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Dětský den

Turnaj 4 obcí

Rekonstrukce KD hotova

Na výletišti u Luže děti slavily
svůj svátek

V Zámrskách proběhl už tradiční
fotbalový turnaj

Zámršťáci se podíleli na úklidu
KD po rekonstrukci

Slovo starosty

Arnošt
Pala

Léto již s novým Kulturním domem

starosta obce
Vážení a milí spoluobčané, v
letním vydání Zpravodaje bych
Vás rád seznámil s akcí, která
ještě stále pokračuje a tou je
oprava a celková rekonstrukce
kulturního domu. Důvodem, proč
jsme se rozhodli pro celkovou
rekonstrukci kulturního domu je
fakt, že se jedná o jediný krytý
společenský prostor, který je
určený ke scházení občanů,
spolků, pořádání oslav, schůzí a
kulturních akcí v obci. Kulturní
dům byla původně stavba z
období let 1971, kde nebyla
provedena žádná rozsáhlejší
rekonstrukce, ale pouze
nezbytně nutné opravy. Budova
byla nevyhovující, jak po stránce
provozní, tak i hygienické,
bezpečnostní a požární. Mokré a
plesnivé zdi za obložením, okna
ve špatném stavu nešla otevírat,
špatné větrání, prošlapané
podlahy, nevyhovující elektroinstalace, popraskané dlažby, oprýskaný a zatékající strop a stěny, kamna na tuhá paliva ve výčepu – nebezpečí
popálení. Tento prostor je pro obec nepostradatelným místem k vytváření kulturního a společenského prostředí pro všechny věkové kategorie.
Předmětem našeho projektu byla celková rekonstrukce kulturního domu se společenským sálem, přilehlým jevištěm, výčepem, kuchyní,
šatnou, WC a sociálním zázemím včetně invalidity, knihovnou. Větším prostorem plánované rekonstrukce byl společenský sál. V tomto prostoru
jsme vyměnili původní okna s jednoduchými skly za nová plastová eurookna s izolačním dvojsklem. Slabé rámy a nezateplené špalety oken
způsobovaly promrzání a plesnivění zdí. Nahradilo se původní obložení stěn za dřevěné obklady s provětrávacím roštem. Opravu si vyžádala
také výměna střešní krytiny a zateplení obvodového pláště. Byla provedena výměna elektroinstalace, výčep - pohostinství svými rozměry
nevyhovovalo jako obslužné zázemí pro více lidí. Tento prostor byl rozšířen. Vybroušeny a nově nalakovány parkety, nová LED svítidla v celém
objektu, na sále stmívatelná, výměna dveří, nové schodiště se zábradlím, dubové dveře a obložení stěn.
Celková obnova kulturního domu vychází z dlouhodobějšího záměru, který je obsažen v Rozvojovém programu obce Zámrsky. Jednotlivé
etapy jsou postupně realizovány v závislosti na finančních možnostech obce. Na realizaci tohoto projektu byla ve výběrovém řízení ze tří
uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu vybrána stavební firma DEHON s.r.o. z Hranic. Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti
Ministerstva životního prostředí v rámci Programu 11531 – Operační program životní prostředí 2014-2020 ve výši 1.001.562,40 Kč, dotace
investiční na Zateplení obvodového pláště budovy KD. Druhá dotace od Ministerstva pro místní rozvoj, Program 11782 – Podpora rozvoje regionů
2019+ je žádána na vnitřní opravy. Obci již došlo Rozhodnutí o přidělení neinvestiční dotace ve výši 2.541.722,- Kč. Tyto prostředky budou na
účet obce teprve připsány. Obec Zámrsky ze svého rozpočtu přispěla nemalou částkou, a protože dokončovací práce ještě pokračují, o její
celkové výši vás budeme informovat v některém z dalších vydání Zpravodaje. Bohužel dotaci od MMR na doplnění hracích prvků na dětské hřiště
jsme nedostali.
Jak už jsem zmínil v úvodu - Kulturní dům v Zámrskách je důležitým objektem a místem pro setkávání občanů při různých kulturně
společenských akcích pořádaných obcí i různými zájmovými organizacemi. Každoročně jsou zde pořádány maškarní plesy, hodové slavnosti,
setkání seniorů s představiteli obce, divadelní představení, různé výstavy, přednášky, koncerty a také zasedání zastupitelstva. Sál kulturního
domu využívaly Ženy v akci k pravidelnému cvičení, dílničkám, činnosti dětí a mládeže a zdejší Myslivecký spolek k setkání při poslední leči,
SDH výroční schůze. Kulturní dům je nepostradatelným zázemím také při oslavách životních jubileí, výročí a společenských událostí občanů
naší obce. Pergola slouží k venkovnímu posezení v letním období a také k uspokojení kuřácké veřejnosti.
Realizace výše uvedené opravy tak přispěla ke zhodnocení obecního objektu a zvýšení komfortu a důstojné zázemí k jeho využívání při místních
kulturně společenských akcích. Předpokládáme, že výrazně stoupne zájem o využití těchto rekonstruovaných prostor našimi spolky i občany.
Slavnostní otevření s prohlídkou všech opravených prostorů plánujeme v září na Václava a tímto vás také srdečně zveme.
Arnošt Pala, starosta.
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Ze života farnosti
Milí přátelé ze Zámrsk, milí farníci,
uprostřed prázdnin Vás srdečně zdravím z kelečské fary a chci se podělit o několik momentek z dění ve farnosti a v naší
arcidiecézi a římskokatolické církvi.
Mnozí z vás se účastnili farní pouti na Svatý Hostýn, kterou v posledních letech pravidelně konáme druhou červnovou
neděli. Na tento den letos připadla slavnost Seslání Ducha Svatého a tak jsme ji oslavili na místě blízkém Jeho snoubence
Panně Marii. Po mši svaté jsme společně prošli křížovou cestu a pouť jsme zakončili litaniemi k Matce Boží a svátostným
požehnáním v basilice.
Zatímco dětem končil v červnu školní rok a začaly velké letní prázdniny, připravili jsme jako předehru kelečských
slavností týden před poutí ve farním kostele svatých Petra a Pavla koncert Hradišťanu s uměleckým vedoucím Jiřím
Pavlicou. Pět let po předchozí návštěvě dokázala skupina skvělých muzikantů opět nadchnout a povzbudit posluchače v
zaplněném chrámu a též nám připomenout, že dar svobody společnosti a demokracie, který letos třicátý rok užíváme, není
levný a vyžaduje naši péči. Děkuji za kytičky muzikantům, v Zámrskách připravené.
V předvečer koncertu se sešlo na Strážném nad Kelčí dvanáct farníků odhodlaných vykonat pouť se sochou Panny
Marie po místech ve farnosti jí zasvěcených. S písní jsme vešli postupně do kaplí v Horních a Dolních Těšicích, v
Zámrskách a Němeticích, nad Kladerubami a v Komárovicích na Hůrce. Při každém odchodu z kaple jsme se modlili
desátek za farníky a za lidi trpící a strádající. Naše noční putování bylo oživeno skvělým přijetím na mnoha místech, všem,
kdo nás čekali také u kaple Panny Marie Svatohostýnské nad obecním úřadem, Pán Bůh zaplať.
Už prázdninový měsíc červenec začíná slavností svatých Cyrila a Metoděje, která je ve farnosti pozváním do Kladerub
a celou arcidiecézi nasměruje k Velehradu, kam přijíždějí i naši otcové biskupové. Hned den po slavnosti slovanských
věrozvěstů navštívili mnozí farníci kapli na Radhošti, soluňským bratřím zasvěcenou. Na rozdíl od loňské první pouti nám
přálo slunečné počasí a počet účastníků pouti se zvýšil na asi 70 osob.
Již po osmé se letos u nás konal tábor Malé Antiochie. V podobě příměstského pobytu v areálu fary a farní zahrady se ho
účastnilo na čtyřicet dětí z farnosti. Téma letošního tábora byl „Svatý Václav“. Děti se dozvěděli nejen informace o
historické postavě českého knížete, ale při hrách oslavili jeho narození a přiblížili si jeho mládí. V programu nechyběl
výlet, který směřoval do svatému Václavu zasvěcené kaple v Zámrskách. Bohu díky za zdar tak přínosné akce a za všechny
vedoucí.
V prázdninových měsících jsme se začali ve farnosti modlit přípravnou modlitbu před mimořádným misijním měsícem
říjnem 2019, který vyhlásil papež František. Děkuji všem, kdo se třeba i soukromě do této modlitby připojí. Děkuji všem,
kdo pamatují o prázdninách na pravidelnou nedělní mši svatou, zvou do kostela i děti, které u nás ve farnosti své prázdniny
tráví. Požehnané letní měsíce všem čtenářům Zámršťáku!
o. Jan Bleša, farář

Oslava svátku Těla a Krve Páně
I v letošním roce naše farnost oslavila svátek Božího Těla a Zámrsky nemohly
chybět. Již po několikáté jsme své síly ve zdobení oltáře spojili se Skaličkou a jako
vždy to byla výborná spolupráce. Tématem oltářů byli velcí misionáři, a proto každý
z oltářů na trase průvodu měl jednoho z největších. Našemu oltáři u bývalé
spořitelny vévodil sv. Benedikt, patron Evropy a zakladatel řádu Benediktínů. Další
oltáře připomínaly např. Arnolda Jansena zakladatele řádu misijních sester, sv.
Terezie z Lisieux patronka misií a misionářů, karmelitek, a snad nejznámější sv.
František z Assisi.
Za krásného, horkého podvečera proběhla mše sv. na kelečském náměstí a po ní
následoval průvod kolem oltářů směrem do farního kostela. Ale jak už to bývá,
počasí neporučíme, přišla bouřka a průtrž mračen, poutníkům se tedy podařilo uctít
jen první dva oltáře, a to ten náš a Skaličky, a oltář Kladerub. I tak do kostela došli
všichni na kost promočení včetně baldachýnu a hasičských uniforem. Na tuto
oslavu Božího Těla se jen tak nezapomene.
Zdeňka Hašová
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Tradiční mše u kapličky proběhne 16.8.2019 v 18.30
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Obec Zámrsky
Zastupitelstvo obce Zámrsky
Usnesení č.4/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Zámrsky, konaného dne 19.6.2019 na obecním úřadu v Zámrskách

Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizaci obce Zámrsky - přesunuto do příštího zasedání
2. Stanovení výše poplatku za stočné - bude vypracována nová OZV do konce roku
3. Hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok 2018
Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí:
1. Předložený Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2018, který byl schválen členskou schůzí svazku
21.5.2019
2. Rozpočtové opatření č. 3/2019, které schvaloval starosta obce dne 9.5.2019 z pověření ZO
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu p. Pavlíka Františka a Ing. Vozáka Zdeňka, zapisovatelku p. Ledvinovou Ludmilu, a program schůze
(hlasování - pro 7 hlasů)
2. Směnit pozemek parc. č. 170 - zahrada ve vlastnictví obce Zámrsky zapsaného na LV 430 o výměře 350 m2 v k.ú. Zámrsky za pozemek parc. č. 98 - zahrada zapsaného na LV 499 o výměře 184 m2 v k.ú. Zámrsky s p. Ivanem Rybářem. Rozdíl ceny dle
znaleckého posudku a náklady související s podáním návrhu na vklad do KN a za vypracování znaleckého posudku a smlouvy
uhradí žadatel o směnu. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením směnné smlouvy
(hlasování - pro 7 hlasů)
3. Rozpočtové opatření č. 4/2019 v navrženém znění - návrh úpravy rozpočtu a důvodová zpráva jsou přílohou k zápisu č. 1
(hlasování - pro 7 hlasů)
4. Závěrečný účet obce Zámrsky za rok 2018, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření a souhlasí s celoročním hospodařením
obce a to bez výhrad
(hlasování - pro 7 hlasů)
5. Účetní závěrku obce Zámrsky sestavenou k 31.12.2018
(hlasování - pro 7 hlasů)
6. Přijetí dotace od MMR na opravu budovy Kulturního domu Zámrsky č.p.69
(hlasování - pro 7 hlasů)
Zastupitelstvo obce po projednání neschvaluje:
1. Prodej stodoly a rodinného domu č.p. 300 stojících na pozemku parc. č. 487/2 v k.ú. Zámrsky zapsaného na LV 430
(hlasování - pro 7 hlasů)
Starosta obce: Pala Arnošt

Místostarostka obce: Šimáčková Alžběta

Zprávičky z naší knihovny

Milí čtenáři a čtenářky,
dobrá věc se podařila a naše knihovna se po malém mezipřistání
v domě s pečovatelskou službou opět vrátila na své původní místo, a to do
kulturního domu. Je k nevíře, jak se, za tak krátkou dobu všechno
proměnilo. Více světla, více prostoru, pohodlnější přístup po schodech.
Vše je jinak. Proto vás všechny srdečně zvu, abyste se sami přišli
přesvědčit, že se u nás knihám krásně bydlí. Třeba nové prostředí naláká i
nové čtenáře, protože čtení není nikdy dost a kniha by měla být
kamarádem každého dítěte i dospělého.
Na podzimní měsíce plánujeme v rámci slavnostního otevření
knihovny i oblíbené autorské čtení. Koho z autorů jsme pozvali ještě
neprozradím, ale nebojte o všem budete včas informováni.
Pro připomenutí:
Prázdninový režim knihovny:
Út 30.7. 17:30 – 19:30
Út 13.8. 17:30 – 19:30
Út 27.8. 19:30 – 19:30
Od září knihovna opět funguje jako obvykle každé úterý 17:30 – 19:30
Přeji všem pěkný zbytek letních dnů a těším se na setkávání s vámi

Eva Hynčicová - knihovnice
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Sportu zdar===
Jelikož nám letos čas ani počasí příliš
nehrálo do karet, a tak se nekonalo tradiční
pálení čarodějnic, ožilo naše výletiště u Luže až
25.5.2019. Akce to byla spíše improvizovaná,
ale jak říkám, v Zámrskách jsme mistři
improvizace a někdy je to i lepší.
A tak slovo dalo slovo, objednaly se bečky a
tradá na hřiště. Samozřejmě za sportem, to
občerstvení, byť výborné je vždy vedlejší.
Nohejbalový turnaj byl na světě. Tato hra v
poslední době vládne Zámrskám. Naši hráči
pravidelně trénují a pilují. Sem tam vyjedou na
nějaký ten turnaj a určitě si u toho i náležitě
odpočinou. I když jim občas přibalíme sebou i
děti.
Musím podotknout, že naši chlapi jsou tak
šikovní, že v kiosu nainstalovali i televizi a jako
správní fanoušci hokejové reprezentace stihli
sledovat i vývoj semifinálového zápasu Česko
x Kanada na mistrovství světa. Bohužel jsme i
přes notné povzbuzování z naší strany prohráli
5:1. Co naplat je to jenom hra. Nám to však
náladu nezkazilo, dokonce ani když došlo pivo,
nebyli jsme smutní. Bylo fajn se po dlouhé
době zase sejít, poklábosit a to někde jinde, než
v němetické hospodě. A výletiště může směle
vstoupit do letní sezóny.

Dětský den ============

Zdeňka Hašová

Stalo se dobrou tradicí, že před
zápasem svobodní vs. ženatí probíhá
dětský den, který pořádají Ženy v akci.
Nebylo tomu ani jinak 6.7. 2019. Dětský
den vypukl v 15.h, tentokrát na téma „
olympiáda“. Soutěžilo se v tradičních i
netradičních olympijských disciplínách,
jako je trojskok do dálky, lukostřelba, hod
míčem do obruče, slalom s florbalkou, hod
do dálky vlaštovkou, hod do dálky
holínkou, skákání v pytli, závody
vlastnoručně vyrobených housenek na čas.
Výsledky se poctivě zapisovaly, děti si
vybojovali u každého stanoviště sladkou
odměnu a na závěr za splnění všech úkolů
dostali, jak to na všech olympiádách chodí
medaili. Naše medaile byly z perníku a
musíme za ně poděkovat Marušce Palové,
která je všechny napekla a nazdobila.
Konečné výsledky z jednotlivých disciplín
se porovnaly a nejlepší soutěžící dostali
ještě malou odměnu navíc. Olympiáda
měla u dětí velký úspěch, někteří závodníci
plnili a zlepšovali své výsledky
opakovaně, šlo vidět, že závodění děti baví.
A už tu byl konec zábavného odpoledne,
vyklidili jsme hřiště fotbalistům a stali se z
nás fanoušci zápasu svobodní vs. ženatí. Za
tak skvělý výkon jaký fotbalisti na hřišti
předvedli, nám nezbývalo než je odměnit
také medailemi, protože pro nás byli
všichni vítězové.
Helena Vozáková
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Zámršťáci se baví =================
Začalo léto a takový ten volnější režim, dlouhé večery teplé
večery. Čas zábav pod širým nebem. A co bychom to byli za sousedy,
když bychom nepodpořili akce ve vedlejších obcích. Ono to má i svá
pozitiva, dobře se pobavíme a nemusíme nic dělat.
Hned 1.června vyšla v podvečer delegace ze Zámrsk do Němetic, na
místním výletišti jsme zmapovali terén, okoukli kiosek a obsadili
místa v pergole. Dlouho se však nesedělo. I parket byl náš a nuda s
námi rozhodně nebyla.
O čtrnáct dní později jsme poctili návštěvou komárovické
výletiště u Juhyně. Podotýkám, že před cestou nás velmi odborně
nastříkala Nelča repelentem, abychom nepřišli k újmě. Ony se ty
Komárovice podle něčeho jmenovat musí. Po přivítání se zámrskými
rodačkami a místními hasiči nás opět zlákal parket. Myslím, že zvlášť
z některých měl Ervin a Takzatrup velkou radost.

Ale aby to nebylo jen o tanci, někteří prožili koncert věhlasného
Hradišťanu Jiřího Pavlici, který po pěti letech zavítal do našeho
farního kostela v Kelči. Přesněji 22.6. Zážitek to byl úžasný, a kdo se
zúčastnil neprohloupil. Hold kdo co umí…
Nesmím opomenout, že naše zástupce má i Němetický Country
fest, který pořádá taneční soubor Ruty Šuty Kelč v Němeticích na
výletišti. Kromě programu pro děti a přehlídky umění místních
tanečníku, ale i spřátelených souborů následoval večerní country bál.
Za zmínku stojí, že do souboru Ruty Šuty Kelč patří i některá naše
děvčata a moc jim to jde. Jmenovitě Nikolka Baštářová, Markétka
Vozáková, Magda Šimáčková a Adrianka Hašová. Holky jsou moc
šikovné a je radost na ně pohledět.
Léto ještě nekončí a snad ještě někde utužíme kolektiv i sousedské
vztahy.
Zdeňka Hašová

Trampská parta na vandru v Železných horách ===
Naše trampská parta ve složení Kamil
Hynčica, Toník Orava ml. a já se tentokrát
vydala vandrovat do Českých luhů do kraje
Železných hor. Základnou se nám stala
zemědělská usedlost ve Stupárovicích u
Golčova Jeníkova, kterou s ženou vlastníme a
která leží v této malinkaté vesničce přímo v
podhůří hor, odkud je možno vyrážet do
blízkého zajímavého okolí, které je protkané
divokým a skalnatým údolím řeky Doubravy,
historickými hrady, zámky a především
krásnou přírodou. Počasí moc nějakým
dlouhým túrám nepřálo, vládla horka přes třicet
stupňů a subjektivní pocit žízně byl prostě na
maximu :-) Proto jsme zvolili túry mezi
skalami - první divokým údolím Doubravy, kde
je trasa vedena po skalách kolem řeky lávkami,
pomocnými řetězy a žebříky, myslím, že si
nezadá nic se Slovenským rájem, navíc zde
nejsou ta mračna turistů, jako tam. Po cestě
jsme taky navštívili zříceninu Sokolohrad,
který ční nad tímto údolím. Další den jsme
vyrazili na zříceninu hradu Lichnice, ze které je
nádherný výhled do České pánve, při dobrém
počasí bychom viděli až na Prahu, prošli
údolím pod hradem kolem Lichnického
potoka, které je chráněnou krajinou oblastí
nejvyššího stupně, kdy se nesmí odbočit z
turistické trasy, navštívili skalní vyhlídku Dívčí
skok se zajímavou pověstí a viděli 750 roků
starý Žižkův dub s obvodem kmene 9 metrů.
Ten nejteplejší den z našeho čtyřdenního
vandru jsme strávili u zatopeného lomu na rulu
a magnezitové minerály v Borku, kde jsme si
zaplavali v křišťálové vodě. Večery jsme pak
trávili pod hvězdami s Kamilovým výkladem o
nich, pozorovali Perseidy u naražené
dvanáctky v naší obrovské zahradě a povídali o
životě. Pro nás chlapi je to prostě absolutní
vypnutí od každodenních povinností, a
myslím, že jsme si to parádně užili, vlastně jako
každý náš vandr.
Šmuky

Helena Vozáková
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Informace
Přišel nám na obec dopis:
Dobrý den
Přeposílám Vám fotografie vytříděného plastového odpadu tak jak mi je poslali z třídicí linky. Tento odpad
nemá s plastem nic společného. Je v něm i stavební odpad a také odpad ze zábav, kde jsou zbytky jídla. V tomto
počasí rychle podléhá zkáze a třídička nám oprávněně hrozí, že nám žádné plasty brát nebude.
Při dnešní situaci tak reálně hrozí, že plasty budeme rovnou vozit na skládku.
Proto Vás prosím, aby jste kontrolovali, co v kontejnerech na tříděný odpad je. Také by bylo vhodné
vyhlásit a dát na web co v kontejnerech na plast má být.
Co patří do kontejnerů na tříděný odpad najdete například na webu https://jaktridit.cz/cz/trideni/trideniv-domacnosti
Pokud naši pracovníci zjistí v kontejnerech znečištěný odpad, nebudou je svážet jako plasty, ale až při
nejbližším svozu komunálního odpadu.
Stejně tíživá situace je s papírem, kdy dramaticky klesá výkupní cena. Problém je celoevropský, jak
dokazuji i další zprávy
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/asie-evropa-usa-odpad-diplomacie-ekologieobchod.A190729_093959_zahranicni_luka
S pozdravem
Ing. Ludvík Režný | Ředitel
Cihelna 1600
Bystřice pod Hostýnem
768 61
Mobil: (+420) 606 703 789
Tel.:(+420) 573 378 095
E-mail:rezny@skladkabystrice.cz
Web:www.skladkabystrice.cz
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Upozornění:
prosíme občany, ať nám nedělají černé skládky suti a podobného odpadu,
v naší obci je velkoobjemový konternej pro tyto účely.
Děkujeme

Dění v obci
Mládí vpřed, ale ne tak rychle ===========
Letošní tradiční zápas ženatí – svobodní se
nesl v duchu dokončení generační výměny
družstva svobodných. Za více než
dvacetiletou historii zápasu snad nikdy
nenastoupilo družstvo svobodných v tak
mladém složení jako letos. Jak výrazně se nám
mění sestavy jednotlivých týmů, tak naopak
pevné zůstávají pozice brankářů obou týmů.
Na straně svobodných Tonda Orava, u kterého
mnohdy není poznat jestli chytá, nebo zůstal
na svém bývalém postu stopera, na straně
ženatých Václav Vozák, který se i přes svůj
pokročilý věk pořád pouští do robinsonád.
Nevím, jestli oba gólmani zrají jak víno, nebo
jestli to bylo způsobeno pohyblivostí mladého
týmu svobodných, ale letošní zápas přinesl
rekordně nízký počet branek /3:1 pro ženaté/.
Aby první třetina, kdy jsou všichni nažhaveni
a plni sil skončila výsledkem 0:0 taky
nepamatuji. Přestože gólů bylo méně,
rozhodně se bylo na co dívat. Po vyrovnání na
1:1 to vypadalo, že svobodní po letech
konečně urvou výhru pro sebe, šance střídala
šanci, ale nakonec opět rozhodla zkušenost
ženatých. Mladým hochům z týmu
svobodných může být úlevou alespoň
vítězství ve střelbě z pokutových kopů. Jako
rozhodčí bych chtěl všem hráčům poděkovat
za to, že se i přes velmi vyrovnaný průběh
hrálo v duchu fair-play.
I když si musím zachovat nestrannost,
přiznám se, že letos už jsem výhru svobodným

za svůj sympatický výkon trochu přál. Ze
závěrečných slov Tondy: „Příště už to
konečně vyjde!“ ovšem není jasné, jestli příští
rok konečně vyhraje s týmem svobodných,
nebo jestli se chystá přestoupit k ženatým.

Malování triček ==========

Takže nám všem nezbývá, než se na to příští
rok zase přijít podívat. Tak určitě přijďte! Na
shledanou za rok … a kopačky s sebou!
Zdeněk Vozák

Jako každým rokem, i letos na turnaji čtyř
obci byla věnována pozornost našim
šikovným dětem a po loňském, tak úspěšném
"pískování" , letos tvořivé okénko vystřídalo
"malování triček".
Technik zdobení triček bylo již několik, a na
každém bylo si zvolit onu oku zajímavější. K
dispozici byly barvy ve spreji, které byly jako
perfektní podklad pro razítkováni, ať už
magických mandal nebo pro razítka v podobě,
kočiček, písmenek, kytiček aj. Další velmi
oblíbenou technikou bylo nanášení barev
pomocí houbiček a tzv. vyťupkáváním přes
plastové šablony - tady bylo na výběr hned
několik motivů, mezi dětmi velmi žádaná
Eiffelova věž, nebo netradiční abstraktní
vzory, tzv. paisley.
Děti byly do práce tak zapálené a šikovné, že
jedno tričko bylo málo, a tak když dokončily
svá trika, myslely i na maminky a poté se
zdobily plátěné tašky a dokonce i kousky
střiženého plátna, tak moc to děti bavilo.
Přidávaly se i děti nemístní, a tak z toho bylo
milé a kreativní odpoledne.
Myslím si, že za kolektiv "Ženy v akci"
můžu akci prohlásit za VELMI zdařilou a
budu se těšit na další dílničky, které jsou již v
plánu.
Lenka Kubešová
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Dění v obci
Turnaj 4 obcí ==
V sobotu 20.července se v Zámrskách
uskutečnil fotbalový turnaj 4 obcí.
Organizační práce opět padly převážně na
hasiče, ale pomohli i lidé mimo sbor.
Účastníci byli stejní jako loňský rok:
Komárovice, Skalička, Všechovice a
samozřejmě i naše mužstvo poskládané z
místních a kamarádů. Několik původně
domluvených kluků na poslední chvíli
odřeklo, ale nakonec jsme se nějak poskládali,
i když se suveréně nejnižsím věkovým
průměrem, kdy pouze 2 hráči byli ve věku 35
let a výše.
Díky poučení z let předchozích byly hned
nazačátku stanovena jasná pravidla: výhra v
základní době 3body, výhra po penaltách
2body, prohra po penaltách 1bod. Nikdo
netušil, jak důležité nastavení to na konci
bude.
Hned první zápas na nás čekalo derby se
Skaličkou. Soupeře jsme hned v úvodu
zaskočili a v poločase vedli 2:1. Nakonec, ale
bohužel toto vedení do konce nevydrželo.
Sporná malá domů odpískaná v poslední
minutě a štěstí Jarka Škuty, kdy prostřelil zeď
a vyrovnal, znamenalo remízu. Rozhodnout
tedy musely až pokutové kopy, kdy Zámrsky
byly stoprocentní a nedaly soupeři šanci.
Upřímně, penalty jsou loterie, ale tu poslední
Václav Vozák chytil parádně. Vítězíme na
penalty a první 2 body jsou naše.
2 zápasy, pauza a jdeme na nejúspěšnější
mužstvo posledních let: Komárovice.
Bohužel celý zápas taháme za kratší konec.
Nevím, jestli se na nás podepsalo úmorné
vedro, ale bránili jsme se a do útoku se
prakticky nedostali. Když už to vypadalo, že
bychom mohli zápas dotáhnout alespoň k
remíze, 3 minuty před koncem inkasujeme
branku a soupeř (nutno přiznat spravedlivě)
vítězí.
Nejlepší představení jsme si „schovali“ na
poslední zápas. Utkání proti Všechovicím
bylo jako loni bohaté na branky. Hned na
začátku střílíme 2 branky a to se ukázalo jako
klíčové. Soupeř otevřel obranu a my podnikali
jeden útok za druhým. Konečné skóre 5:1 bylo
příliš kruté k soupeři, který celý turnaj hrál
velmi pohledný fotbal a vsítil Skaličce i
Komárovicím několik opravdu krásných
branek.
S celkovým skóre 7:4 a 5-ti získanými
body, se umísťujeme stejně jako loni, na
krásném druhém místě. Skalička sice dosáhla
stejného počtu bodů, ale protože ve
vzájemném utkání s námi padli na penalty,
bylo 2. místo naše.
Takto vypadala konečná tabulka:
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Mužstvo Zámrsk

První gól turnaje, dali naši

1.
2.
3.
4.

Komárovice, 8b.
Zámrsky, 5b.
Skalička, 5b.
Všechovice, 0b.
Na závěr je třeba vyzdvihnout vynikající
výkony nejen našich mladých nadějí, které do
fotbalového věku teprve dorůstají a chvílemi
byly schopné si povodit mnohem zkušenější
soupeře. Ale zároveň všemi velmi oceňovaný
výkon grilmistra Kamila Hovančíka. Tak
dobře udělané maso za 70 korun jsem snad

ť

jsem snad ještě nejedl. Kamile, je Ti doufám
jasné, že jsi tím pádem dost pravděpodobně
nominovaný na stejnou funkci i v příštím roce
:-).
A na závěr velký dík organizátorům a
všem, co se podíleli na přípravě a realizaci. Za
tým můžu slíbit, že ten turnaj jednou
vyhrajeme. Sportu zdar a fotbalu zvlášť!

ť

Honza Neubauer

Dění v obci
Liga fotbalových nadějí aneb „Jak jsem se stal fotbalovým rozhodčím“.
Probudili jsme se do sobotního rána 20. 7 a
začal šrumec kolem turnaje čtyř obcí. Trošku
ve stínu tohoto sportovního klání je zápas
našeho sportovního potěru, který jsem měl
čest pískat. Prvně došlo na rozdělení do dvou
mužstev červených a zelených. Hrálo se na tři
třetiny. První třetina byla oťukávací a skončila
0:0. Ve druhé třetině se už začaly dít věci a
červení se ujali vedení 2:1. Třetí třetinu jasně
ovládni zelení a výsledek otočili na
konečných 5:2. Penalty naopak zvládli lépe
červení a vrátili zeleným porážku ze zápasu.
Přesto si troufám tvrdit, že tady o výsledek
vůbec nešlo, ale mladí ukázali svým starším
kolegům, že je v nich obrovský potenciál. Za
celý zápas jsem odpískal jenom dva fauly,
které vyplynuly spíše z přemíry snahy. Nikdo
nefilmoval, neválel se po zemi. Taky už platí,
že fotbal není ryze mužský sport, ale i holky
do toho mají co kecat. Taková Markétka
Vozáková dala klukům jasně najevo, že je to
„stoper žula“ a žádné kudrlinky jim nemíní
tolerovat. V minulosti bylo zvykem, že za
vulgární slova mladí hráči dělali kliky, a i když
nevlastním úplně nejlepší sluch, nikoho jsem
nemusel posílat klikovat.
A proto komu čest tomu čest. Mladí jen tak
dále!!!
Váš rozhodčí „ Karel“ Libor Trlifaj

Mužstvo Fotbalových nadějí

,,Naše hospůdka“ už čepuje.
Zdravím tímto všechny Zámršťáky a ti co ještě
nedorazili na pivečko jako křen, zvu do ,,Naší
hospůdky“, která je po půlroční renovaci od 1.7. 2019
opět v provozu. Renovací neprošla pouze hospoda, ale
i sklepní a kulturní prostory, sociální zařízení,
knihovna a kuchyňka, všechno je velice pěkné a nové.
Není sice ještě všechno dodělané, tak jak má být, ale
všechno chce svůj čas a postupně se vychytají i
všechny mouchy. Ti co se již účastnili ,,exkurze“,
které s velkou chutí a nasazením organizoval Čupo,
určitě souhlasí, že došlo k mnoha pozitivním změnám
a to nejenom v hospůdce. A ti co ještě změny neviděli,
určitě je přijďte zkouknout a při tom samozřejmě
posedět a poklábosit, stojí to za to.
No, a aby bylo jisté, že nebudete na suchu, na čepu je
oblíbený Zubr 11, připomínám otvírací dobu ,,Naší
hospůdky“:
Pondělí : zavřeno
Úterý: 19:00 – 22:00
Středa: zavřeno
Čtvrtek: 19:00 – 22:00
Pátek: 19:00 – 24:00
Sobota: 19:00 – 22:00
Neděle: 18:00 – 22:00
Těšíme se na vás.
Alča Trlifajová
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Dění v obci
Volby do Evropského parlamentu==
Ve dnech 24.-25.května 2019 i v naší
obci proběhly volby do Evropského
parlamentu. V rámci Eurovoleb jsme volili
celkem 21 zástupců České republiky. A tak i
tentokráte zasedla naše zaběhnutá a řádně
proškolená volební komise, ve složení. Mgr.
Marcela Vozáková předsedkyně, Helena
Vozáková místopředsedkyně, Zdeňka
Hašová zapisovatelka a členky Irena
Vinklárková, Petra Perutková, Lenka
Kubešová.
Každé volby v Zámrskách se nesou v
pohodovém a příjemném duchu. Máme
obrovskou výhodu, že se všichni známe a s
každým z vás si máme co říct. Nevýhodou
Eurovoleb je nízká účast voličů a co si
budeme vyprávět spousta z nás ani nevěděla
koho volit. Předvolební kampaň téměř
žádná, kandidáti neznámí. Bylo to těžké, ale
kdo chtěl se s tím popasoval.
Tedy trochu té statistiky. Ze 191 voličů
přišlo k volební urně 70 občanů, kteří

odevzdali 69 platných hlasů a jeden
neplatný. Voleb se zúčastnilo 36,65% voličů.
Výsledky:
KDU-ČSL – 44,93%
ANO – 20,29%
KSČM – 7,25%
ANO Vytrollíme – 5,80%
Koalice STAN a TOP 09 – 4,35%
ČSSD – 2,90%
HLAS – 2,90%
Jako první svůj hlas odevzdal pan
František Pavlík st.. A jako poslední volič
odevzdal hlas František Pavlík ml. Takže to
zůstalo v rodině. Myslím si, že Toník Orava
ani nebyl smutný, že nám neobsadil poslední
místo. No na šprťouchlata to nás užije.
Děkujeme všem voličům za účast a
těšíme se opět někdy na shledanou nejen u
voleb.
Za volební komisi Zdeňka Hašová

Rekonstrukce kulturního domu dokončena.=======
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Každý z nás v životě jednou stavěl, renovoval, přestavoval, nebo
alespoň maloval. Dovedete si tedy jistě představit co je kolem práce, a
což teprve když se renovuje zámrský kulturní dům. Tam je třeba
přiložit každou ruku. Dokončení bylo plánováno na konec května a také
se muselo dodržet, protože první akce na novém sále byla nahlášena na
8.6.2019. První brigáda byla svolána na 1.6., sešli se bratři hasiči, Ženy
v akci a přátelé obce. Maruška Palová zajišťovala potřebné občerstvení.
Hasiči navezli všechny stoly, židle a uložené vybavení ze starého
kulturáku. Ženy se chytly hader, smetáků a začaly všechno umývat a
smejčit. Ještě při první brigádě jsem tomu moc nevěřila, že oslava
proběhne v dokončeném prostoru, protože na chodbě se ještě pokládala
dlažba a vypadalo to tak trochu jako na staveništi, ale v pátek 7.6, kdy
byla svolána už jen úklidová četa žen, jsem uvěřila a oslava 50-tin v
krásném novém sále mohla začít. Další testování nových prostorů
proběhlo 29.6 a to svatbou našeho Šmukyho a Míši. Touto cestou bych
chtěla poděkovat všem, kdo se podíleli na renovaci a úklidu kulturáku,
máme být na co hrdí, je to opravdu krása.
Helena Vozáková

Zámršťané
Vyprávění rodáka Zámrsk Arnošta Čepici

Vážení rodáci, tady je pokračování.
Minule jsem skončil jen zmínkou o pobytu v
azylovém táboře v Rakouském Traiskirchenu. Něco o prosnulém azylovém
táboře, taky známém jako utečenecký lágr
(Flüchtlingslager), v Traiskirchenu. Dnes je
to zařízení přejmenováno politicky
korektněji na tábor pro azylové žadatele
(Bundesbetreuungsstelle für Asylwerber).
Toto zařízení bylo největším azylovým
zařízením v Rakousku a na území EU. V
době založení komplexu v r. 1900 zde bylo
ve vojenské škole ubytováno 350 kadetů,
160 zaměstnanců a 110 koní. Během
okupace Sovětskými vojsky po skončení
druhé světové války a rozdělení Rakouska
na americkou, britskou, francouzskou a
sovětskou zónu, zde bylo ubytováno 2000
sovětských vojáků a byla tam taky vojenská
nemocnice až do října 1955. Zachoval se
plán původně vojenského komplexu brzy po
postavení v roce 1903, který v hrubých
rysech přežil do doby našeho azylu (19778). Strávili jsme tam 4 měsíce. Komplex
budov byl poprvé použit k ubytování
azylových žadatelů r. 1956-60, kdy v
důsledku krvavě potlačené Maďarské
revoluce bylo 5. listopadu 1956 puštěno do
Rakouska 113810 maďarských uprchlíků. Z
nich 6000 našlo útulek v těchto bývalých
vojenských prostorách. V roce 1957
rakouské federální ministerstvo vnitra
investovalo 20. milionů schillingů (€1.45
milionu) do rekonstrukce objektu. Mnoho
Čechů a Slováků, kteří opustili Česko
slovensko od té doby, a většina česko
slovenské emigrace po vpádu sovětských
vojsk v roce 1968, zde našla přechodný
útulek. Po udělení azylu měl podle
mezinárodních úmluv žadatel právo zůstat v
Rakousku trvale a nebo dočasně, až do přijetí
jinou zemí. V 70.tých a 80.tých letech tímto
zařízením prošly spousty uprchlíků nejen z
Východní Evropy, ale taky z Ugandy, Chile,
Iránu, Iráku, Vietnamu. Mnoho promi
nentních uprchlíků zde našlo dočasný
domov, například pozdější ředitel Vídeňské
státní opery Ioan Holender (operetní baryton
a administrátor rumunského původu), stejně
jako prominentní novinář a spisovatel Paul

Lendvai, maďarského původu. Samozřejmě
toto zařízení bylo taky přestupnou stanicí
mnoha Čechů, mnozí z nich se následně
posunuli do dalších evropských a severo
amerických zemí, Austrálie a v menších
počtech do jiných kontinentů. Bylo to
spektrum obyčejných lidí, kteří byli ochotni
udělat krok do neznáma v naději, že budou v
zemi se svobodou projevu, shromažďování,
s ochranou soukromého vlastnictví,
podnikání a víry. Lišili jsme se vzděláním,
nadáním a v každém jiném směru a mnoho z
nás dosáhlo životních úspěchů a uznání o
kterých by se nám doma ani nezdálo, často
kvůli tomu se nám a našim rodičům politicky
věřilo. Mnozí z Čechů dosáhli vysokých
pozic ve vědě, umění, sportu a jiní uspěli
díky svým schopnostem a snaze sice v méně
prestižních povoláních, ale rozhodně jsme
prožili život svobodnější a bohatší v každém
směru nejen finančně. Málo bylo takových,
co byli nešťastní, a ti co byli, měli k tomu
rozličné důvody. Někteří nemohli zvládnout
psychicky odloučení od rodiny, přátel,
jazyka a národní kultury, jiní se zase
nedovedli vypořádat s tím, že se nemohli
dopracovat zaměstnání, ke kterému byli
kvalifikováni doma. Velká většina z nás se
samozřejmě adaptovala a snažila se naučit
místním zvykům, jazyku a přizpůsobit se co
možná nejdříve.
Zde musím podotknout, že i když jsme to
neradi přiznávali, v počátku jsme se styděli
odkud pocházíme, protože jsme měli za to,
že zbytek světa se na nás díval s despektem,
jako na zbídačené národy zemí sovětského
bloku. To se časem změnilo, aspoň u mne, a
dnes se už považuji za plnohodnotného
kanaďana českého původu a považuji české
zázemí za obohacení. Na rozdíl od
kanadských občanů a občanů jiných
západních demokracií, kteří často nikde
jinde nežili, máme rozšířený obzor o
zkušenosti z našich mladých let života. Je
taky pravda, že někteří soukmenovci reptali
a nacházeli na nové zemi jen negativní věci.
To byli ale většinou ti, co si tím léčili pocit
méněcennosti, kterého se nikdy nezbavili.
První pohovory v táboře byly se zaměstnankyní paní Brandejskou, starší dáma,

která byla sama poválečný emigrant a
mluvila výborně česky. Po odebrání
cestovních dokladů a otisku prstů a vyšetření
zdravotního stavu (rentgen na TB), brzy
následovaly pohovory s úředníky americké a
kanadské ambasády. Byli jsme přijati do
obou zemí. Vyšší vzdělání, práce ve
výzkumu a alespoň částečná znalost jazyka
nás posunuly na žebříčku zájmu. Při
rozhovoru s kanadskými imigračními
úředníky, jsem na otázku „ a kam by jste v
Kanadě chtěli?“, jednoznačně projevil
zájem o Guelph (Ontário), jelikož jsem
věděl, že tam byla nejstarší a anglicky
mluvící veterinární škola v Kanadě. Sice
jsem neuměl Guelph vyslovit, protože jsem
to vyslovit nikdy neslyšel, ale oni pochopili,
že myslím „Gvelf“, přestože jsem vyslovil
„Gelf“
V azylovém táboře to měli dobře
zorganizované. Po šoku prvního večera a
noci, po tom co nás dovedli na sběrný pokoj s
asi 20.ti lůžky, jsme jako rodina byli příští
den převedení do soukromí vlastního
pokoje. Nebyl to samozřejmě žádný luxus,
ale byl dobře vytopený, měl tam vařič, když
jsme se chtěli udělat čaj či kávu, a měli jsme
klid a soukromí. Děti sice běhaly po chodbě
a křičely většinu denního času, kdy nespaly a
ve vedlejším pokoji často plakalo malé dítě,
no ale to byly v dané situaci jen maličkosti.
Jídlo nám podávali 3x denně v jídelně, a
sprcha s teplou vodou byla taky k dispozici, i
když jen jednou týdně. Jedna vážná situace
nastala, kdy naše dcera, které bylo něco přes
dva roky dostala těžký průjem. Není divu, že
tam takové infekce kolovaly, když se tam
sbírali lidi ze všech koutů východní Evropy a
jiných oblastí. Během 24 hodin byla natolik
odvodněná, že potřebovala do nemocnice,
jelikož byla v ohrožení života. Na štěstí jsem
poznal, že to není jen přechodová záležitost,
která se rychle sama upraví, jelikož jsem v
posledních letech pracoval na virových
průjmech zvířat. Poznal jsem, že průjem s
horečkou a upadání pacienta do letargie, jsou
hlavně u dětí známkou dehydratace, která
může rychle vést ke smrti. Na rozdíl od
jiných předchozích normálních dětských
... pokračování na str. 12
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Vyprávění rodáka Zámrsk Arnošta Čepici ... pokračování za str. 11
horečnatých onemocnění, kdy Deniska (tak
ji říkáme dodnes), byla hyperaktivní a hodně
povídala, tentokrát pospávala, a když byla
vzhůru, byla letargická. A tak rychle na
ošetřovnu, kde byla jen zdravotní sestra.
Údajně lékař co tam měl sloužit, nějak
propadl alkoholu a moc se tam nevyskytoval. Po bolestně zdlouhavé interakci
(nedalo se mluvit moc o diskuzi, jelikož paní
nemluvila samozřejmě ani česky ani
anglicky a já nemluvil německy), jsem
pochopil, že se nám snažila namluvit, že
jsme přecitlivělí rodiče, ať jdeme zpátky na
pokoj. Nakonec pochopila, že my se z té
ošetřovny nehneme, ať si říká co chce, dokud
nezařídí pomoc. Nakonec zvedla telefon a

přijela sanitka z nemocnice ve Vídni. V
nemocnici strávila 10. dní a z toho týden na
kapačkách připoutaná na lůžku. Když jsme ji
přišli poprvé navštívit, ležela přivázána na
znak na nemocničním lůžku a nahlas křičela
a plakala, že chce s námi. No vypadli jsme z
toho pokoje velmi rychle, a utíkali jsme na
nádraží co možná nejrychleji, a sami jsme po
cestě plakali, že naše 2,5 letá dcera je v
takové situaci a my nemůžeme být s ní.
Zaplať Pánbůh, vše dobře dopadlo.
Mnohokrát jsme přemýšleli, jak by náš život
vypadal, kdybychom ji bývali ztratili. Jak
bychom se mohli těšit z jakýchkoliv příštích
úspěchů ve svobodném světě, že to bylo za
cenu našeho jediného dítěte.
Více příště, váš rodák, soused, přítel a fanoušek
Arnošt Čepica

Blahopřejeme jubilantům naší obce
V nejbližších dnech oslaví významná životní jubilea tito občané:
srpen
září
Schindler Ferdinand
Hašová Eva
Haša Vladimír
Šarmanová Jarmila
Vozáková Božena
Mašlaňová Františka
Vinklárek František
Pavelková Jana

říjen
Hynčicová Eva
Oravová Milada
Haša Jan

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

Svatba v Zámrskách =====

Ve dnech které se nazývají sobotou, se obvykle
konají svatby. Jeden takový svatební obřad (neboli
sňatek) se odehrál pod širým nebem 29. června na
zahradě u Šmukyho v Zámrskách.
Spojily se tu dvě zamilovaná srdce, Radovan a
Michaela (nyní již pod společným jménem)
Schmuckerovi a oficiálně tak započala jejich
společná cesta životem.
Nám Zámršťákům nezbývá než popřát
novomanželům vše nejlepší, hodně štěstí do života
plného radosti a splněných snů, no a hlavně Dobré
světlo! :-)
Za všechny zúčastněné patří také velké
poděkování svatebnímu páru za skvělou chlastačku
v zeměděláku.
vaši kamarádi
Motto: "Nekonečným přátelstvím se začala naše
láska, a nekonečnou láskou se končí naše
přátelství.“
Chtěli bychom také poděkovat všem přátelům za
pomoc při přípravách a krásnou atmosféru při
prožití našeho velkého dne.
Vaši Šmuky a Šmukyna
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