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Rok rubínových svateb

Tvořivá sobota

Velikonoce u nás

5 párů slaví 40.výročí uzavření
sňatku

Zámršťáci se učili
plést košíky

Velikonoce jsou o setkávání
lidí a poctou tradicím

Jarní počtení s Vašim Zámršťákem

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
prostřednictvím obecního zpravodaje Vás všechny zdravím, i jménem celého zastupitelstva a obecního úřadu.
V květnu nás čekají volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 24.–25. května, voliči si budou
starosta obce
vybírat české zástupce do Evropského parlamentu. Věřím, že v naší obci bude hojná účast oprávněných voličů.
Nejviditelnější akcí tohoto roku je finišující oprava a celková rekonstrukce budovy Kulturního Domu: zateplení obvodového pláště včetně
výměny oken, vnitřní opravy sálu a přilehlé kuchyňky, hospody, knihovny, společných prostor a sociálního zázemí. Jedním z dostupných zdrojů,
jak vylepšit obecní rozpočet, jsou v dnešní době dotace, ať už z krajských, národních či evropských zdrojů. Podané žádosti o poskytnutí dotace
na Ministerstvo pro místní rozvoj, z programu Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova na opravu
Kulturního domu, a druhá žádost podaná taky na Ministerstvo pro místní rozvoj, dotační titul Podpora budování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku na akci doplnění hracích prvků na dětském hřišti, jsou ve fázi vyhodnocování, uvidíme, co v roce 2019 vyjde dotačně. V
celém zastupitelstvu vždy cítím velkou snahu posunout tu naši obec dál, přichystat projekty tak, aby byly použitelné i pro zastupitelstvo
následující. Proto byl v prosinci schválen Strategický plán rozvoje obce Zámrsky pro období 2019 – 2023. Ale nakonec vše je samozřejmě hlavně
o penězích.
Naše obec ulevuje životnímu prostředí. Snaha obyvatel obce předat k recyklaci staré a nepoužívané elektrospotřebiče a třídit odpad se již
několik let vyplácí. Společnost EKO-KOM obci každoročně vystavuje certifikát vypovídající o přínosech systému tříděného sběru a recyklace
využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových. Zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí. Nehledě na fakt, že takovým tříděním si každý značně zredukuje svůj domovní odpad. Všichni ti, kteří tříděním
takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V naší obci neutichá ani kulturní život. Chci poděkovat všem, kdo se starají o různé akce a podporují to, aby nezanikly. Dobře vím, že
organizace takovýchto sešlostí dá hodně práce a výsledek je mnohdy nejistý. Proto věřím, milí spoluobčané, že se budeme i nadále na těchto
akcích potkávat. Pořadatelé je dělají pro nás všechny, a v každém případě je potěší zejména Vaše účast.
Sluší se touto cestou poděkovat všem lidem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na vytváření našeho obecního Zpravodaje (autorsky,
náměty, radami, připomínkami, zapůjčením fotografií a literatury, technickou pomocí a podobně). Bez ochotného přispění všech zúčastněných
spolupracovníků by Zámršťák nikdy nebyl vydán ve stanovených pravidelných termínech a v obvyklém rozsahu. Není vždy jednoduché
Zpravodaj naplnit, patřičně uspořádat, poopravovat a vydat. Uříznout si svého volného času, abychom my všichni měli přísun informací z obce
za uplynulé období. Velké poděkování patří šéfredaktorce paní Heleně Vozákové, která s nápadem vydat první Zámršťák - zpravodaj nejen pro
obyvatele Zámrsk, přišla. Odstartovala tak nové zdokumentování historie Zámrsk. Paní Helena Vozáková a její spolupracovníci v redakci jsou
hnacím motorem zpravodaje. Čtenářům Zámršťáku je třeba poděkovat za jejich věrnost a přízeň.
Zpravodaji bych chtěl popřát ještě
spoustu let, mnoho různých dopisovatelů, kteří rádi přispějí svým článkem k informovanosti spoluobčanů a k prezentaci spolků či jednotlivců,
ať mu další roky jen přibývají.
Máme za sebou třetinu z roku 2019, nastane léto, čas prázdnin a dovolených. Každý z nás si volno o prázdninách jistě zaslouží. A také ho
každý z nás stráví jinak - někdo v zahraničí lenošením u moře, někdo chozením po horách, jiný zase u českého rybníka, na koupališti či aktivně
na chatě, poznáváním památek nebo jiných krás Česka. Děti kromě času stráveného s rodiči určitě rády využijí nabídky letních táborů s různým
zaměřením nebo část prázdnin prožijí u babičky a dědy. Ať již čas dovolené strávíte jakýmkoliv způsobem, přeji Vám, abyste do další poloviny
roku nabrali hodně sil a z dovolené se vrátili v pořádku a odpočatí.
Pěkné nadcházející slunečné dny, pěkné léto a příjemné prázdniny přeje
Arnošt Pala, starosta.

Arnošt
Pala
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Ze života farnosti
Milí přátelé ze Zámrsk, milí farníci,
v křesťanských kostelích celého světa se od neděle po prvním úplňku, který následoval po 21. březnu, slaví Velikonoce. Středem
oslav je zpráva o Ježíšově zmrtvýchvstání. Ta se v následujících týdnech stane zkušeností apoštolů a dalších svědků, kteří Ježíše
potkávají, zprvu většinou tápou, ale nakonec poznají, že s nimi byl znovu Ten, kdo za ně umřel a teď opět žije.
Pro celou kelečskou farnost byly dny letošního svatého týdne ozvláštněny dlouhou přítomností olomouckého pomocného
biskupa Mons. Antonína Baslera. Sloužil mši svatou na památku poslední večeře a po kázání umyl dvanácti mužům symbolicky nohy
– na znamení ochoty Pána Ježíše odpouštět každému z lidí. Při velkopátečních obřadech spolu s námi uctíval kříž, na kterém zemřel
Spasitel světa a při bílo-sobotní vigílii zpíval „Sláva na výsostech Bohu“, které po dlouhých dnech postu a třech dnech bez zvonění
spustilo velikonoční radost.
Vyvrcholení účasti otce biskupa na velikonočním třídenní byly dvě nedělní mše svaté v Zámrskách a v Kladerubech. Ze srdce
děkuji všem, kdo se na výzdobě a přípravě kostelů, kaplí i jednotlivých bohoslužeb podíleli. Chtěl bych zmínit také zámrskou schólu,
která se v březnu zúčastnila přehlídky skupin z celého valašsko-meziříčského děkanátu, děkuji paní varhanici i každé člence za hraní a
zpívání ke cti Páně.
Velikonoční doba je dlouhá sedm týdnů, už dnes vás zvu na tradiční kelečskou farní pouť na Svatý Hostýn, kterou podnikneme 9.
června právě na slavnost Seslání Ducha Svatého, kterou doba velikonoční končí. Ať ji prožijete požehnaně!
o. Jan Bleša, farář
Milí farníci kelečské farnosti, milí Zámrští,
rád se podělím o vzpomínku na duchovní cvičení ve Svaté zemi, které jsem mohl prožít spolu s ostatními bratry biskupy naší vlasti. Je to
bezesporu pozoruhodný pocit, když v Nazaretě, v chrámu Zvěstování, postaveném nad domkem Panny Marie, se může člověk sklonit nad místem,
kde je latinsky napsáno: "Slovo se stalo tělem ZDE!" Nebo v nedalekém chrámu Sv. Rodiny je podobný nápis: "Byl jim poddán ZDE!" (Poslouchal
je ZDE). Stejně tak na místě s nádherným výhledem na Genezaretské jezero, kde náš Pán pronesl horské kázání, začínající blahoslavenstvími. V
Jeruzalémě jsme byli ubytování v Rakouském hospicu (na rozdíl od hospicu v našem pojetí, je to zde ubytovací zařízení), který je hned vedle 3. a 4.
zastavení křížové cesty, kde jsem z okna svého pokoje viděl na straně jedné mešitu, stojící na plošině, kde stával Jeruzalémský židovský chrám, a na
straně druhé kopule chrámu Božího hrobu, stojícího nad kaplí Vzkříšení. Bylo nám dokonce umožněno strávit noc v chrámu Božího hrobu, kde pod
jednou střechou je jednak místo, kde stál kříž, tzn. Kalvárie; místo, kde bylo pomazáno vonnými mastmi jeho tělo, a především hrob, kde je
kamenná deska, na níž leželo po dvě noci Ježíšovo mrtvé tělo a kde se uskutečnil zázrak vzkříšení. Ve 20 hodin se chrám uzamknul (klíče vlastní
dvě muslimské rodiny už 800 let) a ráno ve 4 se opět otevřel pro poutníky. Stojí to za vidění, jednou za život určitě. Ale to, co tam mají
nejvzácnějšího - totiž živý Ježíš Kristus ve svatosti Eucharistie, to máme v našich svatostáncích také. A živý Kristus je nesrovnatelně víc, než
všechno to "neživé", kolem čeho chodil. A tak bych rád popřál Vám a Vašim rodinám, aby se Vám o letošních velikonocích podařilo hlubším
způsobem ponořit do velikonoční tajemství Kristova utrpení a vzkříšení, a aby Vzkříšený Pán znovu zazářil ve Vašich srdcích i uprostřed Vašich
rodin, i uprostřed celé velké rodiny farní.
S vděčnou vzpomínkou o. biskup Antonín Basler

Mary´s meals v Zámrskách
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Jak jsme v minulém čísle Zámršťáka
předesílali článkem, i u nás v kapli sv. Václava
proběhlo promítání dokumentu o charitativním projektu Mary´s meals.
Dne 7.4. 2019 nám po mši svaté
představila paní Holubová, která v naší
farnosti tento počin zastřešuje, celou
myšlenku sbírky. Film zachycující reálné
podmínky a fungování organizace Mary´s
meals. Téma zvlášť vhodné do postní doby, a
inspirující, jak můžeme i málem pomoci.
Zdeňka Hašová

Žádná Svatá země, Vatikán
ani Velehrad. Otec biskup
Mons. Antonín Basler si přes
svoji pracovní vytíženost vybral
právě Zámrsky a kelečskou
farnost, aby s námi a mezi námi
prožil největší křesťanské
svátky, Velikonoce. A tak jsme
společně s ním při mši svaté dne
21.4.2019 oslavili Zmrtvýchvstání Páně. Velmi si jeho
návštěv vážíme a jsou nám
vzpruhou v našich životech.

Obec Zámrsky
Zastupitelstvo obce Zámrsky
Usnesení č.1/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Zámrsky, konaného dne 7.3.2019 na obecním úřadu v Zámrskách

Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Postup prací na opravách a rekonstrukci budovy Kulturního domu
2. Posouzení havarijního stavu krajských silnic III/4397,III/4395 v důlkové a vyčištění krajnic od náletů silnice III/4396 směr
Zámrsky – Kelč s požadavkem na Správu a údržbu silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby – jih na nutné opravy
Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí:
1. Informace o podaných žádostech na dotaci – na Olomoucký kraj na projektovou dokumentaci k vybudování chodníku na
parc. č. 683 a spojnic parc. č. 69 a č. 110
2. Informaci o podaných žádostech na dotaci – na Ministerstvo pro místní rozvoj – dětské hřiště doplnění hracích prvků
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu Pavlíka Františka a Kubešu Pavla, zapisovatelku p. Levinovou Ludmilu
(hlasování – pro 6 hlasů)
2. Program schůze s doplněným bodem 9. Žádost Základní školy Kelč na finanční dar na lyžařský výcvik žáků 7. tříd.
(hlasování – pro 6 hlasů)
3. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2023
(hlasování – pro 6 hlasů)
4. Pověření k účasti na řádné Valné hromadě společnosti Vodovody a Kanalizace Vsetín, která se bude konat 6. června 2019 ve
Vsetíně – starostu obce pana Arnošta Palu
(hlasování – pro 6 hlasů)
5. Rozpočtové opatření č. 1/2019 v navrženém znění – návrh úpravy rozpočtu a důvodová zpráva jsou přílohou k zápisu č.1
(hlasování – pro 6 hlasů)
6. Poskytnutí daru Základní škole Kelč na lyžařský výcvik žáků 7. tříd ve výši 1.500 Kč, a uzavření Darovací smlouvy na dar
(hlasování – pro 6 hlasů)
Starosta obce: Pala Arnošt Místostarostka obce: Šimáčková Alžběta

ODPADY V ROCE 2019
Nebezpečný odpad- sběr 2x ročně, hlášeno dopředu, jedná se o použité barvy, léky, teploměry, repelenty, ředidla,
pneumatiky, akumulátory, oleje, motorové i rostlinné, chemikálie aj.. Nevylévat do záchodů, umyvadel, van nebo kanalizace!

Železo - sběrné místo u obecní stodoly, můžete nosit kdykoliv
Elektro - - také místo u obecní stodoly, můžete nosit kdykoliv
Papír a kartonové výrobky - modrý kontejner, vyváží se co 14 dní, patří do něj, papírové kartony, časopisy, noviny

Plastové obaly – plastové obaly před vyhozením sešlápnout, sáčky, polystyren, prázdné deodoranty v plastovém obalu,
tuby od zubních past, krémů, videokazety, zubní kartáčky a kartáče,
Sklo bílé + barevné - kontejnery k tomu určené
Kompostéry - posekaná tráva, drobné štěpky keřů, veškerý bio odpad, papír, sáčky s čaje
Popelnice - směsný odpad, použité cd, alobal, porcelán, jednorázové pleny, pohlednice s lesklou fotografii, tampony,
tapety, teflon, tuky z kuchyně- nasát do ubrousku, vata, víčka od zavařenin, celofán
Charita - můžete průběžně nosit na obecní úřad: jedná se o textil, obuv, knížky, hračky, kočárky, drobný nábytek, obrazy aj.
Kontejner u dubu - koberce, použitý nábytek, podlahová krytina, matrace, okna
Nepatří do něj: stavební suť, nebezpečný odpad

Úřední hodiny na OÚ Zámrsky
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
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Dění v obci
VÝROČNÍ NOVINY Píše se rok 1979
Události z domova
V průběhu noci na 1. ledna se
prudce ochlazuje o 30°(z 15°C na 15°C) nastává energetická krize.
Selhávají stroje, zamrzá uhlí na
vagonech, auta přimrzají k silnicím,
elektrárny nemají čím topit, dochází k
výpadkům elektřiny. Děti mají 3
týdny uhelných prázdnin. Z důvodu
energetických úspor se 1. dubna v
Československu znovu zavádí
každoroční letní čas. Na dvojnásobek
se zvyšují státní ceny benzínu a nafty
např. Speciál ze 4Kčs/l na 8 Kč/l.
PREZIDENTEM ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ
REPUBLIKY JE GUSTAV HUSÁK
Průměrná hrubá mzda je 2591 Kč
Kolik co stojí:
1 kg chleba 2,60 Kčs
1 rohlík 0,30 Kčs
1 pivo 1,70 Kčs
Babetta 207 2800 Kčs
Trabant 60l S 36500 Kčs
Wartburg 353 54300 Kčs
Škoda 105 S 56000 Kčs
Tatra 613 284000 Kčs
Kulturní okénko:
Zlatého slavíka získává Karel
Gott, Hana Zagorová a skupina
Katapult. Československá televize
vysílá 1.prosince premiéru seriálu
Plechová kavalerie podle scénáře J.
Dietla. V prosinci má premiéru
kreslený seriál Bob a Bobek – králíci
z klobouku.

Události ze světa
Předsedkyní vlády Spojeného
k r á l o v s t v í s e s t á v á M a rg a r e t
Thatcherová, často nazývaná Železná
lady.
Matka Tereza přebírá Nobelovu
cenu míru.
Je vyvinut kompaktní disk,
zlidovělý pod názvem „cédéčko“
Dokončují se práce na prvním
přenosném typu počítače, kterému se
říká notebook.

Rubínová svatba – výročí svatby 40 let
Rubín je první drahý kámen na
„stupnici svatebních výročí“. Podle učení Indů daroval životní sílu a sexuální
plodnost. Byl lékem na srdce a slabosti,
dále dodával energii Slunce a jemné
energie vesmíru. Čtyřicetileté manželství je proto jako rubíny
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Události ze Zámrsk
Tento rok se stává rokem svatebním pro tyto páry:
10.2.1979
Marie Vaculová – Kladeruby

Pavel Orava – Zámrsky

Je krásné mít někoho rád, však ještě krásnější ho nikdy nezklamat.
Mají dvě děti a tři vnoučata, bydlí v Zámrskách
5.5.1979
Marie Kuchařová – Ústí

Arnošt Pala – Zámrsky

Štěstí náleží těm, kdo sami sobě postačí. Aristoteles
Mají dvě děti a čtyři vnoučata, bydlí v Zámrskách
7.7.1979
Božena Rušarová – Ústí

Zdeněk Pala – Zámrsky

Je vskutku krásné někoho mít rád, ale o moc krásnější je ho nikdy nezklamat.
Mají dvě děti a čtyři vnoučata, bydlí v Ústí

... pokračování na str. 5

Dění v obci
Události ze Zámrsk ... pokračování ze str. 4
11.8.1979
Jana Šnejdrlová – Ústí Vladimír Kubeša – Zámrsky

Hlavní aktualita –
blahopřání k
rubínové svatbě

Až tiché „ano“ se rtů Ti splyne, píseň svatební nám bude znít. Věř, že láska má Ti navždy zůstane, jen s
Tebou chci stále žít!
Mají tři děti a šest vnoučat, bydlí v Zámrskách od roku 1996
8.9.1979
Irena Hašová - Zámrsky

František Vinklárek – Zámrsky

5 těchto párů slaví v
roce 2019 40 let společného života, tedy
rubínovou svatbu. K
tomuto krásnému výročí jim všem moc
gratulujeme a přejeme pevné nervy, zdraví a porozumění do
dalších společných
let.

Je lehké říci mám Tě rád, to dokáže i dítě. Těžší však je vytrvat a říci, vážím si Tě.
Mají dvě děti a čtyři vnoučata, bydlí v Zámrskách
Tento rok je i rokem svatebním ještě pro jednoho rodáka ze Zámrsk
22.9.1979
František Haša – Zámrsky, bydlí ve Zvole u Zábřehu

Životní příběh rodáka Zámrsk - Arnošta Čepici
Milí rodáci, ozývám se znovu, protože
mne paní Helenka Vozáková vyzvala, abych
něco napsal do Zámršťáka, jako rozšíření
mého pozdravu v posledním čísle. Rád to
dělám, ale opravdu nevím kde začít, a do čeho
se pustit. Témat je tolik, zážitků a zkušeností
jen ze 42 let v Kanadě taky hromada. Navíc
nevím, co by lidi mohlo zajímat, a taky se chci
vyvarovat témat, které by mohly nudit, nebo
dokonce někoho urazit. Jelikož jsem se do
toho už pustil, tak možná popíšu osobní
situaci kolem své emigrace v listopadu 1977.
Bylo mně 30let, a žil jsem v poměrném
klidu s manželkou Dagmar (Dášou) a
dvouletou dcerkou Denisou. Po promoci ve
veterinární škole v Brně a ukončení povinné
vojenské služby v Praze Motole na

Výzkumném vojenském ústavu na studiu
nemocí z ozáření a popálenin (dnes již
neexistující), jsem v roce 1972 nastoupil do
svého prvního zaměstnání ve Výzkumném
Ústavě Veterinárního Lékařství (VUVL) v
Brně Medlánkách. Již za svého studia jsem od
třetího ročníku navštěvoval oddělení
virologie, jako pomocná vědecká síla. Tam
mně bylo umožněno nahlídnout do veterinární
vědy, která byla na tomto pracovišti
překvapivě na světové úrovni, pod vedením
docenta Dr. Jaromíra Menšíka (bohužel už
není mezi námi). Za těch zhruba 5 let co jsem
strávil jako člen týmu virologie, v kterém bylo
přibližně 10 veterinářů zabývajících se
výzkumem virových chorob dýchacího a
střevního traktu, hlavně u skotu a prasat, jsem

se mnoho naučil. Nejenom laboratorním
metodám, kritickému čtení vědeckých
publikací, práci s kolegy, laborantkami (ano
byly to všechno ženy :-)), ale taky s lidmi na
vesnici, kde jsme trávili mnoho hezkých dnů a
večerů na výjezdech, při kterých jsem
většinou vyšetřoval nová, nebo staronová
onemocnění, která se vyskytla a dělala
zvířatům problém. Vzpomínky už jsou velmi
matné, ale jedním z výsledků těchto vítaných
výletů pryč z laboratoře a města, byla moje
první publikace o první izolaci viru Slizniční
choroby skotu v Československu. Bylo to pro
mě vzrušující a dalo mi to chuť do příštích
výzkumných bádání, v nemalé míře proto, že
pan Docent, jak mu říkali všichni zaměstnanci
... pokračování na str. 6
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bez rozdílu věku, jako projev vysoké úcty k
jeho vědeckým úspěchům a taky k jeho
lidským kvalitám, dovedl motivovat svou
houževnatou pracovitostí.
Čas utíkal velice rychle v tomto rušném
pracovním prostředí. Ve stejném roce jako
jsem začal pracovat na VUVL jsme se vzali s
Dagmar, poté co jsme se seznámili v Praze,
přestože ona byla rozená Brňačka. Dáša byla
zrovna po maturitě na střední Veterinární
škole v Kroměříži a do Prahy přišla za svou
první prací na tom vojenském ústavě, kde já
jsem byl odvelen. V červnu 1975 se nám
narodila dcerka. Jsme 7 let po změně směru v
Československu a věci se otáčejí zpátky.
Objektivní informace o světě na východ nebo
západ od území republiky nejsou dostupné. A
tak se pomalu zrodila myšlenka dozvědět se,
co je na druhé straně železné opony.
Nejprve jsem plánoval „ dovolenou v
Jugoslávii“, s následným přechodem do
Rakouska, ale než k tomu došlo, agent Státní
Tajné Bezpečnostní zavolal jednou ráno, jestli
může přijít za mnou do práce „si pohovořit“.
Přestože jsem se nikomu s mým záměrem
nesvěřil, tušil jsem, o co jde. Srdce mi tlouklo
tak, že bylo určitě slyšet kolemjdoucími, když
jsem šel postavit v laboratoři na kafe, a snažil
jsem se uklidnit, abych se choval jako by nic.
Pán přišel, a ještě než si sedl k nabídnutému
kafi, se pěkně představil: „ já jsem kapitán
Liška, z tajné bezpečnosti“ a než jsem se mohl
nadechnout a zeptat se o co jde, on přímo na
mne: „Bylo nám nahlášeno, že máte v úmyslu
se nevrátit z té Jugoslávie“. Přitom se mi díval
do očí a pečlivě sledoval moji reakci. Já jsem
zmobilizoval všechny síly, abych vypadal, že
to snad není možné. On, aby vytvořil zdání
ještě jiného důvodu mne vidět v budoucnosti,
a to jak se ukázalo jednou až dvakrát týdně, v
průběhu dalšího roku, se mne zčista jasna
zeptal, jestli bych mu nemohl pomoct
identifikovat pracoviště v západních zemích,
kde by mohli pracovat na zbraních
hromadného ničení, biologického původu.
Všeobecně se biologickými zbraněmi míní

nebezpečné viry, například Ebola, které by se
daly použít v případě konfliktu k vytvoření
paniky, narušení ekonomiky a národního
sebevědomí. Mně bylo jasné, že tohle byla
jenom záminka, protože jim muselo být jasné,
že za prvé - pracoviště, která by takovou práci
dělala, jsou přísně tajná a nic takového
nepublikují, a za druhé – já jsem nebyl v pozici
tyhle věci vědět, jelikož jsem za těch 30. let
života nikde nebyl, kromě jednoho víkendu v
Budapešti, kam nás příbuzný zavezl na
výstavu psů. Nicméně, zachoval jsem klid a
odpověděl „Samozřejmě, udělám pro Vás, co
budu moct“. No a na příští „schůzce“ jsem mu
dal pár adres ústavů, které pracovaly s viry,
které by si mohl sám zjistit, ale aspoň měl
pocit, že jsem ho neodmít, čím bych se
samozřejmě zařadil do kategorie „ nepřátel
socialismu“. No, bylo to taky někdy zábavné.
Například když jsme se viděli na plovárně v
Brně, a já jsem na něho mával jako na starého
přítele, a on rychle odklonil tvář a podíval se
jinam, aby nemusel přátelům vysvětlovat,
odkud tohohle člověka zná. Nakonec jsem ho
„přesvědčil“, že opravdu jsem z té Jugoslávie
nechtěl utéct, když jsem mu jednou řekl. „Proč
bych utíkal přes Jugoslávsko-Rakouskou
hranici, když jedu do Somálska“. To ho
zaskočilo, jelikož nevěděl, že jsem se přihlásil
do týmu veterinářů, co měl letět do Somálska
(severovýchodní roh Afriky), přes FAO
(Světová Organizace pro Jídlo a
Zemědělství), která je součástí Organizace
Spojených Národů. To se stalo při posledním
setkání, na kterou jsem tlačil kolo, které jsem
někde „sehnal“. Ono mnoho věcí nešlo běžně
koupit, nýbrž se sháněly, jak si ti co v té době
žili, zajisté pamatují. To soudruha Lišku
přesvědčilo, že můj zájem o výjezd z
republiky je legitimní a nad dalším pivem v
brněnské kavárně Slavia, z něho najednou
vyjelo: „Tak já vás pouštím“, a po pomlce
povídá, a až tam budete, budete jistě zván s
ostatními na návštěvy na jiných ambasádách
atd., byl byste ochoten nám občas nějaké
zajímavé informace z těchto setkání

poskytnout? No, natolik jsem byl realistický,
že povídám „samozřejmě“, jelikož mně bylo
jasné, že můj postoj ke spolupráci byl testem,
jestli mně může věřit. On na to „ no a až se
vrátíte, měl byste zájem o pracovní pobyt na
západě, možná USA?“ Tak znova, řekněte ne a
je to v pytli. Znělo to naivně pravdivě, když
jsem řekl „ano, já bych rád“. Během týdne
jsem měl odjet a tak mne napadlo vytáhnout
riskantní tah. Šel jsem za ředitelem ústavu a
povídám, jelikož máme dítě předškolního
věku, tak proč nejedeme celá rodina, všichni
tři, a tím pádem nebude Polytechna
(společnost, která zprostředkovává expertízu)
muset platit moje návštěvy domů? Skočili na
to, a během týdne jsme byli v Římě na
týdenním školení ve FAO centru. Poslední
den před odletem z Říma do Mogadishe, jsem
oznámil, že se necítím dobře a rád bych zůstal
na hotelu. Na hotelu jsme ale nezůstali, vzali
jsme si taxíka do rakouské ambasády a
požádali o průjezdní vízum do Rakouska, z
důvodů zdravotních potíží naší dvouleté
dcery. Oni sice věděli, o co jde, protože na
rakouských ambasádách to nebylo tak řídké,
že Češi žádali o vízum s úmyslem žádání o
azyl. Příští den jsme nasedli na rychlík do
Vídně, místo na autobus na letiště. Když jsem
chystal koupit jízdenku a okukoval pokladnu,
vedoucí týmu, který nás měl hlídat, mne
poklepal na rameno ze zadu, a říká: „Mám tě!“
Já jsem se na něho podíval s nehybnou tváří.
On věděl, já věděl, ale nemohl nic dělat,
jelikož jsme mohli žádat o azyl již v Itálii. Po
cestě do Vídně jsme byli ve smutné náladě,
jelikož nám bylo tehdy (1977) jasné, že už se
domů nepodíváme. Za prvé by nás domů
nepustili, a když, tak bychom strávili pár let ve
vězení za ilegální opuštění země. No to mne
přivádí k otázce, ve které slušné zemi je
opuštění země ilegální a kriminální čin? To už
je ale historie. V Rakousku jsme zažádali o
azyl, strávili 4 měsíce v utečeneckém táboře v
Traiskirchenu, a potom na začátku dubna jsme
emigrovali do Kanady. Více až příště, jestli
vás to bude zajímat.
Mějte se hezky Arnošt Čepica

Foto z lágru v Traiskirchenu,
když nám vystavovali dočasné
dokumenty na pobyt v Rakousku
a emigraci do Kanady
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NEKROLOG
V
Když zní Zámrskami umíráček,
jako by se na chvíli zastavil čas a my s
ním.
Dne 2.2.2019 svou životní pouť
náhle dokončila paní Blažena
Hašová. Proto si ji a její život
připomeňme.
Paní Blažena se narodila
24.9.1945 v Kladerubech manželům
Arnoštovi a Anežce Matlafusovým
jako druhá ze tří dětí. Dětství strávila
se souro-zenci Arnoštem a Věrou.
Vyučila se jako pletařka v Loaně.
V srpnu roku 1966 se provdala za
Vojtěcha Hašu a odstěhovala se do
Zámrsk. Společně vychovali tři děti
syna Petra a dcery Evu a Blaženu. S
manželem se těšili z 5 vnoučat Marka,

Rok 2019 má teprve pár
měsíců, ale už je jasné, že na něj
jen tak nezapomeneme. Bohužel
ve smutném slova smyslu. Tolik
odchodů významných osobností
najednou nejen u nás v České
republice, ale i ve světě
nepamatujeme. I nás opustila
jedna významná osobnost, která
se neodmyslitelně zapsala do
historie Zámrsk. Dne 23. ledna
2019 odešel ve věku 98 let pan
Vítězslav Přikryl ze Skaličky. A
proto si jej ve zkratce připomeňme.
Pan Přikryl se narodil
11.8.1920 v Kelči rodičům Marii
a Františkovi Přikrylovým.
Dětství prožil se 2 sourozenci v
Kelči, jelikož byl jeho tatínek
vrchní strážmistr u četníků měnili
často bydliště. Základní vzdělání
absolvoval v Bílé Lhotě, gymnázium v Litovli a později jej
dokončil v Hranicích. Po maturitě
nastoupil na učitelský ústav v
Kroměříži.

Michaely, Kateřiny, Elišky a Nikoly a
pravnuka Sebastiana. Pravnučky
Natálkyse bohužel již nedočkala.
Celý život zasvětila práci jak u
Českých drah, tak doma. Ráda pletla,
šila, milovala zahrádku, květiny. Byla
výbornou pekařkou a na její trubičky
a koláče se jen tak nezapomene.
S manželem Vojtěchem prožila 52
společných let, ten 53. jim už nebyl
dopřán.
Je těžké obsáhnout v několika
odstavcích tak plodný život, a proto
na ni vzpomeňte v tichosti s námi.
S paní Blaženou jsme se rozloučili
a poděkovali za jejích 73 let života
dne 8.2. 2019 v naší kapli v
Zámrskách a doprovodili ji na místo
jejího posledního odpočinku v Kelči.
Odpočinutí lehké dej jí ó Pane a světlo
věčné ať jí svítí.

Prvním působištěm, coby
učitele, se staly Otrokovice, poté
působil ve Veselé, v Neobuzy a ve
Všemině. Od roku 1962 byl
ředitelem školy ve Skaličce. V
roce 1970 byl režimem odsunut, a
to do Zámrsk, kde v místní škole
strávil 4 plodné roky, přesněji od
1.8.1970 do 31.7.1974. Zámrští
žáci na něj rádi vzpomínají,
zvláště na jeho výšlapy do
přírody a na fotografování. Svou
nesmazatelnou učitelskou stopu
zanechal mimo jiné také v
Malhoticích, Rouském a na konec
v nedalekých Hustopečích.
Jeho velkou láskou byla
příroda, archeologie a ornitologie. Často se podílel na
vědeckých pracích v těchto
oborech, za svůj život nashromáždil množství badatelských
materiálů. Miloval děti, svou
rodinu, vnoučata a pravnoučata.
Rád diskutoval s mladými a
žádnému bezradnému studentovi
neodmítl radu ani pomoc. Takový

Dětská ambulance Hranice s.r.o.

byl pan Přikryl, a tak si jej
budeme pamatovat jako moudrého, usměvavého a činorodého
člověka.
I když vím, že by s tímto
článkem nesouhlasil a nechtěl by
být nikterak oslavován a připomínán, přesto věřím, že mi to

Zborovská 1245, Hranice

odpustí. A odpustí mi i slova díků,
protože takových osobností je jak
šafránu. Takže za vše, za vše dík.
Na poslední cestě jsme pana
Přikryla doprovodili 29.1.2019
ve Skaliččce. Budiž mu země
lehká.
Zdeňka Hašová

inzerát

Nově otevřená ambulance praktického lékaře pro děti a dorost:
Dětská ambulance Hranice s.r.o. se sídlem v areálu nemocnice rozšiřuje počet registrovaných dětských pacientů.
Novou registraci vyřídíme za Vás, kontaktujte nás na tel. č. 581 679 125
V ambulanci ordinuje atestovaná lékařka: MUDr. Jitka Gadasová
Současně oznamujeme změnu ordinačních hodin:
Po
07:00 – 11:00 hod. pro nemocné

11:00 – 13:00 hod. pro zvané
Út
10:00 – 13:00 hod. poradna 

14:00 – 17:00 hod. pro nemocné







17:00 – 18:00 hod. pro zvané
St
07:00 – 11:00 hod. pro nemocné

11:00 – 13:00 hod. pro zvané
Čt
07:00 – 11:00 hod. pro nemocné

11:00 – 13:00 hod. pro zvané
Pá
07:00 – 11:00 hod. pro nemocné

11:00 – 12:00 hod. pro zvané
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Tvořivá sobota v Zámrskách RRRRRRR
RRRRRRR

V sobotu 23. března 2019 ve 14 hodin se
sešla na obecním úřadu skupinka nadšenců
ručních prací. Tématem této dílničky bylo
pletení z pedigu. Už od začátku se všem dařilo,
a to zejména díky skvělým lektorům, Irči
Vinklárkové a Aleně a Petru Trli-fajovým.
Nejdřív si pletaři nachystali daný počet
„proutků“, které měly jasně stanovenou délku.
Ty se pak namočí do vody. Po chvíli se
vytáhnou a košík se plete úplně stejně, jako

vytáhnou a košík se plete úplně stejně, jako
košíky z proutí. Byla to sice zdlouhavá práce,
ale všem se výtvory podařili. Dokonce i počasí
přálo, a tak se několik lidí přesunulo ven na
sluníčko, neboť bylo opravdu neobyčejně
teplo na březen. Celá akce se těšila hojné
účasti jak místních, tak přespolních. Celkem
se sešlo kolem 20 lidí. Díky tomu se lektoři
rozhodli uspořádat další pletení, a to 6. dubna.
A opět tomu nebylo jinak, i když počasí už

tolik nepřálo. Tentokrát si však kromě košíků
mohli všichni zkusit vyrobit z pedigu motýlka
nebo kytičku. To ocenili spíše děti. Obě akce
se konaly pod záštitou spolku „Ženy v akci“.
Tímto by chtěly poděkovat rodině
Vinklárkových ze Skaličky, která věnovala
část pedigu, ze kterého si poté všichni mohli
uplést již zmiňované košíky, motýlky a
kytičky.
Katka Vozáková

KUŽELKY B

Tak jako posledních pár let tak i letos jsme
se zúčastnili amatérské kuželkářské ligy v
Kelči. Za naše družstvo Zámrsk nastoupili tito
hráči: Tonda Orava, Zdeňa Vozák, Vašek
Vozák, Pavel Vinklárek, Peťa Pavlík, Kamila
Pejchalová, Robert Jiříček a Kamil Hynčica.
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Po dlouhém a úporném boji se nakonec naše
družstvo nedostalo na bednu a skončili jsme
těsně pod ní na 4 místě. I tak je to oproti
loňskému roku zlepšení, kde jsme skončili na
6 místě. Do posledního hodu nebylo jasné, kdo
vyhraje letošní ligu, protože se našemu
družstvu proti jednomu z největších favoritů „

Hasiči Kelč“ mimořádně dařilo a pokaždé
jsme společné klání vyhráli mi. Touto
prohrou s námi se nedostali na nejvyšší
příčku a skončili těsně pod ní na druhém
místě. Škoda, že jsme si tuhle formu
nedokázali udržet po celý průběh soutěže.
Mohli bychom tak pomýšlet na vyšší příčky.
Přesto je to příslib do další sezóny. Tento tým
ukázal, že má potenciál.
Tonda Orava letos neobhájil medailové
pozice z loňského roku, kdy skončil na 3
místě mezi jednotlivci muži, avšak jediná
žena z našeho týmu se mezi ženami umístila
na krásném 3 místě. I jeden hráč z našeho
týmu dostal zvláštní cenu „ Zlatý mikrofon“.
Byla to cena, která byla udělena hráči, který
nikdy nezavřel v průběhu zápasu pusu. Tuto
cenu získal Zdeněk Vozáků.
Zakončení sezóny proběhlo 29. 3. 2019
na kuželně v Kelči. Za naše družstvo se ho
zúčastnilo celkem 5 hráčů – Tonda Orava,
Zdeněk Vozák, Václav Vozák, Pavel
Vinklárek a Kamila Pejchalová. Tam se
projevilo naše zdravé jádro a síla kolektivu.
Těšíme se na další ročník soutěže, které se
určitě rádi zúčastníme.
Hodu zdar Kamila Pejchalová
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Velikonoční svátky u nás. { { { { { { { { { { {
Když jsem se s kolegyněmi v
práci bavila, co podnikáme o
velikonocích, kam si zajedeme na
výlety o prodlouženém volnu,
zjistila jsem, že v podstatě na
výlety nemáme čas. Že ty dva dny
volna navíc jsou opravdu nabité.
U nás v Zámrskách tak jako v
jiných obcích se ještě udržují
tradice. Děti mají prázdniny už ve
čtvrtek, ale začíná jim spíš slušná
brigáda. Podle tradice zvony o
velikonocích odletí do Říma a děti
je nahrazují klapotáním. První
klapotání mají ve čtvrtek v šest
večer. Pak stávají o půl šesté ráno,
aby stihli klapotání v šest. Celkem
jdou za ty tři dny sedm krát. Letos
jim počasí opravdu vyšlo, tak si z
klapotání přinesli nejen plyskýře,
ale i přismahnuté výstřihy a
obličeje. V sobotu je už čeká
zasloužená odměna. Klapotají
pouze v šest ráno a ve dvanáct
odpoledne a teprve potom jdou
vybírat. U každého domu se
pomodlí a tím získají zaslouženou
odměnu v podobě peněz, vajíček
či nějaké sladkosti. Neděle by
celkem nahrávala k výletu, ale
ráno jdeme do kostela a v poledne,
protože máme doma dva
fotbalisty, a oba mají zápas,
trávíme fotbalem. No a ještě k
tomu nejstarší syn má 19.4
narozeniny, takže jsme odpoledne
sfoukli jeho oslavu. Vždy se
potkáme celá rodina. V pondělí
vyrazí naši kluci do ulic na
šmigrust. Tedy první objedou tety
po okolí. A pak už se táta přidává
ke skupince ostatních chlapů, kteří
poctivě chodí po sousedkách a
vrací se až k večeru. Kluci to
stihnou podstatně rychleji.
Oběhnou svoje kamarádky a tety a
kolem druhé jsou doma.
Koledníků chodí čím dál tím
méně. Už i u nás na dědině jde
poznat, že tradici pomlázky drží
méně a méně lidí a raději vyráží na
výlety. Letos odpoledne za našimi
dětmi dorazili kamarádi z Kelče na
kolech, aby si zkrátili chvíli.
Celkem jich tady bylo 8. V šest se
rozjeli domů a tím nám skončily
velikonoce. Nikam jsme se
nepodívali, ale děti rozhodně
neměli čas sedět u mobilů,
vyřádily se a já jsem stihla dodělat
jarní úklid.
Helena Vozáková
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Dění v obci
Klapotáři v Zámrskách { { { { { { { { { { {

Jako minulý rok, tak i letos se děti z naší
obce sešli na klapotání, aby pokračovali v
této tradici. Vše začalo na Zelený čtvrtek v
šest hodin večer. Již tradičně se pak
pokračovalo na Velký Pátek v šest ráno, v
poledne, ve tři hodiny a v šest večer. Na Bílou
Sobotu pak jen v šest ráno, v poledne a o půl

třetí se všichni společně vydali vybírat. Na
klapotníky se přišla podívat vzácná návštěva,
p o m o c n ý b i s k u p A n t o n í n B a s l e r. S
klapotníky se pomodlil a vyfotil před
kapličkou Panny Marie u obecního úřadu.
Celkem se sešlo 25 dětí nejen ze Zámrsk, ale i
z Olomouce. Letošní rok vyšlo počasí a místo

bláta na botách si z klapotání přinesli opálené
obličeje. Jsme rádi, že tradice se stále
dodržuje a doufáme, že se to v příštích letech
nezmění.
Páni Vašek Vozák a Kuba Kubeša

Pokrok vyžaduje změnu
Určitě někteří z Vás při procházce do lesa zaregistrovali, že máme
zavřeno a že se u nás něco buduje.
Ke změnám jsme se rozhodli poté, co naše skladové prostory už
přestaly stačit. Také na cvičení k nám začalo chodit víc a víc lidí a bylo
zřejmé, že i tady je třeba změna.
Začali jsme rozšířením skladu. To s sebou ale přineslo další
změny. Protože jsme tím zrušili dámskou toaletu, rozhodli jsme se
zrekonstruovat pánské toalety – poslední nedotčené místo v domě – a
udělat z nich toalety pro dámy, pány a pro zaměstnance tak, aby
odpovídaly novodobým standardům.
Teprve po této změně jsme se pustili do samotné pizzerie. Když
jsme po osmnácti letech odstranili dřevěnou příčku, která dělila
místnost na dvě, bylo to jako návrat do minulosti :-). Velkou místnost
jsme na obchod a pizzerii rozdělili pouze regály se zbožím. Zařídit
celý zbývající prostor pro nás byla velká výzva, protože jak chcete
vybavit místnost, která má v neděli sloužit jako pizzerie a zároveň se v
ní má v týdnu cvičit? Rozhodli jsme se skloubit obě věci dohromady a
na Vás bude, abyste posoudili, jestli se nám to podařilo.
Malých změn se dočkala i kuchyně, kterou bylo třeba lépe uzpůsobit
na nedělní vaření.
Loňské léto jsme poprvé vyzkoušeli péct pizzu v kamenné peci
vytápěné dřevem. Osvědčilo se to, ale pec nestačila – bylo tolik
zákazníků, že jsme se rozhodli vyměnit pec za větší. S tou nám půjde
pečení pizz mnohem lépe od ruky.

Upřímně musíme říct, že se velice těšíme na konec všech prací a
znovuotevření. Těšíme se z toho, že můžeme připravovat nejen něco
dobrého a zdravého na jídlo, ale také nabídnout cvičení a masáže a
podpořit tím lidi na cestě ke zdraví.
Fotky zatím nepřikládáme, protože ještě nejsme u konce, chybí nám
ještě pár procent :-). Ale co je nejdůležitější: Otevření plánujeme na
12.5.! Jste srdečně zváni!
vaše ASO.

Drazí sousedé,
rádi od Vás odkoupíme kvalitní a nestříkané ovoce a zeleninu z Vaší
zahrádky. Než k nám půjdete, raději nejprve zavolejte na telefon 776
659 796.
Děkujeme.
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Informace
Blahopřejeme jubilantům naší obce
V nejbližších dnech oslaví významná životní jubilea tito občané:
květen
červen
Šenková Jaroslava
Šindlerová Milada
Harhajová Julija
Orava Antonín
Ševčíková Bohuslava
Jiříčková Ludmila

červenec
Mašlaň Antonín
Hašová Marie

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

Vítáme nového občánka Zámrsk Šimona Hašu, který se narodil 21.4.2019

OZNÁMENÍ OBČANŮM

POPLATKY V ROCE 2019

Odvoz komunálního odpadu - systém vyvážení je stejný
fyzická osoba s trvalým pobytem 350,-Kč

Ceny zůstávají stejné

dítě do 15 let včetně 210,- Kč
chata, chalupa nebo trvale neobydlená nemovitost
roční poplatek 350,-Kč
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Poplatek ze psa zůstává stejný =

1 pes 100,-Kč
2 pes a další 200,-Kč
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Poplatek za stočné
se stanovuje z množství odebrané vody za minulý rok – počty odebraných
m3 za nemovitost obecnímu úřadu poskytuje VaK a.s. Vsetín

zastupitelstvo obce na zasedání 20.12.2006 stanovilo:
poplatek za stočné na 5,-Kč za 1 m3 odebrané vody
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Splatnost všech poplatků dle OZV je do 30.6.2019, občané mohou platit do pokladny na Obecním
úřadě od května, nebo domluvit se:
osobně na OÚ, e-mail: podatelna@zamrsky.cz, tel. 581 623536
Pozn.: V době od 13.5. do 17.5.2019 dovolená - účetní obce
V případě, že budete chtít využít platby převodem na bankovní účet obce:
Účet č.: 21620831/ 0100, Spec.Symbol: 1340, KS: 8
Variabilní symbol je číslo popisné nebo evidenční vašeho domu, chaty
V Zámrskách dne 30. 4. 2019
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Informace
Jak se da řilo obci čerpat dotace
Rok
dotace

Poskytovatel

Název

Cena projektu

Rok

2013

SZIF-Program
rozvoje venkova

Opravy lesních cest parc. č.
622, 620/1 I. etapa

2013

MMR – Program
obnovy a rozvoje
venkova

Víceú čelov é hřiště

2013

Úřad pr áce

VPP - údržba veřejn é zelen ě
v obci -platy zaměstnanců

2014

SZIF - Program
rozvoje venkova

Lesní cesty Zámrsky –
II. etapa

2014

Rozpo čet obce

Opravy Místní komunikace
k táboru č. 692, u v áhy, u Dubu, u
kaple, parc. č. 19, u obecn ího
úřadu, u DPS, spoj na Němetice,

2014

Úřad pr áce

VPP - údržba veřejn é zelen ě
v obci -platy zaměstnanců

239 386,00 K č

2015

Rozpo čet obce

Osv ětlen í víceú čelov ého
hřiště

131 589,00 K č

2015

Úřad pr áce

VPP - údržba veřejn é zelen ě
v obci -platy zaměstnanců

2016

Rozpo čet obce

2016

Olomoucký kraj

Autobusová zastávka
Oprava Pomníku padlých v 1
sv. válce, zpevn ěná plocha
před pomn íkem

Úřad pr áce

VPP - údržba veřejn é zelen ě
v obci -platy zaměstnanců

2016

Rozpo čet obce

Obnova lesního porostu
V Panšťáku, oplocení, vytý čení hranic
lesních pozemk ů, výsadby strom ů a
trvalek na odpočinkov é zón ě u hřiště u
kaple a veřejn á prostranství

2017

Rozpo čet obce

KD - PD zateplení, Energetický
posudek, Energetický štítek,
Pasport pro budoucí opravy KD,
Biologický pr ůzkum škůdců v KD

2017

Rozpo čet obce

2016

Vý še

Malotraktor s vlekem +
radlice pro úklid sn ěhu
Výměny odvodňovac ích žlabů
komunikac í, opravy propustk ů,
kamenivo na opravy m ístních
komunikací, Silni ční zrcadla

911 625,47 K č

0
Dotace proplacena
v roce 2014

Poskytovatel

Název

Cena projektu

2017

Úřad pr áce

VPP - údržba veřejn é zelen ě
v obci -platy zaměstnanců
Opravy kanalizace a
odpad ů v DPS – havarijn í stav

1 140 089,00 K č

400 000,00 K č

2018

Rozpo čet obce

288 666,00 K č

254 652,00 K č

2018

Rozpo čet obce

Oprava elektroinstalace
Obecní ú řad

399.612,10 K č

634 706,00 K č

2018

Ministerstvo
zemědělstv í

Oprava Hasičsk é zbrojnice

2018

Rozpo čet obce

Horizontální hydroizolace budovy
Obecní ú řad, zateplovac í systémy

Rozpo čet obce

Oprava fasády na budov ě
Obecn í úřad, om ítky venkovní
a vnit řní, nát ěr střechy,
výměna okna, truhl ářské a
klempí řské práce - budova Oú

Rozpo čet obce

Kulturní d ům – Zateplen í
obvodového plá ště

2 535 484,85 K č

300 429,00 K č

0

170 000,00 K č

2018

0

215 844,00 K č

668 429,83 K č

0

106 467,00 Kč

25 611,00 K č

2018

Vý še dotace

430 780,00 K č

87 377,00 Kč

0

51 080,15 K č

0

630.354,60 Kč

396 610,00 K č

269 502,82 Kč

0

336 364,44 Kč

877 197,05 K č

Akce pokra čuje v 2019

2018

Rozpo čet obce

Kulturní d ům – opravy vnit řníhospoda, kuchy ňka, WC,
společn é prostory

266 576,00 K č

Rozpočet obce

Vybavení knihovny -žaluziov é
skříně, psac í stoly, židle
čalouněn é

2018

Úřad pr áce

VPP - údržba veřejn é zelen ě
v obci -platy zaměstnanců

237 672,00 K č

133 430,00 Kč

0

0
Dotace bude v 2019

0
1 000 000,00 K č

Akce pokračuje v 2019

2018

339 498,00 K č

Podána žádost o
dotaci na MMR

188 752,00 Kč

0

608 638,00 K č

420 000,00 K č

0

Zpracovala Ledvinová Ludmila

0

157 043,00 K č

0

229 858,00 K č

0

296 843,63 K č

Oprava střechy KD

621 473, - Kč

0

zpracovala Ludmila Ledvinová

Tabulka třídění odpadu
rok

Papír- počet
Plasty-počet
Sklo-bílé
kontejnerů a tun kontejnerů a tun

Sklo-barevné

Komunální odpat- Velko-objemový
tuny
odpad

2014

79ks

2,53t

178ks 3,91t

6ks

1,19t

5ks

0,91t

49,87t

-

2015

60ks

2,5t

175ks 3,88t

5ks

1,03t

6ks

1,22t

49,95t

-

2016

82ks

3,08t

189ks 4,27t

7ks

1,35t

4ks

0,76t

53,77t

-

2017

89ks

3,26t

191ks 4,63t

9ks

1,8t

5ks

1t

54,31t

-

2018

99ks

3,95t

197ks 4,87t

10ks

1,88t

6ks

1,16t

56,1t

8,84t
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