráda vracela, nevynechala snad žádnou slávu, která se v
obci děla, žádnou rodinnou sešlost a
vždy zde byla srdečně vítána nejenom
svou milovanou rodinou v čele s bratrem
Antonínem, ale všemi sousedy, které zde
znala, a kteří znali ji.
Paní Miroslavo loučím se s Vámi i
jménem nás Zámršťáků a vaší rodné
hroudy, odpočívejte v pokoji a za vše za
vše dík.
Zdeňka Hašová
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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.

Původ obce Zámrsk

P

ůvod naší obce jest velmi starý a
stojí jistě za zmínku. Ani ta naše
obec tak strašidelně nevypadá a
snad nevypadala, že zde jak se předcházející kronikáři zmiňují, nechtěl žádný ani
za trest bydlet. Tito co utekli byli prý
mrskáni, hnáni zpět a případně i zamrskáni. A proto prý jim říkali ( zámrskáči)
z toho odvozeno (Zámršťáci)
Řekl bych „Bylo nebylo“ Ale s tím
mrskáním to pravda bude, proto že Zámršťáci byli od přírody vždy takoví rebelanti a snad je tehdejší vrchnost nechala
mrskat na lavici a že mnozí byli takto
zmrskáni. Tož na tom něco pravdy bude.
(Zámrskáči, Zámršťáci). To je již název
staletími zkomolený.
Hlavní mužové Zámrsk:
Jako kronikář jest mou povinností
abych se zastavil i u této stati. Musím se
želbohu přiznat, že Zámrsky, takových
mužů nemají. Mohu se jen zmínit o zasloužilých a to jsou jak se pamatuji František Mašlaň, starosta obce a jeho tajemník František Steiner, kteří se toho času o
obec zasloužili. Postarali se obci o výstavbu silnic, takže naše obec byla toho
času mezi prvními na okresi.
Významné domy:
To jsou v Zámrskách dva. Dům č 23
v majetku Jana Klvaně, bývalá to rychta a
dědičné fojství. Dodnes se tam říká na
rychtě. Dále jest to dědičný grunt číslo 25
v majetku p. Jos. Kubiše, na kterém jeho
rod hospodaří více jak 200 let. Je to jeden
z nejstarších rodů v obci vůbec. Majitel
jest však držitelem svého jména na tom
gruntě poslední. Jest sice otcem čtyř
dcer, což znamená že předá grunt jedné,
nabude tento jméno nového majitele.
Dále ještě stojí za zmínku poslední dřevěné chaloupky které se ještě v Zámrskách do dnešního dne dochovaly. Jsou
to: obecní pastýrna, domek č 12, nyní
prodej tabáku, majitel Drozd Jan, legionář, rodák z Velkých Karlovic, který se do
Zámrsk asi v roce 1935 přistěhoval.

V tomto domku bydlel poslední obecní
pastucha, který pásal dobytek na Drahách v Doubku a v Hájku.
Další domek dřevný jest č. 32, kde jsem
se narodil. Nyní v majetku Jaromíra Trlifaje. V tomto domku bydlela nějaká tetka
Barbora, která vedla obchod bez živnostenského listu. Měla ještě sestru Tonku.
Zevnějškem byly nevzhledné, ale za to
měly dobré srdce. Prodávaly mýdlo, sirky, niti, koření a všelijaké drobnosti a při
tom zkupovaly vejce a máslo.
Potom je dřevěná chaloupka č40 u staré školy, která se již věkem rozpadá. Postavil prý ji okolo roku 1844 František
Pajdla, obrhornyst od vojska a slavný kapelník vyhlášené a hledané Pajdlovy kapely. Měl pět bratrů a otec byl šestý. A to
byla kapela. Kaplelník si na tom, že byl u
vojska batalionhornystem, velmi zakládal. V muzice však neměli Pajdli konkurence. Hrávali na hodech a svatbách po
celém okolí a skládali se sami písničky
pro každou příležitost. A hned je zhudebnili. Hrávali s nimi taky Ledabyli. Chalani
(tak se říkalo tenkrát výrostkům) tetky a
strejci, mohli se při té kapeli utancovat.
To bývaly muziky docela jinačí jak za našich dob. Muzikanti měli veržin a cigár
celé otépky na stole, neboť hospodáři a
zvláště řezníci, kteří se přinatrefili, dobře
platili. A co těch tanců kapela znala.
Čtveráka, Žida, Šovca, řeznickou, kominickou, kantriskou a na každé řemeslo
patřičný tanec. Tyto tance se ještě u starých hospodářů do dnešních dnů notovaly. Potom tato chaloupka vešla do majetku Jana Pernického zvaného Moravan,
který handloval s prasaty. Chodil nakupovat bygovny až do Uher, ty hnal ve
stádě a prodával je po celé Moravě. Proto
mu říkali Moravan. Když handl dobře dopadl a byla li muzika, tu vždy prý stříbrňáky v kapsi zachřestil a dal si hrát sólo,
při kterém si zpíval písničku „ My jsme
čupr Perníci, my spáváme na peci, až
umřem nebudem, handlívat s prasaty…“

Nakonec zemřel v chudobě, protože se
handl s bagouny nevyplácel, že o ně nebylo poptávky.
Další pamětihodnou památkou je zámrský větřák. Charakterizuje rázovitost
celé vesnice. Nyní je v majetku Jaroslava
Ševčíka z Němetic, který se na mlýn přiženil. Tento mlýn však již nemele. Ve válku byl němci zapečetěn a ještě do dnešních dnů béře majitel od svazu podporu.
Tento mlýn je nyní v úplně zchátralém
stavu a zasluhoval by generální opravu.
Památkový úřad byl již na to několikrát
upozorněn. Bude veliká škoda, až tento
mlýn bude zničen. Bude zase o jednu památku v Zámrskách méně. Tento mlýn
postavili Krečmeři, kteří přišli do Zámrsk
okolo roku 1860-70 ze země Slezské
z Tisku. Mlýn však nestojí na původním
místě. Dříve byl výše až do té doby, než
větrná smršť ukroutila obě dvě ramena i
s křídly. Potom byl odsunut na místo, kde
stojí až podnes. Chalupa byla postavena
způsobem v Zámrskách neobvyklým.
Z desek byla udělána forma a vnitřek byl
vyplněn blátem s plevama a slámou (jako dnes u betonu) a chalupa byla hotova.
Kde zůstaly hrby byly otesány tesačkou.
Staří Krečmeři měli taky zvyk, že když
pekli chleba zadělávali do těsta na drobno nakrájené klobásy a špek, což po upečení chleba bylo prý velmi chutné. Režná
mouka, kterou vyráběli byla dobré jakosti
sice trochu černá, ale chléb byl výborné
chuti. Kelečský obvodní lékař Dr. Ofner,
nechával si tam mlet mouku až do své
smrti, ačkoliv okolní mlýny mu mohly
posloužiti lepší jakostí. Říkal: Není zdravotnějšího a lepšího chleba, jak z Krečmerového větřáka. Chtěl-li nějaký čtverák
pana otce poškádliti tak se ho zeptal:“
Eště Vám pantáto ten mlýn pořád klepe:
Ber, ber, ber! Ale to již všecko patří minulosti. Krečmeři obě generace, spí svůj
věčný sen na Kelečském hřbitově a kdyby ne mlýna, mnozí občané by již dávno
na ně zapomněli.
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