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Váţení spoluobčané
Blíţí se pomalu jaro a já jsem opět plná optimismu,
ţe letošní rok nebude zase tak špatný, jak všichni
ekonomové a prognostici očekávají. Ţe se jim
opravdu povedlo vystrašit národ, to jsem vycítila
z vyřčených i nevyřčených obav občanů a přátel.
Neupírejme se jen na ryze ekonomické záleţitosti,
ale naučme se radovat z malých věcí, které jsou
kolem nás, které nás obklopují a kterých jsme si
doposud nevšimli. Věnujme se přírodě a krásám
okolí, vţdyť to nic nestojí. Zpomalme rychlost
a chaotičnost našeho ţití, vţdyť stresové situace
startují různé nebezpečné choroby a potíţe.
Pokusme se naučit řešit věci s nadhledem a bez
napětí. Pokusme se vnést do našeho počínání
radost! Jak říkají staří Angličané:„Problém, který
nelze vyřešit, neřeš, stejně jej nevyřešíš, a
problémy, které řešit jdou, odloţ, ony se řeší i
samy.“
A tady je důkaz: Celou zimu kačenky krmil pan J.
Kaděrka a kdyţ jim jednou zapomněl nasypat, tak
mu přišly aţ k brance.
Ing. Salome Sýkorová
starostka obce

Kačeny na řece v Zátoru
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Tato soutěţ vznikla v roce 1995. Všechny obce,
které se přihlásily do 17. ročníku, jsou hodny
uznání. Nehledala se na pohled nejkrásnější
vesnice, ale taková, kde je patrná systematická
spolupráce vedoucí k celkovému rozvoji, nadšení a
radost z vykonaného a také plány do budoucna.
Cílem soutěţe bylo vyzdvihnout aktivity obcí,
jejich představitelů a občanů, kteří se snaţí nejen
zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice
a zapojují se do společenského ţivota v obci. Zátor
se přihlásil do soutěţe poprvé. Představili jsme
veškerou činnost a dlouholeté tradice a získali
Diplom za zapojení dětí do ţivota obce.
Zpráva ze zasedání ZO
Zasedání Zastupitelstva obce Zátor se konalo 13.
02. 2012 v 18 hodin v obřadní místnosti KD Zátor.
Zastupitelstvo se sešlo v plném počtu 9 členů.
Zasedání vedla starostka obce Ing. Salome
Sýkorová
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. záměr prodeje pozemku č. 554, zahrada o rozloze
2094 m2 v k. ú. Zátor
2. nájem pozemku parc. č. 694 a 695 v k. ú. Loučky
u Zátoru, obec Zátor, okres Bruntál, které jsou
majetkem Obce Zátor, a to Janě a Miroslavu
Hlaváčovým
3. zřízení uzavření smluv o smlouvách budoucích o
zřízení věcného břemene s fa ČEZ Distribuce – za
úplatu 8.000,- Kč + DPH
4. dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 01.
2009 Dobrovolného svazu obcí Loučka a fa
Koneko, spol. s. r. o.
5. odloţení rozhodnutí o vyhlášení konkurzu na
místo ředitelky MŠ Zátor na duben 2012
6. odpisový plán ZŠ Zátor na rok 2012 ve výši
1.189.376,- Kč (Částka nebude z rozpočtu obce

hrazena, jelikoţ investice jsou realizovány
z rozpočtu obce.) a hospodářský výsledek ZŠ Zátor
ve výši:105.311,22 Kč a jeho následující rozdělení:
fond reprodukce majetku – 20.000,- Kč a fond
rezerv – 85.311,22 Kč
7. odpisový plán na rok 2012 ve výši 79.728,- Kč
(Částka nebude z rozpočtu obce hrazena, jelikoţ
investice jsou realizovány z rozpočtu obce.) a
hospodářský výsledek MŠ Zátor ve výši:59.131,48
Kč a jeho následující rozdělení: fond rezerv –
59.131,48 Kč
.Zastupitelstvo bere na vědomí:
- nákup DHMM nad 60.000,- Kč pro ZŠ Zátor –
zakoupení výpočetní techniky
pro ţáky do výuky.
- rozhodnutí starosty č. 1 – rozpočtové opatření
příjmy +4201,- Kč, výdaje -4201,- Kč,
jedná se o poníţení příspěvku na školství dle
usnesení Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR č. 917 ze dne 14. 12. 2011
dopis zaslaný Mikroregionem Krnovsko –
nesouhlas s novou koncepcí financování
základního školství
- příspěvek Slezské Diakonii středisku Benjamin
ve výši 8.000,- Kč
- příspěvek Záchranářské stanici Nový Jičín ve
výši 5.000,- Kč
Jezdecký klub
Členové klubu – 400 Kč měsíčně. V ceně jsou
zahrnuty doprovodné akce (táboráky a výlety,
zapůjčení bezpečnostních pomůcek).
Ostatní náhodní zájemci:
Vyjíţďka se cvalem
50-60 minut, krok, klus, cval: 200,- Kč
2 hodiny: 350,- Kč
Vyjíţďka v kroku pro začátečníky (krokovka)
50-65 minut: 200,- Kč + 50,- Kč doprovod
(u dětí do 10 let je povinný)
Jízda na lonţi pro začátečníky: 40 minut za 200,Kč
Jízda na jízdárně: krok, klus, cval, kavalety, skoky
(60 minut): 200,- Kč
Skoková hodina: krok, klus, cval, kavalety, skoky
(60 minut): 300,- Kč
Individuální vyjíţďka či hodina na jízdárně (50-60
minut za 1 koně): 400,- Kč
Individuální hodina ve skokových pracích za 450,Kč
Půjčení koně na ZZVJ v den akce 1000,- Kč + podíl
za náklady na přepravu koně s ostatními
absolvujícími členy. Pouze pro členy klubu.
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Nutnost zaplacení a absolvování min. 6 skok. a 2
drezurních hodin přípravy před ZZVJ.
Děti:
Vodění dětí na jízdárně (20 minut): 30,- Kč
Vodění dětí (či dospělých) po okolí (30
minut, 1 kůň): 150,- Kč
Vodění dětí (či dospělých) po okolí (60
minut, 1 kůň, moţnost střídat jezdce): 200,Kč
Permanentky:
Jízdárenská práce, 10 výcvikových hodin:
2 100,- Kč
Jízda na lonţi, 10 výcvikových hodin:
2 000,- Kč
Jiné dle dohody na tel. : 725 971 024
I.Blechová

Milé maminky miminek a batolat
Kaţdou středu od 9.30 do 11.00 v klubovně
Brontosaura (ve staré druţině) se můţeme potkávat
a hrát si s našimi dětmi
v klubu Batoláček
Hrajeme si, tvoříme, zpíváme, cvičíme – podle
toho, na co máme zrovna chuť a jaké sloţení dětí se
sejde.
Účast 10 Kč za rodinu.
S sebou papučky pro děti i mamku.

Aktuální informace na Facebook: Batoláček Zátor.
Kontakt:
Ivana Kmínková, ikminka@centrum.cz, tel: 733 50
90 9

Nový zátorský betlém

O Vánocích jste mohli v kostele vidět nový
zátorský betlém. Jeho autorka paní Jana ŠtěrbováRejmanová pochází z řezbářské rodiny. Je vyučena
v oboru umělecký řezbář, maturovala v oboru
uměleckořemeslné zpracování dřeva na uměleckoprůmyslové škole v Hradci Králové. Betlém Zátoru
věnoval Mgr. P. Marcel Krajzl, který zde působil 5
let jako místní farář a krnovský děkan.
JK
Tříkrálová sbírka 2012
přinesla 14.142,- Kč (2011 - 19.286,- Kč, 2010 15.811,- Kč.) Poděkování patří panu Kamilu
Krmáškovi a dětem, které s ním chodily koledovat
v Loučkách, a rodině Štefelových v Zátoru
za spolupráci a pomoc. Dětem to moc slušelo,
krásně zpívaly a byly velmi ukázněné. Zaslouţily si
sladkou odměnu od vás i od paní starostky.
Mateřská škola
Zima je, zima je, cestička bílá je, sype se, sype se,
bílý sníh …………

se zpívá v jedné krásné písničce a bílý je i celý
Zátor, stejně jako byl „Bílý den v mateřské škole“,
který jsme s dětmi proţili 7. února. Ačkoli uplynuly
teprve necelé dva měsíce od začátku roku,
v mateřské škole se toho událo jiţ hodně. V pátek
13. ledna všechny děti s učitelkami navštívily
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místní kostel, ve čtvrtek 19.ledna proběhla pro
rodiče v mateřské škole ukázka práce s dětmi, které
půjdou k zápisu do 1. třídy ZŠ a ve středu 25. ledna
třída Sluníčka navštívila 1. třídu ZŠ
Zátor.
Novinkou v letošním programu byla akce mateřské
školy, která se v naší školce konala poprvé, a o té
Vám uvádíme více.
/Poznámka:informace o všech výše uvedených
akcích, stejně jako informace o všem konání a dění
naší mateřské školy na internetu na stránkách
www.mszator.cz/
V MŠ proběhla 1. února 2012 „Beseda
s odborníkem
na
výchovu,
poradenským
pracovníkem, paní Mgr. Svatavou Vyhlídalovou
Dne 1.2.2012
se v Mateřské škole v Zátoru
uskutečnilo setkání rodičů, pedagogů MŠ a ZŠ
s psycholoţkou Mgr. Svatavou
Vyhlídalovou
z Olomouce.

Beseda se uskutečnila na podnět ředitelky mateřské
školy, neboť tak chtěla dát především rodičům
zátorských předškoláků moţnost bez toho, ţe by
museli sloţitě cestovat a vyhledávat pomoc, dostat
odpověď na své dotazy k výchovným otázkám
a problémům se svými dětmi a informace v oblasti
školní zralosti.
Za mrazivého odpoledne opustilo své teplé
domovy přes dvacet pedagogů MŠ a ZŠ a rodičů
dětí mateřské školy. Nikdo dvou hodin trávených
v mateřské škole nelitoval.
Při kafíčku, čajíčku a zákusku (který mimochodem
připravil pan vedoucí ŠJ .Kamil Krmášek) jsme
všichni trávili ve školce velmi přínosné odpoledne.
Lektorka paní Mgr. Vyhlídalová obeznámila rodiče
např. s vývojovými etapami dvou aţ šesti letých
dětí. Rodiče se dověděli , ţe by dítě mělo
navštěvovat MŠ aţ ve věku tří let a to jen v případě,
ţe je emočně spokojené, protoţe jejich základní
jistotou jsou v tomto věku především rodiče. Bylo
také řečeno, ţe dítě od tří aţ čtyř let věku by uţ
mělo mít doma i nějakou povinnost (úklid hrníčku
po snídaní apod). Děti od čtyř let by uţ měly umět
samy pozdravit, poděkovat, mít určité hranice
a pravidla chování. Rodiče uţ čtyřletého dítěte se
špatnou výslovností by měli navštívit logopeda

a včas řešit nápravu řeči. S odborníkem by také
měli rodiče řešit nevyhraněnou lateralitu svých
dětí (pouţívání pravé a levé ruky, či střídání L a P
ruky).
Dítě zralé do základní školy by uţ mělo umět tvořit
věty z několika slov, pouţívat správné koncovky
(časování, skloňování), znát význam slov a další.
Materiály o tom, co by děti měly umět před
vstupem do ZŠ, dostali rodiče v MŠ uţ po ukázkové
hodině 19.1. 2012.
Svým bezprostředním vystupováním si paní
lektorka získala pozornost i zájem všech
přítomných. Otevřeně odpovídala na jimi kladené
otázky k problémovému chování dětí .Zdůraznila,
ţe dítě musí mít stanovená pravidla, jejichţ plnění
musí rodiče důsledně dodrţovat, a tak se vyhnout
dětskému vzdoru. Vzor rodiče je pro dítě
nejklíčovější!
Nezodpovězené otázky vedly rodiče k poţadavku
v dalším setkávání s odborníky, jako je paní Mgr.
Vyhlídalová pokračovat. Ředitelka mateřské školy
Zdeňka Vávrová byla velice ráda, ţe ačkoli byla
tato akce s poradenským zaměřením v MŠ poprvé,
byla tak pozitivně přijata a hojně navštívena
a udělá samozřejmě maximum, aby měla co
nejbliţší pokračování.S tím jí bude určitě
nápomocná i paní Mgr. Dagmar Samsonová, která
uskutečnění akce v MŠ iniciovala.
A co plánujeme v MŠ nejbliţší době? V úterý
6.března 2012 od 15.00 hod. se koná v MŠ schůzka
s rodiči k organizaci a realizaci Karnevalu 2012 ,
který se uskuteční v pátek 16.3.2012 pro rodiče
a děti MŠ v KD. Ve středu 7.března 2012 v rámci
projektu Masopust a příchod zemědělského roku
pojedou děti
II. třídy Sluníčka na tvoření
do Flemichovy vily
a v pondělí 19.3.2012 v 9.00 hod. přivítáme v MŠ
divadélko Smíšek s pohádkou O Skřítkovi. Poslední
březnovou akcí 21.března 2012 bude ZELENÝ
DEN v MŠ, kdy celé dopoledne budeme vyrábět,
jíst, povídat si o všem zeleném. A to uţ bude jaro,
na které se všichni moc těšíme a Vám všem
v Zátoru přejeme, ať poslední dny letos rekordně
zmrzlé a sněhové zimy
proţijete především
ve zdraví a pohodě. Za děti a zaměstnance MŠ
Zátor, Zdeňka Vávrová, ředitelka školy
Zápis s Večerníčkem
Kaţdoročně je jednou z velmi důleţitých událostí
naší základní školy zápis budoucích prvňáčků.
Počty dětí, které se dostaví kaţdoročně k zápisu, se
sniţují. Proto nás velmi potěšilo, ţe letos se přišlo
zapsat 24 dětí.
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Zápis probíhal ve dnech 9. a 10. února 2012
v prostorách školní druţiny, kde byly děti přivítány
postavičkami z večerníčků. Maková panenka, víla
Amálka, krteček, Bob a Bobek, Křemílek
a Vochomůrka - ti všichni společně se svým
kamarádem Večerníčkem bedlivě sledovali, jestli
jsou děti dobře připraveny do 1.třídy. Pedagogové
školy zjišťovali jejich matematické, motorické,
pěvecké, logické a vyjadřovací předpoklady pro
školní práci. Budoucí ţáčci se velmi snaţili
a většina z nich se do školy těší. A těšíme se na ně
i my, všichni zaměstnanci Základní školy v Zátoru.
Mgr. Ivana Brychtová, ZŠ Zátor
Za poznáním se školní družinou
Zkusme se na chvíli vrátit do minulosti a zapátrat
v soukromém archívu. Kdy jsme vlastně poprvé
viděli Prahu, navštívili úspěšný muzikál, proţili
úţasnou atmosféru na ţivém koncertě populárního
zpěváka, kdy se nám tajil dech při sledování lední
revue? Troufám si říci, ţe někteří z nás, dospělých,
na všechny tyto záţitky třeba ještě ani nedosáhli.
Děti naší školní druţiny ale ano.
Díky finančním prostředkům, které škola získala
pro tento školní rok v rámci projektu Podpory
funkčních gramotností, vás dnes rádi provedeme
fotogalerií, která tyto akce dokumentuje. Kromě jiţ
zmiňovaných akcí se nám podařilo vyjet s dětmi
opakovaně do wellness centra v Bruntále, do kina
v Krnově, na výstavy řemesel, vánočních dekorací,
panenek Barbie a Betlémů, naučili jsme
se drátkovat a vyrábět mýdla s odbornými
lektorkami, navštívili jsme westernové městečko
v Boskovicích, zámek Linhartovy a zatančili jsme si
s Míšou. Spousta krásných akcí na nás ještě čeká.
Ale o tom aţ příště……..
vychovatelky ZŠ Zátor

3D kino Mír

Jiříkov

Muzikál Děti ráje

Zámek Linhartovy

Cvičení a autogramiáda s Míšou
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Masopustní průvod
18. 2. 2012 se obcí přehnal masopustní průvod.
Káru táhl zdatný koník za reje a vřískotu masek.
Zastavil se i u mého obydlí, kde byli všichni řádně
počastováni a pochváleni. Koník se zřejmě lekl
mého zjevu a uháněl tak rychle, ţe jiţ nemohli další
rodiny navštívit. Parta to byla věru veselá a vtipná.
starostka obce

Pochování basy
V sobotu 25. 2. 2012 pořádala místní skupina ČČK
Zátor od 20 hodin „Pochování basy.“ Zábavy se
zúčastnila v hojném počtu hlavně zátorská
omladina. Všichni se dobře bavili. Členky ČČK
měly pro své hosty vše pečlivě připraveno – domácí
guláš, topinky s kuřecím masem a játry, vynikající
chlebíčky a domácí zákusky. Labuţník si opravdu
přišel na své. Kolem 22. Hodiny jsme za pláče a
hořekování pochovali basu a pokračovali v bujarém
veselí aţ do ranních hodin. Samozřejmě nechyběla
bohatá tombola a kvalitní obsluha u baru, v kuchyni
i v šatně. Ke kvalitní zábavě přispěla i dobrá hudba.
Drazí smuteční hosté.
S hlubokým ţalem v srdci a velkou bolestí v nohou
oznamujeme všem přátelům i nepřátelům, známým
i neznámým smutnou zprávu, ţe zhasla naše
milovaná BASA.
Odešla ve zhuntovaném stavu po dlouhém ročním
flámování ve věku 365 dnů.
Stále měla ţízeň na pití všeho druhu,
jak vidno vůbec jí to nešlo k duhu.
Drogy také brala stále více,
aţ jí dohořela ţivotní svíce.
Smutně tu všichni pozůstalí stojí,
ţe nemají za co, Basu pochovat se bojí.
Milovaná Basa všechno propila
a k zastavení nebyla.
ať naši Basu důstojně pohřbíme.
Úpěnlivě o nějaký groš prosíme.
Buďte tak hodní a sáhněte do kapsy hlouběji,
uţ teď se Vám za to kostelník s vdovcem klanějí.
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Spočítáme Base hříchy, o kterých se ani nevědělo
a podíváme se zpátky v čase, co se v naší obci dělo.

Jaro nestálo za nic, byly plískanice,
samé nemoci se šířily a trápily nám plíce.
Nevlídně bylo tak, ţe se topilo vším, co bylo po
ruce,
proto nejednou u internátu hořely popelnice.
Coţ naštvalo starostku a řekla: Jiţ nikdy více!

Ve velké vánici se Anička domů vracela,
ţe chodník končí, to dobře věděla.
Pro rychlou záchranu se plotu chytila.
Velké ale bylo její zděšení,
kdyţ na ni doktor zařval, ţe její plot to není.
Probrala se z toho šoku
a rychle přidala do kroku.
Coţe to máme v naší obci za lidi,
ţe ani Bůh jejich počiny nevidí?
Jak nám dny rychle míjely a počasí zas přálo,
události rychle běţely a co se ještě stalo?
Zlodějům na hřbitově uţ není nic svaté,
na střeše Gudrichovy hrobky zbyly jen latě.
To ale nedalo obecním konšelům spát,
dali vzácnou památku hned opravovat.

V květnu nás zase počasí zradilo,
květy spálil mráz, takţe švestek a ořechů se
neurodilo.

Tak dobrého moku milovníci
nemají ořechovku ani slivovici.
Do naší školy chodí hodně dětí, kde dobře se mají,
to proto, ţe učitelé i kuchařky se o ně postarají.
Mnohé děti také výborné sportovní výsledky mají,
jsme na ně hrdí. Radost nám rozdávají.
Zděšení proto veliké bylo v obci,
kdyţ školní jídelnu vykradli bezdomovci.
Zátorský zpravodaj k naší velké radosti
začal vycházet s přílohou ,,Z minulosti“.
Na řadu v létě přišlo i Habeše zvelebení.
Mají tam U kříţku pěkné posezení.
Pošťák Ondra také tady poseděl a prošel.
Hledané adresáty spolehlivě našel.
Překvapen byl mile velice,
jak líbila se mu naše vesnice.
Na Svatého Ducha tradičně za zbrojnicí,
hasiči dělali tradiční smaţenici.
Připili si k tomu také dobrý mok,
a začali se starat, kde ji udělají příští rok.
Velká výstavba přehrady u nás straší,
kvůli ní o střechu nad hlavou přijdou hasiči naši.
Naši Sokoli se konečně ode dna odrazili,
a první místo ve III. třídě konečně obsadili.
Eldorádo a Memorial – největší akce v naší vesnici
proběhly tentokrát v měsíci červenci.
Počasí vyšlo a opět pohoda byla,
celá vesnice se krásně pobavila.
V létě jsme si opět uţili,
přes obec nám všichni jezdili.
Silnice na Krnov byla v opravě
a způsobila v obci kolaps v dopravě.
Koncem prázdnin dokončen byl krásný park pro
radost.
Dal hodně práce a také stál peněz dost.
Teskné bylo s prázdninami loučení,
park s altánkem byl k tomu stvořený.
Druhý den ovšem byl kaţdý zděšený.
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Ten krásný park byl celý pozvracený.
Za týden vandalové měli závody v pití a řádění,
proto museli být do parku policajti volaní.
Do rána řádění trvalo,
neţ se divoké stádo ztišilo.
Na poště problémy také byly,
kdyţ doručovatelky marodily.
No neměl úřad správný chod,
penzisté se strachem čekali na důchod.
Náprava celkem rychle se stala,
kdyţ nová poštmistrová s úsměvem
všechny resty na sebe vzala.
Hubertova jízda konala se letos zase,
jako kaţdý rok v podzimním čase.
Podívaná je to vţdycky veliká
vidět závodit krásného koníka.
Na nádraţí abychom nebáli se chodit,
musela se ošklivá čekárna shodit.
Jen doufejme, ţe jízdenky moc nezdraţí,
kdyţ nám postavili nové nádraţí.
A za co bychom měli postavit starostce pomník?
Za to, ţe nechala zbudovat pro děti chodník.
Opět celá obec se sešla na svícení,
při kterém bylo také bohaté pohoštění.
Pohoda a radost všude byla,
kdyţ zimní víla stromek rozsvítila.
Obrovský vítr však dělal větrných vírů roj,
málem jsme neviděli ani ohňostroj.
Nakonec ale byla velkolepá záře,
a spokojeně jsme si ještě zakoupili Zátorské
kalendáře.
Tak, to je vše, co se v obci stalo,
moţná, ţe ještě více se udělalo.
Protoţe naše dědina
Pro nás je ta jediná.
Milá Baso, teď do hrobu tě dáme
A na rozloučenou ti zazpíváme.
Plačte nyní za její hříchy, aby jí bylo odpuštěno.
Končíme orodování a dáme se do vykropování.
Na ramena tě teď Baso dáme a do hrobu zakopáme.
Smuteční průvode, šátečky mávejte
a kostelníkovi do měšce peníze dávejte.
Abychom ji důstojně pochovali
a potom si společně do nosu dali.
Kropíme, kropíme, s tebou se Baso loučíme.
Ke stolům se nyní všichni vraťte
a do rána se dobře bavte.
A M E N ! ! !
Na poslední cestu poţehnala Basu paní starostka
slovy:
„Ţehnám, ţehnám, Baso, tobě,
ať si leţíš pěkně v hrobě.
Teď dobrým mokem tě zapijem
a zbytek večera si uţijem.“

Blahopřejeme jubilantům ((leden – únor)
Matěják Vladimír
Klimecká Marie

Moţná se vrátí doby, kdy se vymění sezení
v papučích u televize a počítačů za uţitečný pohyb
a společenský ţivot.
starostka obce
Výzva pro zátorské fotografy

Kraváčková Anna
Štefela Josef
Kunášek Antonín
Hájková Dagmar
Rozloučili jsme se

František Trnovec
Albína Škrbelová
Šimon Klimecký
Chválíme
Velmi mě potěšilo, ţe naše sloţky (ČČK, Sokol,
hasiči, SRPŠ, Brontosauři a farnost) se zajímají
o dění v obci a uspořádaly řadu společenských akcí:
nádherné plesy (SRPŠ, hasiči a farní), masopustní
průvod a pochování basy a připravovanou
Josefovskou zábavu. Těší mě vědomí, ţe se lidé
chtějí bavit a chtějí pro to i sami něco udělat.
Radost mi udělala výroční schůze SK Zátor hojnou
účastí členů a zájmem o udrţení kvality sportu
v naší obci. Mám radost ze vzrůstajícího zájmu
o místní knihovnu. Knihovnice Pavlína Kadlčíková
se stará o to, aby si zátorští čtenáři i na vesnici
mohli vybírat z bohaté nabídky nejnovějších
kniţních titulů. Poděkování patří i panu Jaroslavu
Plánkovi, který se vzorně a obětavě stará o naši
posilovnu. Děkuji také našim hasičům za to, ţe
zbavili zátorské uličky prachu po zimě.
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Pro rok 2012 jsme vydali první zátorský kalendář.
Chceme v tomto záměru pokračovat. K tomu
nezbytně potřebujeme vaši pomoc. Víme, ţe je mezi
vámi mnoho velmi schopných fotografů. Pokud
dovolíte, aby se vaše hezké fotky dostaly
do zátorského kalendáře, pošlete je laskavě
v elektronické podobě na obecní úřad a připište
stručný popis toho, kdy a kde fotka vznikla.
Dále prosím, abyste se zaměřili na fotografování
řeky Opavy za jakéhokoli počasí a v kaţdém
ročním období. Chceme zdokumentovat, jak naše
řeka vypadala před chystanou úpravou. Tato práce
bude mít pro zachycení historie obce značný
význam.
Jména
všech
fotografů
budou
v dokumentu zaznamenána.
JK
Poděkování patří všem, kteří se jakkoli podílejí na tvorbě
našeho periodika.
Zpravodaj vychází pravidelně kaţdý sudý měsíc v posledním
týdnu ZDARMA.
Do 15. dne kaţdého sudého měsíce lze podávat návrhy na
příspěvky v tištěné podobě do kanceláře OÚ Zátor, nebo
elektronicky na e-mail: obec zator.cz, inzerce - po dohodě za
úplatu.
Informace o obci Zátor na www.zator.cz.
Zátorský zpravodaj vydává: OÚ Zátor, vychází: 1x za dva
měsíce
redakční rada: Salome Sýkorová, Jana Kadlčíková
povoleno MK ČR pod ev. č. : E14440

