ZÁTORSKÉ LÉTO

Výsledky běhu zátorskými uličkami
benjamínci:
Šimon Natov – 1.místo
Adam Přikryl
Matěj Číž

muži nad 40 let:
Martin Maniš
Jaroslav Míček
Luděk Volen

ženy do 40 let:
Petra Beranová
Zuzka Němcová
Jiřka Míčková

1.-5. třída:
Matyáš Stříž
Josef Ulman
Vítězslav Bajtek

benjamínci-děvčata:
Michaela Repková
Trianda Filidu
Věrka Štefelová

ženy nad 40 let:
Jana Přikrylová
Gabriela Hudečková
Sala Sykorová

6.-9. třída:
Michal Lant
Antonín Kolder
Ladislav Zelinka

1.-5. třída:
Karolína Pydychová
Adéla Zelinková
Veronika Kořínková

Celkem se běhu zúčastnilo
35 mužů a 29 žen.

muži do 40 let:
Jakub Procházka
Pavel Valášek
Lukaš Kuchta

6.-9. třída:
Pavlína Repková
Sabina Cabánková
Anička Vincenzová

ZÁTORSKÝ zpravodaj

září - říjen

Letní soustředění fotbalové přípravky SK Zátor
Účastnili se:
Vratislav Hruzík
(vedoucí, trenér)
Petr Gajdoš (trenér)
Erik Belej (trenér)
Lenka Gajdošová (kuchařka)

Ondřej Budík
Barbora Felcmanová
David Hoško
Jakub Kutlák
Martin Malát
Filip Matěják

Samuel Mičlo
Daniel Moškoř
Aleš Mrkva
Šimon Natov
Jan Ondrušek
Vít Ondrušek

Adam Petr přikryl
Ondřej Strnadel
Radim Štýber
Jan Theinert
Jakub Ulman

Pohled do krajiny z kostelní věže
Tak zněl námět výtvarné soutěže, který měl za
cíl zvýšit představivost
jejich účastníků a zkusit si
představit pohled do krajiny
z věže Zátorského kostela
a přenést ji na papír v libovolné výtvarné technice.
Za odměnu měli malí i velcí
umělci se svést kočárem
a podívat se z kostelní věže
doopravdy. Samozřejmě, že
zvěst o možnosti prohlídky
se roznesla rychle na akci
Zátorské léto a tak zájem

o výstup nahoru byl velký.
Jelikož tyto prostory nejsou
připraveny na pohyb mnoha
osob bylo stanoviště zájemců o prohlídku u varhan,
kde je čekal Prokop a řídil
nástup zájemců, odtud se
tří až čtyřčlenné skupinky
vydávaly vzhůru k vyhlídce. Počasí bylo příznivé
a výhled překrásný. Mnozí
účastníci výstupu byli velmi
okouzleni a nadšeni možností prohlídky a v nejednom případě se svěřili, že

žijí v Zátoru tolik let a nikdy
zde nebyli. A tak jsem chodil nahoru a dolů, vyzvedával nové a nové zájemce
o výhled a cestou je upozorňoval na bezpečnost, kde
se sklonit, kterému prknu
či díře v podlaze po hodinových závažích se vyhnout.
Musím všechny pochválit
za dodržování rad a tak se
prohlídka obešla bez nehod.
Téměř po třech hodinách
nápor návštěvníků ustal
a já zavřel obří okenice na

věži, zamkl kostel a vydal
se zpátky do parku, kde Zátorské léto pomalu končilo.
Musím se přiznat, že přesný
počet schodů jsem již zapomněl, tak příští rok určitě
budu počítat lépe.Děkuji
touto cestou panu faráři za
podporu a první provedení
po věži. Pokud bude zájem,
budu příští rok v prohlídkách pokračovat.
Za Čmeláky
Zátorský věžník Kamil

