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SK ZÁTOR LETOS OSLAVÍ

70 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ

Vážení spoluobčané
Zima myslím ani nezačala a blíží
se nám zase jaro. Jedno odpoledne
svítilo nádherně sluníčko a vzduch
voněl, voněl půdou, vláhou a čerstvým ozónem. Chvíli jsem si myslela, že se příroda zbláznila, ale zima
nám ještě předvádí, co dokáže. Dívám se z okna a zase sněží. Nevím
SLOVO STAROSTKY
proč, ale zamyslela jsem se nad
celým dlouhým časem mého působení zde na obci. Zažili
jsme spolu spoustu hezkých, ale i napjatých a dramatických
chvil. Nechci hodnotit vůbec nic. Chci pouze chválit. Dívám
se ven a nevidím povalující se papírky, jak tomu bývávalo
dříve. Zaměstnanci mi hlásí, že i dětské hřiště je celkem
v pořádku. Až na hasičské auto, které doznalo hodně změn
rukou neohleduplných vandalů, kteří si v destruktivní činnosti našli nějakou podivnou zábavu, a neuvědomili si, že
ubližují našim nejmenším, kteří se tam rádi chodí hrát.
Musím pochválit všechny složky obce, které se aktivně zapojují do společenského dění. Jak jim to jde, posuďte sami.
Myslím, že ve spoustě zábavných dnů, připravených pro
Vás, si každý našel něco, co zaujalo, pobavilo. Akce jsou připravovány s velkou pečlivostí a jsou důkazem toho, že sdružení a složky jsou spolu schopny spolupracovat a že je to
baví, což mě naplňuje velkou radostí. Hrdá jsem také na to,
že o dění v obci má zájem i naše mládež, zapojují se do akcí
a vidím v nich velký potenciál pro budoucí rozvoj naší obce.
Jsem velmi ráda, že jsme konečně vyřešili vážný problém,
který naši obec ohrožoval roku 1993. Naše procesní obrana
proti ministerstvu financí byla úspěšná, a to tak, že Vrchní
soud v Praze potvrdil rozsudek městského soudu, kterým
byla zamítnuta žaloba na zaplacení částky 2 miliony Kč.
Takže je důvod k velké radosti a poděkování JUDr. Vilému
Urbišovi, který nás velmi profesionálně a trpělivě zastupoval od roku 2001, kdy se začal problém se zástavami majetku a ručitelského závazku obce radikálně řešit.
Myslím, že jaro ještě chvíli počká, ale hezký pocit a dobrá nálada z pěkných akcí a úspěšně realizovaných projektů je tady. Chci popřát nám všem, ať dobrá nálada,
optimismus, dobré nápady a chuť do i třeba náročných
akcí nás nikdy neopustí.
Salome Sýkorová
starostka obce

POZVÁNKY
Beseda o Mexiku s Davidem
Černínem
Čmeláci uvítají ve své klubovně 1. 3. 2016 v 17h dalšího
hosta, který bude vyprávět o své cestě do Mexika.
Těšíme se na Vás. Malé občerstvení, káva a čaj, je samozřejmostí. Vstupné dobrovolné – na podporu dalších skvělých akcí.

Klub seniorů?
Johann Wolfgang von Goethe napsal: „Krásný mladý člověk
je hříčka přírody. Krásný starý člověk je umělecké dílo.“
Lidé nad 65 let tvoří přibližně 15 % obyvatelstva České republiky a jejich počet se bude pomalu, ale jistě zvyšovat.
Jak je to v Zátoru? Celkem 296 zátorských občanů již oslavilo 60 let. To představuje 25 % všech obyvatel.
Velmi často jsem o svém záměru v posledních letech
s vámi mluvila, ale málo z toho se zatím uskutečnilo. Myslím, že nastal čas k činům. Vyzývám všechny občany, kteří
měli to velké štěstí a dosáhli seniorského věku, aby přišli
v sobotu 7. května 2016 v 16 hodin do sálu KD. Proč?
V naší obci velmi dobře pracují spolky a sdružení. V jejich
řadách jsou vždycky nepřehlédnutelní senioři. To je moc
dobře a určitě se na tom ani v budoucnu nic nezmění. Ale
všichni senioři v obci by měli mít ještě jeden společný zájem, a to upozornit na specifické potřeby a problémy, se
kterými se ve svém životě potýkají. To se nám podaří, když
o to budeme usilovat společně.
Je v našich silách spolu se zastupitelstvem vytvořit vesnici
přátelskou seniorům? Určitě ano, paní starostka má o to
velký zájem. Vesnice přátelská seniorům. Co to je? V praxi to znamená, že obec by se měla snažit přizpůsobit svou
infrastrukturu tak, aby se stala bezbariérovou pro seniory
s různými potřebami a schopnostmi, a snažit se vyjít těmto lidem vstříc. Proč? Protože jejich dlouholeté zkušenosti a znalosti, tolik užitečné pro rozvoj obce, by mohly být
umenšeny nevhodnými životními podmínkami (např. omezená dostupnost určitých služeb, možnost pohybu, bezpečí).
Ale bez samotných seniorů to nepůjde. Kdo si má pokládat
otázku, co seniorům chybí, když s tím nepřijdeme my sami
s důkladnou znalostí věci. Zkušenosti seniorů, jež se podaří
posbírat, najednou představí život v obci ve zcela jiné realitě. S naší podporou může zastupitelstvo nahlédnout na
svoji obec očima desítek až stovek lidí v seniorském věku,
a to z hlediska pozitiv i negativ. A možná si veřejnost uvědomí, že to všechno dělá nejen pro seniory, ale také pro svoji

Malý indiánský chlapec se ptá moudrého šamana, jak je to s dobrem a zlem. Šaman
odpovídá: „Je to tak, chlapče. Představ si, že všude kolem tebe, ale i v tobě, stále bojují dva
vlci, dobrý a zlý. A víš, který vyhraje? Ten, kterého budeš víc krmit.“

ZÁTORSKÝ zpravodaj

2

vlastní budoucnost. Vždyť nikdo není mladý věčně, o tom
my už něco víme, jak rychlým krokem čas běží.
Tak kdo by měl v Zátoru založit klub seniorů, když ne my?
A kdy, když ne teď? Pokud máte zájem, přijďte v hojném
počtu do kulturního domu v sobotu 7. května 2016.
Jaký je cíl setkání? Můžeme sestavit přípravný výbor, vyjádřit se k návrhu potřeb, shromáždit další náměty, prohlédnout fotodokumentaci, promítat videa z akcí a pobavit se.
Občerstvení a hudbu nachystáme. Těšíme se na Vás a na to,
co z našeho setkání vzejde.
Jana Kadlčíková, Salome Sýkorová

Elektrárna
V pátek 12. 2. 2016 Elektrárna zahájila od 16 hodin sezónu víkendovým provozem.

Upozornění
Na 6. května 2016 připravujeme výstavu fotografií, které
na svých cestách po světě zhotovil Mgr. Miroslav Panský.
Při této příležitosti chceme uspořádat také besedu s tímto
panem učitelem naší školy.

Májový koncert
Se značným předstihem vás zveme na Májový koncert, který se bude konat 22. května v místním kostele. Pozvánku
včas dostanete. Těšíme se na velkou účast.

INFORMACE PRO VÁS
Co je masopust?
Úplně původně toto slovo označovalo období půstu od Popeleční středy až do Velikonoc. Dnes se pod slovem masopust
chápe celé období po Vánocích, kdy se pořádají bály, taneční zábavy a karnevaly, a trvá v podstatě od Tří králů do konce února. V běžném životě nepociťujeme rozdíl mezi obdobím plným hodů a oslav a tím, kdy bychom měli žít střídmě,
odpustit si kousek masa a dopřát tělu očistu. Naši předkové
nad tím až tak nepřemýšleli, jen si už v tak skromném jídelníčku odpustili po čtyřicet dní maso. Jedli hlavně luštěniny,
pohankové, ovesné a jiné kaše. Vitamíny a stopové prvky
získávali z kořenové zeleniny, jablek a jiných potravin, které bylo možné skladovat přes zimu.

Nabízím pomůcku pro pořadatele, aby
věděli, jak správně vybrat termín zábavy,
abychom příště neslavili masopust v postu.
Masopust se slaví ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem
i masopust. Popeleční středa je také svátek pohyblivý, bez
pevného data; v některých letech může připadat již na začátek února a v dalších až na březen. Takže masopust trval
v jednom roce jen měsíc a v jiném skoro dva. Stanovení termínu závěrečného dne masopustu, tj. masopustního úterý,
den před Popeleční středou, je tak trochu matematicko-astronomická úloha. V kalendáři se vyhledá datum, kdy je měsíc v úplňku poprvé po prvním jarním dnu (21. březen). Ve-
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likonoce potom ten rok začínají v pátek po takto zjištěném
prvním jarním úplňku. Datum Popeleční středy se vypočte
takto: od pondělka toho týdne, ve kterém jsou Velikonoce,
odečteme 40 dní a máme datum Popeleční středy. Do masopustního úterý před Popeleční středou se slaví masopust.
Abyste nemuseli počítat, nabízím termíny Popelečních
střed v následujících letech

Jak vypočítat termín Velikonoc?
Velikonoce patří k pohyblivým svátkům. Vypočítat jejich
termín je hodně složité, ale naštěstí máme i jednoduchý
způsob, jak to zjistit. Velikonoce se slaví první neděli po
prvním jarním úplňku po 21. březnu. Pokud je úplněk v neděli, budou Velikonoce až další neděli.

A ještě byste mohli potřebovat kvůli smaženici
datum Svatodušních svátků, Letnic.
Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích.
Týden po Letnicích se v neděli slaví slavnost Nejsvětější
Trojice a v Zátoru je pouť.
rok

Popeleční
středa

Velikonoce

Svatodušní
svátky

2016

10. února

27. března

15. května

2017

1. března

16. dubna

4. června

2018

14. února

1. dubna

20. května

2019

6. března

21. dubna

9. června

2020

26. února

12. dubna

31. května

Vesnice roku
Přibývají návrhy, abychom se opět přihlásili do soutěže
Vesnice roku. To by ovšem znamenalo začít se připravovat
hned teď. Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost
a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž poprvé
vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod
názvem “Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice”.
Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro
místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.
Konkurence je opravdu veliká. Pro vaši informaci přinášíme loňské vítěze, abyste si mohli na internetu prohlédnout, jak silní soupeři nás čekají. Vesnicí roku 2015 je obec
Krásná z Karlovarského kraje, která zvítězila v jedenadvacátém ročníku soutěže. Na druhém místě se umístila obec
Vysočina z Pardubického kraje a třetí místo získala obec
Černotín z Olomouckého kraje.
Budeme se vás ptát, jestli i vy všichni (občané, škola,
zájmové organizace, knihovna atd.) máte chuť do toho jít.
Myslíme, že nám neuškodí porovnat se s ostatními, případně zlepšit svoji činnost.

Taky umíte houbařit v únoru jako
Kamil?
Na fotografiích vidíte Jidášovo ucho. Roste v našich podmínkách hlavně na mrtvých a porušených kmenech a větvích černého bezu. První setkání člověka neseznámeného
s Jidášovým uchem je často udivující. Nejprve nás napadne,
co to vlastně na té větvi je, první dotek je často následován ucuknutím ruky, protože tato houba je vážně jako živá.

leden - únor

ZÁTORSKÝ zpravodaj

3

ZE ŽIVOTA OBCE

IV. Vánoce v lese 19. 12. 2015
Přidáváme spontánní příspěvek naší podporovatelky paní
R. Kopecké a děkujeme!

Díky svému téměř nezaměnitelnému tvaru se ji však rychle naučíme poznávat. Ke svému růstu potřebuje dostatek
vláhy, sucho a horko jí nesvědčí, je tak jednou z mála hub,
které můžeme běžně najít i v zimě.
V Číně ji znali a používali nejméně 300 let před n. l. Tam
byla nejen vyhledávanou pochoutkou a ingrediencí čínské
kuchyně, ale postupně se přišlo i na její léčivé účinky. Nejprve se používala na obklady při zánětech očí a krku. Později
se z ní dokonce začaly vyrábět krémy proti vráskám. Staří
Číňané používali Jidášovo ucho také k léčení hemoroidů,
což bylo později převzato i západním léčitelstvím. Aplikuje
se také při problémech se zažíváním a při bolestech břicha a žaludku. Látky, které obsahuje, pomáhají redukovat
vysoký krevní tlak, čistí krev a používají se jako prevence
proti kornatění cév, trombóze a infarktu. Naše dříve užívané jméno boltcovitka bezová asi nejlépe vystihuje jak tvar,
tak nejčastější výskyt této houby. Opravdu vypadá jako boltec lidského ucha, jak na pohled, tak na omak. Plodnice má
želatinovou konzistencí a její povrch na dotek připomíná
lidskou kůži. Barva houby je v závislosti na počasí a podmínkách světle až tmavě hnědá, někdy s načervenalými odstíny, po usušení pak černá.
Prosíme o staré fotografie z naší obce. Rádi bychom
v kalendáři porovnali, jak naše obec vypadala dříve a teď.

Také již tradice, každoroční sraz na Čmelíně. Letos tam
Kamil s partou vařili kotlíkový šípkový čaj a kotlíkovou pohankovou polévku, oboje vý-bor-né! Ono v přírodě z kotlíku
na ohni chutná asi vždycky všechno! Ochutnali jsme trpké
i sladké přemrzlé plané trnky a pak byly soutěže pro děti
i dospěláky na téma vánočních zvyků a tradic. S dětmi jsme
nadělali z loje a semínek koule na stromky pro ptáky a když
nastal ten pravý čas, vyrazili jsme zdobit do blízkého lesa.
I letos jsme měli krásný stromek a bohatý pařez pro lesní zvěř. Čmeláci opět nezklamali, kdo měl zájem, mohl na
Čmelíně přespat do rána, zahrát si karetní hry a zazpívat
s kytarou u krbových kamen. Odpoledne bylo moc hezké,
za rok znovu!

Nález výbušniny z 2. světové války
Vašek Repka málem v lese šlápl na granát. Zachoval se velmi rozumně, svůj nález
oznámil doma a společně zavolali policii.
Hlídka přijela velmi brzy, ale už se stmívalo
a světlo baterek nestačilo. Druhý den se Vašek vydal do lesa znovu, tentokrát s maminkou. Naštěstí si Vašek cestu pamatoval. Paní
Repková granát uviděla, když stála dva centimetry od něj,
kousek od ohniště. Tentokrát počkali na policejní hlídku na
místě. Ta granát zajistila a zavolala pyrotechnika z Frýdku.
O co šlo? O granát F1, tzv. Fugasnaja granata, přezdívaný
citron. Takové používala Rudá armáda od roku 1939. Jedná se o obranný tříštivý granát, který má zraňující účinek
v okruhu až do dvou set metrů, smrtící může být jeho výbuch v okolí třiceti metrů.
Je jedno, jestli byl nalezený granát funkční, to se dá přece
zkusit jen jednou. Důležité je, že žák 9. třídy prokázal tolik
duchapřítomnosti a zodpovědnosti. Zaslouží si naše uznání.
Prosíme občany, aby dodržovali obecně závaznou
vyhlášku o ochraně před hlukem a v neděli ctili soukromí
svých spoluobčanů a nevytvářeli zbytečný hluk od
brusek, motorových pil, sekaček a jiných hlučných
zařízení. Věříme, že v naší obci žijí lidé, kterým záleží na
hezkých mezilidských vztazích. Děkujeme. ZO
Zátorským občanům nabízíme na obecním úřadě zdarma
reflexní prvky pro děti i dospělé.

Vánoční koncert
Vánoční koledy se v kostelích zpívají až o Vánocích,
kdy vystřídají krásné, ale
veřejnosti méně známé
písně adventní. Jako pořadatelé chceme církevní
rok, z něhož všechny tradiční svátky vycházejí,
plně respektovat, proto
jsme spolu s panem farářem, jenž nám opět velmi ochotně kostel zapůjčil, vybrali pro vánoční koncert termín
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27. 12. 2015. Ženský komorní sbor Puellae Cantantes se
sbormistryní Mgr. Dagmar Sedlákovou, který přivezl do
Bruntálu zlato z Mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena v Praze, zátorským posluchačům připravil nádherný zážitek. Chápeme, že Bruntál je na
tyto zpěvačky hrdý.

Zátorský zmrzlík
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Plesy
Hasičský
Dne 16. 1. 2016 se v sále obecního úřadu konal tradiční
hasičský ples. Za vstupné hosté zaplatili 100,– Kč, zájemci
měli možnost si vstupenky koupit i v předprodeji, ale i na
místě. Prodali jsme 90 vstupenek. K poslechu a k tanci hrála skupina MASH. Občerstvení jsme samozřejmě přichystali. Podával se tradiční guláš (80,– Kč), obložené talíře
(60,– Kč), kafíčko, čaj. Všechno během pár hodin zmizelo.
Atmosféra byla výborná, místní i přespolní ukázali, že se
dovedou bavit. Tombola byla velká a bohatá, měli jsme dvě
hlavní ceny, a to za obec Zátor poukaz na wellness pobyt
pro dva a od opavské firmy Axistech též poukaz na wellnes
pobyt pro dva do Bělé pod Pradědem. S chystáním plesu
pomáhalo cca 15 členů našeho sboru.

Ohlédnutí za plesem SRPŠ

Druhý ročník se opravdu podařil, děkujeme všem zúčastněným a majitelům Kanálu za spolupráci. Počasí účastníkům přálo, diváků a obdivovatelů se sešlo hodně. Pokud si chcete ještě lépe představit atmosféru vydařené
akce, podívejte se na fotografie. Celé album najdete zde:
www.zonerama.com/zator-loucky/Album/1114842

„Zima byla taková, že jsem se klepala v zimní bundě, na
které jsem měla ještě župan. A při pohledu na odvážlivce ve
vodě mi tuhla krev v žilách i bez ledové lázně,“ řekla paní
starostka. „Že se mladí odhodlali zaplavat si v ledové vodě,
mě moc nepřekvapilo, ale nad výkonem manželů Románkových a pana Josefa Dostála smekám.“

Snad lze neskromně konstatovat, že se letošní ples opravdu vydařil. Krásná tombola, výzdoba, výborné jídlo, hudba,
předtančení, příjemná obsluha za barem i v kuchyni a především zaplněný sál výborně se bavících hostů. Co více si
může pořadatel přát? Každý, kdo podobnou akci někdy organizoval, ví, kolik je za tím vším práce a povinností. Bez
ochotných a spolehlivých lidí, kteří rádi naši školu podpoří,
by to opravdu nešlo. Veliké poděkování patří všem zaměstnancům školy, rodičům, bývalým žákům školy, Obecnímu
úřadu Zátor a paní starostce Sýkorové za podporu, sponzorům plesu - firmě Agrozat, Iktus a Madel. Za organizaci
plesu a jeho zdárný průběh vděčíme také pí Koschatzké,
Čížové, Procházkové Ireně, Štefelové Hance a Drosdkové
Aleně. Děkujeme i všem hostům, všichni dostatečně dost
utráceli a podpořili tak mimoškolní činnost dětí naší školy.
Těšíme se s Vámi všemi na další…v roce 2017!!!

ZÁTORSKÝ zpravodaj
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Tříkrálová sbírka
Ve dnech 7. a 8. ledna 2016 proběhla v naší obci Tříkrálová
sbírka Charity ČR na pomoc lidem v nouzi. Organizace se
opět ujal pan Kamil Krmášek. Pět skupinek dětí – vyslanců
potřebných vybralo 15.213,– Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli. Je hezké, že nezůstáváme lhostejní k druhým.

Bumblebees
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se dětem věnoval se zaujetím. Třída “Koťátek“ si prohlédla
veliké prostory samotného kostela a zastavily se u betléma,
kde hledali postavičky tří králů i samotný kostel. Starší děti
„Sluníčka“ si již zahrály na detektivy. Pan farář jim vyprávěl zajímavý příběh o putování tří králů. Během putování
měly děti v kostele hledat symboly, které jim ukázal pan
farář na obrázcích: sluníčko, pastýře Jana a největší věc na
obrázku – stůl. Další zastavení bylo u velikého zvonu, do
kterého paní učitelka udeřila vždy v okamžiku, kdy v písni
„Už z hor zní zvon“, kterou nám v kostele zpíval sám pan
Karel Gott, zaznělo slovo zvon. Poslední zastávka byla u zátorského dřevěného betléma. Zde děti hledaly postavičky
mudrců, měly možnost si prohlédnout jednotlivé postavičky pastýřů, zvířátek i jesličky s Jezulátkem. V závěru děti
na oplátku panu faráři zarecitovaly básničku Tři králové
a zazpívali píseň My tři králové jdeme k vám, při které se
děti doprovodily na Orfovy nástroje. Výtvarné práce dětí
z této návštěvy budou vystaveny v kostele. Návštěva byla
velice zajímavá, poučná, dětem se moc líbila a věříme, že
své zážitky doma sdělily svým rodičům. Děkujeme touto
cestou panu faráři za zajímavý výklad a společně prožitý
čas v kostele.
učitelky MŠ Zátor

Školní družina opět v Ledové Praze

Naši milí spoluobčané Zátoru. I letos Bumblebees pomáhalo Charitě Ostrava ve Tříkrálové sbírce.
Musíme s potěšením konstatovat, že o tuto charitativní
akci je zájem jak ze strany dětí a jejich dospělých doprovodů, tak ze strany vás, našich spoluobčanů. Také s potěšením konstatujeme, že naše děti jsou velmi šikovní koledníci. Tříkrálovou koledu zpívali u každých dveří a že jich
bylo! Jsme rádi, že nás očekáváte, že s úsměvem přispíváte
do kasičky a velmi často sladkostí, či drobností obdarujete i koledníky. Je to moc pěkné vidět takovou pospolitou
sounáležitost s dobročinným koncem. Vychováváme tím
společně naše děti k sociálnímu cítění a podporujeme společný život v obci.
Kéž by všem svěcenou křídou napsaná písmenka K+M+B
znamenající ve velmi volném překladu „ Dej Bůh štěstí
tomu domu“ našla naplnění.
Děkujeme ještě jednou a za rok na viděnou!
Spolek Bumblebees.

MŠ
Dne 6. ledna 2016 (na „Tři krále“) všechny děti MŠ v Zátoru společně s pedagogy navštívily místní kostel. Pan farář

Letos jsme opět využili celostátní akce pro děti a dětské kolektivy Ledová Praha 2016. Ve dnech pololetních prázdnin
organizuje a nabízí naše hlavní město zvýhodněné vstupy
do historických objektů, galerií, muzeí a umožňuje tak poznávat a navštěvovat místa, která by mnohdy pro své vysoké vstupné zůstala navždy nenavštívená a nepoznaná. 16
dětí školní družiny z 8. a 9.třídy vyjelo za dobrodružstvím
a poznáním pod pečlivým a spolehlivým dohledem paní vychovatelky Šamajové, Merzové a Štefelové. A že se měly co
ohánět! Jen si zkuste představit zodpovědnost za 16 dětí
ve věku 14 a 15 let! A celá sehraná parta toho stihla opravdu hodně. Vyšehrad, Josefov, Pražský hrad, Zlatou uličku, Daliborku, Václavské náměstí, Staroměstské náměstí,
muzeum voskových figurín, plavbu pražskými Benátkami
a mnoho dalších kouzelných zákoutí Prahy. Sobotní večer
patřil koncertu Děti dětem a byl příjemným zpestřením celodenní prohlídky velkoměsta. Večery před spaním patřily
čtení pražských pověstí a spolu s odborným a poutavým
výkladem pí vychovatelky Hanky Šamajové o historii i současnosti Prahy umožnily dětem poznat město tak dobře, jak
jen to ve třech dne lze. Zbyly krásné a veselé vzpomínky…a poznání, že naše děti se opravdu umí chovat, a že strávit
s nimi víkend může být nezapomenutelné.
Jarmila Foksová - vedoucí vychovatelka
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Nedáváte pouze věc, ale kousek
svého srdce…

leden - únor

Fotbalový turnaj v polských
Chrząstowicích
V sobotu dne 30. 1. 2016 se konal žákovský turnaj v sálové
kopané, na který jsme byli pozváni sdruženou polskou obcí
Chrzastowice. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 týmů z Polska a Českou republiku zastupoval tým naší obce.

Vypůjčila jsem si název tradiční regionální akce Slezské
diakonie, protože tato slova nejlépe vystihují smysl obdarovávání. Čas Vánoc je svou podstatou přímo předurčen pro
charitu, pro sdílení, lásku, soucit a touhu být tím, kdo dělá
radost. Myslím, že i v dnešní rychlé a uspěchané době, kdy
často ztrácíme nadhled a smysl pro věci duchovní, se letos
stejně jako v předešlých letech podařilo být těmi, kteří se
do charity rádi a ochotně zapojí. Mluvím především o našich dětech, dětech naší školy, kterým není lhostejný život nemocných, opuštěných a starých lidí či neveselý život
pejsků za mřížemi útulků. S hrdostí a láskou zmiňuji počiny, kterých se naši žáci účastnili ve vánočním čase 2015.

Byla to především akce Slezské diakonie, kdy jsme vyráběli
dárky pro seniory celého regionu. V letošním rekordním počtu jsme si nakoupili vánoční hvězdy na podporu onkologie
Olomouc.
Pejsky v útulku Slezských Rudoltic jsme alespoň na čas nasytili.
214 kg nasbíraných plastových víček a drobné dárky jsme
poslali malému děvčátku z Jesenicka, které od narození
trpí nemocí motýlích křídel.
Poslali jsme nové hračky pro děti do nemocnice v Olomouci.
Vyrobili jsme drobné dárky a jeli jsme na návštěvu za dětmi
z Dětského domova v Lichnově.
Nakoupili jsme dárky, nacvičili koledy a vyrazili potěšit seniory do domu klidného stáří u nás, v Zátoru.
Vím, že děti umí být empatické, citlivé, umí dávat radost,
pochopit těžké životní situace a umí pomáhat. Konfrontace
s těžkou životní realitou je nejen potřebná, ale i výchovná
a obohacující. Potěšte se s námi prostřednictvím fotogalerie o krásnou atmosféru dětské solidarity.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

KS Krasiejów
Stal Osowiecz
Miro Deutsche Fubballschulle Chronstau
LKS Kotórz Maly
SK Zátor
Miro Deutsche Fubballschulle Kroschnitz

Žáci SK Zátor se umístili na 5. místě, za které obdrželi pohár. To ovšem nebylo jediné ohodnocení našeho týmu, Daniel Moškoř si odvezl plaketu za nejlepšího brankáře turnaje. Polští přátelé se o naši delegaci vzorně starali a naše
děti si výlet skutečně užily. Chceme je na také pozvat k nám
a oplatit jim pohostinnost a ukázat jim naši vesnici.

leden - únor
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Valná hromada SK Zátor
Dne 6. 2. 2016 proběhla „Valná hromada“ SK Zátor, hlavním
úkolem bylo schválení nových stanov, dle kterých se v budoucnu bude řídit chod celého sportovního klubu.
program: volba předsedy, místopředsedy, revizní komise,
výkonného výboru, schválení nových Stanov SK Zátor
Nové stanovy byly po dodatečných úpravách Valnou hromadou schváleny. Předsedou klubu i nadále zůstává pan Ladislav Sedlák, místopředsedou byl zvolen Lukáš Kuchta a novými členy výkonného výboru jsou Erik Belej, Aleš Hoško,
Vratislav Hruzík ml., Jaroslav Míček, Radek Procházka.

Posilovna
Od října minulého roku je opět v provozu posilovna SK Zátor, kterou má v oblibě stále více a více nových cvičenců.
Posilovna je otevřena pro veřejnost každý den od 16:00 do
20:00 kromě soboty, kdy je posilovna uzavřena.
Během 4 měsíčního provozu bylo na vstupném v posilovně
utrženo cca 15.000,– Kč. Za tyto peníze byly zakoupeny
posilovací stroje a iontové nápoje, které dostávají cvičenci
zdarma v rámci dodržování pitného režimu.

Ceny vstupného:
30,– Kč za jednorázový vstup
200,– Kč za měsíční permanentku

Beseda o Japonsku a Koreji

V úterý 2. 2. od 17 hodin se u Čmeláků konala beseda se studentkou japonské kultury a písma. Slečna Kateřina Ramazanová byla v Japonsku a Koreji na šestiměsíční studijní cestě.
Nechybělo zajímavé občerstvení. K ochutnání jsme dostali
korejské kimchi (nakládaná ostrá zelenina s rybí omáčkou),

jasmínový čaj a čaj z tmavé rýže a na cestu domů i japonský
bonbon. Dozvěděli jsme se mnoho o oněch zemích, čím se platí, jak píše, jak mluví, viděli video, kde například kolega v restauraci jedl živou chobotnici omočenou v omáčce a děti si odnesly z besedy suvenýr - obědové dřevěné jednorázové hůlky.
Všichni se jistě sejdeme 1. 3. 2016 v 17h na besedě o Mexiku
s panem Davidem Černínem, který se v těchto dnech z Mexika
vrací. Všechny srdečně zveme.
Bumblebees

Masopustní veselice v obci Zátor
V sobotu dne 13. února proběhl v naší obci již tradiční
masopust, opět byl zahájen vepřovými hody ve spolupráci
s řezníkem panem Kmínkem. Všichni pomocníci se scházeli již od 4 hodiny ranní a připravovali vše potřebné, aby
mohly být v nabídce první výrobky co nejdříve. Prasátka
byla moc pěkná, od 140 do 160 kg. Nejdřív zavoněla tradiční smaženice s mozečkem na chlebu po 8 hodině, poté
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12. Pochování basy
Je zřejmé, že se tento způsob zakončení plesové sezóny líbí,
protože se v sále sešlo zase velké množství hostí, kteří si
chtěli zatančit a pobavit se. A jak řekli, tak udělali. Nálada byla výborná, to potvrdí všichni, kdo se do sálu vešli.
A zájem byl opravdu veliký. Bratři Tlachovi opět nezklamali. Události minulého roku vtipně zveršovala a o průvod se
postarala paní Mirka Domanická, která se to všechno vý-

následoval ovar a ještě později jitrnice a jelita. Počasí bohužel nebylo moc příznivé a mrholilo, tak velká část vepřových hodů musela probíhat i vevnitř v předsálí. Naštěstí ani
počasí neodradilo všechny mlsouny a dostavili se v hojném
počtu (asi 100). Pozorovat šikovné ruce zkušeného řezníka
a pomocníků bylo zajímavé. Celé dopoledne se linula vůně
masa a výrobků. Děkujeme panu řezníkovi Kmínkovi a jeho
bratrům a synovi, pomocnicím z řad Červeného kříže paní
Markové, Malované a Pastorkové, Lukáši Kuchtovi za dovoz
pašíků a pomoc, paní Kořínkové se synem, panu Matějákovi
a všem ostatním z našich řad. Odpoledne od 15 hodin se

konal masopustní karneval v sále obecního úřadu. Dostavilo se mnoho dětí v maskách s rodiči a rejdění a soutěžení
mohlo započít. Program jsme měli připravený hodně bohatý, a ani na některé soutěže nezbyl čas, protože moc rychle
utíkal. O zábavu se s chutí staraly i programové asistentky
Jiřina Míčková, Kristýna Hudečková a Petra Šromová. Občerstvení bylo bohaté a laskominy u čarodějnice se těšily
také velkému zájmu. Asi 40 masopustních broučků, andílků, pirátů, víl a dalších maškar si pěkně zařádilo. Večer od
20 hodin se konal karneval pro dospělé. Sešlo se celkem 30
lidí, z toho 20 maskovaných. K tanci pěkně hrál DJ Jarek, za
což mu patří dík. Všichni se dobře bavili a aktivně účastnili
i pár připravených soutěží. Kolem 23h propukla také pěvecká karaoke, do níž se většina s chutí zapojila. K půlnoci
jsme vylosovali masopustní masitou tombolu a zatancovali
na posledních pár hitů. Čmeláci děkují všem organizátorům
a pomocníkům, kteří nám jakkoli pomohli během náročného dne. Výtěžek z akce 11.961 Kč bude použit na nákup
preparátů a pomůcek pro mikroskopování a táboření s dětmi v přírodě – nové kotlíky, trojnožky a ty hned využijeme
také na naší červnové akci Slavnosti ohňů, dále turistické
plynové vařiče na letní expedici po národních parcích ČR.
Za Čmeláky Kamil

borně naučila od své maminky. A právě ona - paní Marie
Matějáková, dlouholetá organizátorka, tentokrát chyběla.
Sice se řádně omluvila, prý „kvůli věku“, ale to Vám, paní
Matějáková příští rok jen tak neprojde. Paní starostka šla
příkladem a pořadatelům přidělovala povzbuzující léčivé
kapky. Velmi dobře totiž ví, že zachovávání tradic lidi spojuje, a práce Červeného kříže a hasičů si váží.

OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Jubilanti

(leden - únor)

Anna Kraváčková, Jarmila Málková,
Antonín Kunášek, Bohumila Bartoňková, Alice Malovaná
Oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme
dobré zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.

Rozloučili jsme se

Vladislav Bareš, Jaroslav Barčuk,
Zdeněk Sedláček, František Houžva,
Stanislav Šišák
Vážení pozůstalí, přijměte upřímnou
soustrast nad ztrátou blízkého člověka.
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