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Dění v obci
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Jubilea

9

Spolky

Noc kostelů

Významná jubilea

Požární sport

Poprvé v historii
kaple Sv.Václava

Připomenutí vzácných
výročí svateb

Okresní kolo v požárním
sportu v Zámrskách

Zámršťák přinášíme i o prázdninách

Slovo místostarostky

Alžběta
Šimáčková

Vážení spoluobčané, půlka prázdnin je za námi a
opět po čtvrt roce je tady další číslo zpravodaje
nejen pro obyvatele Zámrsk. Tak tedy něco z
místostarostka obce
dění v obci. Naše stará autobusová zastávka šla
k zemi, díky naši hasičům, tímto jim moc děkujeme. V plném proudu je
tedy stavba nové autobusové zastávky, měla by být hotová do konce
prázdnin, provádí ji firma DEHON, která vyhrála výběrové řízení. Také jsou
započaty restaurátorské práce na pomníku padlých, které budou hotové do
28. září, kdy bude slavnostní vysvěcení p. J. Blešou spolu s Hodovou mší
svatou. Na obci je od 1.7.2016 zaměstnán jeden obecní pracovník a to přes
ÚP. Les v Panšťáku je zaměřen a hranice parcel jsou označeny mezníky. V
lese Panštáku je hotová oplocenka na obecním pozemku a na podzim ji čeká
výsadba novým lesem. Na kulturní dům je zpracovávaná projektová
dokumentace stávajícího stavu, která nebyla, bude hotová do konce srpna.
Poté dle aktuálně vypsaných výzev, chce obec tuto budovu rekonstruovat.
Každá domácnost, která bude mít zájem, si může na obci vyzvednout
papírový box na AA baterie, který je určen k domácímu sběru použitých
baterii. Na obci bude sběrný kontejner, do kterého můžete obsah vždy
vysypat, děkujeme vám, že třídíte odpad. Obci byly zaslány odpovědi z
Povodí Moravy, které jsou otištěny v tomto čísle. Obec Zámrsky se také
podepsala za nesouhlasný postoj k cenám výkupu pozemků pro stavbu VD
Skalička. Dopis byl adresovaný ministrovi Jurečkovi a to všemi
zainteresovanými obcemi. V obecním bytě se dodělávají nutné opravy,
tento byt má již nájemce. Přeji vám pěkné prožití zbytku léta a dětem
úspěšný začátek dalšího školního roku.

Prázdniny jsou v plném
proudu a my vám přinášíme
další vydání Zámršťáku. Akce
střídala jedna druhou, ale tak
už to v tomto období bývá. V
květnu jsme začali požárním
sportem, při kterém proběhlo i
pálení čarodějnic. Koncem
května u nás v Zámrskách
vykradli Hospůdku u Defiho,
takže bylo trošku pozdvižení
na vsi, ale naštěstí se nic moc
neztratilo, když pomyslíme,
že Oravovi měli hned vedle v
kulturním domě nachytanou
oslavu. Letos 10.6. u nás
proběhla poprvé noc kostelů.
Organizace se ujala Zdenča
Hašová a Jaruška Pajdlová.
Přestože je naše kaple malá,
bylo co vidět. Holky připravily výstavu fotografií, hudební vystoupení scholičky, hru
na varhany a housle a před
kostelem kavárnu. Za organizaci moc děkujeme. V sobotu
hned nato organizovala Hospůdka u Defiho další ročník už
tradičního turnaje v nohejbale.
Další akcí pro veřejnost byl

dětský den, tentokrát v režii
myslivců. Připravili pro nás
naučné odpoledne s procházkou. Hasiči si vzali na starost
občerstvení včetně zápasu
ženatí - svobodní, takže opět
moc vydařený den, za což také
děkujeme. Turnaj čtyř obcí
zprvu vypadal, že bude turnaj
tří obcí, ale nakonec se vše
zvládlo a hasiči pro nás zvládli
uspořádat také příjemné
odpoledne. Všem organizátorům je třeba poděkovat za
vydařené akce, protože příprava zabere spoustu času z
jejich osobního volna. U
příležitosti rekonstrukce
pomníku padlých proběhne
výstava s tématikou světových
válek. Máme problémy se
sháněním podkladů, proto
prosím spoluobčany o spolupráci s jejich shromažďováním. viz. prosba. Přeji
Vám příjemné čtení.
Za redakci
Helena Vozáková
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Ze života farnosti
Milí spoluobčané v Zámrskách, milí
farníci,
srdečně Vás zdravím do prázdninových dnů,
které v životě farnosti znamenají úlevu od
školního vyučování náboženství, ale také nové
aktivity.
Dny na přelomu června a července jsou
spojené především s oslavou svatých apoštolů.
Slavili jsme tak nejprve ve farním kostele
patrony celé farnosti svaté apoštoly a
mučedníky Petra a Pavla. Hned jak uplynul
následující víkend, přišly na řadu státní svátky,
první spojený s památkou svatých soluňských
bratří Cyrila a Metoděje, kteří našim předkům
přinesli evangelium ve srozumitelném jazyce.
Věrozvěsty jsme oslavili především v
Kladerubech, kde je jim zasvěcený filiální
kostel.
Druhý státní svátek je v občanském
kalendáři spojen se jménem reformátora církve,
mistra Jana Husa, který v roce 1415 zemřel
odsouzený za mylné názory na hranici a jeho
památku slaví bratři evangelíci jako
mučednickou smrt. Papež Jan Pavel II. velmi
usiloval o nové pochopení tragické smrti mistra
Jana a papežská komise, která z jeho popudu
jednala, poukázala na sílu charakteru a
příkladnost úsilí o pravdivost, i když nemohla v
celém rozsahu vyhlásit Husovy názory za
bezchybné.
Katoličtí křesťané slaví 6. července
památku světice počátku 20. století, italské
dívky Marie Gorettiové, která jako dvanáctiletá
zemřela mučednickou smrtí, když hájila
své panenství. Naše kaple sv. Václava v Zámrskách získala z italského městečka Nettuna relikvie z těla této mučednice,
proto se nám oslava jejího svátku stala svátkem. Zároveň jsme si s rodinou Novákovou připomínali obdivuhodné výročí 65
let společného života manželů Novákových, kterým ke „kamenné“ svatbě přišli pogratulovat nejen příbuzní pokrevní, ale i
rodina farnosti.
Fasáda kaple sv. Václava nám už měsíc září novotou, zednické a malířské práce byly hrazeny ze sponzorského daru
a také ze sbírky, která proběhla v neděli 5. června a vynesla 5.007 Kč. Už za rok oslaví kaple svatého Václava 15 let od
svého posvěcení a budu vděčný všem, kdo i dále přispějí na hrazení oprav a další zvelebení okolí kaple. Příležitost je
každou první neděli v měsíci, kdy je sloužena mše svatá před polednem od 11:30 hodin, zvláštní příležitost bude o slavnosti
sv. Václava 28. září.
Před odjezdem na světové setkání mládeže s papežem v Krakově přeji požehnané letní dny
otec Jan
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Obec Zámrsky
Zastupitelstvo obce Zámrsky
Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Zámrsky, konaného dne 15.6.2016 na obecním úřadu v Zámrskách
Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí:
1.Zastupitelé vzali na vědomí nesouhlas pana Ledviny s výsadbou stromů na parcele č. 330/10
2.Zastupitelé vzali na vědomí návrh pana Ledviny, aby se na parcele 4/1 vybudovalo parkoviště pro obecní úřad.
3.Povolení k umístění mysliveckého zařízení
Zastupitelstvo obce projednalo:
1.Závěrečný účet Mikroregionu Hranicko za rok 2015
2.Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2015
3.Závěrečný účet Vodovody a Kanalizace Vsetín a.s.
4.Povolení k umístění mysliveckého zařízení
5.Zastupitelé projednali, že se obec Zámrsky zúčastní podání trestního oznámení
6.Hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok 2015
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1.Schválení závěrečného účtu obce Zámrsky za rok 2015, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření a souhlasí s celoročním hospodařením obce
a to bez výhrad.
(hlasování- pro 6 hlasů)
2.Účetní závěrku obce Zámrsky za rok 2015

(hlasování-pro 6 hlasů)

3.Zastupitelé schvalují členské příspěvky Mikroregionu Hranicko pro rok 2016 ve výši 7.141 Kč. Počet obyvatel k 31.12.2015 je 240 osob, na
obyvatele 11kč. Mimořádné členské příspěvky za zpracované projekty pro obec PRV 2015 za 2.000 Kč.
(hlasování-pro 6 hlasů)
4.Schválení přijetí dotace a schválení uzavření smlouvy o dotaci na pomník Padlých
(hlasování-pro 6 hlasů)
5.Vyvěsit záměr na prodej dvou pozemků ve vlastnictví obce Zámrsky, parcelní číslo 4/1zapsané na LV č.430.
(hlasování- pro 6 hlasů)
6.Zastupitelé schvalují kupní smlouvu mezi JUDr.Kateřinou Martínkovou LL.M.,jakožto insolvenční správkyně dlužnice Soni Mlčákové a Obcí
Zámrsky na koupi nemovité věci z majetkové podstaty dlužnice a to spoluvlastnického podílu ve výši 1 na pozemku parc. č.97, jež je zapsán na LV
č.454 pro k.ú. Zámrsky za kupní cenu jež nabídla obec Zámrsky a to ve výši 500Kč.
(hlasování-pro 6 hlasů)
7.Zastupitelé schválili prodej pozemku p.č.51 zahrada v k.ú.Zámrsky, výměra cca 55 m2, parc. číslo 4/1 o výměře cca 94 m2
(hlasování-pro 6 hlasů)
Starosta obce: Pala Arnošt

Místostarostka obce: Šimáčková Alžběta

JUBILANTI
SRPEN
Hašová Marie

50 let

Zámrsky 8

Schindler Ferdinand

86 let

Zámrsky 77

Blabla Josef

65 let

Zámrsky 41

Haša Vladimír

84 let

Zámrsky 7

Hašová Eva

87 let

Zámrsky 74

Hašová Blažena

71 let

Zámrsky 11

Šarmanová Jarmila

85 let

Zámrsky 71

Mašlaňová Františka

80 let

Zámrsky 44

ZÁŘÍ

Po
Út
St
Čt
Pá

8 – 11 12
8 – 11 12
8 – 11 18
8 – 11 12
-----------

–
–
–

15
15
20
15

Starosta, místostarostka přítomní každou středu od 18.00 do 20.00 hod.
Provozní doba „Internetové stanice“ pro veřejnost v budově obecního úřadu
Zámrsky
PO, ÚT, ČT 13.00 - 15.30 hod.
ST 18.00 - 20.00 hod.
Nebo po domluvě v úřední hodiny na Obecním úřadu
kontakt: www.zamrsky.cz
telefon: 581 623 536

ŘÍJEN
Hynčicová Eva

Úřední hodiny na OÚ Zámrsky

70 let

Zámrsky 73

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

fotografie z akcí v obci

http://zamrsky.schmucker.cz
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Čtenáři píší
Pozor na podvodníky
V nedávné době jsem se setkala s dost nelidským podvodným jednáním, které mně
doslova rozpálil do běla. Rozhodla jsem se o tom napsat a varovat vás všechny. Lidský
hyenismus totiž nezná mezí a může se to stát každému z nás.
Když nám odejde někdo z našich blízkých je to vždy velmi bolestná událost, často v
těchto chvílích jednáme nelogicky či ukvapeně, zmatkovitě. Samotné vypravení nějakého
důstojného rozloučení nás stojí mnoho sil. Snažíme se vše dotáhnout co nejrychleji k
nějakému konci, zbavujeme se věcí, opravujeme hroby. A právě v tuto chvíli bychom měli
mít jasnou mysl. Výběr kameníka je věc dost závažná a drahá. Každý z nás by měl zvážit
komu úpravu hrobu svěřit. Měl by to být prověřený člověk znalý věci. Firma, se kterou už
má někdo nějakou zkušenost. Nebojte se porovnat více nabídek, nechat si nacenit práci od
více lidí. Žádný dobrý kameník si nikdy nevezme všechny peníze dopředu. Nějaká záloha
je samozřejmě v pořádku, ale ti nejlepší nepotřebují ani to. Ukvapený výběr vás může přijít
velmi draho.
Byla jsem svědkem práce jednoho nejmenovaného kameníka z Kelče. Záměrně
neuvádím kdo to byl,ale tamtamy v Zámrskách určitě fungují, takže to ani není třeba. Jak to
popsat, moc se v těchto věcech nevyznám, ale už to jak se vůbec měl k tomu, aby práci
dokončil, bylo do nebe volající. Vzal si peníze a nic se nedělo, nezvedal telefony, naháněli jej dokonce policisté. Když své umělecké
dílo slavnostně odevzdal nedokončené, za příplatek slíbil dodělávky. Kdo by mu, ale zase dával peníze na ruku? Ejhle záhadně
zmizela lampa a váza. Moc náhod najednou. Každopádně hrob stál, vypadal celkem důstojně. Bohužel jen do té doby než začala
mezi deskami růst tráva, než začala před pomníkem stát voda. Něco bylo špatně. Po domluvě s velice slušným kameníkem mělo dojít
k nápravě. Stalo se však něco, co nečekal nikdo ani já, ani kameník. Při chystání se na banální vyrovnání desek a vyspádování, milý
hrob se začal celý rozpadat. Nikdy jsem neviděla sokl pomníku poskládaný a slepený doslova jako puzzle z tolika různých materiálů
a obalených žulou. Jediné co zůstalo pohromadě byla ta žula. Všechno podložené, buď použitými cihlami, nebo dokonce kousky
kachliček. Vrchol veškerého kamenického umění dotyčného pána byla, místo vybetonovaného nosníku na prostřední desku,
dřevěná, na půl prohnilá vzpěra. Prostě se nenamáhal a pod žulové desky strčil hranol. Nemluvě o lepení žulového obložení. Kámen
je dost těžký, ale věřit, že bude držet cca dva metry dlouhý kus žuly na třech bodech lepidla o velikosti polévkové lžíce, tomu říkám
víra. Další hororová chvíle přišla při hledání urny. Místo zaplacené schránky ležela urna zahrabaná hala bala u pomníku a ještě
vzhůru nohama. Pieta se taky vytratila.
Chtěla bych proto apelovat na všechny, kteří se do takovýchto investic chystají. Dobře si promyslete komu zakázku svěříte, budiž
vám tento příběh příkladem. Práce si průběžně kontrolujte a nikomu nedávejte urny, měly by být uloženy ve vaší přítomnosti. Pod
desky a obklady nikdo nevidí. A najít pak po větším mrazu, či větru rozbitý hrob za desítky tisíc, to by nebylo moc příjemné. Všichni
chceme, aby místa posledního odpočinku našich blízkých byla důstojná. Myslíme si, že čím dříve bude hotovo, tím více se nám
uleví. Opak je pravdou, i když je brzy hotovo, bolest nezmizí, ta zůstává stejná, pomáhá stále jenom čas. Proto nejednejme ukvapeně.
Zdeňka Hašová

PROSBA

Milí spoluobčané,
v letošním roce se dočká rozsáhlých oprav náš
pomník padlých. Proto jsme se rozhodli k jeho
budoucímu odhalení a znovuvysvěcení připravit
malou historickou výstavu. Touto výstavou bychom
vzpomenuli na všechny padlé v naší obci a uctili
jejich památku. Prosíme vás proto o pomoc jako už
v minulosti postrádáme fotografie rekrutů,
památeční věci na světové války, vzpomínky, prostě
cokoliv co se našich padlých spoluobčanů týká,
pokud možno i s popisky. Materiály k zapůjčení
prosím noste na obecní úřad nebo paní Zdeňce
Hašové č.p. 10 do 31.8.2016. O své věci nemějte
obavy vše v pořádku vrátíme.
S díky vaše redakce
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Kronika obce
Rok 1923
Obec Zámrsky má díky kronice a jejich kronikářům skvěle podloženou historii minulého století. Byla by veliká škoda toho nevyužít, vždyť už naše
děti za čas tohle písmo nebudou schopni rozluštit, proto v Zámršťáku bude pravidelně vycházet opis záznamů z této kroniky chronologicky tak jak
je uspořádána. Bohužel i téhle kronice se stalo, že mezi lety 1960 -1992 nebyla historie pravidelně zaznamenávána, ale byla doplněna kronikářem
novým. Také kronika nového tisíciletí přišla o kronikáře, záznamy jsou vedeny do roku 2006.

V lednu nebylo stálé zimy. Pršelo
též, bylo sychravo. Když napadl
sníh, počal hned táti. V polovici
ledna napadlo mnoho sněhu.
Poslední sníh padal 8. dubna.
Jaro
Konec jara byl mokrý a chladný.
V tu dobu kvetly třešně. Vlhkem a
chladnem utrpěly tak, že bylo
málo třešní. Sázení a okopávání
zemáků dělo se za stálých dešťů.
Půda byla slita. Pak delší dobu
nepršelo; pociťovalo se sucho.
Přišel-li však déšť, velmi se
ochladilo.
Při sušení sena též stále pršelo.
Poslední sena se však dobře
usušila.
Léto
Třešní málo;1 kg byl po 2,-Kč.
Žně prostřední. Stálým chladnem
se opozdily. Místy bylo obilí
řídké. Jařina byla dobrá (1 kopa
ovsa dala 5-6 mír). Horší byly
ozimy (1 kopa dala 1 míru)
Ceny zrna letos:
1q ovsa 80-90 Kč (loni 150 Kč)
1 q rži 125.- Kč (loni 130 Kč)
1 q zemáků 40.- Kč (loni 20 Kč )
1 q slámy 25.- Kč (loni 60.- Kč)

Podzim
První otavy byly pěkné, poslední
se zkazily stálými dešti. První
zemáky se vykopaly za sucha.
Později bylo stálé mokro. Bylo
jich mnohem méně než loni, proto
jsou tak drahé.
Škola
Koncem školního roku
1922/1923 na návrh všech
občanů a na přípisu okresního
školského výboru
(že děti
z Kamence budou choditi sem do
školy až do vyřízení té záležitosti)
byla podána žádost okresnímu šk.
výboru za
povolení zříditi
pobočku při zdejší škole.
Hned přikročeno k úpravě staré
školy (obecní radnice) na druhou
třídu. Do učebny i bytu učitele
dána nová okna, v bytě učitele
zřízena nová podlaha.
Stará škola byla upravena tak, aby
se tam mohlo vyučovati. Práce
s tím spojená trvala do 20. října
1923 (Výloh přitom napočteno
okrouhle 9.000 Kč).
Zřízení pobočky bylo povoleno
zemskou školskou radou ze dne

8. října 1923 čís. 32.316 (na 1 rok)
Před začátkem školního roku
1923/1924 byl zde zatímně
ustanoven učitelem p. Oldřich
Hlavica, rodem z Kelče. Protože
nebyla nová učírna upravena,
počalo se vyučovati 1. září
v dřívější škole polodenně. Druhá
třída dopoledne, 1. třída
odpoledne (ve všechny všední
dny).
Děti z Kamence měly chodit sem
do školy. Nepřišel však při
zahájení školního roku nikdo.
Stávkovali. Přinuceni však
okresním školním výborem
začali posílati děti od 17. září.
(Jejich návštěva je velmi nedbalá;
mají k tomu mnoho výmluv)
Dne 22. října počalo se pravidelně
vyučovati v obou třídách
(školách)
Obecní volby
Dne 16. září měly se odbývati
volby do obecního zastupitelstva.
Voleb však nebylo. Ve lhůtě byla
předložena 1 kandidátka strany
lidové.
Dne 18. října odbývala se volba
starosty, náměstka a radních.

Starostou zvolen dřívější starosta
p. Fr. Klvaňa, náměstkem p. Fr.
Mašlaň, prvním radním p. Jos.
Novák č. 3, druhým radním p. Jos.
Haša č. 11
Členové obecního zastupitelstva
jsou:
p . F r. C h r o m e c , s p r á v c e
velkostatku Kamence,
p. Pavlík, p. Masařík, p. Orava
Ferd., kovář č. 13, p. Vozák Fr., p.
Plesník Karel, kovář, p. Plesník
Fr. a p. Ant. Žídek
Ovoce
Jablek a hrušek bylo dosti, leč
nebylo na ně odbytu. Proto bylo
ovoce laciné. (1 kg po 1 Kč i po
50 hal.)
Zima
Zima byla na začátku špatná.
Pršelo stále a bylo velmi mlhavo.
Lidé se těšili, že tyto mlhy zničí
polní myši (hraboše), jež se
rozmnožili v nevídaném dosud
množství.
Ale nadarmo.
Hrabošům neuškodil ani sníh,
jenž před vánocemi ve velkém
množství napadal. Ve sněhu
možno pozorovati jejich chodby,
jež si dělají. Je velká obava, že
hraboši zničí ozimy.
Letošní vánoce byly bílé („na
ledě“). Nevyplnila se letos
pranostika: „Sv. Kateřina na ledě,
vánoce na blátě“ (Oboje bylo
letos na ledě)
Krátce před vánocemi napadl
sníh, zamrzlo a tak drželo to stále
bez oslabení až do konce
prosince. Suchým sněhem zavál
vítr (ten často a silně dul) cesty a
úvozy. Mrazy byly přes 20°R.
V Zámrskách dne 20. prosince
1923
Jos. Krutílek, t.č. obecní kronikář
Z kroniky obce Zámrsky
vypsala Jana Dančáková

Ilustrační fota z výstavy Zámrsky v proudu času
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Dění v obci
Noc kostelů v Zámrskách

Poprvé v nedlouhé historii kaple sv.
Václava u nás proběhla Noc kostelů. Jako
jedna z organizátorek jsem na začátku
měla trochu strach, jak přilákat lidi do tak
mladého kostela. V září uplyne teprve 14
let od vysvěcení. Ale přesto všechno jsme
se do toho vrhli po hlavě. Vždycky je co
ukázat i za tak relativně krátkou dobu. Po
mši svaté byla k nahlédnutí výstava
fotografií mapující jak výstavbu, tak
samotné vysvěcení zvonů i kaple,
svěcení obecních znaků aj. Nejvíce

zájemců navštívilo zvony. Na věži nám
visí zvony dva, sv. Václav a sv. Ludmila.
Jejich hlas známe, ale jak doopravdy
vypadají, si moc lidí nepamatovalo, a tak
u věže stála neustále fronta. Průběh nám
zpestřil varhanní koncert, který pohladil
na duši všechny přítomné. Otec Jan Bleša
nám vysvětlil význam naší křížové cesty.
Je poněkud netradiční a plná náznaků a
podobenství, takže výklad k jednotlivým
zastavením přišel vhod. Stejně jako
vysvětlení koláží, které visí na kůru a

symbolizují dary Ducha svatého. Po
modlitbách zazněly také housle,
vzpomínalo se, a také zpívalo. Na
parkovišti u kostela vznikla Zámrská
kavárna s výbornými koláčky, kávou,
vínem i slivovicí. Přes počáteční
nedůvěru jsme se přesvědčili, že když se
chce je vždycky co ukázat a čím se
pochlubit. Děkuji celému realizačnímu
týmu i Ženám v akci za pomoc a ochotu.
Zdeňka Hašová

Brigáda
Přestože je naše víska malá, stačí rozeslat
pár meilů a zmínit se u piva, že je třeba
každé ruky a půl práce je hotovo. 7.5.2016
jsme se sešli v našem novém budoucím
parčíku vedle hřiště, abychom vysbírali
kamení. A protože se jedná o navážku,
bylo jich tam, jako když naseje. Sbírali
velcí i malí seč jim síly stačili a občas jsme
našli i poklady. Z malého kamínku se
vyklubal betonový překlad, z provázku
svazek kabelů. No prostě jsme si mákli.
Hrábě, lopaty, kýble a kolečka byli naši
vydatní pomocníci. Na závěr jsme si za
odměnu opekli špekáčky a vyzkoušeli tak
budoucí ohniště. Nevzhledný pozemek
vedle hřiště, tak dostává nový rozměr.
Spodkem vede hasičská dráha. Byly
vysazeny nové okrasné stromy. Ohniště s
lavičkami jsme otestovali u pálení
čarodějnic a je super. Využívat ho může
každý, ovšem pokud bude kolem udržovat
pořádek. Děti ještě časem čeká nějaký
herní prvek, pár laviček k odpočinku a
bude hotovo. Velký dík patří všem
hasičům, tatínkům, maminkám a hlavně
dětem co se brigády zúčastnili!
Za obec Helena Vozáková
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Vodní dílo Skalička
Na dopis zaslaný na povodí Moravy a zveřejněném v minulém vydání
zpravodaje přišla odpověď.
Tento dopis přikládáme:
Vážený pane starosto,
Obracíme se na Vás v záležitosti plánované realizace vodního díla
Skalička. Pozemky ve vlastnictví Vaší obce v katastrálním území
Zámrsky jsou dotčeny stavbou a s ohledem na tuto skutečnost Vám
zasíláme seznam dotčených pozemků ve vlastnictví Obce Zámrsky s
uvedením rozsahu dotčení.
Předpokládáme, že k jednání s Vámi dojde během příštího roku. Náš
státní podnik nechá svým nákladem vypracovat znalecké posudky v
souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 21.12.2015 č. 1070.
Předmětem ocenění budou dotčené pozemky dle skutečného stavu
včetně trvalých porostů, které se na nich nachází. Následně budou
vyhotoveny kupní smlouvy a realizován proces převodu vlastnického
práva v katastru nemovitostí, a to z výlučného vlastnictví Obce Zámrsky
na Českou republiku – právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí
Moravy, s.p., včetně zajištění proplacení částky sjednané kupní ceny. U
pozemků, kde je menší rozsah dotčení než původní výměra pozemku,
předpokládáme oddělení dotčené části geometrickým plánem.
U všech těchto pozemků proběhne podrobné prověření jejich potřebnosti dle konkrétní lokace a budoucího využití. S ohledem na tuto skutečnost může následně
dojít k výkupu větší části pozemku a může dojít k výkupu i celé výměry pozemku.
O všech nezbytných krocích Vás budeme informovat, tzn. V předstihu se Vám ozve náš referent, který s Vámi osobně celou záležitost projedná a vysvětlí Vám
postup procesu majetkoprávního vypořádání. Vzhledem k náročné přípravě všech nezbytných podkladů a navazujících kroků Vám děkujeme za trpělivost.
K vašim dotazům Vám sdělujeme:
Dotaz č. 1 – rozpočet obce:
Na základě uvedení konkrétních pozemků dotčených plánovanou stavbou vodního díla Skalička a z uvedení těchto výměr je možno vyhodnotit stávající příjem
pro Vaši obec (daň z nemovitostí, nájemní smlouvy se zemědělci…). Náš státní podnik však těmito daty nedisponuje.
Určení typu nemovitosti vychází z typových staveb dle vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), která upravuje
oceňování nemovitostí. V příloze vyhlášky jsou podrobně popsána jednotlivá kritéria pro zatřídění nemovitostí do dílčích kategorií, která jsou závazná pro
všechny znalce. Bez znalostí konkrétní situace lze obtížně určit cenu za výkup pozemků a staveb ve Vašem vlastnictví. Všechny dotčené nemovité věci budou
vždy oceněny soudním znalcem, který posoudí situaci na místě samém dle skutečnosti.
Dotaz č. 2 – vysílač:
V rámci kompenzace se v tuto chvíli jeví jako nejvhodnější varianta přemístit vysílač v rámci stavby vodního díla na jiný pozemek obce tak, aby Váš příjem zůstal
zachován. S tímto však musí souhlasit správce vysílače. Tuto záležitost budeme s Vámi řešit průběžně.
Dotaz č. 3 – studie:
Co se týče vypracování studie, prosíme Vás o strpení. Studie bude zpracována během letošního roku a o výsledku Vás budeme informovat.
Dotaz č. 4 – územní plán:
K Vašemu požadavku, aby břeh vodního díla na katastru Zámrsk byl v klidovém režimu (bez turistického ruchu), nemá náš státní podnik žádných námitek, avšak
kompetentním úřadem,který o těchto záležitostech rozhoduje, je dle zákona vždy příslušný stavební úřad. Obec bude účastníkem takového řízení, v němž se může
nadefinovat své požadavky a v součinnosti se stavebním úřadem najít pro obec nejvhodnější řešení.
Dotaz č. 5 – zpráva EIA:
Zpráva posuzující vliv na životní prostředí je ve fázi příprav, kdy v letech 2016- 2018 předpokládáme sběr dostupných dat, proces EIA pak v letech 2019 – 2020,
kdy by mohly být k dispozici výstupy.
Dotaz č. 6 – honitba:
Řešení záležitosti ohledně Mysliveckého sdružení Doubek bylo projednáváno a v minulosti přislíbeno náměstkem pro řízení Sekce hospodářství Ing. Alešem
Kendíkem na úrovni Ministerstva zemědělství (dále jen „Mze“), kdy Mze bude s Vaší obcí v tomto směru dále jednat tak, abyste nebyli stavbou vodního díla
Skalička poškozeni.
Dle aktuální informace z dnešního dne již probíhají jednání mezi zástupcem uživatele honitby Zámrsk p. Vinklárkem a ředitelem odboru státní správy lesů,
myslivosti a rybářství z Mze, Ing. Martinem Žižkou, Ph.D. Zástupci honitby mají dne 12.5.2016 naplánované zasedání a výstup z této schůze bude následně
předán ing. Žižkovi, Ph.D. k dalšímu posouzení.
Na dalším jednání Mze se budou mj. řešit i kompenzační opatření pro obce a bude sestaven časový harmonogram jednotlivých setkání s nimi. O výsledku Vás
budeme informovat. V souvislosti s výše uvedeným velice oceníme, aby obec byla na tato jednání připravena a měla k dispozici již svou představu o formě
kompenzací.
Ing. Jiří Zedníček
Ředitel závodu Horní Morava
Informace týkající se výstavby vodního díla Skalička naleznete na webové stránce http://skalicka.pmo.cz/
Originál dopisu a seznam dotčených pozemků k nahlédnutí na obecním úřadě.

Na skládkách končí stále méně použitých baterií. Češi loni vytřídili každou třetí
PROČ JE DOBRÉ
TŘÍDIT?
Že jsou baterie malé a nevyplatí
se jimi zabývat? Velká chyba!
V každé domácnosti v ČR se nachází desítky
použitých baterii, které by měly být recyklovány.
Vybité baterie a akumulátory obsahují škodlivé látky,
včetně těžkých kovů. Na skládkách nebo ve
spalovnách uvolňují škodlivé látky, které mohou
znečistit ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody.

Češi v loňském roce vytřídili 1 243 tun použitých baterií, což je o 13 %
více než v roce 2014. Zpětně se tak podařilo odebrat již 35 % baterií
dodaných na trh. Proto bychom, také jako obec chtěli podpořit a
usnadnit sběr použitých AA baterii. Každá domácnost, pokud bude
mít zájem, si může vyzvednout na obecním úřadě papírový box na
sběr baterii, tedy se nám použité baterie nemusejí válet někde v
šuplíku, než je odneseme na sběrné místo. Můžete jej dát do boxu a
pokud budete mít tento box plný, odnesete obsah na obecní úřad, kde
jej vysypete do sběrného kontejneru. Doufáme, že alespoň některým z
vás, kterým záleží na životním prostředí nejen pro nás, ale i pro naše
budoucí generace, usnadníme třídění AA baterií.
Zároveň informujeme o rozšíření provozní doby Odpadového centra
Bystřice pod Hostýnem každé pondělí do 17h. (původně do 15.h.)

7

Dění v obci
Významná jubilea v Zámrskách

manželé Františka a Antonín Mašlaňovi

manželé Hedvika a Antonín Novákovi

Jaro a léto vždy přeje svatbám. My jsme v letošním roce v Zámrskách sice žádnou nezažili, přesto si někteří z našich spoluobčanů připomněli
mnohem vzácnější svatby.
Toho nejvzácnějšího jubilea se dočkali manželé Hedvika a Antonín Novákovi. Dne 9.6.2016 oslavili neuvěřitelných 65 let společného života.
Toto výročí se nazývá kamenná svatba. Proč kamenná? Jen na pevném základě je možné stavět a na tom Vašem jste postavili 65 let úspěšného
manželství. Kámen je tvrdý stejně jako Vaše manželství.
Krásného smaragdového výročí tedy 55 let soužití se dočkaly hned dva páry. Manželé
Františka a Antonín Mašlaňovi, svůj slavný den oslavili 29.4.2016. A dne 5.8.2016 si
55 let od sňatku připomenou manželé Jaroslava a Adolf Šenkovi.
Zlatou svatbu, pověstné kulaté výročí oslaví 27. 8. 2016 manželé Blažena a Vojtěch Hašovi.
Toto výročí se obnovuje novým slibem (obřadem) a může být doplněn o nové zlaté prstýnky.
Všem těmto jubilantům přejeme ještě hodně, ve zdraví prožitých, společných let a jen
samou radost v kruhu rodiny.

manželé Blažena a Vojtěch Hašovi

manželé Jaroslava a Adolf Šenkovi

Informace pro občany o zajištění prodeje pečiva a masa, uzenin
Řeznictví Kunovský
zajíždí do naší obce každé úterý v 8.30 - 8.45 hodin
Prodává sortiment masa a uzenin u DPS
Pojízdná prodejna masa se zdrží vždy 10 – 15 minut
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Pekárna PAULLA Lipník nad Bečvou
bude zajíždět do naší obce každé úterý a čtvrtek v 16.30 -16.50 hodin
Prodává sortiment pečiva u DPS

Spolky v obci
Hřiště v Zámrskách uvítalo hasiče
Po několika letech do Zámrsk zase zavítalo okresní kolo
soutěže v požárním sportu. Naši hasiči se na tuto událost
připravovali dlouhou dobu a to nejen tréninkem. Během
rekonstrukce hřiště, která probíhala uplynulé dva roky,
odpracovali nespočet hodin. Nejen úpravami okolí celého
areálu, ale i budováním zázemí pro plnohodnotný hasičský
útok. Vznikla, tak vybetonovaná základna pro stroj a také
samotná dráha. Dne 14. května 2016 se k nám sjela družstva
Horních Těšic, Skaličky a Ústí, aby změřila síly v požárním
útoku, ale i štafetě jednotlivců. Ve štafetě, zvítězil s přehledem
František Pavlík ml. a útok, který byl nejnapínavějším z celé
podívané, vyhráli opět naši borci. Je vidět, že domácí publikum
a zázemí jim svědčí, a proto zvítězili na celé čáře. Jedna malá
rarita se přece jen podařila. Nestává se to často, troufám si říct,
že téměř vůbec, ale družstvu Skaličky pří útoku bohužel
praskla savice, takže krásně započatý útok nedokončili. Celé
odpoledne se neslo v příjemném duchu, samozřejmě nechyběl
ani plně vybavený kiosek a veselo bylo až do brzkých ranních
hodin. Děkuji tímto Zámrským hasičům za vzornou přípravu
soutěže i všechnu tu práci kolem. A nezbývá než jim popřát,
aby ta vítězství vozili nejlépe celou sezónu.
Zdeňka Hašová
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Spolky v obci
Čarodějnice v Zámrskách

klidovou zónu vedle hřiště. Zatím se neujal
žádný konkrétní název, ale pomalu zde vzniká
maličký, krásně osázený parčík s ohništěm k
posezení u táboráku pro náš všechny. Ještě
jednou děkuji Ženám, za krásné odpoledne. A
jen tak mimochodem, ohniště se tak zalíbilo,
že někteří u něj s kytarou seděli až do noci.

Už to tak vypadalo, že v letošním roce hřiště
v Zámrskách žádná čarodějnice nenavštíví.
Místo reje roztodivných ženštin a
černokněžníků Zámrskami prolétla epidemie
neštovic. Vše se však v dobré obrátilo. Pozdě,
ale přece se 14. Května 2016 u hřiště pár
čarodějnic, různého stáří, sešlo. Ty mladší
samozřejmě skládaly zkoušky v podobě
soutěží. Například slalom na koštěti, výroba

pavoučí svíčky, či sběr pavouků ze sítí. O
zábavu bylo postaráno a nechyběla ani sladká
odměna. Vrcholem bylo samozřejmě upálení
čarodějnice Kanimůry a následné opékání
oblíbených buřtů. V letošním roce měly buřty
k radosti všech dětí podobu chobotnice. Vtip a
nápady prostě našim Ženám v akci nechybí.
Moc jim všem tímto děkuji za milou akci,
díky které jsme pokřtili naši novou tzv.

Titulkem jak z bulvárního plátku, nechci upozornit
na nedostatky či dokonce problémy, ale naopak.
Chci poukázat na skvělou spolupráci nejen v
samotném spolku SDH, ale i ostatních
spoluobčanů, kteří se podíleli na letošní asi
největší brigádní akci- odstranění staré autobusové
zastávky. Tato stavba začala být nebezpečná a k
jejímu odstranění se neohroženě přihlásili hasiči.
Na krátké operativní poradě sboru, konané dva dny
před samotnou akcí, se vypilovaly detaily a 25.6. v
16 hod. to vypuklo. Bylo nutné postarat se o
odklonění dopravy zámrským obchvatem- přes
žebrák. Po uzavření cesty, začala probíhat
demolice. Podařilo se zachránit střešní krytinu i
traverzy pro případné další využití. Po čtyřech
hodinách nezbylo z naší zastávky nic.
Náš spolek však nepořádá jen brigády, ale také rádi
sportujeme. Při pořádání již tradičního fotbálku
svobodní–ženatí, na kterém tuhne krev v žilách,
jsme se posunuli o kus dále, když sportovní zážitek
šel až do morku kostí. Pomineme-li nepříjemné
zranění na straně svobodných, kterému šlo předejít
jen sňatkem, se akce vydařila. Nečekaným
výsledkem 2:2 po základní části přišli na řadu
trestné kopy, ve kterých se naproti všemu
očekávání nepromítnula letitá zkušenost ženatých,
ale zvítězila mladá krev.
Další odvětví našeho spolku je požární sport. Letos
15.7. se naše družstvo zúčastnilo hned dvou
soutěží. První se konala v Partutovicích na místním

HASIČI TO ZDEMOLOVALI
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Zdeňka Hašová

Bourání zastávky

hřišti. Proslulé Partutovské “Zetko“ bylo naší
každoroční výzvou a letos jsme k účasti přidali i
velice slušný čas- 21:08 sekund. Umístili jsme se
na 7. místě, z celkového počtu 18 družstev, což je
pro nás velký úspěch. Dále naše družstvo pokračovalo na noční soutěž do Němetic. Připraveni na
startovní čáře hluboko po půlnoci, jsme čekali na
povel TEĎ.. To že útok byl o vteřinu pomalejší než
v Partutovicích, přikládáme za vinu únavě a tmě.
Ovšem i zde jsme byli v lepší půlce z celkového
počtu 26-ti družstev.
Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným a
dobrovolníkům za spolupráci, která v dnešní
uspěchané a komerční době není samozřejmostí.
Pavlík František

Mužstvo ženatých z fotbalového zápasu

Mužstvo svobodných

Spolky v obci
Dětský den s mysliveckou tématikou

Druhé červnové soboty jsou již tradičně spjaté
s dětským dnem. Ten pro naše ratolesti pravidelně
připravují „Ženy v akci“ ve spolupráci s našimi
hasiči: letos tento tradiční tandem doplnili členové
mysliveckého sdružení Doubek Zámrsky. Z tohoto
je zřejmé, že téma letošního dětského dne bylo les
+ příroda. Akce začala ve 14:00, kdy na
připravovanou stezku vyslali první odvážlivce.
Trasa byla zvolena po silnici k chatě, aby se mohli
zúčastnit i ti, kteří se ji rozhodli absolvovat s
kočárkem. Na naše děti čekalo 7 zastavení. Po celé
trase sledovaly, kde se skrývá jaké zvířátko, nebo
kde odpočívá ten který dravec. A tak mohly spatřit
výra, jestřába, krahujce, ale taky kachnu, bažanta
nebo pandu. Bylo zajímavé sledovat nejen ty
nejmenší, jak „na teplé stopě“ s „vysokým nosem“
hledají „ušáka“ či „kohouta“, bystrými „světly“
hledají dravce nebo nataženými „slechy“ zjišťují,
odkud se ozývá střelba, jak „větří“ bonbóny, které
na ně čekají za každý splněný úkol. Nutno
poznamenat, že při plnění některých úkolů se

zapotili i rodiče, kteří dělali „koronu“ svým
ratolestem.
Na tom prvním u pana Šenka se dozvěděli něco
o loveckých psech a následně si mohli zkusit
poznat některá lovecká plemena. O kousek dál na
stanovišti II. prověřil znalosti dětí pan Antonín
Pajdla ml. Zde měli za úkol rozpoznat jednotlivé
druhy zvěře pernaté, případně popsat její části.
Následovala zastávka u Jana Ledviny. Zde čekal
děti neméně náročný úkol v podobě určení, které
zvěři parohaté patří předložené trofeje. Ti zvídaví
se navíc mohli dozvědět, jak se které části těchto
trofejí nazývají. K vidění byla i trofej méně
známého hlodavce.
Ačkoli myslivci se snaží v lese pohybovat tiše,
stanoviště IV., kterému vládl předseda
mysliveckého sdružení Petr Kopečný, bylo slyšet
již při příchodu. Ohlašoval je typický kovový zvuk
broků, neomylně zasahující stylové terče kohouta,
zajíci, medvěda a potkana z dílny pana předsedy.
Jen o pár kroků vedle měl stanoviště ing. Vla-

dimír Vykopal. Ten si pro účastníky připravil
několik větviček stromů a keřů. Mimo obligátní
dub, javor, apod. byly ke zhlédnutí i méně běžné
druhy jako dřín nebo exotický druh jedle. A protože
poslední dvě jmenovaná zastavení byly až u
myslivecké chaty, a to jak jistě uznáte, není zrovna
blízko, byl k dispozici zkušený forman Michal
Perutka se svým povozem, který malé i velké
účastníky dopravil zpátky na hřiště, kde na ně
čekaly poslední dvě zastavení. Ženy v akci
připravily úkoly, které prověřili zručnost dětí.
Nejprve si každý vyzdobil dřevěnou placku dle
vlastního uvážení. A pak už jen zbývalo trefit terč
brokovnicovými nábojnicemi. Na závěr si každý
účastník, který splnil určené úkoly, jako odměnu
mohl vybrat malou upomínku.

Věřím, že zúčastněným se dětský den líbil, a že
se již těší na příští rok, i když ještě nikdo neví jaké
téma si naše „akční ženy“ připraví. Proto bych
chtěl poděkovat myslivcům za přípravu stanovišť,
ženám v akci za logistiku, hasičům za bystření
chuťových smyslů a v neposlední řadě doktoru
Radku Novotnému za zapůjčení trofejí pernaté
zvěře. Snad jsme v účastnících prohloubili zájem o
přírodu a rozšířili její znalosti o ní.
Myslivosti zdar! Václav Vozák

Letos pouze turnaj 4 v Zápas nadějí

Kdo se byl letos podívat na tradiční turnaj ve fotbale, rozhodně nelitoval. Z hlediska fotbalové kvality se bezpochyby jednalo o jeden z nejlepších ročníků,
ne-li o ročník nejkvalitnější. Hrál se opravdu dobrý fotbal, bez hádek a šarvátek a bez výrazných zranění – což je nejdůležitější. Počasí vyšlo naprosto skvěle,
terén dostatečně zalily předchozí deště a v sobotu bylo příjemně slunečno.
Ještě týden před turnajem to ovšem tak idylicky nevypadalo, protože na poslední chvíli nám odřekl účast tým z Rouského. A protože s nimi byl problém již loni,
byli tímto definitivně z turnaje vyloučeni. Předpokládáme, že v dalších letech je nahradí tým z Těšic, ale v tak krátkém čase nebyli ani Těšice schopny zajistit
celý tým. Trn z paty nám tak vytrhl Jarek Škuta ze Skaličky, který kromě týmu Skaličky domluvil tým „Vozákovic“, který byl až na jednu výjimku složen čistě s
členů klanu Vozáků. Jedná se o současné, nebo bývalé fotbalisty a tak nakonec celý turnaj bez ztráty kytičky vyhráli. Pořadí mezi druhým /Komárovice/ a třetím
místem /Skalička/ rozhodl až penaltový rozstřel po vzájemné remíze 4:4. Poslední bohužel skončil domácí tým Zámrsk. Pozitivem je, že se do týmu začínají
začleňovat mladí kluci a to za pár let musí přinést své ovoce. A doufejme, že líp bude už v příštím roce, protože na novém poháru stále chybí zápis domácího
týmu. V neposlední řadě je pak třeba pochválit pořadatelé za skvělou organizaci a výborné pohoštění.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Už pravidelně se v průběhu turnaje 4, odehrál taky zápas nadějí. V letošním roce k nám dorazila početná skupiny dětí ze Skaličky, která si to chtěla rozdat,
jak se říká „na férovku“ s domácími Zámršťáky. Zahrály si ovšem všechny děti, které dorazily od Olomouce až po Soběchleby. Zápas se odehrál taky ve velmi
slušné atmosféře a rozhodčí v letošním roce neudělil ani jednou trestné kliky za nesportovní chování. Góly taky padaly v dostatečném počtu, o čemž svědčí
konečný výsledek 11:9 pro domácí Zámrsky. Aby to hostům ze Skaličky nebylo úplně líto, zvítězili alespoň v penaltovém rozstřelu.
Děcka hrály opravdu s chutí. Postavou věští hráči brali ohled na ty menší, padaly pěkné branky a k vidění byly pěkné kombinace, včetně parádní Messiho
patičky v podání Pepíka Vaculíka. Na závěr byli všichni účastníci zápasu odměněni památečním diplomem a malým dárkem v podobě malého míče.
Autor: Zdeněk Vozák
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Dění v obci
Pasování školáků na výletišti v Zámrskách
Poslední pátek školního roku patřil ve Skaličce pasování školáků. Místem
pro pasováni bylo v letošním roce vybráno nové výletiště v Zámrskách. V
šestnáct hodin, po dvoudenním pobytě ve školce i s noclehem, vyzvaly učitelky
děti k slavnostnímu nástupu. V jedné řadě stály děti pasované na školáky a v
druhé ostatní děti.Paní učitelka ve svém vystoupení poděkovala odcházejícím
dětem za hezké prožité společné dny ve školce a nezapomněla ani na přítomné
rodiče.Ve školce je mezi všemi příjemná a milá pohoda a všichni společně, děti,
učitelky a rodiče se vždy rádi scházejí a pomáhají jeden druhému. Na závěr paní
učitelka předala pasovaným školákům dárky a společně se všemi učitelkami se
podáním ruky a hezkým slovem s dětmi rozloučily.Loučení bylo jen symbolické,
protože škola i školka jsou v jedné budově a budou prostě pořád pohromadě. Paní
ředitelka školy všechny děti přijala a popřála hezké prožité dny a hlavně
jedničkové učení. Domů se však nespěchalo a nastalo chlazení stříkací květinou
na hřišti a potom písnička u ohně s opékáním špekáčků.
Děti ze Zámrsk jdoucí do první třídy po prázdninách:
Do Skaličky
František Pavlík a Magdička Šimáčková
Do Kelče
Nikolka Kubešová, Toník Pajdla a Anička Vozáková
Uveřejněn článek Františka Pavlíka ze Skaličky s jeho laskavým svolením

Hospůdka u Defiho
,,Lidská hloupost nezná mezí.,, Tak přesně to si říká hospodský,
když se mu naskytne pohled na jeho vykradenou hospůdku. Jak
všichni jistě víte, v květnu do hospůdky zavítali ,,nezvaní hosté,,.
Při pohledu na tu ,,spoušť,, prvotní naštvání vystřídal pocit
bezmoci. No, nakonec stejně nezbývá, než mávnout rukou při
pomyšlení na člověka, který je schopen něčeho takového. Ale
hospůdka jede dál, navíc s novou obsluhou, kterou musíme
pochválit. :)
Klobásky, Zubr, Slivovička – i to se člověku
vybaví, když se řekne NOHEJBAL, který proběhl 11.června. A
přestože bylo letos jen pár týmů, o to více si zúčastnění zahráli.
Celou atmosféru dne dokreslovalo příjemné počasí, které bylo ke
hraní naprosto ideální. Šance na výhru byly veliké, ale náš KAREL
to prostě umí. Ačkoli oproti loňskému roku vyměnil jeden článek
svého týmu, jde vidět, že je to kapitán s velkým K. S přehledem
obhájil první místo. Gratulujeme! Druhé místo vybojovali
Bramboráci a jako třetí se letos umístili Zámršťáci. Za zmínku
určitě stojí, a neradi bychom je opomenuli, i naši nejmladší hráči.
Každým rokem se tento tým lepší a kdo ví, třeba už příští rok
ponese putovní pohár právě jejich jméno.
Léto máme v plném proudu, slunečné tropické dny střídají ,,monzunové deště,, , ale na terase hospůdky to žije za každého počasí. A při
pohledu do diáře na nás kouká velký nápis – ,,AKCE!,, čekají nás opět tolik oblíbení KROTITELÉ ŽÍZNĚ. Nezbývá tedy než – zamířit krok do hospůdky v ten správný den a zahrát si o Zubrovské ceny.
Budeme se těšit, Vaše Hospůdka u Defiho.

Vojta Pavlík bodoval!
Zlaté umístnění a postup do finále mezinárodního kola soutěže do Litvy. Tento výsledek měli Vojtěch
Pavlík a Aleš Dostál žáci Střední Průmyslové Školy Stavební ve Valašském Meziříčí v národním kole
soutěže Knauf Junior Trophy 2016.
Soutěžní přehlídka se uskutečnila v Praze 28. dubna 2016 v budově Akademie Knauf. Šlo již o 11.
ročník soutěže. Celorepublikového klání se účastnila družstva z celé České republiky.
Na soutěž studenty připravoval učitel odborné výcviku pan Stanislav Mrázek a učitel odborných
předmětů Ing. Stanislav Matas.
Tito dva žáci reprezentovali v evropském finále nejen město Valašské Meziříčí, kraj Zlín, ale celou
Českou republiku 10. června 2016 v Litvě, kde se sjeli všichni vítězové národních kol. Na mistrovství
světa se umístili na osmém místě.
Gratulujeme.
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