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65 LET OD SLOUČENÍ LOUČEK A ZÁTORU!

Vážení spoluobčané
V dubnovém čísle našeho zpravodaje jsem věnovala pozornost
nepořádku, který se s přicházejícím jarem objevil v katastru naší
obce. Nyní mě trápí neohleduplnost
některých spoluobčanů. Množí se
nám stížnosti, že si lidé nedovedou
zorganizovat práci tak, aby hlukem
z různých sekaček, motorových pil,
SLOVO STAROSTKY
křovinořezů, fréz a jiných hlučných
nástrojů neobtěžovali ostatní, kteří chtějí po pracovním
týdnu zaslouženě v neděli odpočívat. Proto dáme v září
do programu zasedání zastupitelstva návrh obecně závazné vyhlášky „ O ochraně před hlukem“. Dle mého názoru
i názoru lékařů dnešní uspěchaný, hektický způsob života
má velmi neblahý vliv na naše zdraví. Množí se civilizační
choroby, jako je porucha spánku, psychické problémy, nespavost, atd. Proto je pro nás zdravý odpočinek velmi důležitý. A tak znovu prosím všechny o ohleduplnost a vzájemné
pochopení. Vždyť dobré sousedské vztahy jsou základem
spokojeného soužití.
Dále mě velmi rmoutí, že i v letních měsících se vyskytují
případy nepříjemného zápachu a tmavého kouře z komínů,
jež zahalí nejbližší okolí na dlouhou dobu. Není třeba připomínat, že v závislosti na kvalitě ovzduší se vyvíjí i kvalita
našeho života a opět má neblahý vliv na naše zdraví. V jedné písni se praví: „Jaký si to uděláš, takový to máš“, proto
je třeba, aby každý z nás začal sám od sebe a přemýšlel, jak
může přispět ke zkvalitňování životního prostředí a vzájemného soužití.
Po celé léto se potýkáme s nedostatkem vody v řece Opavě, Zátoráčku, místních studnách. Letošní neobvyklé sucho
nás vede k zamyšlení, že bychom si měli vody a zejména
vody pitné více vážit. Proto chci poprosit o disciplinovanost
ve spotřebě vody k zalévání zahrádek a pečlivému zvažování priorit. Naše obec čerpá do vodovodního řádu vodu
ze Slezské Harty, v níž je vody dostatek a nemusíme se o ni
bát. K pramenu kyselky se v době prázdnin sjížděli nejen
místní, ale i lidé ze širokého okolí. Její osvěžující účinek přišel v parných dnech všem vhod. O to víc mě potěšilo, že pan
Jiří Němec, když zjistil, že zařízení nefunguje, rychle je sám
iniciativně opravil.
Vážení, udělejte něco pro své bezpečí a nepouštějte cizí
lidi do svého domu. Záminky jsou různé, prodej drobných
předmětů, prádla, věcí do domácnosti, nákup levnější energie, pojištění. Většinou chodí minimálně ve dvojici. Jeden
zabaví, druhý okrade. Policie ČR řešila v naší obci nejeden
případ. Jedná se zejména o naše starší, důvěřivější občany.
Mám radost z toho, že uplynulo pět let udržitelnosti
projektu, a můžeme vařit pro cizí strávníky. Takže mám
tu příjemnou povinnost vám oznámit, že školní jídelna již
od 1. října bude vařit nejen školákům, ale i všem, kteří bu-

dou chtít tuto službu využívat. Prosím, kontaktujte během
září vedoucí školní jídelny paní Olgu Glacovou na čísle
554 645 018.
Pochvala patří všem, kteří poctivě třídí odpad, dbají
na hezký vzhled nejen svého majetku, ale i svého okolí. Velkým problémem v současné době jsou čističky odpadních
vod, ve kterých končí odpad, který patří do odpadkového
koše. Jsou to např. dětské pleny, hygienické potřeby, kondomy, tyčinky na čištění uší, tampony, hadry, zbytky jídel,
slupky z brambor. To vše způsobuje nemalé provozní potíže
a následnými opatřeními prodražuje provoz zařízení. To se
pak nutně musí odrazit v ceně stočného. Cesta s odpadkovým košem je zřejmě delší než na záchod. Bohužel anonymita konání nejen v tomto případě vede k naprosté lhostejnosti a nerespektování pravidel. Což vidíme i na v současné
době hodně diskutovaném tématu tzv. pejskařů, kteří milují
své mazlíčky, ale nejsou ochotni po nich uklízet.
V naší obci se stále něco děje. Uvědomuji si, jak je důležité, aby se tady občané cítili dobře. Proto věnujeme značné
finanční prostředky na podporu zájmové činnosti. Velmi si
vážím všech, kteří v době prázdnin vytvářeli zábavu pro
mládež i dospělé, a děkuji jim (za akce Na elektrárně – dětské dny, plavání v kanále a rozloučení s létem, za soustředění fotbalové mládeže v Lipové, našim hasičům a sportovcům za spoluorganizování akcí – Zátorské léto, Eldorádo,
Memoriál, hasičskou soutěž mladých)… Jejich zásluhou byly
zátorské prázdniny úžasné!
Léto končí, škola se blíží. Přeji všem školákům radostné
vykročení do nového školního roku a nechť je jejich studijní
úsilí korunováno úspěchem.

Těším se na setkání s biskupem ostravsko – opavské
diecéze Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem, OPraem., který v pátek 11. září 2015 opět navštíví Zátor. Jsem
ráda, že otec biskup jezdí do Zátoru rád. Vážím si toho, že
se zajímá o názory zátorských občanů, se kterými se chce
potkat po mši svaté v 18 hodin v sále KD. V době tak složité
a náročné, jakou právě prožíváme, může pro nás všechny
být rozhovor s tímto významným člověkem velkým duchovním povzbuzením. Věřím, že v pátek 11. září v 18 hodin
přijdete do kulturního domu ve velkém počtu.
Salome Sýkorová, starostka obce

Znovu upozorňujeme zejména starší občany naší
obce, aby nepouštěli do svých příbytků cizí osoby,
které většinou pod záminkou nabídky levnější
energie či plynu seniora okradou. V současné době
se zde pohybují dva mladí muži v tmavém autě.
Nepozornost důvěřivých má již své oběti
v Zátoru, Lichnově, Opavě.
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INFORMACE PRO VÁS
Firma Inchroma se omlouvá za noční hluk způsobený
samovolným spuštěním sirény. Čidlo, které způsobilo
problémy, je již vyměněno. Děkuje vám za pochopení.

Zápis ze zastupitelstva
Zasedání ZO konané dne 23. 6. 2015 v 17.00 hod v sále KD.
ZO Zátor se sešlo v plném počtu 9 členů. Zasedání vedla
starostka obce Ing. Salome Sýkorová.
ZO schvaluje:
•• rozpočtové opatření č. 3:
Příjmy:		
4.940.000,– Kč
Výdaje:		
4.940.000,– Kč
Příjmy z prodeje majetku Povodí Odry, s.p. a část výdajů
k zakoupení nového osobního automobilu a prodej starého.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
•• závěrečný účet obce Zátor včetně účetní závěrky bez
výhrad. Stav účtů k 31. 12. 2014: základní účet 8.
129.038,15 Kč, účet u ČNB 707.411,66 Kč a Sociální
fond 14. 772,64 Kč. (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
•• audit obce Zátor za rok 2014 bez výhrad. Na základě
přezkoumání hospodaření obce Zátor nebyla zjištěna
žádná skutečnost, která by vedla k přesvědčení, že
přezkoumávané hospodaření není ve všech významných oblastech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumání hospodaření, par. 10 odst. 3, písm. a).
Žádná opatření k nápravě tedy nejsou uložena. (pro 9,
proti 0, zdržel se 0)
•• smlouvu o kontrolní činnosti a kontrolu nahrazující interní audit. Schvalujeme smlouvu o kontrolní činnosti
ZŠ a MŠ Zátor za rok 2015 firmou DIRECT EKONOMY
a.s., se sídlem Praha 3, Malešická 936 za částku 12.000
Kč bez DPH a interní audit za částku 10.000 Kč bez
DPH. (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
•• realizaci přezkoumání hospodaření obce Zátor za rok
2015 firmou DIRECT EKONOMY a.s., se sídlem Praha 3,
Malešická 936 za částku 12.000 Kč bez DPH a interní audit
za částku 25.000 Kč bez DPH. (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
ZO Zátor
1. ověřilo ve smyslu ustanovení § 54 odstavce (2) zákona
č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“) soulad Územního plánu
Zátor – Změny č. 2 s Politikou územního rozvoje
ČR, ve znění 1. aktualizace, se Zásadami územního
rozvoje Moravskoslezského kraje, se stanovisky
dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje
2. s o u h l a s í s vypořádáním připomínek podaných
k návrhu Územního plánu Zátor – Změny č. 2. viz.
Kapitola M) odůvodnění Územního plánu Zátor –
Změny č. 2.
3. v y d á v á ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm.c)
stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst.
2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, § 171 a následujících
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správního řádu Územní plán Zátor – Změnu č. 2,
Územního plánu Zátor vydaného Zastupitelstvem
obce Zátor dne 5. 5. 2008 jako opatření obecné
povahy s č.j. 133/05/2008, které nabylo účinnosti
dne 21. 5. 2008 a jeho Změny č. 1, vydané dne
14. 12. 2012, která nabyla účinnosti dne 19. 1. 2013.
4. u k l á d á starostce obce: dle § 173 odst. 1 správního
řádu ve vazbě na § 172 odst. 2 správního řádu oznámit
vydání Územního plánu Zátor – Změny č. 2 veřejnou
vyhláškou. (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
ZO schvaluje:
•• záměr prodeje pozemku parc. č. 379 o rozloze 311 m2
v k. ú. Zátor, obec Zátor, okres Bruntál, zapsané na LV
216 a jejímž vlastníkem je obec Zátor. Záměr za cenu
znaleckého posudku včetně doprovodných nákladů.
(pro 8, proti 0, zdržel se 1)
•• prodej pozemku parc. č. 511 o rozloze 84 m2 v k. ú.
Zátor, obec Zátor, okres Bruntál, zapsané na LV 216
a jejímž vlastníkem je obec Zátor. Záměr za cenu znaleckého posudku včetně doprovodných nákladů paní
Lucii Němcové. (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
•• prodej 30 kusů židlí ZŠ a MŠ Zátor, stáří 5 let, pořizovací cena 1.100,– Kč. (pro 8, proti 1, zdržel se 0)
•• odkoupení pozemku v k. ú. Zátor par. č. 698 ideální
½ od paní Libuše Petrové za 100,– Kč za m² starostka
obce je pověřena podepsáním smlouvy a Ing. Albrecht
Jiří geodetickým rozdělením. Výše uvedení parcela
bude sloužit pro realizaci dětského hřiště v horní části
obce. (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
•• partnerství - družbu se zahraniční obcí Chrzastowice
Polsko za účelem přeshraniční spolupráce. (pro 9, proti
0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo bere na vědomí:
•• příspěvek Galerii v kapli
•• Den ohňů a pietní akt k 70. výročí osvobození Zátoru
•• přípravu na Zátorské léto, program Zátorského léta
•• přípravu na Zátorské Eldorádo, program Eldoráda
•• vývoj situace soudní spor Bismarck a ručitelský závazek obce ve výši 2.000.000,– Kč
•• přidělení bytů Zátor č.p. 130 byt. č. 3 panu Břetislavu
Burdovi a Zátor č.p. 86 byt č. 7 paní Lence Blahutové
•• zahájení stavebních prací na kabinách SK Zátor v jarních měsících roku 2016
•• realizace přípravné třídy v ZŠ, schválení KÚ MSK
•• závěrečný účet DSO Loučka
•• závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko
•• zahájení vaření pro cizí strávníky ve školní jídelně od
1. 10. 2015
•• informace starostky o plánovaných akcích:
•• chodník horní Zátor
•• oprava bývalé hasičské zbrojnice
•• oprava místních komunikací
•• výstavba sběrného dvora
•• oprava komunikace nad p. Sedlákem, Šebestíkem
a Polzerem - horní Zátor, ZO navrhuje zatím komunikaci uzavřít pro automobily a nechat ji pouze pro pěší, ve
vlastnictví obce je pouze místní komunikace, navrhuje
se řešení přes dotační program.
•• diskuzi ke kamerovému systému, informace starostky

Důležitá telefonní čísla - V případě poruch volejte
Porucha plynu:
Porucha el. vedení:
Porucha vodovodu:

RWE 1239
ČEZ 840 850 860
555 537 300
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Informace k tříděnému odpadu
V loňském roce naše obec vytřídila a předala
k využití celkem 42.360 tun odpadu a úspora, kterou jsme přispěli ke zlepšení životního prostředí
a snížení uhlíkové stopy, představuje Emise CO₂
ekv. 63,826 tun, Úspora energie: 1 537 866 MJ.
Objem finanční prostředků, které naše obec získala od společnosti EKO-KOM a.s. za třídění činil
86 549,– Kč. Tyto prostředky budou použity na nákup zvonů na tříděný odpad a plastových pytlů,
které si můžete vyzvednout na obecním úřadě.
Po konzultaci se svozovou firmou upřesňujeme
třídění plastů v naší obci.
Do zvonů a plastových pytlů svážených poslední
pondělí v měsíci můžete třídit:
•• sáčky a fólie
•• plastové nádoby a lahve
•• PET lahve
•• kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků
•• výrobky z plastů
•• polystyren
•• krabice od mléka a nápojů označeny TETRA PAK
Vážení občané, chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se aktivně podílejí na třídění
odpadu v naší obci a tím přispívají ke zkvalitnění
životního prostředí. Velký dík patří také Základní
a Mateřské škole Zátor za sběr papíru, žáci nasbírali od října 2014 do června 2015 neuvěřitelných
16,57tun papíru.
Odpadové hospodářství Obce Zátor

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO PŘISPĚVATELE:

Prosíme všechny zájmové organizace podporované obcí, aby podávaly pravidelně vždy před uzávěrkou zpravodaje zprávy
o své činnosti včetně fotografické přílohy. Nejpozději do 10. dne sudého měsíce.
Děkujeme za vaše příspěvky a prosíme, abyste posílali fotky v kvalitě minimálně 1600x1200 bodů (A6/300dpi). Sami
laskavě vyberte ty fotografie, které chcete vytisknout. Vy sami přece nejlépe víte, co chcete ukázat a čím se chcete
pochlubit.
Děkujeme

PTÁTE SE, ODPOVÍDÁME
Podle našeho názoru u silnice do Čakové chybí chodník. Proč se s jeho výstavbou pořád nepočítá a přitom
se buduje chodník na Brantické?
Problematika chodníku směrem do Čakové je poněkud
složitější, než by se mohlo zdát. Mezi obcemi není proluka
na rozdíl od Brantické ulice a horního Zátoru. Náš chodník
by musel navazovat na chodník čakovský. Obec Čaková momentálně s výstavbou chodníku nepočítá. Původní chodník
vznikl podél silnice 1. třídy č. 45, na což obec získala vázanou dotaci.
Jak pokročila příprava výstavby přehrady v Nových
Heřminovech?
Výstavba vodní nádrže vstupuje do fáze realizace územního rozhodnutí etapy rekonstrukce vodního toku v obci
Zátor a Brantice. To znamená, že Povodí Odry zpracovává podrobnou projektovou dokumentaci umístění stavby
v území včetně dořešení majetkových vztahů. Tím se začátek realizace posunuje na rok 2017 až 2018.
Kdy se začne s budováním na fotbalovém hřišti?
V současné době se připravuje položkový rozpočet a všech-

ny podklady pro vyhlášení soutěže. Začátek prací předpokládáme po ukončení fotbalové sezóny.
Proč ještě není hřbitov v pořádku?
13. srpna na pokyn starostky tam byly odfrézovány všechny čnící pařezy a zaměstnanci obce vyhrabali celý hřbitov,
protože byl plný listí a větviček v důsledku sucha. Dále zaměstnanci obce uklidili hroby P. Navrátila a jeho rodiny.
Do konce srpna budou ořezány lípy na hřbitově tak, aby
listí nepadalo do okapů kostela a nové osvětlení nezanikalo ve větvích. Firma Pekárek stále dokončuje práce na fasádě a úpravě okolí kostela. Investorem těchto prací je biskupství.
Paní starostka vysvětluje
Po zjištění, že k domu Na vyhlídce místo požadované kvalitní hlíny připutovala hromada zeminy s kostmi a kameny,
musela firma na můj příkaz hromadu odvézt a terén upravit.
Mým úmyslem bylo zkrášlit okolí domu a upravit pozemek
pro výsadbu květin, což z přivezeného matriálu bohužel
nebylo možné. Byla jsem velmi zklamaná přístupem firmy
vzhledem k vstřícnosti, se kterou obec přistupovala po celou dobu jejich působení na hřbitově, jež je majetkem obce.
Chápu zděšení seniorů bydlících v domě, kteří byli ochotní
přivezenou hlínu sami zpracovávat. Zacházení s ostatky
při výkopových pracích na hřbitově bylo neetické a nemělo
s pietou a úctou k místu nic společného.
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POZVÁNKY
Setkání s biskupem
Římskokatolická farnost Zátor a Obec Zátor vás zve na
setkání s biskupem ostravsko – opavské diecéze Mons.
Františkem Václavem Lobkowiczem, OPraem. v pátek
11. září 2015 od 18 hodin v sále Kulturního domu obce Zátor. Program: moderovaná diskuze založená na dotazech
lidí, možnost osobního neformálního setkání. Malé pohoštění je připraveno. Těšíme se na každého z vás.

Traktoriáda
2. traktoriáda v obci Zátor bude
19. září na poli za hřbitovem. V 9 hodin bude sraz účastníků, v 10 projede
spanilá jízda celým Zátorem a Loučkami. Další záleží na počtu účastníků. Veškeré informace
naleznete na facebooku: traktoriáda Zátor, nebo přímo
u pořadatele Lukáše Kuchty (605 135 426).
Příjezdovou komunikací ke kostelu budou jezdit osobní automobily a traktory budou přijíždět zezadu od Iktusu.
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Kamil Krmášek (stačí SMS nebo na facebooku).
Pokud budete chtít podpořit kroužek i jinak, darujte např.
časopisy s přírodovědnou tématikou, staré atlasy, lupy, mikroskopy, dalekohledy apod. Budou určitě dlouhodobě využity. Staňte se našimi sponzory. I vašich 20 Kč měsíčně nám
velmi pomůže zlepšit naši práci. Číslo účtu spolku Bumblebees Čmeláci Zátor 2300453692/2010
Srdečně všechny zveme na následující akce!!!
•• Poslední prázdninový slet Čmeláků na základně v pátek
28. 8. 2015 v 17 hodin.
•• V pátek 4. 9. 2015 v 17 hodin v evangelické kapli, kde
bude opět drobné pohoštění a kávička, se koná:
•• Výstava fotografií ze Zátoru (Zlatka Durecová, Jaroslav
Matuška a Renata Čížová).
•• Výstava prací z výtvarné soutěže – Pohled do krajiny
z kostelní věže.

ZE ŽIVOTA OBCE
Slavnosti ohňů
V sobotu 27. června 2015 se poprvé konala akce s tímto názvem v naší obci a dnes již víme, že určitě nebyla poslední. Celý den provázel oheň v různých tvarech a podobách.
Ve 14 hodin po několika slovech o bezpečnosti a chování

Podzimní koncert v kostele
Termín a program oznámíme včas rozhlasem, plakáty a na
webových stránkách obce.

Čmeláci
Vážení rodiče a děti! Ve školním roce 2015/2016 se můžete opět hlásit do kroužku Přírodověda a ekologie.
Rozdělení do skupin:
1) pro 1. a 2. třídu každé pondělí v době od 15:30 do 17
hodin
2) pro starší děti každé úterý od 16 do 18 hodin
Seznámíme se s botanikou, geologií, zoologií, ochranou přírody a ekologií, tradicemi myslivosti, kynologií. Čeká nás
spousta dalších her, zajímavostí, výprav do přírody. Budeme
také využívat naši terénní základnu (Čmelín) nad nádražím,
zejména na víkendová pozorování. Kroužek bude fungovat
v prostorách klubovny Čmeláků – nad posilovnou a jako
vždy samozřejmě hlavně v terénu. Zahájení schůzek a nábor
nových členů bude 21. září pro první skupinu a 22. září pro
druhou. V případě zájmu se hlaste na telefonu – 739 652 277

na akci započal souboj týmů (4 soutěžní týmy) v rozdělání
ohně na čas. Soutěžící obdrželi krabičku sirek a připravené
ohniště. Další disciplínou byl Boj o oheň, úkolem byla výroba nosítek z přírodního materiálu, na které se položil hliníkový tácek a rozdělal oheň, který soutěžící museli přenést
od základny k vyznačenému stromu. Během tohoto zápolení
přijížděli i další rodiče a hosté, aby se účastnili týmového
vaření v kotlíku. Soutěžní týmy: Felcmanovi – pravý ruský
boršč, Wysogladovi – zelná polévka, Kyselovi – bramborový
guláš s houbami, Ondruškovi – polévka, Čížovi – pohanková polévka a guláš pro všechny účastníky a hosty. Nálada
byla skvělá, každý tým si zvolil jeden typ ohně, klasický,
strážní, kanadský krb apod. a vařilo se, ochutnávalo a chválilo. Všechny pokrmy byly výborné a na čerstvém vzduchu
chutnaly ještě více. Pak se všichni účastníci společně sesedli ke slavnostnímu ohni, aby mohl být zapálen. Z Krnova
přijely dvě kytaristky a rozjely zábavu táborákovými hity.
Následovala hra Bludičky. Každý soutěžící s čajovou svíčkou
v ruce musel dojít do cíle, cesta nebyla jednoduchá a cestou museli svůj plamínek chránit před záškodníky a větrem.
Komu plamínek zhasl, musel čekat na záchranu a opětovné
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zapálení svíčky od kamaráda. Nakonec se všem
společnými silami podařilo
cíle dosáhnout. Mezitím se
již připravovaly u základny louče ke společnému
průvodu s loučemi a účasti
na pietním aktu u památníku I. a II. světové války.
U památníku jsme rozžehli vzpomínkový oheň,
zazpívali jsme národní
písně a vyslechli si krátké
zamyšlení nad osudy lidí
a obětí těchto strašlivých
válek. Položili jsme věnec
a opět se vydali nahoru
na základnu, kde nás čekala symbolika rituálu keltských ohňů, které pro nás připravila paní Růženka Hradilová z Krnova. Bylo to velmi procítěné
a všichni si tento očistný a energií nabitý rituál užili. Jako
poslední tečka těchto slavností vzplál přesně o půlnoci bengálský oheň a ten ukončil tuto nádhernou akci. Ještě dlouhou
chvíli bylo vidět světýlka odcházejících účastníků směrem
k Zátoru. Věřím, že přístí rok se přidáte i Vy. Na závěr bych
rád
poděkoval
všem
účast ní k ům
za nasazení
a dobrou náladu, Obci Zátor za finanční
podporu
této veřejné
akce a hudebníkům za koncert, Janičce
Pastorkové
za originální oddílovou vlajku, kterou nám ušila a vyšila.
Děkuji organizátorům za přípravu dřeva, ohnišť, vaření, přípravu programu, zdravotní hlídku, úklid a hasičům za dohled.
Za všechny Čmeláky Kamil

Zátorské léto
Protože o loňské Zátorské léto byl zájem, rozhodli jsme se
pokračovat i v roce 65. výročí sloučení obcí Louček a Zátoru
a uspořádat oficiálně první ročník. Po 65 letech si Loučky
a Zátor zopakovali manželský slib, tentokrát v zastoupení
paní Andělky Markové (Loučky) a pana ing. Josefa Albrechta (Zátor) před starostkou obce ing. Salome Sýkorovou
a Bc. Marcelou Hudečkovou a před svědky paní Maríí Matějákovou (Loučky) a paní Miroslavou Domanickou (Zátor).
Posledně jmenovaná opět sestavila veršovanou obecní historii, kterou použijeme do obecní kroniky. Stejně jako loni
se našli zájemci o Běh zátorskými uličkami, který perfektně
připravila paní Laďka Němcová se svým týmem. Nejmladším účastníkem byla Elenka Krajčovičová, nejstarším byl
její dědeček pan Jaroslav Míček. V parku se nás sešlo víc
než loni, tentokrát nám totiž přálo i počasí. Děti se vyřádily
dosyta. Už podruhé k tanci a poslechu hrála skupina FUNNY Olomouc ke spokojenosti návštěvníků. Bohužel nikdo nenašel odvahu jít si zatančit. Občerstvení bylo dost a koláčky
paní Richtárové všem chutnaly.
Neuvěřitelná poptávka byla o projížďku po vesnici, zástup
trpělivě čekajících se po celé odpoledne nezmenšoval. Celou
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dobu pan Zapletal neúnavně vozil v bryčce zájemce. Těch
bylo tolik, že je nedokázal všechny uspokojit a umravnit. Zábava byla určena především dětem.
Také posezení u kyselky bylo velmi příjemné, nad kávičku ze
zátorské kyselky není, zátorské zmije byly výborné a po lázeňských pohárcích se zaprášilo. Za rok na shledanou.
Vážená nevěsto,
vážený ženichu,
milí spoluobčané!
65 let… Je to moc, nebo málo?
Žít tyto roky v naší obci jistě za to stálo.
1. července padesátého roku
požádal Zátor obec Loučky o její ruku.
Toho dne veselku spolu slavili
a v jednu vesnici se tenkrát spojili.
A že to byl opravdu dobrý krok,
přesvědčujeme se o tom každý rok.
65 let už jsou šťastně spolu,
o všem se radí u jednoho stolu.
Zátor byl dobrý v zemědělství,
Loučky zas v průmyslovém hospodářství.
Když přišla doba a vláda nařídila družstva založit,
báli se občané, jak v tom těžkém období budou žít.
Ale s láskou, zdravým rozumem a skromností
přežili všechny trable ke své radosti.
Hospodaří už spolu dlouhá léta,
lidi mají radost, že jejich obec vzkvétá.
Roky běžely, měnili se prezidenti i starostové,
z vlády přicházela nařízení a věci nové.
Překousnout je někdy bylo velkým umem,
zvládlo se vše selským rozumem.
Co všechno se za ta léta u nás vybudovalo,
nebudu vyčíslovat, není toho málo.
Jenom dvě katastrofy chci připomenout,
na které žádný z nás nemůže zapomenout.
Když dva roky po sobě zalila nás velká voda,
to, že jsme vše přestáli, nebyla náhoda.
Tenkrát lidi při sobě opravdu byli
a svoji obec si ještě víc zvelebili.
A když je na obci vedení dobré,
dobře se žije občanům v každé době.
Důkazem toho, že to tak opravdu je,
Zátor-Loučky kamennou svatbu oslavuje.
Proto všechno nejlepší naší obci přejeme
a nadále si ji zkrášlujeme a budujeme.
Tito dva lidé, kteří přede mnou stojí,
obec Zátor a Loučky představují.
Za nás za všechny pan Zátor a paní Loučky slibují,
že po 65 letech svůj svatební slib obnovují.
Tak hodně štěstí, naše drahá obci.
Život v tobě bude krásný, když nebudeme sobci.
Slibujeme, že nadále tě budovat budeme
a teď všichni společně slavit půjdeme.

Pohled do krajiny z kostelní věže
Tak zněl námět výtvarné soutěže, který měl za cíl zvýšit
fantazii účastníků a zkusit si představit pohled do krajiny
z věže zátorského kostela a přenést ji na papír v libovolné výtvarné technice. Za odměnu měli malí i velcí umělci
možnost svést se kočárem a podívat se z kostelní věže doopravdy. Samozřejmě, že zvěst o možnosti prohlídky mezi
návštěvníky Zátorského léta se rychle roznesla. A tak zájem o výstup nahoru byl velký. Jelikož tyto prostory nejsou
připraveny na pohyb mnoha osob, bylo stanoviště zájemců
o prohlídku u varhan, kde je čekal Prokop a řídil nástup zá-
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jemců. Odtud se tří až čtyřčlenné skupinky vydávaly vzhůru
k vyhlídce. Počasí bylo příznivé a výhled překrásný. Mnozí
účastníci výstupu byli velmi okouzleni a nadšeni možností prohlídky a v nejednom případě se svěřili, že žijí v Zátoru tolik let a nikdy zde nebyli. A tak jsem chodil nahoru
a dolů, vyzvedával nové a nové zájemce o výhled a cestou je
upozorňoval na bezpečnost, kde se musí sklonit, kterému
prknu či díře v podlaze po hodinových závažích je lépe se
vyhnout. Musím všechny pochválit za ukázněnost a tak se
prohlídka obešla bez nehod. Téměř po třech hodinách nápor
návštěvníků ustal a já zavřel obří okenice na věži, zamkl
kostel a vydal se zpátky do parku, kde Zátorské léto pomalu končilo. Musím se přiznat, že přesný počet schodů jsem
již zapomněl, tak příští rok určitě budu počítat lépe. Děkuji touto cestou panu faráři za podporu a první provedení
po věži. Pokud bude zájem, budu příští rok v prohlídkách
pokračovat.
Za Čmeláky zátorský věžník Kamil

Zátorské Eldorádo
Myslím, že 12. Eldorádo proběhlo ke spokojenosti všech.
Den plný her pro děti i dospělé se vydařil nejen díky výborné práci a organizaci ze strany SK Zátor, ale i obce, která
nejen pomohla s organizací, ale samozřejmě opět finančně
zajistila celou akci. K úspěšnosti přispělo i nádherné počasí.
Největší zájem byl o aktivity kolem vody. Návštěvníci však
nikterak nezaostávali v konzumaci nápojů a různých lákadel – stejky, zmrzlina, lupínky…. 30 prodaných beček piva je
toho důkazem Celé odpoledne bylo zakončeno jako obvykle
ohňovou show, koncertem kapel a nádherným ohňostrojem,
na který, jak jsem slyšela, se občané přišli dívat na most
u Iktusu. Protože chceme mít program stále lepší a pestřejší, chystáme na příští rok překvapení. Protože se nám líbil
nápad obce Brantice, kteří organizovali na svém karnevalu
vyhlídkové lety vrtulníkem, můžete se těšit, že i vy uvidíte
svoji vesnici z ptačí perspektivy. Těšíme se na další ročník.

červenec - srpen

Družstvo mužů:
Slezské Rudoltice - 19. místo z 21 družstev
Rýžoviště - 7. místo z 22 družstev
Velké Kunětice - 14. místo z 21 družstev
Leskovec n. Moravicí - 8. místo z 23 družstev
Stará červená voda - 5. místo z 20 družstev
Široký Brod - 11. místo z 23 družstev
Široká Niva - 5. místo z 20 družstev
Lipová Lázně - 6. místo z 20 družstev
Suchá Rudná (noční soutěž) - 9. místo z 20 družstev
Moravskoslezský kočov - 1. místo z 10 družstev
Družstvo žen:
Slezské Rudoltice - 7. místo z 10 družstev
Ryžoviště - 5. místo z 9 družstev
Velké Kunětice - 8. místo z 8 družstev (neplatný pokus)
Leskovec n. Moravicí - 6. místo z 8 družstev
Stará červená voda - 7. místo z 10 družstev
Široký Brod - 8. místo z 8 družstev
Široká Niva - 6. místo z 10 družstev
Lipová Lázně - 8. místo z 11 družstev
Suchá Rudná (noční soutěž) - 10. místo z cca 13 družstev
Moravskoslezský kočov - 1. místo z 8 družstev
Za podpory Obecního úřadu Zátor nám budou zakoupeny nové sportovní dresy.

Hasiči
4. 7. 2015 se konala pohárová soutěž mladých hasičů na fotbalovém hřišti. Soutěže se zúčastnilo 18 družstev mladých hasičů. Z toho 11 družstev v kategorii starších žáků
a 7 družstev v kategorii mladších žáků. Naši mladší žáci se
umístili na krásném 2. místě a starší žáci byli na 7. místě.
Soutěže se zúčastnilo i družstvo z Raškovic u Frýdku Místku, kteří si vybojovali 1. místo.

Planka J. ml., Straka J., Wysoglad J. ml., Miturová A., Mika R.,
Kucharská K., Nálepová K., Matějáková R., Suhaj M., Šimíčková L.,
Matějáková B., Nálepa Martin - na fotce chybí Matěják Tomáš
a Matějáková Michaela

19. 7. 2015 se konal II. ročník Memoriálu „ DĚDY MATĚJÁKA“ v rámci Hasičské Ligy Praděd. Družstvo mužů se umístilo na 12. místě z 23 družstev a družstvo žen se umistilo
na 8. místě z 13. družstev.
Dále byli naši hasiči na brigádě loupání česneku u rodiny
Hlaváčových. Z výdělku zakoupíme nový rozdělovač.
V rámci Hasičské Ligy Praděd se naše družstva zúčastňují
každý víkend soutěží nejen v okrese Bruntál ale i na Jesenicku. Zatím nejlepší čas mužů v požárním útoku je 16:61
vteřin a ženy 20:65 vteřin. V celkové tabulce se naši muži
drží na 10. místě z celkových 27 družstev a ženy jsou na 7.
místě z 17 družstev žen.
v popředí Matěják Tomáš a za ním Wysoglad Jaromír ml.
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PLAVECKÉ ZÁVODY

II. ročník Memoriálu „Dědy Matějáka“

V sobotu 18. července se v hospůdce na Elektrárně uskutečnil již 12. ročník plaveckých závodů – Memoriál Bedřicha Merty. Počasí bylo ideální právě pro tuto akci a podvečerní malá přeháňka byla jen příjemným osvěžením.
Organizátoři si pro veřejnost připravili tradiční plavání
v kanále pro všechny věkové kategorie a také nemohlo chybět lovení bečky. V podvečer si potom pánové hodili bečkou
do dálky a dámy koštětem. V průběhu celého odpoledne
byl připraven bohatý doprovodný program pro malé i velké jako plavba v kánoích na řece, různé aktivity pro děti
a skotačení na nové trampolíně. Večer bylo vše ukončeno
diskotékou pod širým nebem. Vstup a veškerý program byl
zdarma a bylo připraveno i bohaté občerstvení. Děkujeme
všem návštěvníkům akce a také všem zúčastněným soutěžícím. Pořadatelé rovněž děkují všem sponzorům této akce
za krásné a hodnotné dary, které soutěžící mohli vyhrát.
Velké díky patří společnosti OKAY Krnov za sponzorský dar
v podobě LCD televize LG, kterou náhodným, ale i trošku
zašmodrchaným losem vyhrála paní Hana Chytilová.
Kategorie děti do 8 let
Vít Ondrušek 1. místo
Jakub Kutlák 2. místo
Š. Peňáz 3. místo

část členů SDH

Rozpis utkání SK Zátor na podzim 2015
(9:00) utkání žáků v sobotu 29. 8. 2015 v Břidličné.
(10:00) utkání starší přípravky v sobotu 17. 10. 2015 v Městě
Albrechticích.
U mladší přípravky čtvrtek 1. 10. 2015 na 16:30 v Krnově (B);
utkání 28. 10. 2015 s Krnovem A na 12:00.

Letní soustředění fotbalové přípravky
SK Zátor
V termínu 22.–25. 7. 2015 (středa – sobota) proběhlo soustředění 17 chlapců fotbalové přípravky SK Zátor v Horní Lipové. Pohodlné ubytování bylo zajištěno v penzionu Na Stráni. Na místo se přepravili autobusem, měli s sebou také 1
osobní auto. Trenéři: Petr Gajdoš, Vratislav Hruzík (vedoucí
soustředění). Program: ranní rozcvička, dopolední trénink
na multifunkčním hřišti nedaleko ubytování (9:00 – 11:00)
a zábavné odpoledne. Kuchyni si vzala na starost paní Lenka Gajdošová. Na snídani si kluci mohli vybrat a nabídka
byla bohatá: páreček, sýr, jogurt, rohlík s máslem, k tomu
zelenina. Na celé čáře vyhrávala nutela s rohlíkem, jak
kluci říkali VIP snídaně. K obědu měli špagety, kuřecí čínu
a kuřecí řízek. Soustředění bylo určeno pro hráče ročníku
2005 a mladší, tedy pro ty, kteří mohou hrát v příští sezóně.
Kluci si udržovali pořádek, záleželo jim na tom, aby získali
co nejvíce bodů do soutěže. Pomáhali také při úklidu. Večer s pomocí paní Lenky úspěšně zahnali stesk po domově,
na který během dne neměli čas myslet. Na televizi si ani nevzpomněli. Počasí jim přálo. Trenéři byli spokojení a ohlasy
rodičů kladné.
Náklady:
Autobus: 6.000,– (1 cesta do 3.000,– vč. DPH) Zdenek Jelínek
Strava: 8.000,–
Ubytování: 10.000,– (7200 + 2400 + rekreační poplatky)

Kategorie děti 8-15 let
Lukáš Klimecký 1. místo
Pavel Sleha 2. místo
Vítězslav Bajtek 3. místo
Kategorie ženy
Kamila Němcová 1. místo
Jiřina Míčková 2. místo
Regína Ferková 3. místo
Kategorie muži
M. Peňáz 1. místo
Charlie 2. místo
Jakub Vaculík 3. místo
Výlov bečky
Šebek a spol. 1. místo
J. Míček, J. Vaculík, R. Vaculík
2. místo

J. Kuchta, M. Mlýnek, Mlýnek 3.
místo
Hod bečkou
Ambrož Maliňák 1. místo
Jan Němec 2. místo
Radek Procházka 3. místo
Hod koštětem
Alice Trčková 1. místo
Ivana Marholtová 2. místo
Tereza Brychtová 3. místo
Nejmladší soutěžící:
Klaudie Mlýnková
Nejstarší soutěžící:
Jaroslav Míček

Děkujeme za účast
„Štamgasti kanálu“

ZÁTORSKÝ zpravodaj
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Myslivci se
starají o zvěř

foto z plaveckých závodů

Loni jsem u krmelce instaloval napajedlo pro zvěř
a pravidelně ho zavážím
vodou. Zvěř v těchto horkých dnech velmi trpí žízní
a bez pomoci člověka se
neobejde. Jedná se momentálně o jediný zdroj
vody na kopci nad domem
mých rodičů.

Loučení s létem
Obecní lesy
Na jaře 2015 jsme v obecních lesích vysadili následující počty sazenic lesních dřevin:
borovice......... 8 000 ks
smrk............... 4 000 ks
modřín............ 1 000 ks

celkem:

Ing. Hynek Hájek

V pátek 28. srpna se od 20 hodin Na elektrárně konalo rozloučení s létem. Instrukce zněly jasně, přijít v dobré náladě
a halloweenském kostýmu. Jak to dopadlo, je zřejmé z fotografie. O líčení se velmi úspěšně postarala J. Míčková.

douglaska....... 1 000 ks
buk................. 8 000 ks
javor............... 2 000 ks

24 000 ks

cena cca 250.000 Kč (nákup sazenic a zalesnění).
Vzhledem ke značnému srážkovému deficitu a vysokým
teplotám budou letošní ztráty na vysázených sazenicích
značně vysoké. Ke dnešnímu dni odhaduji na 50 %, nejvíce
suchem trpí listnáče. Bohužel musím konstatovat i ztráty
na starších pasekách. Skutečný počet ztrát bude záviset
na tom, kdy přijdou srážky a kolik jich bude.
Dle mých informací nebudou nějakým způsobem kráceny
dotace z kraje na výsadbu listnáčů, i přestože kontrola najde uschlé sazenice. Jsou si vědomi, že to není vina zalesnění, ale vliv počasí.
Suchem velmi trpí listnáče a jedle. V lese zem připomíná
podzim, všude je plno listí.

OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Oslavencům blahopřejeme a do dalších
let přejeme dobré zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.
Anna Šebestíková
Marie Hruzíková

Vlasta Lhoťanová
Anna Barešová

Rozloučili jsme se
Jaroslava Jančaříková
Jan Schwarz
Lenka Křiváková
Arnošt Rušaj
Božena Vašková
Vážení pozůstalí,
přijměte upřímnou soustrast
nad ztrátou blízkého člověka.

Vysoké teploty a nulové srážky nahrávají vývoji kůrovce,
jehož počty gradují. Nejvíce jsou napadány čtyřicetileté až
šedesátileté smrkové monokultury.
Slibujeme, že v příštím čísle přineseme fotografie
z kostelní věže, z Eldoráda a ze soustředění
mladých fotbalistů.

Spolu s dalšími starosty jsem občany Zátoru zastupovala v Nových Heřminovech na pohřbu pana starosty
Radka Sijky, který po těžké nemoci zemřel ve středu
24. června. Zpráva o jeho úmrtí nás všechny zaskočila
a přiměla k zamyšlení nad tím, co je v životě opravdu
důležité.
S. Sýkorová, starostka
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