ZÁTORSKÝ zpravodaj

75/2015

listopad - prosinec
V ROCE 2015 UPLYNE

65 LET OD SLOUČENÍ LOUČEK A ZÁTORU!

Vážení spoluobčané
Jen malý krůček chybí a přivítáme nový rok 2016. Za sebe musím
říci, že mi rok 2015 utekl závratnou rychlostí, tak závratnou, až se
člověku točí hlava. Doba je natolik
hektická a překotná, že přemýšlím
nad tím, kam až je schopen člověk
SLOVO STAROSTKY
sáhnout, kde jsou hranice našich
možností? Máme ještě dostatek času na to, abychom se
mohli svobodně rozhodnout? Máme ještě dost času na to,
abychom zachránili svou vlastní identitu, zdraví?
Advent slouží k tomu, aby si člověk odpočinul, utužil rodinné, přátelské a různé citové vazby, aby se věnoval rodině,
přátelům a také sobě. Aby si našel čas na aktivity, na které
běžně nemá prostor. Je čas udělat si radost a udělat radost
svým bližním.
Je to také doba bilancování, zda se nám letošní rok povedl, či
nikoliv. Je třeba přemýšlet o tom, co je třeba vylepšit, napravit, zdokonalit. V souvislosti s hodnocením uplynulého roku
mám příležitost poděkovat všem, kteří s námi po celý rok
spolupracovali. Především Zastupitelstvu obce Zátor, všem
pracovníkům obce, dobrovolným složkám a jejich představitelům, všem, kteří pomáhali s organizací veřejných akcí,
všem, kteří dodržovali pořádek v obci, třídili odpad, všem,
kteří byli k sobě vzájemně milí a ohleduplní. Děkuji škole za
výbornou spolupráci a kvalitní přípravu našich žáků a šíření
dobrého jména naší školy. Děkuji všem, kteří mají rádi naši
obec, všem, kteří jsou ochotni nejen pro sebe, ale i pro druhé něco udělat, případně pomoci.
Jako každý rok i letos vám na Štědrý den odpoledne popřeji
místním rozhlasem a připomenu vám naši tradici vzpomenout v 17 hodin na všechny přátele, blízké a všechny lidi
dobré vůle.
Salome Sýkorová
starostka obce

INFORMACE PRO VÁS
Odvoz komunálního odpadu:

21. 12. 2015

Mimořádný odvoz: 4. 1. 2016 a 11. 1. 2016, dále každý
sudý týden podle obecního kalendáře.
Odvoz plastů v pytlích se nekoná 28. 12. ale 5. 1. 2016,
dále každé poslední pondělí v měsíci.

POZVÁNKY
16. 1. 2016 Hasičský ples
29. 1. 2016 Ples SRPŠ

13. 2. 2016 Masopustní průvod - vepřové hody
20. 2. 2016 II. ročník Pochování basy

Vánoční koncer�

27-12-2015
15:00

Vst�pné dobrovolné
občerst�ení zajištěno

Vystoupí komorní sbor Puellae Cantantes
z Bruntálu pod vedením Dagmar Sedlákové.
Ve spolupráci s římskokatolickou farností
Zátor. Výtěžek bude použit na rekonstrukci
bývalé evangelické kaple v Zátoru.

Vás zve ve spolupráci s Obcí Zátor
na II. ročník Vánočního bruslení
pro děti a věřejnost
VSTUP ZDARMA
Zimní stadión Krnov
29.12. 2015
13:00 - 14:30

/zator.obec
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Adventní bohoslužby 2015

– adventní doba trvá od neděle 29. 11. 2015 do západu slunce čtvrtek 24. 12. 2015
29. 11. 2015
1. neděle adventní
7:30
9:00
11:00

Brantice
Lichnov
Zátor

6. 12. 2015
2. neděle adventní
7:30, 16:30 koncert
9:00
11:00

13. 12. 2015
3. neděle adventní
7:30
9:00
11:00

20. 12. 2015
4. neděle adventní
7:30
9:00
11:00

Vánoční bohoslužby 2015

– vánoční doba trvá od západu slunce 24. 12. 2015 do neděle 10. 1. 2016
24. 12. 2015

25. 12. 2015

26. 12. 2015

Vigilie
Narození
Páně

Slavnost
Narození
Páně

Svátek
svatého
Štěpána

Brantice

15:00

Lichnov
Zátor

27. 12. 2015

1. 1. 2016

3. 1. 2016

10. 1. 2016

Svátek svatého Jana,
apoštola a neděle
Svátek Svaté Rodiny

Slavnost
Matky Boží

2. neděle
po Narození

Slavnost
Křtu Páně

8:00 v Krnově
–Kostelci

7:30

14:00

7:30

7:30

21:00

9:00

9:00

9:00

9:00

9:00

23:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

9:00

27. 12. 2015

od 24. 12. 2015 do 10. 1. 2016 se zpívají při mši koledy
24. 12. 2015 žehnání vánočních pokrmů, možno zařadit taky 25. 12. 2015 (Brantice, Lichnov, Zátor)
26. 12. 2015 setkání odpoledne (16:00) v kostele – zpívání u Betléma (Zátor)
27. 12. 2015 se na konci mše žehná víno k vlastní spotřebě (Brantice, Lichnov, Zátor)
27. 12. 2015 obnova manželských slibů během mše svaté, žehnání manželům (Brantice, Lichnov, Zátor)
1. 1. 2016 žehnání skupinám (rodiny, spolky, sdružení, kluby apod.), (Brantice, Lichnov, Zátor)
3. 1. 2016 požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky (Lichnov 10:00, Zátor 12:00)

Přesnější údaje o dalších dnech budou aktualizovány na www.farnost-zator.webnode.cz/ složka bohoslužby.
Telefon: 552 301 804. Email: rkf.zator@doo.cz, rkf.brantice@doo.cz, rkf.lichnovubruntalu@doo.cz.

ZE ŽIVOTA OBCE
Retro zájezd rok 1962
Překrásná sobota 24. 10. 2015 plná vzpomínek a skvělé nálady, kterou pro nás připravil spolek Bumblebees - Čmeláci. My, „soudruzi a soudružky“, jsme vyrazili na zájezd po
technických památkách. První luxusní zastávka byla ve větrném celodřevěném mlýně z r. 1878 v Cholticích, kde byla
i příjemná přestávka na kávu z malovaných hrnečků. Pak
jsme přejeli do Bruntálu shlédnout expozici z části dochovaného mlýnského náhonu ze 16.století. Poté následovala
krátká zastávka u repliky původní věže Pradědu a už jsme
spěchali do retro restaurace Koliba do Vrbna pod Pradědem a po obídku (u kterého nám teda nedali socialistické
ceny ani předseda nevyjednal platbu jako nutné občerstvení na soudružské schůzi - byť se dalo tvrdit, že opravdu je
rok 1962), jsme vyjeli do Karlovy Studánky. Atrakcí jsme
teda byli už z dálky díky vymazlenému autobusu, který
jakoby právě vyjel z výrobní linky v roce 1962, ale i díky
naší promenádě v dobových kostýmech Karlovou Studánkou. Z tranďáku hrál „Mám malý stan“ a všichni se usmívali

a mávali a taky zastavovali a žádali o možnost se s námi
vyfotografovat. Vyšlápli jsme na vyhlídku Rolandův kámen
s krásným výhledem na panorama Jeseníků a Pradědu. Sešli jsme se poté v cukrárně, spočinuli a přejeli do Zátoru,
kde nám v sále kulturního domu předali pamětní list s přijetím do dělnického stavu. Většina účastníků zde zůstala na
akci Vinobraní a tancovala až do rána. A díky krásně nafoceným a zpracovaným fotografiím od Jardy M. se můžeme
s vámi o tento zážitek podělit. Kdo nejel, prohloupil!!!
účastnice zájezdu R. Kopecká
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III. Adventní koncert při svíčkách
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Vernisáž

Dne 6. 12. 2015 ve 14 hodin se v evangelické kapli v Zátoru
se již potřetí uskutečnil Adventní koncert při svíčkách. Na
koncert pěveckého sboru Staccato z Krnova se přišlo podívat zhruba 40 lidí. Podával se výborný zákusek paní Jany
Wysogladové a k tomu svařené víno či káva. Koncert trval
necelou hodinu, během níž se podařilo načerpat spoustu
krásné předvánoční nálady i díky zamyšlení a básní paní
Jany Pastorkové a samozřejmě skvělému podání vánočních
písní děvčaty pěveckého sboru Staccato.

Prostor evangelické kaple jen zářil po novém vymalování
a teplo prostupovalo z kamen do místnosti. Krásný výtěžek
1448,– Kč bude použit na stavbu božích muk sv. Floriána
v Loučkách, v místě, kde stála původní kaple. O průběhu
celé akce Vás budeme samozřejmě informovat. Pokud by
se někdo ze čtenářů chtěl ke sbírce připojit, budeme velmi
rádi. Číslo účtu pro zaslání darů: 2300453692 kód banky
2010 Variabilní symbol: 888. Děkujeme.
Za Čmeláky Kamil

Astronomická observatoř v Zátoru???
Díky velkému zájmu našich členů o astronomii budeme
moci již v dohledné době využívat objekt bývalé vodárny
nad nádražím k pozorováním noční oblohy. V průběhu času
zde vznikne astronomická observatoř pro všechny malé
i velké zájemce o denní i noční oblohu. Díky štědrým sponzorům budeme moci naplno využívat naše dva dalekohledy
a nebudeme muset je neustále přemisťovat z klubovny na
základnu a zpět. Pozorování plánujeme samozřejmě veřejná, abychom se s Vámi podělili o úžasný svět tam nahoře
na nebi. Držte nám palce, ať nám vše vychází a vybudujeme vše, jak jsme si předsevzali. Další podrobnosti uvedeme
v dalším čísle zpravodaje.
-j-

Pozvánka na IV. Vánoce v lese
Přijďte v sobotu 19. prosince 2015 ve 14 hodin na základnu Čmeláků – Čmelín. Vezměte s sebou něco pro zvířátka
na vánoční stromeček. Čeká Vás táborák, dobrý kotlíkový
čaj, výroba tukových zobání pro ptáčky a dalších vánočních
jedlých ozdob z donesených surovin. Proběhne i krátká beseda u ohně s myslivcem panem Kmínkem o zimním přikrmování zvěře a ptactva. Těší se na Vás Kamil a Čmeláci.

Výstava obrazů pana Jaroslava Skřivánka proběhla
1. 11. 2015 v sále KD Zátor právě v den jeho nedožitých
80. narozenin. Zhruba 80 maleb instalovala paní Zuzana
Tihlaříková, učitelka ZUŠ Krnov s. r. o. Většinu prací
zapůjčila paní Marie Skřivánková a její snacha Lenka. Při
této příležitosti obec vydala v limitované edici nástěnný
kalendář, o který byl mezi občany velký zájem. Mnozí si
tak vzpomněli na svého oblíbeného učitele a starostu obce.
V sále vládla příjemná atmosféra, hosté si mohli nabídnout
malé občerstvení připravené obcí i rodinou, kde nechyběl
ani Jarkův oblíbený „chleba se sádlem a se škvarkama.“
Vernisáž zahájil jeho kolega a kamarád PaedDr. Drahomír
Malovaný a zazpívala Julie Vaculíková. Ve velkém počtu
se zúčastnila rodina malíře. Mezi nimi byla také vnučka
Mgr. Lucie Jindrák Skřivánková, která představila několik
svých obrazů a pro příští rok přislíbila vlastní výstavu
v Zátoru. Velmi mě potěšil zájem ze strany rodiny, přátel
a občanů. Naším cílem bylo připomenout osobnost mého
kolegy a velkého kamaráda Jaroslava Skřivánka. Zásluhou
mnoha lidí, zejména zaměstnanců OÚ, se záměr podařil
a atmosféra byla taková, jakou by si Jarek přál.
-SS-

Vánoční svícení
13. ročník „Vánočního svícení“ již máme za sebou. Setkání v prostorách základní školy, obecního úřadu, u MŠ a na
nádvoří školy proběhlo letos 29. 11. 2015 v době od 14,00 –
17,00 hodin.
Tak jako loni, tak i letos, navštívilo tuto tradiční akci velké
množství návštěvníků. Všichni pevně doufáme, že každý si
zde našel něco pro sebe. Něco, co jej oslovilo, něco, kdy dokázal aspoň na chviličku zapomenout na starosti všedního
dne, čas, aby pozdravil své přátele a známé, vychutnal si
první nádech vánoční atmosféry a vpustil do svého srdíčka
kouzlo nejkrásnějších svátků v roce.
Jako každý rok i letos probíhal v základní škole prodej vánočního zboží drobných prodejců, také prodej zajímavých
dekorací, které vyrobily děti základní školy a v ateliéru měli
možnost návštěvníci shlédnout program připravený dětmi.
Opět byl zajištěn prodej vánočních hvězd pro nadaci Šance – na pomoc onkologicky nemocným dětem (FN Olomouc)
díky paní Hudečkové M. a Němcové Š.
V prostorách jídelny zavoněly jako každý rok jablečné štrúdly, byl připraven čaj i káva, zákusky a chlebíčky a každý
návštěvník tak mohl povídání se známými prožít v klidu na
půdě školy.
Také obecní úřad nabídl své prostory prodejcům – koláčů,
proutěných pletených dekorací, svíček, pletených zimních
doplňků a podobně.
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U mateřské školy byl pro děti a jejich rodiče opět připravený materiál na zhotovení vánočního řetězu a ještě zdobení vánočních
baněk třpytivým pískem. Takto ozdobená baňka se potom pověsila, zaschla a bude jimi ozdoben stromek před MŠ.
Všichni účastníci tvoření odcházeli v průvodu světýlek k základní škole, aby vánoční akce mohla vyvrcholit každoročním ohňostrojem.
Před školou přednesla svůj proslov ředitelka základní školy Mgr. Bc. Šovčíková Barbora, starostka obce Zátor Ing.
Salome Sýkorová a program zpestřily také děti Mateřské
školy v Zátoru pod vedením paní učitelky Zdeňky Vávrové
a Hany Mohylové.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem kolegům a jednotlivým složkám za pomoc při organizaci akce.
Vám ostatním přeji krásné prožití vánočních svátků, hodně
štěstí, zdraví lásky a do nového roku 2016 jen to nejlepší,
jak v pracovním, tak v osobním životě.
Mohylová Hana, DiS.
zástupce ředitele ZŠ pro MŠ
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vodaji, ale i na webu obce. Každý ročník Vánočního svícení
bychom chtěli něčím novým obohatit, vylepšit. Nejde to bez
spolupráce všech složek a nápadů občanů, kteří vnášejí do
organizace jinou atmosféru. Těšíme se na XIV. ročník a nechejte se překvapit, co pro vás společně vymyslíme.
Salome Sýkorová

Zátorští hasiči

Vánoční svícení obrazem a očima
paní starostky
Letos za věnování
obecního vánočního
stromu děkujeme panu
ing. Zdeňku Hájkovi.
Celou organizaci měl
na starosti jako vždy
p. ing. Hynek Hájek,
který se svého úkolu
zhostil opět výborně.

Letošní svícení se pro mě odehrávalo ve velikém shonu, ale
stihla jsem projít nejen školu a zakoupit si krásné výrobky
našich dětí, ale také přivítat návštěvníky obecního úřadu.
Ti si mohli v sále KD vychutnat roztomilé vystoupení dětí
z Domu mládeže Méďa z Krnova, nabídnout si horkou čokoládu, čaj, sladké perníčky a koláče. Pro dospělé jsme měli
i svařené víno. Moc děkuji kolektivu žen ČČK, které bravurně zvládly přípravu i prodej občerstvení a pečení perníčků. Děti si mohly v tvořivé dílně vyrobit svůj dáreček. Opět
jsme nabídli zájemcům obecní kalendář, který vydáváme
jako propagaci činnosti naší vesnice. Zároveň slouží jako
zdroj informací občanům. Tentokrát byla hlavním motivem
voda a fotografie z akcí. Na tomto místě chci poděkovat
panu Jaroslavu Matuškovi, který nás provázel svými velmi
kvalitními fotografiemi po celý rok nejen v kalendáři, zpra-

mladší žáci : zprava Martin Wysoglad, Matěj Hlaváč, Jakub
Zembický, Václav Bajtek a Daniel Moškoř

starší žáci : zprava Jan Theinert, Miroslav Kucharski, Jan Loriš, Štěpán Wysoglad a Vítězslav Bajtek)
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V říjnu se družstva mladších žáků zúčastnila I. kola hry
Plamen „Závod požárnické všestrannosti neboli Braňák„
v Osoblaze. Mladší žáci se umístili na 4. místě z 9 družstev
a starší žáci si vybojovali 7. místo z 19 družstev.
Při příležitosti 70 let od založení SDH Zátor se dne
21. 11. 2015 na výroční schůzi konalo „požehnání „ hasičského praporu, který nám zakoupil Obecní úřad Zátor. Moc
děkujeme a vážíme si toho. Prapor nám požehnal místní pan
farář Radim Zielonka. Tímto děkujeme panu faráři a všem
hostům, kteří přijali naše pozvání na tento slavnostní akt.
DĚKUJEME.
5. 12. 2015 se v sále hasičské zbrojnice konala Mikulášská nadílka. Účast byla velká, všechny děti dostaly balíčky,
které zakoupil Obecní úřad Zátor. Zbylé sladkosti byly předány Slezské diakonii Krnov - Benjamín a výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na obnovu kapličky sv.
Floriána v obci Zátor.
Za SDH Zátor Vám přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2016.
starostka Anna Krušinová

Svěcení hasičského praporu
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Děkuji vám za pozvání
Tak hezké a milé pozvání se nedalo odmítnout. Když jsme
pak přišli do hasičské zbrojnice, bylo mi jasné, že se mi tam
bude určitě líbit. A to jsem ještě netušila, jak moc! Na slavnost se hasiči připravili naprosto perfektně. Samotný obřad byl krásný, bezchybný. Průběh schůze přátelský, zprávy
o činnosti zajímavé a srozumitelné každému. Pohoštění bohaté, velmi chutné a pečlivě připravené. Hosté se mezi vámi
cítili moc dobře. Děkuji vám za krásný večer.
Jana Kadlčíková

SK Zátor
SK Zátor po roce opět připravil pro fotbalovou mládež Mikulášskou nadílku.
Akce se konala v sobotu 5. 12. 2015 v sále kulturního domu
v Zátoru a byla určena pro hráče mladší přípravky, starší
přípravky, žáky, jejich rodiče a sourozence.
Mikulášská nadílka začala v 15:00. Několik slov přednesl
jednatel SK Zátor pan Miroslav Peter a hlavní trenér přípravky pan Petr Gajdoš. Samozřejmě nemohli chybět Mikuláš, anděl a čerti, kteří všem dětem rozdali připravené
balíčky. Většina dětí přednesla básničku nebo zazpívala
písničku. Poté následovala volná zábava a pro děti se promítala pohádka.
Akce se zúčastnilo cca 80 hostů z řad hráčů a rodičů. Pro
všechny bylo zajištěno občerstvení včetně guláše, který
uvařil Zbyněk Mika.
Všem, kteří se na zajištění této akce podíleli, děkujeme.
Sponzorsky se na akci podíleli:
obec Zátor
Kofola a.s.
ZÁTOR - AGROZAT s.r.o.
Ladislav Sedlák
p. Budík
a rodiče hráčů přípravky SK Zátor

Prapor vyšel z dílny Velebný & Fann z Ústí nad Orlicí, která
se zabývá renovací historických ornátů a gobelínů a mimochodem vyšila prapor a znak naší obce a základní školy.
Kompletní návrh si zpracovali hasiči sami a obec jej uhradila nákladem 52 000 Kč včetně žerdi a stojanu. Ceremoniál
svěcení byl důstojný, velmi nápaditý a v hasičské zbrojnici bylo připraveno pohoštění včetně krátkého programu.
Moc se mi líbila organizace a milé přijetí. Věřím, že symbol zátorského hasičstva, který si po 70 letech zaslouží, je
zároveň zavazuje přinejmenším k udržení kvalitní činnosti
a prestiže sboru.
Salome Sýkorová
Budík Ondřej
Cimbál Tom
Groda Jakub
Hečková Adéla
Hlaváč Filip
Holubcová Vendula
Hoško David
Houžva Ondřej
Kolder Antonín
Koloničný Tomáš
Krajčovič Jiří
Kutlák Jakub

Malát Martin
Matěják Filip
Mičlo Samuel
Moškoř Daniel
Mrkva Aleš
Mužík Bruno
Natov Šimon
Neckářová Michaela
Němec Maxmilian
Ondrušek Jan
Ondrušek Vít
Přikryl Adam Petr

Rychtařík Daniel
Sedláček Patrik
Seibert Maxmilian
Strnadel Ondřej
Stříž Matyáš
Stříž Tobiáš
Štýber Radim
Theinert Jan
Ulman Jakub
Zacpal Dalibor
Zelinka Ladislav

ZÁTORSKÝ zpravodaj

6

Klavírní koncert Luca Gualco
Nechali jsme si pohladit uši i duši.

Tento nadpis jsme si vypůjčily od paní Renáty, protože tak
výstižně vyjádřila to, co jsme všichni v ateliéru naší školy
zažili. Tolik hostů! A my jsme se bály, že nás bude málo.
Dne 5. prosince 2015 jsme měli tu čest přivítat mezi námi
významného umělce Lucu Gualco, který hrál i panu Václavu
Havlovi. V Zátoru představil kromě skladeb neznámějších
skladatelů také vlastní tvorbu. Jeho projev byl bezprostřední a svou lámanou češtinou si okamžitě získal celé obecenstvo. Pro mě osobně to byl velmi silný zážitek, protože se mi
málokdy poštěstí poslouchat kvalitní hudbu naživo. V povznesené náladě jsme odcházeli domů a jak je v odborné
literatuře psáno, hudba léčí, uklidňuje a vnáší do našich
srdcí radost. A za tu radost děkuji.
Děkuji škole za pečlivou organizaci koncertu a poskytnutý
prostor. Děkuji všem, kteří přispěli na zakoupení pomůcek
pro zdravotně postižené děti naší školy ve výši 11 411 Kč,
z toho ČČK věnoval 5000 Kč.
Děkuji také všem, kteří podpořili tuto akci svou účastí, protože se snažíme vyváženě korigovat aktivity tak, aby byly
zastoupeny různé zájmy občanů a žánrově se přiblížit všem
i těm nejnáročnějším posluchačům. Chceme v současné
době opomíjenou vážnou hudbu opět dostat do povědomí
lidí a naučit je ji vnímat.
Salome Sýkorová

listopad - prosinec

smlouvě připojili starostové obou obcí, pan Florian Ciecior - starosta Gminy Chrzastowice a Salome Sýkorová, starostka Obce Zátor. Poté nám byly předány prapory Gminy
Chrząstowice a Polské republiky. Následně jsme si vyměnili drobné dárky. Třebaže naše jazyky jsou si blízké, na
oficiální část byl přizván tlumočník, protože se jedná o důležitý okamžik vývoje obou obcí. Spolupráce proběhne na
poli kulturním, společenském, sportovním, mezi školami,
sbory dobrovolných hasičů, různými složkami obcí. Smlouvou deklarujeme vzájemnou ochotu spolupráce nejen na
poli ekonomickém (získávání dotací EU), ale především na
poli družebním a sbližování obou národů, kultur. Hlavní význam vidím ve vzájemném poznávání, výměně zkušeností,
poznatků a zkvalitňování vývoje našich obcí.
Dokonale připravené přijetí naší delegace bylo velmi srdečné a uctivé. Bylo přichystáno s velkou láskou a pozorností. Dárky a program byl připraven tak, abychom poznali
z toho, co dělají, co nejvíce. V rámci jarmarku jsme zhlédli
roztomilé představení dětí mateřské školy a brilantně secvičený dechový soubor, jehož nejmladšímu hudebníkovi
bylo 11 let a nejstaršímu 80. V sále jejich kulturního domu
jsme si mohli zakoupit výrobky dětí a byli jsme jimi také
obdarováni.
Malým mikrobusem jsme objeli Gminu Chrząstowice
a okolní obce a pan starosta osobně nám vyprávěl o historii
a prováděl nás krajem. Mohli jsme zhlédnout moderní školu, dětské hřiště, tréninkové fotbalové hřiště se zázemím,
opravenou mateřskou školu s dětským hřištěm i s cvičebními prvky pro dospělé. Jeli jsme krásně upravenou obcí s novými fasádami domů a pěstěnými zahradami. Vše probíhalo
ve velmi přátelském a srdečném duchu.
Vzhledem k důležitosti a významu akce mě doprovodili oba
místostarostové, ředitelka školy a členové zastupitelstva.
Předpokládáme, že v roce 2016 naše polské přátele pozveme k nám a věřím, že jim máme co ukázat a s čím se pochlubit. Proto prosím školu, hasiče, Červený kříž, Čmeláky, SK
Zátor a všechny občany, aby přemýšleli nad způsobem, jak
co nejlépe představit přátelům naši obec a okolí.
Salome Sýkorová, starostka

Česko zpívá koledy
Zdroj: Deník, pátek
11. prosince 2015
Koledy zahráli učitelé
Už podruhé se přidali k projektu
Česko zpívá koledy v obci Zátor. Letos si přišlo zazpívat 140 lidí, což je
o 20 více než vloni. Stejně jako vloni
tipovali žáci místní školy počet zpívajících, soutěžilo se ve
dvou kategoriích, třídy a jednotlivci. Doprovod zajistili učitelé místní základní školy, mezi zpěvem se recitoval příběh
o narození Ježíše. Bonusově se přidávaly dvě koledy navíc,
i tak se nikomu nechtělo domů

Polsko
Na jaře 2015 jsme dostali nabídku k uzavření spolupráce
s Gminou Chrząstowice. Následovalo několik jednání a souhlas našeho zastupitelstva s uzavřením smlouvy. Poté jsme
si vyměnili několik mailů a spolupráce je na světě. V průběhu listopadu jsme dostali pozvánku do Chrząstowic na den
jarmarku, který se u nich pořádal 6. prosince 2015. Naše
delegace byla osmičlenná. Podpis smlouvy o spolupráci
Gminy Chrząstowice a Obce Zátor byl provázen slavnostním ceremoniálem na úřadě v Chrząstowicích a podpisy na

K čemu jsme se zavázali:

§2
1. Cílem spolupráce je navázání partnerských vztahů mezi
Gminou Chrzastowice, Obcí Zátor a mezi jejich obyvateli.
2. Smlouva mezi Gminou Chrzastowice a Obcí Zátor je základním, výchozím dokumentem pro organizační a finanční
zajištění spolupráce.
3. Gmina Chrzastowice a Obec Zátor považují spolupráci
za významný přínos pro vytváření a posilování demokratických norem soužití v sjednocující se Evropě.
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§3
1. Strany deklarují vůli podpory a spolupráce, a také výměny zkušeností mezi institucemi a organizacemi Gminy Chrzastowice a Obcí Zátor v oblasti kultury, rekreace, sportu
a turistiky, se zaměřením na:
* Prezentaci kultury a organizování společných uměleckých a sportovních akcí,
* sbližování obyvatel, institucí a organizací obou obcí
v rámci přátelské spolupráce a vzájemné pomoci,
* setkávání se a navazování kontaktů mezi samosprávními
orgány a institucemi.
§4
1. Strany vyjadřují otevřenost pro veškeré iniciativy a záměry, které směřují k dosažení integrace a prohloubení
vzájemného poznávání. Navíc si strany budou vyměňovat
publikace a informace, které podporují rozvoj spolupráce.
2. Strany se zavazují ke stálému hledání oblastí spolupráce
a rozvoje, mimo jiné skrze určení možností zapojení se do programů a projektů, které vyžadují mezinárodní partnerství.

OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Jubilanti

(listopad - prosinec)
Eugenie Kolářová, Oldřich Slezák
Jaroslav Brychta
Oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme
dobré zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.

Rozloučili jsme se
Jiří Blecha, Ivan Jemelka
Petr Cíleček
Vážení pozůstalí,
přijměte upřímnou soustrast nad
ztrátou blízkého člověka.

Vánoce
jsou nejen pro křesťany jedním
z nejvýznamnějších svátků v roce. V bouřlivém 20.
století ale jejich slavení nebývalo v Čechách a na
Moravě vždy idylickou záležitostí.
Již v době první republiky bylo možné slyšet hlasy, že duchovní
stránku Vánoc vytlačuje konzum. V obchodech i na tržištích
se skutečně před svátky tísnily davy lidí, časopisy a noviny
byly plné reklam na nejvhodnější dárky (vysavače, radiopřijímače). Většina lidí však nacházela pod stromečkem levnější
nadílku – ženy látku na šaty, muži doutníky či láhev kořalky
a děti rukavice, čepice, šály, sáňky, panenky, medvídky nebo
knížky. Prezident T. G. Masaryk obdarovával členy rodiny
i blízké spolupracovníky stejným dárkem – lahvičkou kolínské
vody v krabičce převázané trikolorou. A nedělal rozdíly mezi
muži a ženami – všichni od něj dostávali stejnou značku. Nepříliš šťastnou podobu měly vánoční svátky v roce 1938, když
Čechy a Moravu zaplavily tisíce uprchlíků z obsazeného pohraničí. Dobročinné organizaci České srdce se přihlásily tři
tisíce rodin, které nabídly na Vánoce přístřeší dětem, jež ztratily domov. Uprchlíkům byla věnována i sbírka Národní pomoc
organizovaná o čtvrté adventní neděli. Lidé jim darovali nejen
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peníze, ale i ošacení a hračky. Na Štědrý den státní instituce,
charitativní organizace i soukromé firmy pořádaly hromadné
sváteční večeře. Jedna probíhala v hangáru na pražském letišti. Šéf pilotů zde celý den svážel letištním autobusem děti
uprchlíků, pro něž zaměstnanci letiště připravili neobvyklou
nadílku – stromeček a dárky umístili přímo pod křídla letounů.
Vánoce pod hákovým křížem
Následující Vánoce již byly válečné a významně je ovlivnil fakt,
že většinu potravin bylo možné koupit jen na potravinové lístky. Některé zboží bylo možné sehnat pouze na černém trhu,
s rizikem trestu a za stále vyšší ceny, jiné nebylo k dostání vůbec. Hospodyňky začaly používat nejrůznější náhražky. V pozdějších letech již bylo obtížné sehnat i vánočního kapra. Nacistická cenzura dokonce o tomto tradičním štědrovečerním
pokrmu zakázala psát v novinách, aby se občané protektorátu
zbytečně neprovokovali. Dárky byly ovšem skromné. Velikou
oblibu si získaly české knížky, jako třeba román Františka Kožíka Největší z pierotů, který se stal vánočním bestsellerem
roku 1939. Zatímco nacisté se pokoušeli tradiční rituály spojené se slavením Vánoc potlačovat a nahrazovat je návratem
ke germánským pohanským tradicím, protektorátní prezident
Emil Hácha se naopak snažil podtrhovat jejich prvorepublikový charitativní ráz poukazem na solidaritu s trpícími. O Štědrém dnu 1939 tak navštívil Vincentinum, pražský ústav pro
postižené děti, v následujícím roce zase obdaroval pacienty
dětské nemocnice. Křesťanské myšlenky se snažil propašovat
i do svých vánočních projevů. Naproti tomu odbojáři využívali
Vánoc k rozšiřování protinacistických letáků. Jeden z nich byl
v prosinci 1939 maskován dokonce jako seznam vhodných vánočních dárků.
První mírové Vánoce 1945 se slavily v duchu radosti z konce
války, přestože hospodářská situace byla i nadále velice komplikovaná. Důležitou úlohu tak sehrály zásilky spojenecké humanitární organizace UNRRA, díky níž mohly děti po dlouhých
letech (a některé vůbec poprvé) ochutnat třeba čokoládu, kakao, datle, fíky nebo pomeranče.
Po únoru 1948 se pojetí Vánoc výrazně mění. Při listování novinami z přelomu 40. a 50. let dává jen datum v jejich záhlaví vědět, že se blíží Štědrý den. Jejich hlavním tématem byly
narozeniny J. V. Stalina, které byly slaveny 21. prosince. Nejmonstrózněji se tak stalo v roce 1949, kdy bylo sovětskému
diktátorovi 70 let. Tradiční články s vánoční tematikou nahradily povídky a básně o Stalinovi, děti ve školách i dospělí na
pracovištích hromadně podepisovali gratulace a zasílali mu
dary. Ulice, výlohy obchodů, školy i továrny nekrášlila vánoční výzdoba, ale hesla a „výjevy z generalissimova života“. Vytlačovány byly též tradiční vánoční písně, a to nejen ty s náboženským obsahem. Zakazovány byly i koledy, neboť podle
oficiální propagandy se v komunistickém státě měli všichni
dobře a nikdo nyní nemusel „žebrat“, jak bylo prezentováno
lidové koledování. Vznikaly tak nové „vánoční písně“, ve kterých se oslavoval údajný komunistický blahobyt, Děda Mráz,
či dokonce J. V. Stalin s Klementem Gottwaldem. V roce 1951
byla poprvé z popudu Ústředního výboru KSČ zorganizována
celostátní akce, jejímž vyvrcholením měl být příjezd sovětského Dědy Mráze z Čukotky do Československa. Byla vydána
speciální brožura, v níž byli učitelé instruováni, jak mají cestu
Dědy Mráze ve školách prezentovat. Ve třídách byly vyvěšeny
mapy SSSR, kde mohli školáci cestu bájného sovětského staříka denně sledovat. Po příjezdu do Prahy jej uvítali nejvyšší političtí představitelé, jako byl tehdejší pražský primátor Václav
Vacek, a Děda Mráz se poté setkal s československými pionýry.
Do snahy vytvořit novou tradici se zapojil i sám předseda vlády Antonín Zápotocký. Roku 1952 ve svém dnes už památném
štědrovečerním rozhlasovém projevu prohlásil: „Mnohé se
u nás v poslední době změnilo a mění. Ani legendární Vánoce
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nezůstávají beze změny. Září dále vánoční stromky, čekají se
dárky, ale mizí už jesličky. Malý Ježíšek, ležící ve chlévě na slámě vedle volka a oslíka, nad chlévem zářící betlémská hvězda,
to byl symbol starých Vánoc. Proč? Měl připomínat pracujícím a bědným, že chudí patří do chléva. Doby se ale změnily. I Ježíšek vyrostl a zestaral, narostly mu vousy a stává se
z něho Děda Mráz. Nechodí již nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a v kožichu.“ Přestože Děda Mráz „zajížděl“ do
Československa ještě v šedesátých letech, nezdomácněl u nás.
V rodinném prostředí dětem i nadále nosil dárky Ježíšek.
Období šedesátých let je v Československu spjato s postupným uvolňováním režimu, jež vyvrcholilo „pražským jarem“
1968. Při jeho zrodu sehrály určitou roli i Vánoce, respektive
vánočky. Na zasedání ÚV KSČ v prosinci 1967 vystoupili někteří členové s ostrou kritikou dosavadní politiky, ztělesněné
osobou prezidenta Antonína Novotného. Plénum bylo 21. prosince ukončeno s odůvodněním, že přítomné soudružky musí
připravit své domácnosti na nadcházející svátky a napéct
vánočky. Vedoucí představitelé KSČ si od rozpuštění schůze
slibovali, že během svátků klidu a míru vychladnou kritikům
jejich příliš horké hlavy. Opak byl však pravdou. – Na lednové
schůzi byla vládní politika podrobena ještě větší kritice a Antonín Novotný byl odvolán z pozice prvního muže strany. Začalo období společenského vzedmutí, které zastavily až tanky
„spřátelených armád“ v srpnu 1968. O Vánocích téhož roku
ještě doznívala atmosféra svobody. Na náměstích se opět rozzářily „Stromy republiky“ a vybíralo se pod nimi především
na dětské vesničky SOS, které se tehdy začaly stavět jako alternativa k dětským domovům. O těchto Vánocích dostali lidé
jedinečnou příležitost nadělit svým blízkým knížky, které už
zanedlouho šly jako „závadové“ do stoupy. I vánoční televizní program poskytl možnost zhlédnout pořady a filmy, které
takřka vzápětí skončily v trezoru.

listopad - prosinec

Svátky zapomnění
V následujících dvou desetiletích zavládla v Československu
„šedivá“ normalizace. Vánoční svátky byly opět poznamenány
vytlačováním duchovního rozměru, ale i neustálým sháněním
nedostatkového zboží a trávením času v nekonečných frontách. Matky se pravidelně vydávaly na předvánoční nákupní
zájezdy do NDR. Tam se snažily pořídit věci, které u nás nebyly běžně k dostání nebo byly mnohem dražší. Ale i příděl východoněmeckých marek byl omezen, a tak se peníze opatřené
načerno všelijak ukrývaly: pod strouhankový obal doma připraveného řízku, do vyprázdněné zubní pasty, do podprsenky.
Stále častěji se Vánoce prožívaly u televizní obrazovky – těsně
po rozbalení dárků se usedlo do křesel a sledovala se štědrovečerní pohádka. Ale ani během vánočních svátků nebyla
veřejnost ušetřena propagandy – jejich pravidelnou součástí
se stávají reportáže o tom, jak svátky tráví „na stráži míru“
pohraničníci nebo jak bídně je prožívají dělníci v „kapitalistické cizině“.
Svobodné Vánoce
Svobodné oslavy vánočních svátků byly možné až v prosinci
1989. Revoluční nálada listopadových dní se přenesla i do kostelů, kam přišel na Štědrý večer na půlnoční mši neobvyklý
počet lidí. A rovněž neobvykle se po závěrečném radostném
Narodil se Kristus Pán zpívala hymna. Vánoce přijelo do své
vlasti strávit mnoho lidí, kteří kdysi odešli do exilu. 29. prosince 1989 byl prezidentem zvolen Václav Havel. Pro mnoho
lidí se tak revoluční Vánoce staly nejkrásnějšími v celém jejich
životě.
Podle „Procházka českými Vánocemi dvacátého století, Pavlína, Petr Kourovi“ zpracovala JK.

Vánoční poezie

Jaroslav Seifert napsal:
„Za každý drobet vánoční poezie, za kdejakou vlídnou zmínku i chudý plamínek vánoční svíčky byl jsem vždy vděčný.“

Vánoční

Vánoční píseň

Dříve, než ze stromečku opadá jehličí,
lůžko ti jmelím ozdobím, dám fotku do
rámečku, olovo zasyčí,
tvůj krajíc chleba ráno ptákům rozdrobím.

Rolničky slyším, slyším hlasy,
myslím si: Kdo to přijel asi?
Dlouho už neviděl jsem sáně,
a proto toužím dychtivě
podívat se zas jednou na ně,
pohladit koně po hřívě.
Však venku nikdo. Jenom vrána
do pola sněhem zasypána.

Karel Kryl

Za tebe sfouknu svíčku, jablko rozkrojím,
bude to hvězda, či snad kříž, či snad kříž,
tvé jméno na balíčku k ostatním připojím,
to abys nemyslel, že už k nám nepatříš.
Za okny spadla vločka a zvonek cinká,
Ježíšek zavřel očka a tiše spinká,
Josef mu ustlal měkce v krabici od kolekce,
spí, tichounce spí.
Kus loje pro sýkory, na stole cukroví,
od zítřka noci ubývá, ubývá,
mráz cukrem pokryl hory, panáček hadrový
a jedna židle, jedna židle přebývá,
a jedna židle, jedna židle přebývá…

Jaroslav Seifert

A slyším hudbu. Nechám všeho,
jdu přivítati neznámého.
Kdo je to? Slyším, někdo troubí,
housle se ozvou k tomu vráz
i basa, která zpívá zhloubi.
Nic, jenom tma a ticho v domě
opírají se silou o mě.
A v koši u psacího stolu
hryže si myška. My dva spolu
známe se dávno. Tiše vklouzla
tak jednou ke mně. Od těch dob

je pokoj stále plný kouzla.
Jen, prosím, neplaš, nerozzlob
tu přítelkyni malých dětí,
umí tak krásně vyprávěti.
Vždyť je to ona, myška malá,
jež s Kristem Pánem v seně spala
a viděla, jak Marie Panna
už dlouhou cestou umdlévá
a klesá k zemi uplakaná
na trochu slámy do chléva.
A viděla, jak s nebe rázem
andělé slétali se na zem.
teď je u mne. Pode dveřmi
tou škvírou chodí ke mně, věř mi.
A od těch dob mi takhle hrají,
rolničky slýchám v tento čas,
okna mi květy rozkvétají
a s nebe slýchám krásný hlas.
Ne obyčejný, ale svatý,
když do tmy ráno vyjdu vraty
a spěchám sněhem na roráty.
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