ZÁTORSKÝ
ZPRAVODAJ 2012/53
Vážení spoluobčané
Blíží se opět začátek
školního roku a vy
připravujete své ratolesti
na skutečnost, že jim
opět nastávají nějaké
povinnosti.
Krásné dny rajského
lenošení,
nicnedělání
a skotačení jsou už
nenávratně pryč.
Je třeba mnohého diplomatického slova, aby vstup dětí
do školy nebyl tak dramatický. Dokonce je možné dítě
navnadit natolik, že se bude do školy těšit. Na nové
kamarády, na výlety, dobrodružství s družinou a také
samozřejmě na nové informace, které dychtí získat, a na
různá překvapení, která se pro ně připravují. Vše závisí
od píle a ukázněnosti žáků. Obec Zátor se samozřejmě
snaží nemalými finančními prostředky všem pobyt ve
škole zpříjemnit. Pro příchod nováčků je připravena
i mateřská škola, jsou pro ně připraveny hračky, krásné
prostředí herny i školní zahrady.
Přeji dětem, rodičům i pedagogům šťastné vykročení
a hodně úspěchů v novém školním roce. Málo starostí,
mnoho radostí a pozitivního myšlení.
Mnozí jste zaznamenali, že od 1. 1. 2013 dochází ke
sloučení mateřské školy se základní. Trend slučování je
z ekonomického hlediska (udržení fungování subjektů
na stávající úrovni) nevyhnutelný. Slučují se gymnázia,
základní školy. Je třeba pružně reagovat na změny, které
se nám sice nelíbí, ale které musíme respektovat. Vedení
obce musí procesy řídit tak, aby byly eliminovány
nepříznivé dopady ekonomické situace. Naším prvotním
zájmem je zachovat obě školy ve stávající podobě.
Rozhodnutí Zastupitelstva obce Zátor jsou vedena
přísnými ekonomickými pravidly a snahou o zachování
a vylepšení služeb (vzdělání, kultura, sport,
infrastruktura) v naší obci. Samozřejmě kvalitu
předškolního a školního vzdělávání klademe na první
místo. Sloučením subjektů se pro rodiče a děti nic
nezmění. Změny se týkají pouze personálního
uspořádání.
Pomoci všem Zátorským, kteří budou potřebovat
duchovní útěchu, přišel nový pan farář Radim Zielonka,
který bude přebývat na místní faře.
Školní družina je připravena přijmout všechny zájemce,
jen nesmíte zapomenout své děti přihlásit. Výtvarný
obor ZUŠ s. r. o. Krnov, detašované pracoviště Zátor,
pořádá jako každoročně 5. září 2012 zápis do
výtvarného oboru. Přejeme všem, aby se jim v Zátoru
dobře pracovalo, a při tom jim bude obec všemožně
nápomocna.
Ing. Salome Sýkorová, starostka, 2012-08-28
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Omluva
Omlouvám se paní Z. Vávrové, ředitelce MŠ Zátor
a všem dotčeným občanům za neúmyslnou chybu ve
Zprávě ze zasedání ZO ze dne 20. 06. 2012. Uvádím
správné a úplné znění usnesení a děkuji paní ředitelce
za upozornění.
JK
Uč. 129/06/12
Schválení sloučení příspěvkových organizací Základní
škola Zátor a Mateřská škola Zátor pod jeden subjekt.
Schvalujeme sloučení výše uvedených organizací pod
jeden subjekt, tedy pod příspěvkovou organizaci
Základní škola Zátor. Opatření je vyvoláno nutností
zajištění úspornosti provozů a v závislosti na
současném stavu školství a zachování kvality
a funkčnosti subjektu.
pro: 7, proti: 1, zdržel se: 1
Zpráva ze zasedání ZO
Zasedání ZO se konalo 07. 08. 2012 v 18 hodin v sále
KD. Zastupitelstvo se sešlo v nadpoloviční většině
v počtu 7 členů. Zasedání vedla starostka obce Ing.
Salome Sýkorová.
ZO rozhodlo:
sloučení organizací Základní škola Zátor, okres Bruntál,
příspěvková organizace, IČ: 00852627 a Mateřská škola
Zátor, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČ:
63252784, s účinností od 1. 1. 2013,
zrušení organizace Mateřská škola Zátor, okres Bruntál,
příspěvková organizace, IČ: 63252784, s účinností
od 1. 1. 2013,
přejímající organizací se stane organizace Základní
škola Zátor, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČ:
00852627,
všechen majetek, práva a závazky organizace
Mateřská škola Zátor, okres Bruntál, příspěvková
organizace, IČ: 63252784, přejdou dnem sloučení na
přejímající organizaci Základní škola Zátor, okres
Bruntál, příspěvková organizace, IČ: 00852627,
ZO schvaluje:
zřizovací listinu organizace Základní škola Zátor,
okres Bruntál, příspěvková organizace, IČ: 00852627
a změnu názvu přejímající organizace na nový název
Základní škola a Mateřská škola Zátor, příspěvková
organizace s účinností od 1. 1. 2013,
zprávu o uplatňování Územního plánu Obce Zátor
v uplynulém období. V souladu s ustanovením § 55
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
(dále jen „stavebního zákona“) po projednání dle ust.
§ 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona Zprávu
o uplatňování Územního plánu Obce Zátor v uplynulém
období.
rozpočtová opatření ve výši:
Příjmy:
+553 332,44 Kč
Výdaje:
+653 332,44 Kč
Financování:
+100 000,- Kč

smlouvu o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti
Zátor za účelem realizace projektu podporovaného
z ROP Moravskoslezsko: „Rekonstrukce kostela
Nejsvětější Trojice Zátor“ ve výši 240.000,- Kč
(Zastupitelstvo ze dne 12. 5. 2009). Starostka obce je
oprávněna podpisem smlouvy.
záměr prodeje pozemků.
Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr prodeje pozemku
parcelní číslo 586 trvalý travní porost, 2191 m2
v kat.území Zátor.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Zprávu o vyhodnocení průběhu 9. Eldoráda.
Přílohu ke Zprávě o uplatňování Územního plánu Obce
Zátor v uplynulém období – důvodovou zprávu.
Zprávu ředitelky ZŠ Zátor o změně rozpočtu školy
v jednotlivých výdajových položkách, výše rozpočtu
zůstává zachována.
ZO projednalo připomínku ředitelky MŠ Zátor
k Jednacímu řádu Zastupitelstva obce Zátor. Jednací řád
Zastupitelstva Obce Zátor zůstává v původním znění.

Brontosauří dětský klub Čmeláci Zátor.
O co jde????
Zabýváme se různými zajímavostmi na poli přírodních
věd - meteorologií, botanikou, zoologií, geologií, dále
táborničením a správným chováním k přírodě, lehkou
poznávací turistikou - kterou nazýváme expedice.
Smyslem expedic je poznávat krásy okolí Zátoru
a získat tak vztah k prostředí, v němž žijeme.
Neváhejte a přijďte mezi nás !!!!!
Klubovna se nachází v bývalé školní jídelně - 1.patro
vpravo, každé úterý od 16 do 18 hodin. První schůzka
bude už 11.září.
Srdečně Vás zveme do našeho parku 14. října na již
v pořadí třetí akci pro děti – DEŠTIVÉ DOVÁDĚNÍ.
Čeká Vás opět spousta her a disciplín s vodní tématikou,
jež bude završena módní přehlídkou oblečení vhodného
do deště a průvod s deštníky. Nezapomeňte je s sebou,
budeme se snažit o rekord - největší počet deštníků na
jednom místě i když neprší. Více na plakátech před
akcí. Těšíme se na Vás!!

V průběhu našeho putování nás provázelo nádherné
počasí. Obědy i večeře jsme si vařili pěkně po
tábornicku v kotlících na ohništích a místo jsme vždy
opustili tak, aby po nás nezůstaly žádné stopy. Nocovali
jsme v Krasově a Karlovicích. Tam jsme se zdrželi kvůli
odpočinku, hrám i koupání v řece Opavě. Cíl byl
dosažen v neděli po vydatném obědě na chatě Švýcárně
ve 13.30. Shlédli jsme celou krajinu z vyhlídkové věže.
Měli jsme štěstí, viditelnost byla úžasná. Do Zátoru
jsme se vrátili již autobusem, kde většina znavených
poutníků usnula. Tábor jsme si užili, zažili spoustu
dobrodružství a pro mnohé účastníky to byl jejich
dosavadní turistický rekord!!
Poděkování patří všem dětem za skvělý tým, vedoucím Pavlovi, Kikině, Radimovi, zdravotníkovi Martinovi,
paní Němcové z Agrokrasu za zapůjčení areálu
myslivecké chaty, paní Gottlicherové z Karlovic za
veškerou pomoc a poskytnutí místa k táboření a dále
všem rodičům závozníkům.Děkujeme!!!

Expedice na vrchol Pradědu 5.7. - 8.7.2012
Krátká táborová zpráva
Letošní putovní tábor si vytyčil za cíl nejvyšší vrchol
Jeseníků Praděd. Zúčastnilo se 19 dětí převážně ze
Zátoru a okolních obcí. Táborová trasa: Zátor-KrasovMořské oko-Karlovice-Vrbno pod Pradědem-Videlský
Kříž-Švýcárna-Praděd. Její délka byla 48 km.
Pěšky jsme zdolali celkem 30 km a na trase Karlovice Videlský kříž jsme se svezli autobusem. Díky našim
skvělým rodičům dětí, kteří nám dovezli potřebné věci,
jako stany,spacáky a zásoby vždy na smluvené tábořiště,
jsme mohli cestu lépe zdolávat s menšími batohy.Cesta
se zdála nekonečná,ale neustále nás povzbuzoval stále
se blížící Praděd, který jsme cestou několikrát viděli.
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Na závěr moc děkujeme našemu zastupitelstvu v čele
s paní starostkou Salome Sýkorovou za klubovnu a za
podporu naší činnosti. Chtěl bych moc poděkovat našim
sponzorům Firmě Komcentra pana Felcmana, která
věnovala 210.000 Kč na výstavbu a vybavení terénní
stanice v blízkosti Zátoru, která bude našim dětem
sloužit k pozorování přírody a badatelským činnostem.
Děkuji za všechny děti !!!!!!!
Všem občanům naší krásné obce přeji čas plný pohody.
Kamil Krmášek - vedoucí BDK Čmeláci

Bronz z Mistrovství ČR v cyklistice

Slavnostní rozloučení se školáky – školní rok
2011/2012
„Rozlučte se, kluci, holky,
už je tady konec školky.
Na vás starší šesti let
čeká nový školní svět.“
Ve čtvrtek 21. 6. jsme se v naší mateřské škole
slavnostně rozloučili s dětmi, které půjdou po
prázdninách do 1. třídy ZŠ. Se školkou se loučilo 15
dětí, na všechny se přišli podívat jejich rodiče, někteří
prarodiče, sourozenci a další známí. Toto odpoledne
patřilo opravdu jen dětem, které od září nastoupí do ZŠ
a s tímto záměrem bylo také připraveno a realizováno.
Na začátku děti zazpívaly úvodní píseň z muzikálu
„O Budulínkovi“, a to „Pojďte s námi do pohádky“,
neboť, jak připomněla paní ředitelka Zdeňka Vávrová ,
školka byla ještě takovým pohádkovým obdobím. Děti
ve školce poslouchaly spoustu pohádek a také si je
dramatizovaly, pohádky je motivovaly. Bohužel
pohádkové období již končí, neboť čeká škola
a povinnosti. Poté se děti představily a řekly, co se jim
v naší školce nejvíce líbilo.
Následovalo vystoupení dětí, které se učily v projektu
„Veselé pískání“ s paní učitelkou Dostálovou hře na
flétnu. Zahrály dvě písně a poté se všechny děti usadily
a čekaly, co se bude dít, jelikož měly slíbeno překvapení
a také z rekvizit, připravených ve svátečně vyzdobené
třídě tušily, že se bude dít něco kouzelného. Po chvilce
napětí se objevil kouzelník Merlin. Většina dětí se
setkala s kouzelníkem naživo poprvé. Pozorně se dívaly
a nemohly uvěřit vlastním očím, jak se taková kouzla
mohou stát.

Po čtyřiceti letech má Zátor opět medaili z Mistrovství
ČR v cyklistice. Po Milanu Hellerovi, který tehdy získal
bronz v časovce družstev, ji v srpnu dovezl Antonín
Lant, který medailí stejného kovu navázal na červnové
8. místo v časovce jednotlivců. Blahopřejeme!

Mateřská škola Zátor, okres Bruntál,
příspěvková organizace
Co se děje v MŠ Zátor
Naše školka kouzelná je, každý si tu moc rád hraje.
Dovádíme, lumpačíme a při tom se nemračíme.
Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima.
A že bylo ve školce prima, už jen vzpomínají děti,
s kterými jsme se před prázdninami loučili, neboť od
září nastoupí do 1. třídy. Jelikož se nám akce dle
chvály a reakce přítomných opět velmi vydařila,
chceme se s Vámi, kteří jste nemohli být u toho,
o tyto poslední chvilky našich „školáků“ a jejich
nejbližších podělit.
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Kouzelník do svých kouzel zapojoval děti a také
přítomné hosty, odměňoval je medvídky, které sám
vyrobil z balónků. Když předvedl všechna svá kouzla,
ukázal všem přítomným, jak tato zvířátka a hračky
vyrábí. Balónky tak rychle točil a připevňoval k sobě, že
jsme to nemohli téměř postřehnout. Vše bylo opravdu
neuvěřitelné a kouzelné. Děti byly jeho vystoupením
nadšené, hleděly doslova s otevřenou pusou a místy
i vykřikly..

Po skončení programu kouzelníka Merlina byly dětem
předány slavnostní šerpy (dívky červené a chlapci
modré) a knihy na památku.

Dvěma dívkám, (Zuzance Lantové a Adélce
Hendrichové) byly při této příležitosti předány diplomy
(čestné uznání), jež získaly ve výtvarné soutěži „Hasiči
očima dětí“. Šerpy, které věnoval OÚ , dětem předal
a zároveň jim popřál hodně úspěchů ve škole tentokrát
místo paní starostky pan Ing. Jiří Albrecht člen
obecního zastupitelstva v Zátoru.

Na závěr přednesl jeden z nejšikovnějších chlapců ze
třídy Sluníček, Petr Brettschneider, báseň o loučení se
školkou a všechny děti poté zazpívaly píseň „Slyšíte, jak
zvonky zvoní.“ Pak opravdu naposledy zazvonilo
(nahrávka CD).
Na závěr se samozřejmě, jako každý rok, s dětmiškoláky, vyfotografovali na památku všichni
zaměstnanci MŠ. Vyvrcholením a posledním
překvapením tohoto odpoledne byl slavnostní přípitek
všech zúčastněných.
Jsme rádi, že se tato akce všem zúčastněným líbila a že
děti budou mít na co vzpomínat. V letech předešlých
jsme se s dětmi loučili na školní zahradě při tzv.
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„Zahradní slavnosti“. Již třetím rokem pořádáme loučení
v budově naší školy a osvědčilo se nám to. Celá akce je
dojemnější, důstojnější a vřelejší. Děti, kterým je určena
(budoucí školáci), si ji opravdu užijí.
V průběhu celé akce nás fotografoval náš pan kuchař
Kamil Krmášek, kterému moc děkujeme.
Budoucím prvňáčkům přejeme samé jedničky a věřím,
že na nás nezapomenou. HODNĚ ŠTĚSTÍ!

Takřka za čtrnáct dní zahájíme v MŠ nový školní rok.
Jelikož se na něj, jako vždy, kvalitně a beze zbytku
připravujeme, ani o prázdninách nezahálíme.
Co se týká výchovného procesu, bude od září doplněn
Školní vzdělávací program (platný do 31. 8.2013)
a třídní programy o tzv. Konkretizované očekávané
výstupy. Na webových stránkách školy www.zator.cz
jsme již uveřejnili, na základě četných dotazů rodičů,
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.
Pro školní rok 2012/2013 jsme si stanovili tyto
priority.
1. Organizovat činnosti a práci s dětmi tak, aby se co
nejlépe a především bezpečně zvládl vysoký počet
dětí ve třídách.
2. Nadále věnovat velkou pozornost péči o integraci
dítěte s lehkým zdravotním postižením.
3. Zaměřit se na pomoc a individuální práci s dětmi
s oslabeným rodinným zázemím a se sociálním
znevýhodněním.
4. Stanovit v rámci ŠVP a TVP cílenou smysluplnou
a účelnou vzdělávací nabídku IB/integrovaných
bloků/pro naplňování Konkretizovaných očekávaných
výstupů RVP PV/ viz.materiál pro PV, čj MSMT9482/2012
A co nás čeká, co plánujeme a nač se těšíme hned
v prvních dnech a týdnech školního roku?
- 3. září 2012 proběhne v rámci zahájení školního
roku v MŠ Den otevřených dveří. Rodiče, příbuzní
a známí si mohou prohlédnout MŠ a na všechny děti
bude čekat v MŠ malé překvapení.
- 19. září 2012 přijede za dětmi do MŠ divadélko
Z pohádky do pohádky s pohádkou „ O Budulínkovi“

- 25. září 2012 se sejdeme se všemi rodiči našich dětí
v MŠ od 15.00 hod. na již tradiční schůzce
s překvapením (Péče o děti v době schůzky bude opět
samozřejmě zajištěna.)
- 3. října 2012 zahraje v MŠ divadélko Beruška
pohádku „Jak se zvířátka chystají na podzim.“
- 8. října 2012 budou zahájeny činnosti Projektůzájmových kroužků/ výtvarného, pohybového, hry na
flétnu a přírodovědného/a také stomatologická péče.
- 10. října 2012 plánujeme v MŠ od 14.15 hod.
odpoledne s rodiči I. třídy Koťátek „ Hrátky.“
- 16. října se dovíme něco o vesmíru ve „Vesmírném
povídání.“
- 18. října nás čeká v MŠ první barevný den,
v MŠ budou celkem čtyři /“Den červený“/ vše, co se
celý den bude v MŠ dít, bude spojeno s červenou
barvou, barvou podzimu/.
- 25.a 26. října 2012 jsou školní prázdniny, naše MŠ
bude v těchto dnech v provozu.
- Hudební hrátky s kytarou pro děti II. třídy Sluníček nás čekají v průběhu října, termín bude ještě
upřesněn.
Věříme, že i v tomto školním roce si především nové
děti na školku co nejdříve zvyknou a budou se zde
cítit jako doma. Budeme dělat vše, aby se jim v MŠ
líbilo a všichni byli spokojeni, nejen děti, ale i jejich
rodiče.
Za celý kolektiv MŠ Zátor, Zdeňka Vávrová,
ředitelka MŠ

Finanční zdroje základní školy na učební
pomůcky a vzdělávací aktivity
Naše země prožívá období, ve kterém pro mnoho
z vás není lehké žít - hospodářská krize, vysoká
nezaměstnanost, snižující se platy, zvyšující se
náklady na bydlení, potraviny atd.
Tato situace se samozřejmě promítá také do života
škol. Škola jako příspěvková organizace dostává
příspěvky od svého zřizovatele a prostřednictvím
krajského úřadu od státu. Ze státních prostředků
jsou hrazeny platy zaměstnanců, učebnice a učební
pomůcky a náklady na další vzdělávání pedagogů.
Z prostředků zřizovatele (obec Zátor, podle počtu
dětí přispívají také obec Čaková, Nové Heřminovy,
Krasov a Brantice – příspěvky na děti 2. stupně)
jsou kryty výdaje na energie, opravy, materiál,
kancelářské potřeby, drobný hmotný majetek,
cestovné na soutěže a některé vzdělávací akce,
plavecký výcvik a další služby. Přestože rozpočet
zřizovatele je napnutý, příspěvky poskytnuté na
provoz základní školy jsou dostatečné. Toho si
velmi vážíme a snažíme se o jejich maximální
využití ve prospěch zvyšování kvality vzdělávání
v naší škole.
5

Výrazný pokles cítíme v oblasti příspěvků od státu
na učebnice, učební pomůcky a vzdělávání
pedagogů. Například pro celý rok 2012 jsme dostali
na nákup pomůcek, učebnic a další vzdělávání
pedagogů částku ve výši 17.000,-,Kč. Z této částky
se nakoupily učebnice pro žáky 1. třídy a dvě další
pomůcky a uhradily dvě vzdělávací akce. Státem
přidělené
finanční
prostředky
neumožňují
obnovovat
učebnice,
vzdělávat
pedagogy
a pořizovat potřebné pomůcky. Vzhledem k této
katastrofální státní politice jsme se snažili získat
prostředky z jiných zdrojů.. Proto jsme napsali dva
projekty, na které jsme získali dotaci z evropských
fondů a ze státního rozpočtu. Získané finance nám
výrazně pomohly vyrovnat snížení rozpočtu
v oblasti státních peněz určených na pomůcky.
Z dotace na realizaci projektu „Zlepšování
podmínek pro vzdělávání v ZŠ Zátor“, který je
zaměřen na rozvoj ICT gramotností žáků a cizí
jazyky, jsme nakoupili interaktivní tabule,
dataprojektory,
učebnice,
pracovní
sešity,
interaktivní učebnice, výukové programy, celkově
pomůcky ve výši 730.000,- Kč. Z dotace na realizaci
projektu „Podpora rozvoje funkčních gramotností v ZŠ

Zátor“ se nakoupily pomůcky přírodovědného
charakteru (mikroskopy, GPS navigace, učebnice,
pracovní sešity, mapy), vybavení a pomůcky do
školní družiny (nábytek, hrací koutky, stavebnice,
divadlo, loutky), celkově ve výši 421.000,- Kč.
Z dotací jsme financovali také další vzdělávání
pedagogů, každý pedagog školy absolvoval
průměrně cca 50 hodin studia k prohlubování
odborné kvalifikace (image, sociální potřeby dětí,
zdravotní cvičení, komunikace, týmová spolupráce,
pracovní a výtvarné činnosti atd.).
Část nákladů musí pokrývat také zákonní zástupci
žáků – cestovné na vzdělávací akce žáků
a projektové dny, vstupenky a další služby. Pro
některé rodiny jsou náklady spojené se
vzděláváním dětí vysoké a často překračují jejich
finanční možnosti. Proto jsme v minulém školním
roce ulehčili rodinným rozpočtům tím, že jsme na
tyto aktivity získali peníze z dotačních titulů. Oba
projekty jsou však už na svém konci, proto
zodpovědnost za úhradu těchto nákladů je opět na
rodičích dětí.
Z ekonomického hlediska mají žáci naší školy
oproti dětem z blízkých měst velkou výhodu v tom,
že mohou navštěvovat školní družinu a zájmové
kroužky až do 9. ročníku a to pouze za příspěvek na
školní družinu, který činí 50 Kč měsíčně. Širokou
škálu zájmových kroužků si můžeme dovolit
nabízet vzhledem k vysoké naplněnosti školní

družiny (150 žáků). Pro porovnání: za docházku
dítěte do jednoho kroužku ve městě rodiče platí za
pololetí částky ve výši 800 až 1500,- Kč. Tak si
sami spočítejte, jaké náklady má například městská
rodina žáka 8. ročníku, která by chtěla tímto
způsobem zajistit odpolední aktivity dítěte po celý
týden.
Od
ledna
2013
se
připravují
změny
v přerozdělování prostředků na provoz škol a to jak
prostřednictvím obcí, tak krajských úřadů. Tak
doufám, že tyto změny přinesou obcím i školám
větší finanční jistotu.
Barbora Šovčíková
Ohlédnutí za úspěšným 9. Eldorádem

Velké poděkování všem pořadatelům!
Více informací najdete na www.zator.cz !
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„KDO JSTE VY, BYLI JSME I MY. KDO
JSME MY, BUDETE I VY.“
Tento nápis vítá příchozí na mnohých hřbitovech. Je
naší povinností starat se i o místo posledního odpočinku
s péčí dobrého hospodáře.

Díky panu Kolářovi můžete obdivovat nádherný výhled.

Změny ve vesnici

Stará třešeń už kapli neohrožuje. Okapy jsou nové.

Kapli jsme opravili uvnitř i zvenčí.

Pan Gromnica vrací starobylým hrobkám dávnou krásu.
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Během léta se podařilo opravit kyselku a několik uliček
v Zátoru i v Loučkách. Děkujeme všem občanům, kteří
si upravili nájezdy ke svým domům.

Tak teď vidí naši vesnici cestující z oken vlaku. Škoda.

MAS Zátor
Vás srdečně zve na Nedělní podvečer s poezií a písní
aneb kavárenský čaj o páté dne 7. října 2012 v 17 hodin
v sále KD.

Blahopřejeme jubilantům
Hruzíková Marie
Barešová Anna
Gavlasová Božena
Matěják Miroslav
Krišťáková Alojzia
Smečková Cecílie

Rozloučili jsme se
Účinkují:
zpěv: Komorní sbor z Krnova, Tensing Krnov
recitace: Kamil Krmášek, Petra Ulmanová a hosté
téma: Léto – Podzim
Zazní verše autorů: Toman, Holan, Puškin, Závada,
Branislav atd.
klavírní improvizace: Vítězslav Maliňák
Přijďte osvěžit svou mysl trochou hudby a poezie.
Připraveno malé pohoštění, káva, čaj , víno a něco
na zub.
Těšíme se na Vás

Inzerce

Tkáčová Hedvika
Zacpal Miroslav
Fajtl Marek
Vzpomínáme na paní Kateřinu Košnovskou, ochotnou
a obětavou členku redakční rady našeho zpravodaje
a zároveň autorku prvního Zátorského kalendáře. Tato
nadaná mladá žena zemřela po dlouhé těžké nemoci.
Výzva pro všechny fotografy, kdo se chtějí podílet na
tvorbě 2. ročníku zátorského kalendáře. Na OÚ již máme
nádherné fotografie dvou našich občanů. Určitě máte i Vy
zajímavé fotky Zátoru a Louček. Pošlete nám je včas.
A nezapomeňte na požadavky k otištění plánovaných
akcí. Určitě se tato propagace projeví na větší
návštěvnosti. S Vaší pomocí bude kalendář ještě
zajímavější a účelnější. Jsme vděčni za každý dobrý
nápad. Děkujeme.
Prosím všechny přispěvatele o dodržování termínu
zasílání příspěvků a komentář k upraveným fotografiím.
Do textu budu zasahovat pouze na vaši žádost. Děkuji za
pochopení.
JK
Poděkování patří všem, kteří se jakkoli podílejí na tvorbě našeho
periodika.
Zpravodaj vychází pravidelně každý sudý měsíc v posledním týdnu
ZDARMA.
Do 15. dne každého 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
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