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Váţení spoluobčané
Opět je tady jaro, které
se dralo na svět trochu
nesměle a pomalu, ale
nyní uţ je jisté, ţe zima
je pryč. Mám velmi ráda
jaro pro jeho svěţí
vůni, rozkvetlé stromy,
přírodu zalitou sluncem.
Oč větší je vţdy mé
zklamání, kdyţ mizející sníh odhaluje spoustu
odhozených odpadků, nedopalků z cigaret a psích
exkrementů. Vţdy se ptám, proč zůstáváme lhostejní
k prostředí, ve kterém ţijeme? Proč k majetku, který
nám nepatří, se chováme tak macešsky? Proč
v důsledku působení soukromých zemědělců a firem
máme komunikaci plnou hnoje, slámy a bláta? Od
dubna má obec k dispozici 5 pracovníků, od května
jich bude 6. Ti neúnavně pracují a odklízejí vše, co
nemá na komunikacích, veřejných prostranstvích,
autobusových zastávkách a hřištích co dělat. Chtěla
bych se doţít situace, kterou jsem zaţila v cizím městě.
Bylo tam tak čisto, ţe kaţdému bylo stydno upustit byť
i malý papírek či nedopalek. Mám naši obec velmi ráda
a mám zájem na tom, aby byla hezká a čistá. Proto
budou naši pracovníci neustále uklízet vše, co na zem
nepatří. Kvalitní výchova je vţdy příkladem. K naší
mládeţi mám prosbu, chovejte se na víceúčelovém
hřišti tak, aby mohlo dobře slouţit i Vašim dětem.
K majitelům psů mám také prosbu, nenechejte své
miláčky volně pobíhat, a pokud jdete na procházku,
vezměte s sebou pytlík na výkaly. Velkou ostudou bylo
dětské hřiště, které bylo plné exkrementů. K našim
zemědělcům, zajistěte si své vozy tak, aby sláma a hnůj
nepadaly na komunikaci. Pokud komunikaci znečistíte
blátem, je třeba ji také uklidit. Vy všichni školou
povinní, odpadky patří do odpadkových košů
rozmístěných po autobusových zastávkách, nebo do
kontejnerů, kterých je v obci několik. Snaţně Vás
všechny prosím, nebuďte lhostejní ke svému okolí. Ať
můţeme společně proţívat krásy jara v příjemném
a krásném prostředí.
Další pro mě osobně smutnou záleţitostí je anonymní
psaní. Vţdy přemýšlím nad tím, proč nemá pisatel
odvahu se pod svůj názor podepsat. Vţdyť základem
demokracie, které se všichni neustále dovoláváme, je
mimo jiné, právo na názor a také odvaha si za ním stát.
Pisateli jen sděluji, ţe i přes to, ţe se nepodepsal, byla
situace projednána a řešena.
Závěrem bych Vám chtěla sdělit i pozitivní zprávy.
Majetek obce již nemáme po dlouhých dvaceti letech
zastavený, stálo to 14 let úsilí, starostí a samozřejmě
dost peněz. Máme se opravdu čím chlubit. Soudní
spory byly vleklé a velmi sloţité. Velmi mě těší, ţe

díky sloučení MŠ a ZŠ bylo moţné navýšit kapacitu
MŠ a na rozdíl od ostatních obcí uspokojit poţadavky
všech rodin.
Jako provizorně bezpečnostní opatření jsme provedli
úpravu chybějící plochy chodníku u silnice I/45 tak,
aby lidé mohli bez problémů procházet.
Ing. Salome Sýkorová, starostka

Zpráva ze zasedání ZO
konaného dne 11. 04. 2013 v 18.00 hod v sále KD
Zátor. ZO Zátor se sešlo v plném počtu. Zasedání vedla
starostka obce Ing. Salome Sýkorová.
ZO schvaluje:
rozpočtová opatření ve výši:
Příjmy: 1.045.200,- Kč

Výdaje: 1.045.200,- Kč

prodej parcely
č. 857, orná půda, o rozloze 245 m2, v k.ú. Loučky
u Zátoru za cenu dle znaleckého posudku + doprovodné
náklady, včetně vyhotovení GP.
realizaci projektu „zateplení a výměna oken
OÚ Zátor“
Ing. Tomáš Sobol, energetický auditor provede
energetický audit, Seller Moravia s. r. o. administraci
projektu, včetně realizace výběrového řízení
a závěrečného vyúčtování. Projekt bude předkládán
v rámci výzvy OPŢP. Starostka obce je oprávněna
podpisem smluv s dodavateli výše uvedených prací.
Energetický průkaz – 55.000,- Kč, fa Seller Moravia s.
r. o. – 35.000,- Kč bez DPH zpracování ţádosti,
30.000,- Kč bez DPH – monitorovací zprávy
a závěrečné vyhodnocení akce, 48.000,- Kč bez DPH
a výběrové řízení na dodavatele prací.
realizaci vybudování provizorního opatření
Schvalujeme realizaci provizorního řešení chybějící
části chodníku podél komunikace I/45 v obci firmou
Stamo Zátor za částku 72.206,- Kč. Opatření
spočívá v tom, aby byla zajištěna bezpečnost chodců,
kteří se pohybují po vysoce frekventované silnici
I/45.
darovací smlouvy
Schvalujeme dar Slezské diakonii ve výši 8.000,- Kč,
dílně Polárka – 15.000,- Kč, Policii ČR – 15.000,- Kč
(zabezpečení akcí – Eldorádo, Vánoční svícení, práce
v oblasti prevence kriminality v ZŠ Zátor).
realizaci auditu Obec Zátor, ZŠ a MŠ Zátor,

Schvalujeme realizaci auditu na výše uvedené subjekty
firmou Direct Economy a. s. za částku 25.000,- Kč bez
DPH pro Obec Zátor a 23.000,- Kč bez DPH pro školu
včetně kontroly nahrazující interní audit.

Z mateřské školy
Jaro, léto, podzim, zima,
V kaţdé době je mi príma…….
Ano, nám všem ve školce je opravdu pořád prima,
i kdyţ venku místo jara sněţilo a mrzlo.
Nazdobili jsme si krásně školku zvenku i zevnitř
a věříme, ţe to „pan Jaro“ vidí a konečně tu dlouhou,
zlou Zimu vyţene. Tak nám to slibuje i příznivá
předpověď počasí pro další dny.

navýšení odpisového plánu ZŠ o budovu
a zařízení MŠ (z důvodu sloučení).
Schvalujeme navýšení odpisového plánu školy na
1.259.914,- Kč s tím, ţe odpisy nebudou obcí hrazeny,
jelikoţ investice probíhají prostřednictvím dotační
a rozpočtové politiky obce.

Vţdyť nás všechny ve školce čeká spousta nových
a zajímavých aktivit, ke kterým sluníčko, zelenou
travičku a opravdové jaro potřebujeme.
A co v nejbliţších i vzdálenějších dnech v naší MŠ
připravujeme?
V pondělí 15. dubna se budou jiţ tradičně, nejen děti
z MŠ, ale dle zájmu rodičů i děti z celého Zátoru
a okolí fotografovat.
V úterý 16. dubna se zase spolu s pejsky paní Kotkové
z Liptáně, v rámci projektu „Máme rádi zvířata,“
budeme učit, jak se chovat při setkání s pejskem, jak jej
krmit, vychovávat apod.
V pondělí 22. dubna bude v rámci oslavy Dne Země
probíhat v celé MŠ tradiční Zelený den a tvoření
z netradičních a odpadových materiálů.
V úterý 30.dubna se proměníme, děti i personál školy,
jako kaţdým rokem, v Čarodějnice. Celé dopoledne
budeme čarovat a soutěţit na naší krásné zahradě
a v případě nepříznivého počasí ve třídách MŠ, se
strašidlem Barnabášem.,
Dne 9. května 2013 bude probíhat v MŠ Zápis pro
školní rok 2013/2014.S radostí můţeme konstatovat , ţe
zásluhou otevření další třídy MŠ v prostorách ZŠ Zátor
od 1.9.2013 pro 15 dětí, budeme moci s velkou
pravděpodobností přijmout všechny předškolní děti
a maminky tak budou spokojené. Stávající kapacita
míst k přijetí předškolních dětí v Zátoru se totiţ od 1. 9.
2013 zvýší na historických sedmdesát míst k přijetí.
Zápis bude probíhat dopoledne a odpoledne a vše bliţší
bude včas sděleno na plakátcích, stránkách školy na
internetu www.mszator.cz a místním rozhlase.
Ve dnech 15. a 16. května 2013 připravujeme
dvoudenní oslavu v rámci Dne matek .
Ve středu 15. května 2013 od 15.00 hod. se v budově
MŠ předvedou svým nejbliţším děti I. třídy MŠ
Koťátka.
Dne 16. 5. 2013 od 15.00 hod. proběhne tzv.
odpoledne“ Mamince“ v ateliéru ZŠ, které zase
připravují děti a učitelky II. třídy MŠ Sluníček
Poněvadţ nám to tyto krásné prostory ZŠ umoţňují,
zveme tímto na tuto akci nejen maminky a babičky
Sluníček, ale také všechny
důchodkyně, členky
místních zájmových organizací a další zájemce

navýšení sazby za výkon OLH.
Schvalujeme navýšení sazby za práci OLH Zátor
z částky 200,- Kč/ha/rok (poslední zvýšení v roce 2007)
na 300,- Kč/ha/rok.
realizaci výběrového řízení na zhotovitele
projektu „Podporované bydlení v obci Zátor“
sloţení povodňové komise Zátor.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
účetní závěrku DSO Loučka.
realizaci projektu „Protipovodňová opatření
obcí Čaková, Zátor a Brantice“ firmou Dalimil
Vávra, Valašské Meziříčí za částku 5.867.883,Kč.
realizaci projektu Ing. Trokana na „zateplení
OÚ“ – skutečný stav, obvodový plášť a otvory
ve výši 30.000,- Kč.

O čem se v Zátoru mluví? O nepořádku.
Líbí se vám v naší obci? A co silnice přes vesnici?
Udělejte si procházku, stačí od základní školy k hlavní
silnici. Nechoďte po chodníku, ale po krajnici.
Nebudete vědět, kam šlápnout. Všude sám hnůj, siláţ
a sláma. A co ty kanály, které jsou zanesené hnojem
a slámou. Tak si říkám, k čemu vůbec kanály slouţí.
A co na to majitelé Agrozatu? Jak ti se k tomu staví?
Nebo čekají, ţe se zase najde nějaký člověk na veřejně
prospěšných pracích, který udělá pořádek za někoho,
kdo to způsobil? Kdo neví, jak se chovat k ţivotnímu
prostředí v obci, můţe se podívat za Opavu a tam uvidí,
ţe piknik si mohou udělat klidně i na cestě. Nebo se
mýlím a za to, jak cesta vypadá, odpovídá někdo jiný?
Neznám paragrafy, ale vím, ţe kaţdý, kdo znečistí
komunikaci, si ji musí uklidit.
občanka Zátoru (Jméno autora je redakci známo.)
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o kulturu v obci z celého Zátoru. Určitě přijďte, těšíme
se na Vás.
Stejně tak se jiţ těšíme a připravujeme na nové
občánky Zátoru a jejich další Vítání, které opět
realizuje recitátorský tým MŠ spolu s pracovníky OÚ
dne 18. května 2013 v obřadní síni.
Ve středu 22. května 2013 pojedeme se Sluníčky na
malý divadelní výlet za Hudební pohádkou do Krnova.
Dne 27. května 2013 v 9.00hod. dopoledne. přijede do
MŠ Pohádka „Jízda Trabantíka Ferdy „s Divadélkem
Smíškem .
Dne 12. června 2013 se s námi pro letošní školní rok
rozloučí divadélko Beruška „Africkou pohádkou“ .
Dne 30. května 2013 ke Dni dětí jsme si připravili
tradiční celodenní výlet obou tříd MŠ do ZOO Ostrava .
Do konce školního roku se ještě sejdeme se
záchranářem a samozřejmě nás čeká výroční
fotografování tříd a dětí odcházejících do ZŠ na Tablo
.
V úterý 18. června 2013 proběhne v celé MŠ, poslední
barevný, a to Ţlutý den.
Pak bude jiţ na dosah konec školního roku a s tím
i loučení. Dne 20. 6. 2013 od 15.00 hod. se rozloučíme
s dětmi, které půjdou do základní školy a jejich
nebliţšími na slavnostním
tradičním
šerpování,
tentokrát s Emčou a Valentýnkou, které jiţ znají
a ihned si velmi oblíbili nejen děti, ale i jejich rodiče.
Mateřská škola bude v době hlavních prázdnin
uzavřena stejně jako loni pouze 5 týdnů, a to v době od
15.7. 2013 do 18. 8. 2013. Školní rok 2013/2014
začíná 2. září 2013.

Foto Karneval MŠ v KD Zátor 15.3.2013

Mladí výtvarníci opět pilně pracují
Tak jako kaţdý školní rok, i letos se mladí výtvarníci ze
ZUŠ s.r.o., působící na zátorském detašovaném
pracovišti, připravují na výstavu výtvarného oboru. Ta
letošní se ponese v duchu poznávání vlastních pocitů,
identity a osobního světa ţáků. Hravou formou tak ţáci
představí své autoportréty, emocionální proţitky,
oblíbené barvy, osobní předměty či domácí mazlíčky
ztvárněné v kresbě, grafice, malbě a prostorové tvorbě.
Slavnostní zahájení výstavy Dětská výtvarná tvorba
plánujeme na měsíc září v prostorách KD Zátor
(o
přesném
termínu
budete
informováni
prostřednictvím plakátů a místního rozhlasu). Uţ nyní
se těšíme na vaši hojnou účast a podporu snahy našich
ţáků.

S rozpukem jara , ale i s pomalu se blíţícím koncem
školního roku, chci velmi poděkovat všem rodičům
našich dětí za perfektní spolupráci a také za aktivitu,
zájem, podporu, kladná ocenění a ochotu pomoci při
konání akcí mateřské školy a také při zkrášlování
a budování naší krásné školičky.
Vám všem, občanům Zátoru, přeji, ať uţ jsou ty příští
jarní dny třeba deštivé či studené, ať je proţijete
v hřejivé pohodě, lásce a především ve zdraví.
Za děti a zaměstnance MŠ Zátor Zdeňka Vávrová
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Jaro je tady a hasiči opět varují před plošným
vypalováním porostů
Jaro nám jiţ začíná, sluníčko se i u nás na severu
Moravy pomaličku probouzí a začíná ohřívat celou
přírodu po dlouhém zimním období. Hasiči z okresu
Bruntál pro Vás připravili několik dobrých rad
a upozornění v souvislosti s vypalováním, pálením
porostů a klestí.
V jarních měsících hasiči vyjíţdějí častěji, neţ kdy
jindy, k poţárům trávy, lesních porostů nebo
k dohašování špatně zabezpečených ohnišť. Podle
zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále i "zákon o poţární ochraně")
nesmí fyzická osoba provádět plošné vypalování
porostů. I přesto je u nás toto vypalování stále oblíbené.
Jarní úklid se majitelům zahrad ale nemusí vţdy
vyplatit. Ten, kdo se totiţ rozhodne vyčistit svou
zahradu ohněm, můţe zaplatit i několikatisícovou
pokutu. Při plošném vypalování porostů se fyzická
osoba dopouští přestupku podle zákona o poţární
ochraně, za který mu hrozí pokuta až do výše do
25.000,- Kč.

Ještě jedna potěšující zpráva z výtvarného oboru:
Příznivci našich nadějných talentů se mohou těšit. Obec
Zátor ve spolupráci s výtvarným oborem ZUŠ s.r.o.
připravuje k tisku kalendář pro rok 2014, v němţ se
ţáci představí svými portréty ,,v ochranném zbarvení“
tváře. Schválně, jestli je všechny poznáte? Pro ilustraci
malá ukázka:

Fyzické osoby mohou provádět kontrolované
spalování hořlavých látek, např. mohou pálit shrabanou
trávu na hromadě, která bude ohraničená proti
případnému rozšíření, samozřejmě nebude umístěna
pod stromy nebo v blízkosti jiných hořlavých látek
a u tohoto spalování budou osoby přítomny. Na fyzické
osoby se nevztahuje ohlašovací povinnost pro pálení na
územně příslušný hasičský záchranný sbor kraje. Měli
bychom se však seznámit se závaznými vyhláškami
obcí, které způsob pálení na volném prostranství
mnohdy zakazují, nebo alespoň upravují. Pálení odpadů
na volném prostranství navíc není jediný způsob, jak se
zbavit biologického odpadu. Ten je moţné také
zkompostovat, odloţit ve speciálních kontejnerech nebo
ve sběrných dvorech.
Hasiči upozorňují na VÍTR! Při pálení hořlavých
látek je velkým nepřítelem vítr, který během okamţiku
můţe z nevinných plamínků vytvořit rozsáhlý poţár.
V minulém roce se o tom přesvědčilo hned několik
osob, které podcenily nebezpečný vítr, a potřebovali
pomoc hasičů a dokonce i rychlé zdravotní pomoci.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby
(firmy, společnosti) také nesmí dle zákona o poţární
ochraně provádět plošné vypalovaní porostů. Při
spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou
navíc povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti,
stanovit opatření proti vzniku a šíření poţáru. Spalování
hořlavých látek na volném prostranství včetně
navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit
územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru
kraje, který můţe stanovit další podmínky pro tuto

Poděkování: Patří ţákyni Lucii Havířové za účast ve
školním kole mezinárodní výtvarné soutěţe Lidice
2013, jejíţ obrázek sice nepostoupil do celostátního
kola, ale budete jej moci shlédnout na letošní výstavě.
učitelka VO Zuzana Tihlaříková
4

činnost, popřípadě můţe takovou činnost zakázat.

trval více neţ půl roku. Ale nakonec se vše podařilo
a v dnešních dnech můţete potkat při vycházkách po
lesích trhače šišek. Jsou to vyškolení profesionálové
s patřičnými povoleními, kteří se ţiví sběrem šišek,
a hlavně nemají závratě z i 35-metrových výšek. Při
kaţdém sběru musí být přítomen také pracovník Ústavu
pro hospodářskou úpravu lesů, který vykonává státní
dozor nad sběrem osiva. Na konci dne zapečetí pytle
s šiškami a vystaví k nim Potvrzení o původu. Poté
pytle s šiškami putují do luštírny, kde se vyluští čistá
semínka, která dále putují do lesních školek, kde nám
z nich vypěstují malé stromečky - sazenice, které se
pouţívají při obnově lesa.
Ing..Hynek Hájek

Pro ohlášení pálení u právnických a podnikajících
fyzických osob pro území okresu Bruntál
doporučujeme vyuţít internetové zaregistrování na
webové adrese www.hzsmsk.cz, kde na pravé straně
naleznete odkaz „pálení klestí“.
Pro přihlášení
a vyplnění údajů o pálení je potřeba jednoduché
registrace.
Další moţností ohlášení pálení je formou emailu:
od@hzsmsk.cz, kde je potřeba uvést:
datum a čas (od kdy do kdy bude pálení
probíhat),
uvést přesnou lokalitu pálení (nejlépe uvést GPS
souřadnice),
jméno a mobilní telefonní číslo na osobu, která
bude u pálení přítomna a tím i zodpovědná.

Svoz velkoobjemového odpadu proběhne v naší
obci ve dnech 3. 05. 2012 a 10. 05. 2013 na
těchto stanovištích:

UPOZORNĚNÍ
Někteří občané a firmy si pro hlášení pálení pletou
tísňové telefonní číslo 150 či 112. Důrazně
upozorňujeme, že tato čísla jsou určena pro tísňová
volání v případě, že se někdo ocitne v tísni
a potřebuje rychlou pomoc, nikoliv pro ohlášení
pálení.

1. Svoz 03.05.2013 – točna autobusu, naproti
prodejny potravin (fialová budova), u pekárny,
louka u čp. 191.
2. Svoz 10.05.2013 – u viaduktu, u Obecního
úřadu, u bytovek u Iktusu, na brantické
ul., u hasičské zbrojnice.

Mějme na paměti možné nebezpečí a včas mu
předcházejme.

:Informace pro občany – poplatky splatné
v roce 2013

Sběrači šišek

• Poplatek za psa /rok činí 200,- Kč – splatnost do 30.6.
příslušného kalendářního roku
• Výše poplatku za provoz systému shromaţďování,
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů za osobu/ stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům /rok
2013 činí 500,- Kč

Dimenze H2O
Srdečně zveme všechny občany k aktívní účasti na
projektu Dimenze H2O /tzn. vodní svět/ podpořený
z prostředků EU v programu Mládeţ v akci.
Tento projekt je určen všem věkovým kategoriím a má
za cíl rozšířit podvědomí o ţivotě v naší krásné řece
Opavě.
Hlavní akcí bude dne 22. června 2013 v odpoledních
hodinách Procházka řekou Opavou spojená s odborným
výkladem, který zajistí studentky katedry ekologie
Univerzity Palackého v Olomouci a také děti z oddílu
Čmeláci Zátor, jeţ se budou na projektu aktivně podílet
po celou dobu jeho trvání / květen- září/. A kdo není
Vodník jako my, či se do vody nedostane, pro ty budou
připraveny v našem parku akvária s expozicí ţivota ve
stojatých a tekoucích vodách. Dále pro děti i dospělé

Obec Zátor vlastní 130 ha lesů. Jedná se o dva větší
komplexy lesa a mnoţství menších ostrůvků uprostřed
luk a polí. Jelikoţ se v některých porostech nalézají
kvalitní jedinci smrků, borovic a modřínů, ve
spolupráci s odborným lesním hospodářem Ing.
Hynkem Hájkem obec nechala některé porosty uznat
pro sběr osiva dle zákona č.149/2003 Sb. Proces uznání
porostů není vůbec jednoduchý, bylo nutno vypracovat
několik odborných posudků, samotný proces uznání
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spousta zajímavých soutěţí a pokusů profesora
Kamomila, jak jinak neţ s vodní tématikou.
Nebude chybět i výstava prací výtvarné soutěţe a tu
můţete i Vy ohodnotit bodováním. Pokud byste se
chtěli i Vy přidat a něco krásného namalovat či
vymodelovat, budeme velmi rádi.
15. 4. – 15. 6. VÝTVARNÁ SOUTĚŢ Dimenze H2O:
O cenu Prof. Kamomila a O cenu
diváka na téma:

Občanské záležitosti
Oslavencům blahopřejeme a do dalších let
přejeme dobré zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.

a. Řeka Opava – jak ji vidím já, moje oblíbené místo
u řeky
b. Ţivot pod vodou – kresba bezobratlého ţivočicha
našich vod, nikoli ryby
c. Prostorové vyjádření na téma vodní měkkýši –
libovolná technika
Kategorie:

1) 3 - 7 let

březen
Žofie Puzoňová

duben
Jaroslav Lant

Josef Kolář
Josefa Juřičková

2) 8 – 11 let

3) 12 – 15 let 4) 15 a více let
Oceňujeme především nápaditost! Vyhodnocení: Cena
diváka (veřejnost hodnotí na obou procházkách řekou
Opavou) a Cena profesora Kamomila (hodnotí
organizátoři, vítězné práce se stávají součástí
FOTOVÝSTAVY

Rozloučili jsme se

Obrázky posílejte adresu: Bc. Petra Veličková,
Jesenická 14, Krnov, 794 01, moţnost osobního předání
v Zátoru, tel.: 739 652 277 / Kamil Krmášek/.
Kreslete, prosím, na tvrdý papír (aby nám to tam venku
nevlálo a nepotrhalo se to), z druhé strany výkresu
uveďte jméno, příjmení, věkovou kategorii a téma,
které jste si vybrali, dále e-mail!!! na sebe a raději
i adresu. Nevyţádané práce nevracíme.
O dalších akcích budete včas informováni v našem
zpravodaji.
Petra Veličková - vedoucí projektu Dimenze H2O
a Kamil Krmášek - vedoucí klubu Čmeláci Zátor.

s paní Marií Klimeckou

s paní Antonií Skřičíkovou
s panem Milanem Fischerem

s paní Bedřiškou Matuškovou
Vážení pozůstalí,
přijměte upřímnou soustrast
nad ztrátou blízkého člověka.

P

Přivítali jsme:
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Petr Baczke

Děkujeme všem, kteří zorganizovali
zajímavé akce pro potěšení a poučení
spoluobčanů.
Prosíme o průběţné zasílání dalších
fotografií pro kalendář a připomínáme, ţe
chceme zachytit na fotografiích řeku před
regulací.
Pokud chcete, aby se o vaší činnosti vědělo
a aby se o vás psalo, posílejte zajímavé
příspěvky do zpravodaje a do kroniky.
Připomínáme organizacím nutnost zaslat
příspěvky o činnosti do obecní kroniky
včetně fotografií v elektronické podobě.
Zatím nebyla zaslána ţádná informace.
Na chodníku u silnice I/45 jiţ nikomu po
vybudování provizorního řešení nehrozí
nebezpečí.
Ţádáme
opakovaně
chovatele
psů
o dodrţování pořádku v obci.

Poznáváme svoji vesnici.
Na první fotografii se poznají všichni, kdo chodili do 1.
třídy v letech 1956/1957. Letos se sejdeme.
Na druhé fotografii je vám všem velmi dobře známá
budova.

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 email: obec zator.cz, inzerce - po dohodě za úplatu.

Různé
Děkujeme občanům za třídění odpadu.
Dotaci na realizaci bydlení pro seniory
jsme získali ve výši 4 miliony Kč. Stavět
se začne jiţ letos.

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. : E1444
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ZÁTORSKÝ ZPRAVODAJ 59/2013
Z MINULOSTI 59/2013
„Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.“
Marcus Tullius Cicero
Když jsme v neděli odpoledne v poloprázdném sále kulturního domu tleskali vynikajícímu výkonu
ochotnických herců z Mikulovic, napadlo mě, jak se vyvíjel kulturní život těch, kdo osídlili naši vesnici po 2.
světové válce.
Místní národní výbor dal (1945?) do provozu kino, správcem a kinooperátorem byl pověřen pan Max
Čegan. Kino sloužilo i pro Zátor a Čakovou, nacházelo se v budově hostince, jehož národní správou byl
pověřen pan Jindřich Vítek. Kino pak převzal stát, dostalo jméno Státní kino v Loučkách. Vedením byl
pověřen učitel školy pan Antonín Koblížka. Hrálo se pravidelně ve středu, sobotu a neděli.
V Loučkách fungovala Místní Osvětová Rada – MOR. Jejím vedoucím byl pan Josef Hrbáč, který chtěl
v Zátoru zřídit divadelní kroužek. Proto domluvil pro paní Miladu Kadlčíkovou režisérské školení v Hradci
nad Moravicí, kterého se zúčastnilo 15 zájemců ze severní Moravy. A tak v Zátoru založili divadelní kroužek.
Hráli v něm Milada Kadlčíková, Pavla Sobková, Štefková, Božena Vlčková, Irena Grentková, Věra Pánková,
Anna Kolářová, František Kadlčík, Ladislav Sobek, Jaroslav Grentek, Oldřich Vlček, Arnošt Kolář – vynikající
zpěvák, Regent, Karel Žák, Josef Hrtus, učitelé Buček, Hanáček, Kopečný, Drcmánek z Krnova. Zpočátku si
vybírali jednoduché frašky a veselé komedie. Později byli odvážnější a hráli Blázinec v prvním poschodí,
Třetí zvonění, Hrátky s čertem, Nebe na zemi. Poslední byla Její pastorkyňa. V Nebi na zemi hudbu a zpěvy
nacvičil pan Šrám. Po generálce se mu ztratily noty a on pak celé představení odehrál sám na klavíru, který
zůstal v sále z éry němých filmů. Toto představení mělo velký úspěch.
Ochotníci si všechny rekvizity vyráběli nebo nosili z domova. Velké jeviště rozdělili na tři části zabarveným
tenkým plátnem. Oponu si nejdříve půjčovali z Krnova. Později si za vstupné koupili krásný rezavý plyš,
který sloužil mnoho let. Vybírali si hry ze současnosti a místo kostýmů hráli ve svém. Nehráli jen v Zátoru
a Loučkách, ale pan Matěják je vozil koňmi do Brantic, Krasova, Radimi, Nových Heřminov. Zvláště v Radimi
měli malinké jevišťátko a panu Vlčkovi se ztrácela hlava v sufitkách. Náročnější hry se hrály v Loučkách
v hostinci U Vítků (na křižovatce – kino). Návštěvnost byla vždy veliká. Pokud byla hra vhodná pro děti,
hrálo se i odpoledne.
Od roku 1947 v Loučkách fungoval i pěvecký a recitační sbor. Ve vesnici se pořád něco dělo. Za plesovou
sezónu se konalo i pět plesů: sokolský, hasičský, zahrádkářský, KSČ, myslivecký.
V Zátoru byl ustaven roku 1947 Spolek divadelních ochotníků, který čítal 28 členů. Jeho funkcionáři byli
předseda František Maliňák, jednatel Vojtěch Konvička, pokladník Zdeňka Vysogladová a režisér Josef
Hlavatý. Ze svých úspor zakoupil spolek za 18 000,- Kč jeviště a maskovací přípravy za 400,- Kčs. Kostýmy
byly vypůjčovány od Zemského divadla v Opavě. Repertoár měli: Paličova dcera, Vojnarka, Statek našeho
Franty, V manželské kleci, Ve stínu nenávisti, Vesnický zrádce a dětské představení Ferda doktorem.
Veřejnost vystoupení přijímala vždy příznivě a návštěva byla velmi dobrá o oblibě spolku svědčí to, že
představení hraná v Zátoru musel opakovat v sousedních obcích.
Společenský život v obci významně doplňovala pravidelná kulturní pásma a divadelní představení, které
připravovala škola.
JK
Zdroj: místní kronika, vzpomínky paní M. Kadlčíkové
Děkuji všem, kdo jsou ochotni podělit se o vlastní vzpomínky, o vzpomínky po předcích a zapůjčit obrazové
materiály. JK

