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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
„Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle“, říká jedno
japonské přísloví. Proto bych Vám nejen ráda popřála příjemné prožití svátků
vánočních, zdraví a lásku, ale i dobrou vůli, tolik potřebnou k vyřešení mnohdy
malicherných sporů, které nás trápí. A pak, pokud jej nevyplašíme, přijde
k nám potichoučku kousek toho malého štěstí, na které všichni tolik čekáme a
které mnohdy nejsme připraveni rozpoznat. Využijme chvilku klidu v tom
předvánočním shonu a pokusme se naslouchat. Naslouchat svému vnitřnímu
hlasu a citu, jen tak budeme schopni dosáhnout rovnováhy a klidu, tolik
potřebného k dalšímu našemu konání.
„Se štěstím je to jako s brýlemi. Často je marně hledáme, a ony nám sedí na
nose.“ (německé přísloví).
Pojďme tedy svému štěstí naproti a nezapomeňme, že hledáním velkého štěstí
můžeme ztratit ta malá štěstíčka, která jsou jistě součástí našeho bytí
a jen
čekají na své odhalení.

VESELÉ VÁNOCE !
Ing. Salome Sýkorová (starostka)
Vánoce kouzla svá otvírají, lidé se zas více rádi mají …..

To jsou úvodní slova básně, kterou se , kromě jiného, teď v předvánočním čase učí děti v naší mateřské škole.
Vždyť hezké vztahy, láska a úcta k druhému člověku a jeho práci, je základem všeho tvoření.
Jsem šťastná, že mohu konstatovat, že v Zátoru je tvořivých lidí, kterým záleží na budoucnosti obce, hodně.
Dokázala to i součinnost lidí při realizaci, ale především účast občanů na nedávném IV. Vánočním svícení. Bylo
neuvěřitelně dojemné vidět nejen spoustu světýlek v průvodu, ale cítit i světýlka
v duších všech
zúčastněných.
Je vidět, že si nová tradice v Zátoru našla své kořeny a Vám všem za to děkujeme. Máme za sebou pro někoho
více či méně úspěšný rok 2006 a za branami je již rok 2007. Dovolte ,aby zbývající slova úvodní básně byla i
přáním pro Vás pro všechny.

Kéž láska v trvalku promění se,
světlo a klid v duši rozhostí se.
Přejme si , ať se dál máme rádi ,
ať se s námi štěstí kamarádí.
Za děti a zaměstnance MŠ ředitelka Zdeňka Vávrová

VÁNOCE - slovo, jež zaznívá po celém světě. Mladí i staří jsou jím jakoby okouzleni a prožívají chvíle napětí a
očekávání. Co vlastně jsou vánoce?
Lidé se domnívají, že 25. prosinec je dnem narození Ježíše Krista. Vánoce jsou tím nejpodivuhodnějším
svátkem, který existuje. Jsou překvapením, které Bůh připravil lidem. O Vánocích totiž živý a všemocný Bůh
ukazuje svou lásku tím, že se stává zcela malým a slabým. Stvořitel se vydává svému stvoření - to je ten
největší dar Boha člověku. A všechny ty dárky které si o vánocích dáváme jsou odezvou tohoto DARU, který
nám ukazuje, že bychom měli dávat druhým sami sebe – vztah!
My se často snažíme vynahradit skřípající vztahy v rodině hromadou dárků. A tak se mnohdy těch našich
vánoc zmocňuje průmysl a obchod, takže se stávají záležitostí peněženky. Vánoce jsou ale svátky vztahů! Bůh
se nestal člověkem proto, abychom se jednou za rok sentimentálně dojímali u vánočního stromku nad
hromadami balícího papíru, kilometry pozlacených stužek, hromadami vánočních pozdravů a hromadami jídla
na vánočních stolech!
Dejme letošním vánocům opět původní význam – obnovujme vztahy k lidem, zvláště nejbližším. Pak budou
vánoce pro nás i pro ně opravdovým DAREM.
To vám všem spolu s volontéry přeje a k tomu žehná Marcel Krajzl,
farář.
Bohoslužby v Zátoru o vánocích:
Neděle 24.12. – 4. neděle adventní – 11.00 mše sv.
Pondělí 25.12. – Boží hod vánoční –
0.00 půlnoční bohoslužba
- 11.00 mše sv.
Úterý 26.12. – Svátek sv. Štěpána – 11.00 mše sv.
Pátek 29.12. – Sv. Tomáše Becketa – 16.45 mše sv.
Neděle 31.12. – Svátek sv. rodiny –
11.00 mše sv.
Pondělí 1.1. 2007 – Slavnost P. Marie –11.00 mše sv.
Informace od našich fotbalistů
Po podzimní sezóně 2006/2007 obsadilo mužstvo mužů krásné 1.místo a v jarní sezóně budou bojovat o postup
do vyšší soutěže (OP muži). Dorostenci se umístili na 9. místě a žáci obsadili 7.místo.
Naši fotbalisté pilně trénují i v zimní přestávce a to v místní tělocvičně ZŠ Zátor. Muži chodí vždy v pátek od
19.00 - 20.30 hod.,žáci v sobotu od 16.00 - 17.30 hod., a dorostenci také v sobotu od 17.30 - 19.00 hod..
Hledáme pořád trenéra k žákům !!!
A na závěr bychom chtěli popřát občanům šťastné a veselé vánoce a do Nového roku 2007 jen to nejlepší!!!
Josef Moškoř, jednatel SK Zátor

Důležité informace pro občany
Svoz domovního odpadu v době vánoc: 22. prosince 2006, tj. v pátek
25. prosince 2006 svoz odpadu nebude
Svoz PET lahví (pytle): 28. prosince 2006, tj. ve čtvrtek
Oznamujeme občanům, že ve dnech od 21. prosince 2006 do 1. ledna 2007 bude Obecní úřad
Zátor z důvodů čerpání dovolené uzavřen. V případě nutnosti volejte starostku Ing. Salome
Sýkorovou na tel. 724 178 620.

