/(7=$/2ß(1Ä
SBORU
'2%5292/1Û&+
+$6,õŐ
ZÁMRSKY

VĚNOVÁNÍ
Tato brožura je věnována
všem bývalým a současným
hasičům ze Zámrsk,
jejich rodinám, přátelům a známým.

Á Nejstarší fotograﬁe hasičského sboru v Zámrskách.
Na fotograﬁi jsou členové z roku 1898

V letošním roce vzpomínáme na 110.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v naší obci. Přesné datum založení není známo a také
se neví, kdo napsal první stanovy a kdy byly schváleny bývalým C.K. místodržitelstvím v Brně. Tehdejší název zněl: Dobrovolná jednota hasičská
v Zámrskách. Sledujeme-li dějiny této důležité společenské organizace
po celých sto deset let její   existence, objeví se nám obraz obětavé a
záslužné práce našich občanů, kteří se sdružili k ochraně společenského i soukromého majetku a také k záchraně životů. Tato organizace má
také za sebou kus poctivé a obětavé kulturní práce v naší obci. Dobrovolná hasičská jednota v Zámrskách byla tedy založena v roce 1898.
Důvod k založení Dobrovolné hasičské jednoty v naší obci
bylo několik. Jednak to byl pád absolutistického režimu v Rakousku
v 60. letech 19. století, což  vedlo mimo jiné k oživení kulturního dění.
V té době vznikla řada osvětových spolků také v našem okolí. Tyto
spolky posilovaly tehdy vlastenecké uvědomování a přispívaly zároveň
k šíření osvěty v našem kraji. Jako druhý důvod byly časté a zhoubné
požáry nejen v naší obci, ale i v blízkém okolí. V letech 1854,1872 a1880
postupně vyhořela celá Skalička. Roku 1892 v Opatovicích vyhořelo 18
popisných čísel a 12 stodol, za měsíc v téže obci vyhořelo 48 obytných
domů, chlévů a stodol, v Kelči r. 1897 lehlo popelem 7 domů atd.
„Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“, říkali naši předkové. A tak
při poplašném zvonění na jednu stranu lidé zanechali práce, brali do
rukou putny a utíkali k zlověstné oranžové záři. Sousedská výpomoc
byla v takovém případě nejvyšším zákonem. Hořel-li dřevěný dům, který byl krytý doškem nebo šindelem, velmi těžko se dalo podnikat něco
jiného, než pokusit se zabránit tomu, aby shořela celá vesnice. Proto
ochrana před rozšířením ohně spočívala v bourání sousedních domů a
hospodářských budov a polévání střech nejbližšího okolí. A proto není
divu, že sousedská výpomoc dostal časem jistý řád, vědra, háky a žebříky byly uloženy na dostupném místě a tehdejší starosta organizoval boj
proti ohni a rozděloval úkoly jednotlivým občanům.
Skutečné dobrovolné hasičské sbory vznikaly až v druhé polovině 19. století. V českých zemích byl první sbor založen v roce 1854,
na Moravě až v roce 1871. Potom se ihned připojovala jednotlivá města
a vesnice. Již v srpnu 1876 se konal první sjezd českého hasičstva, který schválil stanovy ústřední hasičské jednoty, čímž byl položen základ
k budoucímu rozvoji a společenskému postavení této tolik potřebné
organizace.


Nejstarší písemná zmínka o sboru v Zámrskách z Hasičské kroniky
z roku 1898
V našem okolí byly Sbory požárních jednot založeny v tomto
pořadí: 1873 v Hranicích, 1884 v Hustopečích nad Bečvou, 1886 v Kelči,
1893 ve Skaličce a v roce 1898 v naší obci. Stejnokroj byl podle pražského sboru tmavozelený, později tmavošedý. Naproti tomu moravské
sbory měly stejnokroj tmavomodrý, který se potom ujal po celé zemi.
Zároveň vzniká také hasičská organizace – župa na Hranicku, ve které je
v roce 1897 organizováno 27 sborů s 1.000 členy. Župa  se uplatňuje také
v národnostních bojích nejen na Hranicku, ale i kulturně. V roce 1905
manifestuje za zřízení české university v Brně.
Dobrovolná hasičská jednota v Zámrskách byla tedy založena
v roce 1898 po vzoru okolních vesnic a pravděpodobně z iniciativy
bývalého učitele a pozdějšího obecního tajemníka Františka Šteinara, který pro tuto myšlenku získal celou řadu občanů. Připomeňme si
jména prvních zakládajících členů Sboru: František Steiner, František
Mašláň, Jan Stodůlka, František Pala, Richard Orava, Antonín Žídek,
František Novák, František Plesník. Prvním předsedou byl zvolen rolník
František Mašláň, prvním velitelem a pravděpodobně i jednatelem byl


František Steiner. Prohlížíme-li si protokolní knihy, vidíme, že ve Sboru
byly zastoupeny všechny vrstvy naší obce, tj. od  těch nejchudších až
po některé zámožné rolníky. Dobrovolná hasičská jednota v Zámrskách
sdružovala občany ne podle společenských tříd, nýbrž podle obětavosti
a dobré vůle pomoci v nouzi i nebezpečí svým spoluobčanům. Z tohoto
důvodu Sbor požíval v obci velké vážnosti.
Dále v Zámrskách vidíme, že první léta činnosti jsou poznamenána dosti značným pohybem členstva. Mnoho členů a byli to především takoví, kteří se pravděpodobně nedovedli podřídit stanovám, tuhé
a obětavé práci, byli buďto pro nekázeň ze Sboru vyloučeni, anebo
vystoupili sami. Na jejich místo přišli takoví občané, které zaujala nejen
krásná idea obětavé vzájemnosti, ale stávali se členy Sboru proto, že
tato organizace dávala možnost naplnit tyto ideály příkladnými činy,
k nimž při tehdejších častých požárech bylo příležitostí víc než dost.
Těžká práce našich zakladatelů kladla velké nároky na jejich lásku a
oddanost hasičské myšlence. Tehdejší doba byla hodně nepříznivá,
hasiči byli odkázáni jen na své vlastní síly a všechny překážky a protivenství muselo překonávat vlastní přičinlivostí a tvrdou vytrvalou prací.
Proto dnes vděčně vzpomínáme jejich památky s úctou.
Léta úzkostí a očekávání se střídala s léty radostnými. Sbor rostl
a upevňoval svoji pozici a to nejen po stránce odborné, ale i společenské.
Brzy po svém založení dostává Sbor zdarma novou dvouruční stříkačku
nazývanou „Jubilejní“ a to v ceně 1.000 zlatých. V roce 1898 probíhaly
v Rakousku-Uhersku velkolepé oslavy padesátiletého jubilea panování
císaře Františka Josefa I. V rámci tohoto výročí byly stavěny školy, kostely a jiné budovy a naše obec obdržela novou stříkačku. Velkou zásluhu na této akci měl také František Steiner, bývalý učitel ze Zámrsk a
obecní tajemník. Na gymnáziu byl spolužákem tehdejšího arcibiskupa
Teodora Kohna a pravděpodobně jejich společným úsilím se podařilo
získat pro malou obec Zámrsky zdarma stříkačku. V poměrně krátké
době byla postavena zbrojnice a výzbroj doplněna na patřičnou tehdejší úroveň. Členové jsou vedeni výcvikem, školením a kurzy tak, že se
Sbor z nesmělých počátků postupně vypracoval mezi nejlepší v tehdejší
hranické župě.
Přichází však doba, která násilně a bezohledně přervala nadějně na rozvíjející se činnost – první světová válka. Ta přinesla mnoho
útrap  také naší obci. Muselo narukovat 77 mužů ze Zámrsk a z osady
Kamenec 17 mužů. Tato válka si vyžádala 19 mladých lidských živo

tů. Tyto oběti dodnes připomíná pomník padlých v Zámrskách. Mnoho
útrap způsobila ještě drahota a tzv. španělská chřipka. Velmi brzo po
ukončení první světové války se znovu rozvinula činnost sboru. V roce  
1928 je již 28 starších členů a 8 mladých, celkem 31 aktivních hasičů.
Na tak malou obec velký počet. Téhož roku se konají oslavy 30. výročí
založení. Žijící zakládající členové jsou vyznamenáni pamětními medailemi. V rámci oslav bylo sehráno divadelní představení, se kterým se
později zajíždí do sousedních Němetic. Jsou také pořízeny nové pracovní obleky a zakoupeno nové protipožární zařízení. Hodnotíme-li třicetiletou činnost sboru, objevuje se nám obraz obětavé ba přímo mravenčí
práce desítek občanů, sdružujících se nezištně k ochraně společenského i soukromého majetku. Hasiči hrají divadlo a udržují národopisné
tradice.
Také rok 1929 byl velmi bohatý na činnost. Členové se zúčastňují župního sjezdu ve Stříteži, sehráli divadlo, se kterým opět zajíždějí
do Němetic, bylo pořízeno 100m nových hadic a nákladem 4.000,- Kč
provedena oprava „Jubilejní“ stříkačky. Z Hlinska je zakoupeno nové
jeviště, koná se dožínková zábava a v podzimních měsících je sehráno
další divadelní představení. V roce 1932 se zúčastnili členové župního
sjezdu v Ústí a krajského sjezdu ve Valašském Meziříčí. Na valné hromadě konané 6. ledna 1933 bylo rozhodnuto zaslat přípis obecním úřadům v Dolních Těšících a Němeticích, kde dosud nebyl založen Sbor
požární jednoty, aby přistoupili jako přispívající členové. Odmítnou-li,
při požáru v jejich obci budou muset hradit veškeré výlohy s tím spojené. Obě obce na tento požadavek přistoupily za paušální roční poplatek
50,- Kč. V roce 1934 zasáhla činnost sboru doba světové hospodářské
krize. Obec nemůže poskytnout pravidelný roční poplatek. Mnoho členů je bez práce, činnost začíná ochabovat. Jen obětavou prací nejvytrvalejších členů výboru je udržován pravidelný chod Sboru. V témže
roce dochází ke změně názvu: Dosavadní název „Jednota dobrovolných
hasičů v Zámrskách“ je změněn na „Sbor dobrovolných hasičů v Zámrskách“.
V roce 1937 odstupuje z funkce předsedy František Mašláň, který v této funkci vystřídal svého otce zakladatele. Na jeho místo nastupuje Jan Stodůlka. V tomto roce vrcholí nejen hospodářská, ale i politická
krize, ale spolkový život běží pravidelným tempem dále. Tohoto roku
se konal celostátní manifestační sjezd hasičstva v Bratislavě, kterého se


Hasiči ze Zámrsk na oslavě sv. Floriána v Kelči. Přesný rok nezjištěn, je
z doby starostování Bedřicha Vozáka (sedící)
zúčastnili také delegáti našeho Sboru. Zlá doba i nadále ovlivňuje činnost sboru. Přestože všichni státnici hlásají mír, celá Evropa překotně
zbrojí. V sousedním Německu  v té době upevňuje svoji moc fašismus,
který otevřeně ukazuje svoje cíle. Naše vláda odpovídá tím, že 21. května provádí částečnou mobilizaci. Ve Sboru se provádí pilně výcvik k případnému zásahu při leteckém ohrožení. Přichází Mnichov a později
strašná doba druhé světové války. Okupanty je zastavena veškerá činnost spolků, politické strany jsou rozpuštěny. Je nařízeno odstranění
výsostných znaků naší republiky. Všechny veřejné budovy musí být
označeny německo- českými nápisy. Tento předpis se týkal i označení
požární zbrojnice a stříkačky. Ve styku s nadřízenými úřady je nařízeno
používat jen němčinu. Sbory Dobrovolných hasičů rozpuštěny nebyly,
protože je okupanti potřebovali. Ty mohly dokonce vyvíjet i kulturní
činnost, sice omezeně – a tak se všichni kulturní pracovníci uchylují
pod ochranná křídla Sboru. Nacvičovala se a hrála divadla, konaly se
zábavy a výlety, tančit se však nesmělo. A tak hasičské sbory dodávaly
naději a posilu, že jednou bude lépe. 19.února 1942 byl veškerý hasičský inventář předán obci a tak Sbor přestává být Sborem dobrovolných


Družstvo žen se bohužel našemu sboru nepovedlo nikdy obnovit
hasičů a stává se Sborem obecním. Rok 1943 je mimo jiné poznamenán
tím, že se stupňuje tlak fašistických okupačních úřadů na tzv. Totální
nasazení Čechů na nucené práce do Německa, nebo do zbrojních továren. Toto nařízení se ponejvíce týkalo mladých lidí. Odchodem mladých
členů na nucené práce a zákazem veškeré kulturní činnosti byl chod
Sboru ochromen a ustává jakákoliv činnost. Dle nařízení okupantů se
nesmí konat volby funkcionářů a všichni starší členové jsou i nadále
povinni vykonávat své funkce.
Rok 1944 je již poněkud veselejší. Boj se přenesl na území naší
vlasti. Nejen okolní lesy, ale také naše obec se stávala dočasným domovem partyzánů. Úkryt a potraviny jim poskytovali naši členové, jmenovitě Bedřich Vozák, Jan Stodůlka a František Mašláň. Ke konci února
1945 byl upozorněn řídící učitel Karel Horák, aby připravil občany
na trestní výpravu. Fašistům prý bylo oznámeno, že v Zámrskách
má být bunkr a v něm ukryty zbraně a střelivo. Příští noc obstoupila
vesnici fašistická vojska v síle 600 mužů. Část vojska vnikla do vesnice a provedla dům od domu důkladnou prohlídku. Bunkr se zbraněmi nebyl nalezen. Následovalo deštivé ráno 7. května, během dne se
vyjasnilo. Elektrický proud nešel. Nikdo neměl žádné zprávy. V ranních


hodinách naštěstí prchají zbytky fašistů. Asi mezi 10-11 hodinou dopoledne se objevuje čelní průzkumná hlídka osvoboditelů. Za nimi ihned
přijíždějí další jednotky. Celá obec je vzhůru. Jsme opět svobodni! Obec
Zámrsky se jen o vlásek vyhnula podobnému osudu , který potkal
obce jako Lidice, či Ležáky.
V červenci 1945 Sbor dobrovolných hasičů obnovuje svoji činnost, která byla násilně přerušena okupací. Rok 1947 je rokem mimořádně aktivním. Vzniká nová tradice 7. května – oslavy osvobození naší
obce Rudou armádou. Vyzdobenou obcí prošel slavnostní průvod hasičů a občanů k pomníku padlých, kde po přednesení básní pronesl řídící
učitel Karel Horák slavnostní projev. Všichni členové Sboru se slavnostních uniformách se zúčastnili v Hranicích přivítání prezidenta republiky p. Dr. Eduarda Beneše. Také divadelní činnost byla v plném rozsahu
opět obnovena. Nejen v zimních měsících, ale i na podzim bylo sehráno divadelní představení. Sbor má 22 činných členů a 7 přispívajících.
Richard Orava, který od r. 1928 až do r. 1948 velmi úspěšně a svědomitě vykonával funkci jednatele, odstupuje ze své funkce, na jeho místo
nastupuje František Matějičný č. 55.
Podle nového zákona dochází v roce 1950 ke změně názvu Sboru
dobrovolných hasičů v Zámrskách na Místní jednotu československého
svazu hasičstva a zároveň dochází ke změnám názvů jednotlivých funkcí výboru. Byly také změněny uniformy. Staré „čamary“ byly nahrazeny novým stejnokrojem a to barvy khaki. Předseda Jan Stodůlka, který
funkci svědomitě vykonával 14 let, se vzdává své funkce a na jeho místo
je zvolen Josef Orava č. 13.
Nekonečné změny za komunistického režimu neustále pokračují a tak ve snaze změnit vše, co by připomínalo první svobodnou republiku, byla dekretem ministra vnitra Václava Noska ze dne 18.ledna 1952
hasičská organizace opět prohlášena za dobrovolnou organizaci celostátního významu pod názvem Československý svaz požární ochrany.
Místo názvu hasič, se zavádí název požárník.
20. dubna 1952 byla z továrny ve Vysokém Mýtě dodána místnímu svazu v Zámrskách  motorová stříkačka typu PS-8. Slavnostní předání nové stříkačky muselo být odloženo až na příští rok, neboť s novou
stříkačkou továrna nedodala patřičné příslušenství, jako rozdělovač
vody, spojky, atd. Členové svazu proto nemohli být vycvičeni v obsluze
nové stříkačky. Původní ruční stříkačka „Jubilejní“ byla přiřazena do


osady Kamenec tamnímu JZD. Rok 1953 je rokem stagnace v činnosti.
Je prováděn jen výcvik v obsluze nové motorové stříkačky.
Následujícího roku 1954 je do čela ČSPO zvolen obětavý a agilní
člen Bedřich Vozák. Nastává oživení činnosti a to se především projevilo v požárním družstvu, které se velmi dobře umístilo nejen na okrskových, ale i na okresních soutěžích. Navzdory tomu, že vystoupilo 6
členů a tři členky a přistoupil jen jeden nový člen, se rozvinula velká pracovní aktivita a iniciativa všech členů, kteří se zapojili nejen do
všech kulturních, ale i pracovních akcí v obci. Mimo jiné byla naplánována výstavba vodní protipožární nádrže a všichni členové se zavázali odpracovat na jejím vybudování 200 hodin. Tento závazek byl beze
zbytku splněn protipožární nádrž plní svůj účel dodnes. V roce 1955
je zrušen oblek khaki barvy a zaveden oblek nynějšího střihu a to jak
pracovní, tak i vycházkový v barvě tmavomodré. V příštím roce, t.j. r.
1956 je provedena generální oprava staré požární zbrojnice a zároveň
je podána žádost o přidělení motorového vozidla. Rok 1957 se zakládá
Jednotné zemědělské družstvo, které se později sloučilo s JZD ve Skaličce a Horními a Dolními Těšicemi v jeden ekonomický celek. V tomto
roce bylo započato se stavbou sušící věže pro hadice. Velkou zásluhu
na zdárném zakončení celé akce měl Bedřich Vozák, předseda ČSPO.
Zároveň byla postavena místnost pro žňové hlídky a celá zbrojnice byla
nově omítnuta.
Léta 1958 až 1961 jsou obdobím poklesu činnosti sboru. Členové se účastní na stavbě kravína místního JZD. Do výstroje přibylo devět
nových služebních stejnokrojů, devět přileb a devět gumových obleků.
Bylo rozhodnuto, aby tuto novou výstroj obdrželo vycvičené družstvo,
které je připraveno účastnit se soutěží. Z kulturních akcí se pořádají
jen taneční zábavy, kácení máje, končinové zábavy a plesy. V pokladně
je nedostatek peněz na běžný provoz a ČSPO je nucen vypůjčovat si
od místního Československého svazu mládeže, aby mohlo být vyrovnáno manko, které vzniklo při kulturní činnosti. V příštích dvou letech
je dluh splacen. Úpadek sboru v letech 1963-1968 nadále upadá, lidé
přestávají mít zájem na společenském dění. Nejenom, že se neprovádí
výcvik, ale o nic lépe se nevede ani na úseku kulturním. Toto je také
kritizováno na výroční členské schůzi konané v prosinci 1964. Ustal pravidelný výcvik požárního družstva, „neúčast na soutěžích, které se daly
do závazku, ale nic se nekonalo“, tak zní doslovný zápis v protokolní


S mládeži se u nás vždy pravidelně pracovalo
knize. Pro naprostou pasivitu je také kritizován i velitel sboru. Na další
výroční schůzi, která se konala v r. 1966 se nečte ani výroční zpráva,
protože nebyla připravena. V období 1963-1968 vykonával funkci předsedy František Matějičný. V roce 1968 byl zvolen za předsedu Václav
Orava, č.51.
Na výroční členské schůzi, která se konala začátkem roku 1969
je zvolen za předsedu František Pajdla č.21. Opět dochází k oživení činnosti. Je opravena střecha a fasáda zbrojnice, pořízena a ihned instalována protipožární siréna, je zakoupeno 9 kusů vycházkových obleků,
pořízeno motorové vozidlo T-805, je prováděn pravidelný a intenzivní
výcvik, jsou konány pravidelné protipožární prohlídky, veškerá technika je udržována v provozuschopném stavu, aby  spolehlivě sloužila
nejen při poplachových cvičeních, ale i při požárních zásazích v obci, ve
Skaličce a v Kamenci. Ani kulturně společenská činnost není zanedbávána. Členové se zúčastňují oslav 1.máje v Hranicích, oslav osvobození
naší obce, pořádají se taneční zábavy, plesy, dožinkové slavnosti, oslavy
MDŽ.
Velkého individuálního ocenění dosáhl dlouholetý a obětavý
funkcionář sboru, pan Bedřich Vozák, který roku 1962 obdržel od KV
SPO odznak „Vzorný požárník“. V roce 1972 je mu udělena zlatá medai

Památeční fotografie k 90. výročí založení sboru
le. Okresní výbor SPO v Přerově také předal sboru v Zámrskách na slavnostní schůzi diplom za rychlý a včasný zásah při požáru v obci 21.ledna 1972. MNV v Zámrskách oceňuje aktivní činnost sboru a přiděluje na
další činnost 10.000,- Kč. Okresní výbor SPO v Přerově přidává náhradní
díly v hodnotě 5.000,- Kč.
Ze zdravotních důvodů se vzdává František Pajdla své funkce,
který svěřenou funkci vykonával čestně, obětavě a svědomitě. Na jeho
místo nastupuje Václav Klvaňa, který v této funkci setrval plných třináct
let. Také byl svědomitý, obětavý a neúnavný pracovník v naší organizaci. Za jeho mnohaleté funkční období byla činnost celého sboru velmi
kladně hodnocena a to jak po stránce výcvikové tak i po stránce kulturní. Za jeho předsednictví bylo zakoupeno nové motorové vozidlo ARO240, položena hliníková krytina a opravena fasáda požární zbrojnice.
V roce 1984 je v naší organizaci založen kroužek mladých
požárníků, prozatím s deseti členy. Mladí požárníci byli vybaveni novými stejnokroji a v rámci jejich možností jsou nejen teoreticky, ale i
prakticky seznamováni s požární technikou a učí se ji zároveň prakticky
používat. Zúčastňují se pravidelně soutěží na kterých obsazují přední
místa, provádějí kulturní pořady, konají vlastivědné zájezdy, brigády
atd. Vedoucími kroužku byli v té době pánové Zdeněk a Petr Oravovi a
Jitka Segeťová. Význam kroužku můžeme plně ocenit až v dnešní době,
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protože současný sbor je momentálně založen na členech, kteří tímto
kroužkem prošli. Od roku 1985 je pro děti pravidelně pořádán branný
závod. Tato akce má velký ohlas nejen v obci, ale i v širokém okolí. Od
roku 1987 přebírá funkci tehdy ještě předsedy p. Antonín Pajdla. Po jeho
nástupu došlo k velkému rozmachu činnosti sboru. Vyústěním snažení
byly velkolepé oslavy 90. výročí založení sboru.
Po pádu komunismu je v obci ustaven Obecní úřad a prvním
starostou obce je zvolen dosavadní starosta sboru pan Pajdla. Do zastupitelstva obce byli zvoleni další členové hasičského sboru Orava Pavel
st., Pala Arnošt st.a Vozák Václav st.  Pozitivem pro sbor je fakt, že do
dnešního dne byl starostou obce vždy zvolen člen sboru dobrovolných
hasičů a také v zastupitelstvu obce má náš sbor pravidelně většinu hlasů. Toto se ovšem negativně projevilo do činnosti samotného sboru, kdy
se především starší členové přestávají věnovat činnosti ve sboru a do
vedoucích funkcí jsou voleni stále mladší členové. Sboru trvalo několik dlouhých let než se činnost opět konsolidovala. V roce 1991 přebírá
funkci starosty sboru p. Jiří Šenk a setrvává ve funkci 5let. Od roku
1996 do roku 1999 funkci zastává Ing. Lubomír Bělocký, od roku 1999
do roku 2006 Ing. Zdeněk Vozák a od roku 2006 do současnosti je starostou sboru pan Pavel Vinklárek. Kromě starostů sboru považuji za
důležité vyzdvihnout činnost velitele sboru, pana Antonína Oravy ml.,
který tuto funkci vykonával po celou dobu od roku 1991 a svou činností
asi nejvýznamněji přispěl k zachování sboru v Zámrskách i v době největší krize.
V tomto období prošel sbor významnou personální obměnou a
když se podíváte na výčet našich členů v dnešní době, můžeme říct,
že jsme sborem poměrně mladým.   I přes těžkosti porevoluční doby
můžeme říct, že SDH se stal nejdůležitější dobrovolnou složkou v obci.
Vzhledem k finančním možnostem sboru jsme se věnovali především
kulturním aktivitám. Pořádaly se Hodové zábavy a plesy, obnovila se
tradice sportovních klání jako fotbalové zápasy svobodní-ženatí, fotbalový turnaj „O pohár obce Zámrsky“. Členové každý rok odpracují
stovky brigádních hodin nejenom pro sbor, ale také pro obec Zámrsky.
Z největších akcí můžeme jmenovat práce na údržbě hasičské zbrojnice,
stavbu plotu okolo kaple, nebo vybudování areálu na hřišti, ve kterém
chceme i nadále pokračovat. Podařilo se nám také uspořádat oslavy 100.
výročí založení v době, kdy od takovýchto akcí ostatní sbory ustupova11

ly. Dokázali jsme si také splnit veškeré povinnosti v oblasti sportovní a
činnosti zásahové jednotky. Pravidelně se účastníme okrskových soutěží a námětových cvičení.
Z nejvýznamnějších akcí zásahové jednotky uveďme účast na
záchranných pracích při povodních v červenci 1997 v obci Ústí, za kterou byli vyznamenáni naši členové Orava Antonín ml., Vozák Václav
ml. a Hynčica Kamil odznakem za pomoc při povodních. Škoda jen, že
se ani obec Ústí, ani okresní výbor nebyli schopni finančně podílet na
škodách, které náš sbor utrpěl (generálka stroje PS12 a dva kusy roztržených hadic).
Horké chvilky zažila zásahová jednotka v časných ranních hodinách 25.12.1997, kdy se účastnila zásahu při likvidaci požáru rodinného domu p. Františka Pavlíka v prosinci 1997. Rodinná tragédie byla o
to větší, že k požáru došlo v době vánoc, čímž rodina se 6 dětmi přišla o nejkrásnější svátek roku. Je nutné vyzdvihnout pohotový zásah
majitele domu, který svým pohotovým zásahem s hasičskými přístroji zabránil nejhorším škodám. Náš sbor uspěl také na výbornou, což
potvrzuje nejen pochvala profesionálních hasičů, kteří vedli zásah, ale
především pochvala od majitele nemovitosti. Nezůstali jsme pouze u
pomoci u požáru a účastnili jsme se aktivně na odstraňování škod. Potěšující zprávou pro nás bylo, že pan František Pavlík společně se svým
nejstarším synem vstoupili do našich řad hasičů.
Dalšího zásahu se náš sbor účastnil při požáru seníku v obci Dolní Těšice v únoru 2004. Náš sbor měl na starosti čerpání vody z přehrady do
zasahujících cisteren. Vzhledem k faktu, že i tento zásah byl prováděn
v zimním období, byl tento zásah také velmi náročný a naše zásahová
jednotka opět uspěla.
Na závěr nám dovolte jednu úvahu k oslavám. Některé sbory
se často zabývají tím, zda vůbec má smysl podobné oslavy pořádat či
nikoliv. Pokud jste tuto brožuru četli poctivě, mohli jste zjisti, že každá
taková velká akce je novým impulsem pro sbor. My jsme si tuto věc
uvědomili a proto jsme se rozhodli uspořádat oslavy tak, aby se zapsaly
jako největší akce sboru Zámrsky v jeho tak bohaté historii.
Přejeme všem bratrům hasičům, aby se jim jejich nelehké práce při obětavé pomoci spoluobčanům v nouzi vždy dařila. Přejeme jim
hodně úspěchů v požárním sportu, bohatou kulturní činnost ku prospěchu celé obce a co nejméně zásahů a skutečných požárů.
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Personální obsazení sboru dobrovolných hasičů
od historie k současnosti:
Historicky první sbor v roce 1898 byl tvořen celkem 34
členy. Prvním předsedou sboru byl Mašláň František, rolník ze Zámrsk.
Dalšími členy výboru byli:
Steiner František (náčelník)		
Novák František
Stodůlka Jan				
Plesník František
Pala František				
Žídek Antonín
Orava Richard
Předsedové od založení sboru:
	1898 –….
Mašláň František st.		
.... –1937
Mašlaň František ml.		
	1937 – 1951	 Stodůlka Jan			
	1951 – 1954
Orava Josef /kovář/		
	1954 – 1963
Vozák Bedřich			
	1963 – 1968
Matějíčný František
	1968 – 1969
Orava Václav			
	1969 – 1974
Pajdla František		
	1974 – 1987
Klvaňa Václav			
	1987 – 1991	 Pajdla Antonín			
	1991 – 1996
Šenk Jiří			
	1996 – 1999
Ing. Lubomír Bělocký		
	1999 – 2006
Ing. Zdeněk Vozák		
2006….		
Vinklárek Pavel		

čp.27
čp.27
čp.29
čp.13
čp.29
čp.51
čp.21
čp.27
čp.22
čp.62
čp.42
čp.28
čp.9

Členové výboru v roce 2008:
Starosta			
Vinklárek Pavel
Zástupce starosty		
Hynčica Kamil		
Velitel				
Orava Antonín ml.
Velitel zásahové jednotky
Pavlík František
Pokladník			
Ing. Vozák Zdeněk
Jednatel			
Pala Arnošt ml.
Člen				
Vozák Václav ml.
Člen				
Antonín Pajdla		
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čp.9
čp.73
čp.5
čp.12
čp.28
čp.70
čp.29
čp.22

Členové sboru v roce 2008
Jméno a příjmení			
č.p.			
Člen od
Ing. Lubomír Bělocký			
42			1987
Karel Haša				11			1966
Kamil Hynčica				
73			1989
Josef Jakubec				
91			
2002
Ondřej Jakubec				
91			
2005
Václav Klvaňa				
27			1961
Pavel Kubeša				
90			
2002
Tomáš Kubeša				
90			1999
Vladimír Kubeša			
90			1999
Jan Ledvina				
3			1999
Jiří Ledvina				
3			
2002
Antonín Orava				
61			1972
Antonín Orava				
5			1987
Antonín Orava				
5			1962
Dušan Orava				
5			
2008
Josef Orava				
61			1972
Pavel Orava				14			1999
Pavel Orava				15			1972
Václav Orava				
51			1965
Antonín Pajdla				
22			1965
Antonín Pajdla				
22			1998
Martin Pajdla				
22			1991
Stanislav Pajdla				
88			1960
Arnošt Pala				
70			1972
Arnošt Pala				
70			1999
František Pavlík			12			
2002
František Pavlík			12			
2003
Petr Pavlík				12			
2005
Radim Šindler				
50			1989
Jiří Šenk				
62			1989
Vladimír Šulák				
89			
2005
František Vinklárek			
9			1972
Pavel Vinklárek				
9			1999
Václav Vozák				
28			1958
Václav Vozák				
29			1987
Zdeněk Vozák				
28			1991
Antonín Žídek				
83			1972
14

Zásahy hasičů ze Zámrsk v obci a v okolí
1926
Dne 21. listopadu vypukl z neznámé příčiny v Němeticích požár. Velmi dlouho nepršelo, bylo sucho a silný vítr rozšířil oheň na sousední
domy
1929
Dne 6. července v nočních hodinách shořela Janu Pajdlovi stodola.
Požár byl rychlým zásahem zámrských hasičů uhašen
1930
V květnu vyhořely dvě stodoly   a to Jaroslavu Peroutkovi a Františce
Trlifajové
1931
Na květnou neděli vypukl na výminku Františka Kašlané požár v zadní části hospodářské budovy, která lehla popelem. Ohni padlo za oběť
mnoho slepic a dva vepři. Zásahem místních hasičů byl požár lokalizován, takže se na obytné stavení nerozšířil.
1933
Z neznámé příčiny vyhořel domek Anně Steinerové. Ač bylo katastrofální sucho, byl obětavým a rychlým zásahem zámrských hasičů požár
uhašen, takže se na další domy nerozšířil.
1934
Opět hořelo -   v zápise bohužel není uvedeno místo ani majitel. Bylo
pouze konstatováno, že se podařilo oheň lokalizovat
1935
Při požáru v Dolních Těšících to byl právě náš sbor, který se na místo
přesunul a bleskovou akcí zamezil rozšíření požáru na okolní domy
1950
dne 29. července zapálil blesk dům Miloše Paly č.9. K požáru se sjelo 9
hasičských sborů a společným úsilím byl oheň uhašen
1971
Shořela usedlost včetně příslušenství paní Bohuslavy Pavlíkové v místě
zvaném „Na Poušti“.
1972
Neznámý pachatel založil požár ve stodole Františka Vinklárka, Obětavostí hasičů bylo obytné stavení uchráněno
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1984
dne 3. září vypukl požár v domku a stájích Z. Šuláka. Včasným a rychlým zásahem hasičů byl oheň uhašen, shořela jen střecha.
1997
při povodních v obci Ústí zasahovala naše zásahová jednotka a vydatně
tak přispěla k odstranění povodňových škod. Tři členové sboru byli za
tuto akci vyznamenáni medailí
1997
V časných ranních hodinách 25.12.1997 vypukl požár rodinného domu
p. Františka Pavlíka. Je nutné vyzdvihnout pohotový zásah majitele
domu, který hasičskými přístroji zabránil nejhorším škodám. Zásahu se
kromě hasičů ze Zámrsk účastnili profesionální hasiči z Hranic, Opatovic a Kelče.
2004
Zatím posledního zásahu se náš sbor účastnil při požáru seníku v obci
Dolní Těšice v únoru 2004. Náš sbor měl na starosti čerpání vody z přehrady do zasahujících cisteren. Vzhledem k faktu, že i tento zásah byl
prováděn v zimním období, byl tento zásah také velmi náročný a naše
zásahová jednotka opět uspěla.
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Hasičská zbrojnice v Zámrskách

Oslavy 100. výročí založení sboru

Sbor dobrovolných hasičů Zámrsky
spolu s obecním úřadem děkuje:
• ČSOB a Poštovní spořitelna
• Femax, a.s., Hranice
• M&M reality, Hranice
• Malby a nátěry, Ervín Tvrdoň, Kelč
• Stolařství Jiří Fiala, Valašské Meziříčí
• Stolařství Ivan Vašina, Poličná
• Sklenářství Vladímír Kotala, Poličná
• Dodávka a montáž plastových oken
• Petr Pavelka, Zámrsky
• Skalagro, a.s., Skalička
• Mlékárna Valašské Meziříčí
• Šenk u Šenků, Zámrsky
• Baden, s.r.o., Hranice
• Ekostav - Moravia, a.s., Ostrava
• MAJA, smíšené zboží, Zámrsky
• Technické služby Pavlík František, Zámrsky
• Honební společenstvo Zámrsky
• Pálenice Bublík Poličná

