ZÁTORSKÝ
ZPRAVODAJ 2012/55
Váţení spoluobčané,
Ještě jsme nestihli
pořádně
vydechnout
a jiţ se pomalu blíţí
opět konec roku. Roku,
který byl plný různých
změn.
Byl rokem splněných
i nesplněných přání
i krásných záţitků.
Jedním z nich byla moje účast na 3. ročníku OVOV
(odznak všestrannosti olympijských vítězů), který
organizují olympionici Robert Změlík a Roman
Šebrle v Praze na Strahově. Velkým překvapením
pro mě bylo, ţe do celorepublikového finále
v desetiboji se probojovalo 7 dětí z naší školy, coţ
je opravdu mimořádný výkon. Děti mě zavedly do
prostředí mně zcela neznámého. Seděla jsem vedle
takových velikánů, jako je Věra Čáslavská, Roman
Šebrle, Robert Změlík, Šárka Kašpárková. Mohla
jsem se zblízka přesvědčit, ţe vrcholoví sportovci
jsou velmi milí, bezprostřední a velmi obětaví lidé.
Jsou skromní, kamarádští. Malinko jsem se styděla
za to, ţe mé znalosti na poli sportovním jsou velmi
chabé, tedy mám co dohánět! Setkání mělo velmi
pozitivní náboj a myslím, ţe i pro naše děti
a pedagogy to byl silný záţitek. S ředitelkou naší
školy Bc. Mgr. Barborou Šovčíkovou jsme všem
hrozně fandily a zejména ten první den jsme je
přijely povzbudit. Mám na tento den krásné
vzpomínky, byl jiný, byl úţasný. Přeji všem
mladým lidem, aby našli svůj směr, aby nebyli
ochuzeni o tak krásné záţitky, které se nemusí
odehrávat jen na poli sportovním, jen musí hledat
tím správným směrem a nalézt to, co bude blízké
jejich srdci.
Jak dovedou děti uplatnit svůj cit pro krásu
a harmonii, jak dokáţou vyuţít svůj talent, jsem se
přesvědčila na vernisáţi výtvarných prací
pořádaných ZUŠ Krnov, s.r.o., která proběhla v září
v sále kulturního domu. Je těţké hodnotit, která
z prací byla krásnější, která vypálená figurka
z hlíny tajemnější. Dech se mi jen tajil nad
dovedností našich dětí, nad důvtipem, s jakým bylo
vše vytvořeno.
Kolem nás je spousta krás a hezkých příleţitostí
k obohacení těla i duše, stačí se jen porozhlédnout.
Váţení občané, zvu Vás srdečně na tyto akce.
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3. 11. 2012 - Hubertova jízda
9. 11. 2012 – čaj o páté
1. 12. 2012 – mikulášská nadílka
2. 12. 2012 – vánoční svícení
9. 12. 2012 – koledy v sále
15. 12. 2012 - adventní koncert
25. 12 2012 - Štěpánská zábava
Salome Sýkorová, starostka
v Zátoru dne 2012-10-29
Zpráva ze zasedání ZO
Zasedání ZO se konalo 18. 10. 2012 v 18 hodin v sále
KD. Zastupitelstvo se sešlo v nadpoloviční většině
v počtu 9 členů. Zasedání vedla starostka obce Ing.
Salome Sýkorová
.

Zastupitelstvo obce schvaluje/neschvaluje:
ZO schvaluje rozpočtová opatření ve výši:
Příjmy:
231.900,- Kč
Výdaje:
231.900,- Kč
ZO schvaluje záměr prodeje pozemku parcela 260
zahrada 1144m2 a parcela 236 trvalý travní porost
83m2 v kat. území Zátor (paní Šebestíková)
ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku parc. číslo
1409 ostatní plocha 1,9699 ha v katastrálním území
Zátor (pan Němec)
ZO schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 586,
trvalý travní porost, 2191 m2 v kat. území Zátor.
Prodej se uskuteční dle znaleckého posudku,
doprovodné náklady hradí kupující. Starostka obce
se pověřuje podpisem smlouvy.
ZO schvaluje smlouvy o vykonání přezkoumání
hospodaření obce za rok 2012, kontrolu
hospodaření subjektů ZŠ a MŠ za rok 2012.
Schvalujeme výše uvedené smlouvy s fa DIRECT
ECONOMY a.s., pro kontrolu hospodaření za rok
2012.
ZO schvaluje smlouvy o realizaci PD vodovodních
přípojek v Obci Zátor (část nad OÚ). Úhradu poté
provedou jednotliví vlastníci na účet Obce Zátor.
Schvalujeme výše uvedené smlouvy s fa JVS spol.
s. r. o. Jeseník.
ZO schvalujeme realizaci domu pro důchodce za
podmínky získání dotací z MMR a Kraje a nalezení
vhodného stavebního místa.
ZO schvaluje přijetí účelově určeného finančního
daru ve výši 200. 000,- Kč na realizaci dřevěné
chaty pro činnost dětského klubu Čmeláci Zátor od
firmy Koncentra s.r.o., Dejvická 33, Praha.
Starostka obce je pověřena podpisem smlouvy.
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s fa Petr
Hudeček, Zátor 30 na realizaci dřevěné chaty dle

poţadavků dárce. Starostka obce je pověřena
podpisem smlouvy.
ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na
realizaci odpadového hospodářství v obci Zátor.
Podmínkou je zapojení okolních obcí Čaková,
Krasov. Starostka obce je pověřena organizací.
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se SSMSK.pro realizaci páteřní
kanalizace a její uloţení v tělese komunikace.
ZO schvaluje výroční zprávu ZŠ za školní rok
2011/2012.
ZO schvaluje opravu havarijního stavu střechy
budovy obecního úřadu firmou Štefela Zátor.
Rozpočtové náklady činí 126.963,- Kč. Realizace
proběhne ještě letos. Starostka obce je pověřena
podpisem smlouvy o dílo.
ZO neschvaluje nájem parc. č. 1217 v k.ú. Zátor.
pro chov ovcí a skotu.
ZO schvaluje výpomoc paní Buchtové při realizaci
dřevěných ohrad pro koně (výuka jezdectví,
hipoterapie) formou dodání kulatiny z obecních
lesů nejvýše do 10 tis. Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Program a cenovou nabídku na Eldorádo 2013,
- realizace PD na rekonstrukci fotbalového hřiště
včetně zapracování některých připomínek (JSDH
Zátor), budova bude řešena ke společnému uţívání,
tedy společné prostory klubovny i společné
vyuţívání sociálního zázemí, zachování vozového
parku bude otázkou dalšího vývoje a diskuze,
- realizace PD na změnu účelu uţívání bývalé
školní jídelny,
- realizace srubového domu z dotačních
prostředků (dar) na parc. č. 1318 v k.ú. Zátor, obec
Zátor, okres Bruntál,
- hospodaření ZŠ Zátor za III. čtvrtletí.
Mateřská škola Zátor
Uběhly první měsíce školního roku a my Vám
chceme jen ve zkratce prezentovat naši činnost,
všední - nevšední dny v mateřské škole.
Nevšední všední Den u Sluníček
V rámci projektového dopoledne „ Lesní
království“ jsme se 3. října 2012 s dětmi II. třídy
MŠ Sluníčka vyrazili po modré turistické značce
směrem na Milotice a plnili stanovené úkoly
/ najít listnatý a jehličnatý strom, pojmenovat jej,
přiřadit listy, plody, určovat zvuky, které slyším,
rozlišit pojmy blízko a daleko v pohledu na
zátorské údolí a budovy, imitovat zvířátka, sbírat
přírodniny, určovat jedlé a nejedlé houby
a vyhledávat turistické značky/. Pak se ozvalo
Zvonění kouzelného zvonečku, které odstartovalo
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plnění posledního úkolu a zároveň velké
překvapení. Na bříze před dětmi se najednou
objevil Skřítek František/ plyšová postavička/,
který mimochodem děti ve II. třídě MŠ doprovází
po celý školní rok a řekl: „Celý rok plním Vaše
přáníčka a jsem Váš kamarád, teď potřebuji pomoci
já.“ Poţádal děti o to, aby vytvořily další lesní
skřítky, které bychom měli v MŠ a on tam nebyl tak
sám. Děti frotáţí otiskovaly kůru stromu na papír,
které následně v MŠ dotvořily stříháním
a doplněním detailů v další lesní skřítky. Na závěr
se musím zmínit, ţe nás potkalo ještě jedno
neplánované překvapení, kterým bylo objevení
krasových útvarů na betonu ţelezničního viaduktu.
Samozřejmě jsme si vlhké krápníky v objevené
„naší“ pohádkové jeskyni, jak jsme ji hned
pojmenovali,všichni osahali a všechny o novém
objevu informovali.Unaveni, ale velmi šťastni
a obohaceni o nové záţitky a objevy, jsme se vrátili
do MŠ právě k obědu. A nač se těšíme příště? No
přece půjdeme pouštět draka!
Divadelní představení v naší MŠ
„Písnička se zpívá, pohádka se povídá, a kdo se rád
dívá, hezké věci uhlídá.“
Toto krásné rčení básníka Františka Hrubína je
výstiţné pro návštěvy různých divadel v naší
mateřské škole. Děti mají jiţ několik let moţnost
prostřednictvím herců a loutkoherců seznamovat se
s okolním světem a vším, co je pro dané období
v roce typické. Loutkoherci pomocí svých maňásků
či marionet učí děti, co je správné, co ne a jak by se
měly zachovat v různých ţivotních situacích.
Divadélka k nám jezdí vţdy jednou za měsíc.
Naším nejčastějším návštěvníkem je divadlo
„Beruška“ a také divadlo „Smíšek“. Nejenom děti
naší MŠ, ale také ty, které ještě nejsou přihlášeny
do naší školky, mohou přijít se svými rodiči na tato
divadelní představení. Děkujeme všem, kteří k nám
jezdí za účelem dát našim dětem něco nového do
ţivota a všeobecně je rozvíjet a těšíme se na další
pohádkově strávené dopoledne, moţná i s Vámi.
Červený den v MŠ
Nastal podzim a jiţ potřetí se v MŠ Zátor konal
první tematický barevný - ČERVENÝ DEN.
Všichni zaměstnanci se oblékli do barvy podzimu
a společně jsme se snaţili zábavnou formou
navodit atmosféru podzimní nálady v barvě
červené, vyuţít červených věcí, hraček, oblečení
a všeho kolem, také vyuţít nápady dětí, popřípadě
rodičů. Všem dětem rodiče připravili červené
oblečení a děti si přinesly i svou oblíbenou
červenou hračku. Na tabuli jsme kreslili, co je
červené, u pracovního stolečku jsme vyráběli

„Červenáčka podzimního“ z červeného listí a také
jsme si společně „upekli“ jablíčkový závin tiskáním jablíčky na velkou plochu do tvaru závinu.
Nemohla chybět pohádka O Červené karkulce, hra
s kouzelnou krabicí plnou červených věcí
a taneček s červeným šátečkem „Mám šáteček,
mám“. Také jídlo během celého dne mělo převáţně
červenou barvu. A nejkrásnějším záţitkem při
pobytu venku bylo pouštění draka na louce za
hřbitovem.
Podobně probíhal Červený den i ve II. třídě
Sluníček MŠ Zátor. Ráno, hned při vstupu do třídy
přivítal děti skřítek František, který děti provází
celý školní rok. Skřítek zavedl děti do své dílničky
tvoření podzimu“ Listového oblékání“ a poţádal je
o pomoc s barvením podzimu.
V dílničkách děti otiskovaly listy a dotvářely
z nich výtvarným zásahem podzimní skřítky.
V řízené činnosti s názvem „O smutném javoru“
děti hovořily o tom, proč býváme smutní
a hledaly příčinu
a pomoc našemu stromu.
Společně mu upletly svetr z vlny, aby mu nebyla
zima, obveselily jej písničkami, básničkami
a svými výrobky. Uţ teď se těšíme na další
tematický den, který bude v rámci zimního období,
BÍLÝ..

Hrátky s rodiči v MŠ konané dne 10.10.2012
odpoledne
Děti a paní učitelky přivítaly rodiče v MŠ písničkou
a tanečky a všichni se vydali tvořit do jednotlivých
dílniček.
V první dílničce otiskovali na výkrese na nalepený
kmen stromu vylisované listy, natřené temperovými
barvami – „Stromy na podzim“
V druhé dílničce vyráběli stříháním, nalepováním
a vázáním – „Dráčky z pytloviny.“
Ve třetí dílničce zdobili z domu donesené jablíčko
sušeným ovocem a poskládanými papírovými
čepičkami – „Jablíčkový skřítek“
Ve čtvrté dílničce otiskovali svou pomalovanou
dlaň na velkou plochu koruny stromu z kartonu –
„Velký podzimní strom.“
V páté dílničce uplatnili svou fantazii při výrobě
„Bramboráčků, mrkváčků a dýňáčků“ dotvořením
různými přírodninami.
Při výrobě a tvoření vznikla velmi pěkná a tvořivá
atmosféra, které odpovídaly moc zdařilé výrobky,
později pouţité pro výzdobu mateřské školy.

CO nás čeká v MŠ v měsíci LISTOPADU 2012
V úterý dopoledne 30.10.2012 pravidelná návštěva
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dětí II. třídy MŠ v místní knihovně.
Ve středu 31.10.2012 akce v rámci projektu
/Halloween-Dušičky/ Strašidel se nebojíme/.
V úterý 6.11.2012 se zúčastní děti II.třídy MŠ
Hudební aktivity spolu se ZŠ.
Ve čtvrtek 8.11.2012 provoz MŠ jen dopoledne od
6.00 hod.do 12.00 hod.vypnutí elektřiny.
V pátek 9.11.2012 radostné dopoledne s Martinem
v MŠ –obě třídy/svátek sv.Martina/.
V pondělí 19.11.2012 platba v MŠ- školné,
stravné, foto.
Čtvrtek 15.11.2012 seznamování všech dětí v MŠ
s hudbou-Veselá kytara.
V pondělí 19. 11. 2012 pojedou děti II. třídy
Sluníčka na výlet do Krnova do DDM Méďa na
představení „Odváţný Zajko“s prohlídkou Krnova.
Ve čtvrtek 29. 11. 2012 divadélko v MŠ hraje pro
všechny děti O neposlušném jeţkovi.
V neděli 2.12.2012 od 14.00 hod. pořádá MŠ Zátor
s Obcí Zátor, ZŠ Zátor, hasiči Zátor, ČČK a dalšími
firmami a dobrovolníky X. Vánoční svícení,
Tradiční zahájení ADVENTU v ZÁTORU. Jarmark
s prodejem dárečků pod stromeček všeho druhu
proběhne v ZŠ od 14.00hod. Průvod světýlek
odchází v 16.30 hod. od mateřské školy k základní
škole, kde bude vyvrcholení akce. Pokud se s dětmi
zúčastníte, pořiďte jim na cestu nějaké
světýlko/lampión, baterku/. Prosím, aby bylo
bezpečné vzhledem k vlastním i cizím dětem.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ sepsala Zdeňka
Vávrová, ředitelka MŠ
Z Prahy přivezly děti i zlato
Školní děti ze Zátoru úspěšně soupeřily pod
dohledem olympioniků v Praze se stovkami
vrstevníků.
Jiţ třetí rok se Základní škola Zátor účastní
projektu Romana Šebrleho a Roberta Změlíka
s názvem Odznak všestrannosti olympijských
vítězů. Soutěţ zahrnuje deset disciplín, které v této
kombinaci velmi příznivě působí na rozvoj
budoucích sportovců všech odvětví. Jedná se o běh
na 60 metrů, skok daleký, trojskok, hod
medicinbalem, hod míčkem, kliky, lehy-sedy,
shyby, švihadlo nebo plavání, běh na jeden kilometr
nebo dribling.
Natálie Váňová, Alţběta Miturová, Eliška
Němcová, Kateřina Ţličařová, Kristýna Ţídková,
Hana Čechová a jediný muţský zástupce Pavel
Valášek dokázali, ţe se na toto nejvyšší a nejtěţší
klání probojovali právem. Kristýna v Praze získala
bronzový odznak, Katka, Eliška, Bětka a Pavel
odznak stříbrný a Naťka s Hankou zlatý. Hanka
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dokonce hodila míčkem nejdál ze všech ţákyň,
neuvěřitelných 57,75 metrů!
Děkujeme za fandění starostce Zátoru Salome
Sýkorové, ředitelce školy Barboře Šovčíkové
a rodině Pavla Valáška a Bětky Miturové, kteří se
za námi do Prahy přijeli podívat.
Děti si odnesly nezapomenutelné záţitky, neboť
závodit v tak obrovském počtu soutěţících, kterých
bylo asi 800, navíc za přítomnosti Romana
Šebrleho, Roberta Změlíka, Jarmily Kratochvílové,
Věry Čáslavské, Imricha Bugára, Šárky
Kašpárkové a dalších a ještě k tomu v hlavním
městě, to se hned tak někomu nepoštěstí.
A protoţe některé děti byly v Praze poprvé, dopřáli
jsme si i noční procházku městem. A ta opravdu
stála za to.
Děti se na všechny sportovní soutěţe připravují
nejen v tělesné výchově a sportovních krouţcích
druţiny, ale velký význam má také práce oddílu TJ
Loučka. Chceme proto poděkovat všem, kteří se na
výkonech dětí podíleli, děkujeme i obcím Zátor,
Brantice, Čaková a Krasov za finanční podporu
sportu v naší škole.
K tak úţasným výsledkům přispěla pravá sportovní
atmosféra, velkolepé slavnostní zahájení na
obrovském stadionu, autogramiády desítek našich
úspěšných olympioniků, vystoupení kouzelníků,
zpěváků, tančení zumby všech účastníků.
Jarmila Foksová, Romana Lantová

Podzim ve znamení gurmánských zážitků
Září i říjen přinesly krásné a slunečné dny.
Neváhali jsme a vyuţili jich k nevšedním záţitkům
a příjemným setkáním.
V záři se děti školní druţiny v Zátoru sešly
s místními hasiči. A nebylo to zdaleka první setkání
s členy integrovaného záchranného systému.
S hasiči se děti pravidelně setkávají při
plánovaných prohlídkách hasičské zbrojnice, při
ukázkách
nácviku
nebezpečí
poţáru
a oslavy Hallowenu si bez nich neumíme vůbec
představit.
Tentokrát jsme společně opékali špekáčky, děti se
oblékaly do zásahových ochranných oděvů,
prošmejdily hasičské auto a hasily oheň. Při této
akční zábavě jsme si všichni uţili spoustu legrace!
Špekáčky chutnaly výborně a většině dětí zdaleka
nestačil jeden.

Ve znamení gurmánských záţitků se konala i další
podzimní akce, kterou jsme nazvali štrúdlování.
Konala se letos poprvé, a tak jsme s napětím čekali,
kolik maminek se tohoto klání zúčastní. Ohromil
nás počet 24 přihlášených štrúdlů, a kdyţ je děti
i maminky nosily do školy, oněměli jsme úţasem!
Štrúdly klasické, ořechové, jablkové, ve tvaru
věnce, s podzimním aranţmá, dokonce ve tvaru
krokodýla. Maminky i babičky se opravdu
předvedly jako vynikající kuchařky. Samotné
setkání bylo velmi veselé, ochutnávka neměla
konce, jablíčkový tanec rodičů s dětmi všechny
rozesmál a opravdu uměleckým záţitkem bylo
ozdobné vykrajování jablíček. Šikovné maminky
a babičky si odnesly diplom z prvního ročníku
štrúdlování a drobný dárek.
Podzim ve školní druţině ještě zdaleka nekončí.
Těšíme se na vyrábění vánočních dekorací,
výstavku prací z přírodnin a tradiční bleší trh. Rádi
vám zprostředkujeme informace a fotodokumentaci
o proběhlých i chystaných akcích na webových
stránkách ZŠ Zátor – www.zszator.com.
Navštivte je i vy!
Vychovatelky ŠD ZŠ Zátor
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Návštěva na OÚ
Ţáci 3.třídy se právě teď učí o své obci a o práci
obecního úřadu. Seznamují se s historií obce
a s nejdůleţitějšími budovami a institucemi. Z
tohoto důvodu jsme 24. 10. navštívili Obecní úřad v
Zátoru, kde nás velmi srdečně přivítala paní
starostka Salome Sýkorová. Seznámila nás s prací
starostky obce a s pracovními povinnostmi
ostatních zaměstnanců. V obřadní síni nám paní
starostka nechala nahlédnout do pamětních knih,
kde některé děti našly své jméno při příleţitosti
vítání nových občánků nebo jména svých rodičů.
Ivana Brychtová a ţáci 3. třídy ZŠ Zátor

příspěvky na koníky za voţení jsou: vodění dětí
na jízdárně (20 minut) – 30,- Kč na poníkovi a na
velkém koni (20minut) – 40,- Kč
Pokud máte zájem, více informací získáte na tel.
čísle 775209253 nebo 720376302
Jinak nás najdete na adrese: Zátor č. 24 – horní
Zátor

Jezdecký klub Šance - Ježdění na koních
Nabízíme jeţdění na koních. Pro malé děti na
poničce Kláře a pro starší a dospělé na klisně
Elišce. Je to jedna z moţností jak strávit volný čas a
zároveň relaxovat. Pro děti především z měst je
moţnost vidět i ostatní domácí zvířata, jejichţ počet
plánujeme rozšířit.
Pro ty, kteří by měli zájem se jezdectví věnovat
sportovně či rekreačně, nabízíme členství
v jezdeckém klubu. Později i moţnost účastnit se
i různých soutěţí.

Jezdecký klub je samozřejmě pojištěn. V ceně
členských příspěvků je i zapůjčení bezpečnostních
pomůcek (přilby,vesty). Příspěvky členů jsou 400,Kč měsíčně, ale lze se i dohodnout. Ostatní
6

Celoroční činnost JSDH Zátor
Váţení spoluobčané,
ráda bych Vás seznámila s celoroční činností
našeho sboru.
Rok 2011 jsme zakončili za podpory obecního
úřadu Mikulášskou nadílkou, která jako kaţdým
rokem měla velký úspěch. Zbylé sladkosti byly
věnovány Slezské diakonii Krnov a z výtěţku
dobrovolného vstupného bylo zakoupeno velké
hasičské auto a malé dárečky s hasičskou
tématikou, které jsme předaly Mateřské školce
Zátor.
Nový rok 2012 jsme tradičně přivítali hasičským
plesem. Byla úţasná atmosféra, místní i přespolní
občané ukázali, ţe se stále umějí bavit.
I letos jsme vypomohli Českému červenému kříţi
v Zátoru při přípravě tradiční Pochování basy, která
se jako kaţdý rok vydařila. Dále jsme
spolupracovali s ČČK při sběru ošacení a drobných
potřeb pro charitu Broumov.
V květnu jsme se opět zapojili do akce prodeje
květinek proti rakovině. Také jsme tento měsíc
nezapomněli na naše členky – maminky a babičky,
které jsme obdarovali kytičkou a malým dárečkem.
Dále navštěvuje náš výbor členy u příleţitosti

ţivotního výročí. Samozřejmě nechybělo i tradiční
smaţení vajec, které dopadlo na výbornou.
Tento měsíc se u nás na fotbalovém hřišti konalo II.
Kolo hry Plamen mladých hasičů v počtu asi 200
lidí, tímto děkujeme obecnímu úřadu Zátor za
zakoupení věcných darů a zajištění stravy.
Samozřejmě velký dík patří i kolektivu ze školní
jídelny, který nám připravil výtečný oběd. Také
děkujeme Sokolům Zátor za půjčení fotbalového
hřiště a zajištění občerstvení.
Začátkem měsíce července se konal 9. ročník
memoriálu Ladislava Kačmarčíka, kde ceny
věnoval obecní úřad Zátor a náš sbor –
DĚKUJEME. V odpoledních hodinách se konalo
tradiční Zátorské eldorádo, kde naše jednotka pro
děti připravila prohlídku naší techniky a pěnové
hry.
Poslední měsíc prázdnin jsme uspořádali pro naše
členy a mladé hasiče víkendový pobyt v penzionu
Marianna v Rudné pod Pradědem. Tímto
bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu
Zátor
za příspěvek pro mladé hasiče na tento
pobyt. Výjezdová jednotka se tam zúčastnila
pohárové soutěţe v Malé Morávce.
V polovině září jsme se zúčastnili společně se ŠD
Zátor opékání špekáčků za místní školou. Děti měly
moţnost během opékání se seznámit s naší
technikou, vyzkoušet si stříkání z proudnice,
houkačky a mikrofonu. Myslíme si, ţe tato akce se
velmi vydařila a doufáme, ţe takových akcí bude
víc.
Naše výjezdová jednotka se tento rok zúčastnila
mnoha pohárových soutěţí v poţárním sportu –
Dubnice, Lichnov, Býkov, Úvalno, Zátor, Bruntál,
Malá Morávka, Noční soutěţ Suchá Rudná, Široká
Niva, Krasov. Dále naše jednotka pracuje na
renovaci hasičské techniky CAS. Jednotka také
jezdí pomáhat čistit studny v místní obci, ale i v
okolních obcích.
Náš sbor bude pořádat sběr elektrozařízení
(pračky, ledničky, mrazničky, mikrovlnky,
televize, vysavače, ţehličky, mixéry, vrtačky,
elektrické sekačky, drobné elektrozařízení,
výpočetní
technika),
papírů,
autobaterií,
elektromotorů, ţelezného odpadu a jiných kovů.
Vţdy bude tento sběr vyhlášen místním rozhlasem
a budou umístěny letáky. Na závěr bych chtěla říct,
ţe nás velmi mrzí, ţe kvůli postavení přehrady
přijdeme o naší hasičskou zbrojnici a veškeré
prostory. Rádi bychom chtěli i nadále pomáhat
a ochraňovat majetek místních občanů a být
nápomocni i obecnímu úřadu, proto společně s OÚ
jednáme o náhradních prostorách pro náš sbor.
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Touto cestou Vás prosím taky o podporu z vaší
strany, věřím, ţe se najdou občané, kterým SDH
Zátor není lhostejná.
Děkuji
starostka SDH Zátor Anna Krušinová
Nezapomínáme na naše tradice? Co o nich
vůbec víme?
Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde
o svatém Martině se vší mocí.
Jíní o Všech svatých věští tuhé mrazy o Vánocích.
Kdyţ na Dušičky jasné počasí panuje, příchod
zimy to oznamuje.
Svátek Všech svatých vychází z historické události
– církevního vysvěcení Pantheonu v Římě roku
609. Pantheon byl původně antický chrám, v němţ
se uctíval kult všech římských bohů. Svátek Všech
svatých je vzpomínkovou slavností zemřelých, kteří
jiţ dosáhli věčné blaţenosti. Jak vtipně poznamenal
P. Tomáš Halík, nejedná se jen o ty, jejichţ jména
nalezneme během roku v katolickém, případně
anglikánském či pravoslavném kalendáři. Má to být
i svátek těch, o jejichţ svatosti se veřejně
a všeobecně neví. Jednou o nich trochu prostořece
napsal, ţe jsou to ti svatí, jejichţ jména si Bůh
ponechal pro sebe ve svém srdci, protoţe mu byla
tak drahá, ţe je neprozradil ani papeţům.
Následující Památka všech věrných zemřelých,
lidově označovaná něţně jako Dušičky, je
vzpomínkou na naše zemřelé. Úctu a vděčnost
svým předkům projevovali lidé od nejstarších dob.
V počátcích křesťanské církve se na zemřelé
vzpomínalo v rodinném kruhu. Výroční vzpomínka
spojená s veřejnou slavností se objevila aţ po roce
998 ve francouzském klášteře v Cluny. Od 11. do
13. století se svátek rozšířil do dalších zemí a ve
14. století zdomácněl i v Římě. Od roku 1915, kdy
v první světové válce zahynulo tolik lidí, mohou
kněţí slouţit toho dne tři mše. V českém prostředí
však tato vzpomínková slavnost není jedinou, také
v květnu se dříve vzpomínalo na zesnulé při svátku
„maifest“.
V těchto dnech se konají průvody na hřbitovy, lidé
navštěvují hroby svých zemřelých a přátel, zdobí je
květy, věnci a svícemi. V některých vsích se kdysi
peklo zvláštní pečivo zvané „dušičky“, jímţ se
obdarovávali pocestní, ţebráci a chudáci.
Snad si v tento den, uděláme-li si i my čas na
návštěvu hřbitova, bychom kromě vzpomínek na
své zemřelé mohli chvíli popřemýšlet o zásadních
otázkách po smyslu a hodnotě ţivota. A moţná se
někdo zamyslí i nad tím, jaké hodnoty můţe člověk

pronést i touto úzkou branou, kde je zničeno téměř
všechno, co budoval a na co spoléhal.
JK

Blahopřejeme jubilantům

Vítání občánků
V sobotu 27.10.2012 se konalo v obřadní místnosti
obecního úřadu vítání občánků do svazku naší
obce.

Hrtusová Milada
Lišková Anna
Baštinec Antonín
Kolářová Eugenie

Přivítáni byli :
Upozorňujeme všechny občany, že na tradičním
vánočním svícení můžete i letos zakoupit
zátorské kalendáře pro sebe i jako dárek pro
své známé.
JK

Kristýna Muroňová
Jiří Minarčík
Nikola Brandysová
Barbora Kolářová
Mariana Měsícová
Nikola Ostráková

Vážení občané
Blíží se konec kalendářního roku. Všichni budeme
přemýšlet nad tím, co a jak se nám podařilo udělat.
Obracím se již teď na všechny spolky a organizace,
aby
nejpozději
v lednu
poskytly
nejlépe
v elektronické

podobě

zhodnocení

celoroční

činnosti. Tyto podklady budou použity do obecní
kroniky. Čím zajímavější vaše zápisy budou, tím
lépe. Uvítám také fotografie, které zdokumentují
akce. Která organizace o své činnosti nedá nic
vědět, nemůže počítat s tím, že se budoucí
generace o ní v místní kronice něco dovědí. Prosím
také občany, kteří mají jakékoli vhodné informace
či fotografie, aby je laskavě zapůjčili pro doplnění
zátorské kroniky.
Děkuji Vám za porozumění a spolupráci.
JK

8

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

Z minulosti
„Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou
pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.“
Marcus Tullius Cicero
K 31.12.1910 proběhlo v celém Rakousku-Uhersku
sčítání lidu.
Podle něho měl Zátor katastr 1227 ha, ve 150
domech 836 obyvatel (378 muţů, 458 ţen). Z nich
bylo 823 katolíků, 12 evangelíků, 1 jiného vyznání.
Všichni byli Němci, 13 z nich cizozemci. Čech
nebo Polák nebyl v obci ani jeden. V obci byl
katolický farní kostel, evangelický kazatelský úřad
augšpurské konfese, dvoutřídní obecná škola,
zkoušená porodní bába, hasičský sbor, zapsané
výdělkové a hospodářské druţstvo a spolek
pojišťující proti škodám poţárním, ţelezniční
zastávka.
Loučky měly katastr 681 ha, 137 domů s 698
obyvateli (329 muţů, 369 ţen). 660 obyvatel bylo
katolíky, 36 evangelíky, dva ţidé. Všichni byli
obcovací řeči německé, 18 z nich cizozemci. Byla
tu dvoutřídní obecná škola, lékař, zkoušená porodní
bába, hasičský sbor, četnická stanice se třemi
četníky, poštovní úřad s telegrafem
a
telefonní hovornou.
Hasiči po osvobození republiky
V září 1945 vypukl oheň v rolnické usedlosti č. 49
v Zátoru. Při tomto poţáru se ukázalo, jak nutné je
přikročit k ustavení hasičského sboru v obci.
Tohoto úkolu se ujalo několik obětavých občanů,
kteří organizovali nábor členstva a začátkem roku
1946 se podařilo sbor ustavit. Spravovali jej tito
funkcionáři: Josef Hlavatý - velitel, Ladislav Štefek
- starosta, Karel Sklenák – jednatel
a
Vladislav Bittner – pokladník. Z konfiskovaného
majetku po Němcích převzal sbor 2 ruční stříkačky,
1 agregát DKW a 300 m hadic. Sám pak nechal
provést opravu agregátu, opravu ruční stříkačky,
zakoupil obleky pro jedno druţstvo
a
posléze zařídil agregát na koňský potah a pro
dopravu 9 osob zakoupil dopravní auto zn.
Phönomen, pro které postavil garáţ. Při ustavení
čítal sbor pouze 6 členů a teprve, kdyţ byl pan Josef
Hlavatý zvolen velitelem, podařilo se mu zvýšit
stav členstva na 36. Tento počet se udrţel aţ do
sloučení obcí Zátor a Loučky. V roce 1947 bylo pro
sbor získáno 11 samaritánek, které prodělaly
odborný kurz a zkoušky. Jejich počet se však kvůli
odchodu za zaměstnáním sníţil na 4. zátorský
hasičský sbor zasáhl při hašení těchto poţárů:
jednou v Zátoru, dvakrát v Loučkách, dvakrát
v Čakové, jednou v Branticích, dvakrát v Nových
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Heřminovech,
jednou
v Miloticích,
jednou
v Krasově, jednou v Lichnově a jednou v Sosnové.
V Loučkách povaţovali zřízení poţárního sboru za
jeden z prvořadých úkolů, aby poţární bezpečnost
v obci byla zajištěna. Dne 7. října 1945 byla první
ustavující valná hromada, která měla za úkol ustavit
výbor a uvést nářadí ve zbrojnici do pořádku. První
výbor byl vybrán z 25 členů. Starosta-Jan Hrbáček,
jednatel-Bohuslav Veselý, pokladník-Leopold
Smečka, vzdělavatel-Josef Hrbáč, velitel-Miroslav
Lindovský, zástupce velitele-Vladimír Hes, první
strojmistr- Max Čegan, druhý strojmistr-Leopold
Smečka ml., zbrojmistr- Vilém Neuvirt, zbrojmistrVilém Adamík, náčelník samaritánů-Isidor Otisk,
revizoři účtů- Josef Hofman a Josef Kaloč.
Inventář byl v Loučkách ve velkém nepořádku,
poschovávaný na různých místech. Za rok byla
nalezena hasičská strojní stříkačka v jedné stodole
ve slámě. Inventář byl svépomocí dán do pořádku.
Hasičský sbor byl aţ do konce roku 1949 odkázán
na vlastní peníze. Aţ teprve od roku 1949 byl
poţární sbor zařazen do rozpočtu MNV. Ţe byli ve
sboru dobří hospodáři, je vidět z toho, ţe byla
doplněna výzbroj, v roce 1946 zakoupeny obleky
jak cvičné, tak i vycházkové stejnokroje
a elektrická poplachová siréna. Brigádnicky byla
opravena hasičská zbrojnice. Svépomocí zakoupili
auto k rychlejší dopravě.
Přehled činnosti od roku 1945 do roku 1950 ve
stručném přehledu:
7. října 1945 zaloţen hasičský sbor v Loučkách, 25
členů, do konce roku 1945 se počet rozrostl na 31
členů.
1945:
jeden úspěšný zásah u ohně v Branticích
1946:
proveden nábor z řad ČSM
postaveno výletiště a cvičiště za továrnou u
řeky v částce 12.000,- Kčs za materiál,
ostatní práce byly provedeny brigádnicky
zakoupeny obleky, poplachová siréna
zásahy u požárů: stodola č. 49 (obecní
stodola) v Zátoru, u Kosmana obytné
stavení (zachráněno bylo hodně vnitřního
zařízení), požáry v Branticích a Miloticích
zábrany na jaře a na podzim při povodních
na řece

1947:
zakoupení 15 stejnokrojů a 25 příleb
žňové hlídky trvající od jara do konce zimy
z důvodu, že byl suchý rok
na jaře zásah u povodně
věnována ruční stříkačka sboru do Piskořova
1948:
oprava hasičské zbrojnice
jednání o zakoupení hasičského auta, sbor
měl v pokladně 12.000,- Kčs, důvěra členů
v sebe byla tak veliká, že se nebáli s tak
malým obnosem uvažovat o koupi auta
v ceně 157.000,- Kčs
zásah u požáru v tomto roce nebyl potřebný
1949:
sbor má 25 dobrých členů, někteří jsou ve
vojenské činné službě, jiní se odstěhovali
Samaritánská služba, jejímž velitelem je
Isidor Otisk, ve 12 případech zasáhla
v lehčích i těžších zraněních v obci.
zásahy: 13. 8. veliká povodeň, 5. 10. obytná
budova u Hájka, 22. 12. továrna na len
v Nových Heřminovech, 23. 12. požár
v Krasově
6. 6. zakoupení hasičského vozu (25.000,Kčs vlastních úspor, 35.000,- Kčs ze sbírek
na rozhlas, 70.000,- Kčs půjčka ve
spořitelně)
30. 7. Při slavnosti byl proveden křest auta.
Tenkrát Tomek Karel věnoval 1.000,- Kč,
Kaloč Josef věnoval 1325,-Kč. Čestnými
členy sboru za zásluhy byli jmenováni
starosta sboru Jan Hrbáček
a
Isidor Otisk.
24. 4. sbor prodává dvoukolový žebřík, aby
získal další peníze na splátku auta. Jako
dobří hospodáři si řekli, že žebřík, který jim
zbrojnici zavazí, mohou výhodně zpeněžit.
Těžkopádností úřadů ovšem zůstal žebřík
stát pod kolnou, kde na něj pršelo, a
členové sboru tomu mrzutě přihlíželi.
1950:
sloučení sboru Loučky se Zátorem
v důsledku sloučení obcí (1. 7. 1950)
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Dále se místní kronika o poţárnících zmiňuje v roce
1965. Členů v tom roce bylo 41. Předsedou této
velmi aktivní organizace byl Josef Kaloč. Za
zmínku stojí, ţe z poţárních soutěţí přiváţely
častěji lepší ocenění ţeny. O dorost se staral
Břetislav Václavek. Mladí poţárníci během
hlavních prázdnin a ţní drţeli pravidelné ţňové
hlídky v okolí ţelezniční trati, kde bylo nebezpečí
nejčastějších poţárů od parních lokomotiv. Na
výstavbě místního vodovodu odpracovali zátorští
hasiči největší počet brigádnických hodin. Velmi
oblíbené byly a jsou tradiční hasičské plesy. V roce
1982 se velmi úspěšného maškarního plesu
zúčastnilo 250 osob (52 masek). Oblíbené
a
hojně navštěvované byly také jejich letní
slavnosti.V roce 1993 byla zaloţena
hasičská
společnost Zátor-Čaková-Lichnov za účelem
společného financování hasičské zbrojnice včetně
údrţby aut, financování pohonných hmot
a provozu budovy zbrojnice.
Prosím všechny občany, kteří mají staré
fotografie z počátků budování hasičských
sborů v Zátoru a Loučkách, aby je laskavě
poskytli k doplnění záznamů o historii obce.
Děkuji
JK

