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SK ZÁTOR LETOS OSLAVÍ

70 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ

V květnu uplyne 20 let od katastrofy, která postihla Zátor i Loučky v roce 1996.

Vážení spoluobčané
V květnu si připomeneme, že před
dvaceti lety postihla naši vesnici
katastrofální povodeň. Vzpomeňme si na hrůzu, která se v Zátoru
odehrála v roce 1996, a na to, co
následovalo. Několik let poté jsme
žili bez silnice, bez dopravní obslužnosti, obchodu, v prachu, špíně,
SLOVO STAROSTKY
bahně. Zdálo se nám, že to nikdy
neskončí a mnohdy jsme ztráceli trpělivost. Dnes sice Zátor
vypadá lépe než před povodní, ale stále ještě máme co zlepšovat, abychom žili všichni spokojeně v upravené vesnici
obklopené krásnou přírodou.
Stav životního prostředí leží na srdci mnoha lidem, není
nám vůbec jedno, když na procházkách míjíme v krajině
černé skládky. Jsem přesvědčena, že odvážet odpad do lesa
je mnohem namáhavější a časově náročnější, než využít popelnice a kontejnery. Není nám jedno, když vidíme i za bílého dne stoupat z komínů jedovatý kouř, který svým zápachem zamoří celé okolí. Přitom žijeme v nádherné krajině,
kterou nám obyvatelé velkých měst mohou jenom závidět.
Přesto zaplašíme zpěv ptáků řevem motorových pil, sekaček a dalších hlučných strojů. Ještě štěstí, že mezi námi žijí
lidé, kteří jsou ochotni uklízet po těch bezohledných a vedou k pořádku i děti v obci. Čmeláci nám šli dobrým příkladem, tak ukliďme Česko a svět tím, že uklidíme kolem sebe.
Mám radost, že i v naší obci asi vznikne klub seniorů a těším
se na spolupráci s nimi. Ať si pro svoji organizaci vyberou
jakýkoli název, jejich životní zkušenosti přinesou prospěch
všem. Těším se na společné setkání v sobotu 7. května
a jsem si jistá, že se dobře pobavíme. Nezapomeňte, že sraz
seniorů začíná už v 16 hodin v sále kulturního domu.
Chci využít této příležitosti a poblahopřát Mgr. Aničce Románkové, která v Praze ve výborném čase uběhla půlmaratón. Její výkon nám může připomínat, že všichni máme
dělat něco pro své zdraví. Naštěstí příležitostí k zdravému
pohybu máme v Zátoru dost. A teď nám v horním Zátoru
vzniklo nové dětské hřiště, protože pro děti je pohyb nesmírně důležitý. Brzy se asi budeme zamýšlet i nad tím, jak
zlepšit podmínky pro cvičení i dětem v mateřské škole.
Před časem jsme prostřednictvím zpravodaje dávali naději klukům, kteří velmi hezky požádali o vybudování skate
parku na ploše vedle víceúčelového hřiště. ZO jednomyslně
tuto žádost (i s ohledem na její podání a přístup mladých žadatelů) podporovalo. Vzhledem k tomu, že škola má s tímto
pozemkem jiné plány, musíme i my hledat jiné řešení. Další

podrobnosti se dovíte na příštím zastupitelstvu. V žádném
případě projekt neopouštíme.
Jsem velmi ráda, že se naše škola připojila k akcím, které
pořádá Mikroregion Krnovsko (stolní tenis, výtvarná soutěž, fotografická soutěž, bruslení). Potěšilo mě, že mi děti
přišly na obecní úřad říct, že chtějí pokračovat na zimním
stadionu v Krnově v Bruslení dětem i v příštím roce, a přinesly mi medaili a papírové brusle. Mikroregion tuto akci
podpořil částkou 100 000,– Kč (autobus, pronájem), o to děti
platily méně. Deseti lekcí se zúčastnily všechny školy z Krnovska. Dobře fungovalo i půjčování bruslí a chráničů. Líbí
se mi také myšlenka, že TJ Loučka se vybaví bruslemi. Budu
se těšit, že k těmto aktivitám jednou přibude i hra v šachy,
proto před naší školou máme velkou šachovnici. Mikroregion Krnovsko získal pro šachisty schopného organizátora,
pana Karla Handlíře z Města Albrechtic.
Vrátím se ještě krátce k tomu, co naši vesnici ohrožuje. A to
je velká voda a nevyhovující silnice. Obojí se již konečně začíná řešit. V současnosti probíhají v Zátoru dva průzkumy.
Za kopcem naproti kamenolomu směrem na Bruntál provádí na již odkoupených pozemcích Povodí Odry hloubkové
vrty za účelem zkoumání stability podloží pro realizaci přehradní hráze. Druhá část průzkumu se týká obchvatu obce
Zátor a přeložky silnice 1/45 v obci Zátor. To má na starosti
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Provádějí se zkoušky podloží
zkušebními vrty. Jsem ráda, že se občané k plánovanému
obchvatu vyjadřují, abychom včas předešli zásahům, které
by pro naši vesnici nebyly vhodné.
Snažím se podat vám veškeré důležité informace také touto
formou. Posledního zastupitelstva obce se zúčastnili jenom
4 občané. Všechno potřebné najdete sice také na webových
stránkách a FC, ale za velmi důležité považuji osobní kontakt a možnost diskutovat a vznášet vlastní návrhy.
Těším se na společné akce: Nepál – země kontrastů (výstavu fotografií Mgr. Miroslava Panského), besedu o Azorských ostrovech s Martinem Urbáškem, Májový koncert,
Zátorské léto a Eldorádo.
A na závěr mám pro občany žijící v horní části obce velmi
dobrou zprávu. Po dlouhých a složitých jednáních jsem konečně dosáhla toho, že se začíná budovat základnová stanice společnosti Vodafone Czech Republic a. s., která obslouží signálem dosud nepokryté části obce.
Přeji vám krásné jaro.
Salome Sýkorová, starostka obce
pokračování na další straně...

„Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední řeka otrávená, až bude chycena
poslední ryba, tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst.“

indiánská moudrost
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Stavba dětského hřiště

Herní prvky jsou již instalovány včetně dopadových ploch
(kačírek). Ještě nás čeká oplocení od potoka a úprava vstupu včetně zábradlí. Budeme reagovat také na další požadavek uživatelů a v průběhu května a června nainstalujeme
skluzavku. Bohužel pískoviště je po stránce hygienických
předpisů velmi náročné, proto poptávce nemůžeme vyhovět. I na dolním hřišti jsme nuceni zvážit, co s pískovištěm
do budoucna.
Salome Sýkorová, starostka obce

INFORMACE PRO VÁS
ČEZ Distribuce a.s.

Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že
z důvodu prací na vedení vysokého napětí, bude přerušena
dodávka elektrické energie vždy dle orientační mapky →
vypínání v červeně označeném území:
dne 2. 5. 2016 od 7:15 do 18:15 hodin v obci Loučky
dne 6. 5. 2016 od 7:15 do 18:15 hodin v obci Loučky
dne 9. 5. 2016 od 7:15 do 18:15 hodin v obci Loučky
dne 12. 5. 2016 od 7:15 do 18:15 hodin v obci Loučky
MAPKY NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE.
Připomínáme občanům, že od roku 2015 máme v obci na
žádost mnoha občanů vyhlášku o hluku.
V nevhodnou dobu a v době nočního klidu je zakázáno používání strojů, zařízení a nářadí způsobující nepřiměřený
hluk. Patří sem např. sekačky na trávu, křovinořezy, vysavače listí, stroje na zpracování kovů nebo dřeva, pneumatická kladiva apod.
Noční klid je doba od 22:00 do 6:00 hodin.
Nevhodná doba je neděle od 6:00 do 22:00 hodin.

Svoz velkoobjemového odpadu
06. 05. 2016 a 13. 05. 2016.

Kontejnery budou přistaveny:
6. 5. 2016 - točna autobusu, nad obchodem, u pekárny, u
kaštanu čp. 191
13. 5. 2016 - u viaduktu, u Obecního úřadu, u Iktusu, na
brantické ul., u hasičské zbrojnice
Prosíme o staré fotografie z naší obce. Rádi bychom
v kalendáři porovnali, jak naše obec vypadala dříve a teď.
Zátorským občanům nabízíme na obecním úřadě zdarma
reflexní prvky pro děti i dospělé.
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Obchod potravinami wysogladová
Po-pá: 7:30-10:30, 14:00-16:00
So: 8:00-10:00
Přijímáme objednávky na pečivo, uzeniny, maso, zeleninu,
ovoce. U větších nákupů nabízíme odvoz domů.

Povinnosti při pálení klestí

Hasiči upozorňují na povinnosti vyplývající z platné legislativy. Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, např. mohou pálit shrabanou trávu na
hromadě, která bude ohraničená proti případnému rozšíření a která nebude samozřejmě umístěna pod stromy nebo
v blízkosti jiných hořlavých látek, a u tohoto spalování budou osoby přítomny. Je však zakázáno plošné vypalování
porostů. Na fyzické osoby se nevztahuje ohlašovací povinnost při pálení na územně příslušný hasičský záchranný sbor kraje. Měli by 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.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (firmy, společnosti) také nesmí dle zákona o požární 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 požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem
oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému
sboru kraje (internetové zaregistrování na webové adrese www.hzsmsk.cz, formou emailu (od@hzsmsk.cz) nebo
pevné linky (+420 950 739 810), který může stanovit další
podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. (Pro potřeby Zátorského zpravodaje upraveno podle textu Ing. Antonína Ušely.)

Plastová víčka
Plastová víčka nejsou odpad, ale drobné korunky. Když se
takových korunek nastřádá více, mohou pomáhat tam, kde
je to potřebné. Děti v naší škole ve spolupráci s Poradnou
rané péče MATANA sbírají plastová víčka pro šestiletého
Filípka, který má autismus. Velmi by mu pomohl tablet, aby
se mohl dále rozvíjet a poznávat nové věci. Určitě školákům
můžeme pomoci i my.
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Zátorský kalendář
Chcete se podílet na tvorbě zátorského kalendáře pro rok
2017? Tak nám poskytněte staré fotografie a pohlednice
obce. Na obecním úřadě je naskenujeme a nepoškozené
vrátíme.

Cyklistický závod „O cenu Krnova“
Přes naši vesnici projedou v neděli 22. května (od 10 do
14 hodin) cyklisté, kteří se zúčastní 31. ročníku známého
závodu. Organizátoři předpokládají 250 účastníků ve 4 blocích. Hasiči a ČČK budou opět připraveni pomáhat. Už se
stalo hezkou tradicí, že diváci v Loučkách a Zátoru velmi
vynalézavě povzbuzují závodníky.

ZÁTORSKÝ
KLUB
SENIORŮ
Zveme všechny, kteří se chtějí podílet na dění v obci Zátor.
Využít tak svých nabytých znalostí, zkušeností
a spolupracovat na akcích, jak zavedených, tak nových.
První schůze nově vznikajícího klubu
proběhne v Kulturním
domě Zátor.

7.5. 2016 od 16:00

Závod míru pojede 4. června
i přes Zátor

co jsme chtěli navštívit. A najednou je konec každodenním
pracovním povinnostem a nastává čas tyto plány naplnit.

Závod míru U23, jehož čtvrtý ročník se uskuteční od 3. do
5. června 2016, bude zřejmě nejtěžší v historii. Místo na
Praděd totiž peloton zamíří v královské etapě z Krnova na
přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně. Bude to královská
etapa se vším všudy. Závodníci ujedou 151 km a nastoupají
celkem 3800 metrů. Čeká na ně kopec, který je považován
za jeden z nejtěžších v České republice. Je dlouhý 12 kilometrů a velmi prudký. Místy je tam sklon až 16 procent.
Nahoru pojedou závodníci tzv. Uhlířskou cestou, dolů širokou silnicí. Na startu bude kompletní světová špička kromě
Australanů. Jinak pojede absolutní elita včetně Francouzů,
Španělů, Belgičanů, Holanďanů, Italů a dalších. Samozřejmě včetně nabité sestavy české reprezentace, v jejímž dresu by měl být lídrem Michal Schlegel. Opět se naše vesnice
mnohokrát objeví v hlavním vysílání ČT. Určitě se 4. června sejdeme u hlavní silnice, těšíme se na nápadité povzbuzování Zátoráků, ať podpoříme tak významnou a krásnou
akci. Přijďte všichni fandit!

Co dělají jinde?

Batoláček
Od května do září bude Batoláček otevřený denně od 9 do
11 hodin. Vycházíme vstříc maminkám, které budou chtít
v letních měsících trávit společně dopoledne.

POZVÁNKY
Nepál – země kontrastů
Výstava fotografií Mgr. Miroslava Panského začíná v pátek
6. 5. 2016 v 17 hodin v sále kulturního domu. Následuje beseda s cestovatelem, který učí zeměpis v naší škole, nejen
o Nepálu. Procestoval také Grónsko, Island, Skandinávii,
Indii a Bhútán.

Bude v Zátoru Klub aktivních
seniorů? 7. 5. v 16 hodin
Kolem nás je tolik věcí, na které jsme jako mladí nebo zcela zdraví neměli čas. Těch plánů, co jsme měli, těch míst,

spolupráce s ostatními sdruženími v obci, pomoc na jejich akcích i akcích obce
zájezdy do termálních koupališť
plavání v krytém bazénu
zdravotnické přednášky od ČČK
návštěva památných a historických míst a objektů
přednášky s právnickou, sociální a zdravotní tématikou
návštěvy divadelních představení, výstav
lehká pěší turistika v okolí
chození s holemi, tzv. Nordic Walking
rehabilitační cvičení pro seniory
kondiční cvičení na židlích
cvičení tai chi uzpůsobené seniorskému cvičení
internet pro seniory
úprava digitální fotografie
telefonování po Internetu
angličtina pro seniory
počítačové dovednosti i trénování paměti
přednášky z různých oborů lidské činnosti (historie,
umění, cestování, zdraví a pod)
pěvecký kroužek
kurzy tvořivých rukou
posezení u táboráku
kroužek hry taroky
klasická klubová setkání – posezení u kávy a čaje s vrstevníky a přáteli
Co vás 7. května v kulturním domě čeká?
debata se starostkou o potřebách seniorů a plánech do
budoucna
promítání videí z akcí
výstava fotografií Nepál – země kontrastů
společná zábava
pohoštění
reprodukovaná hudba z vašich mladých let
prohlídka místní knihovny pro nové zájemce
Jaký je cíl setkání? Rozhodneme se, jestli chceme společně
něco podnikat, vyjádříme se k návrhům, shromáždíme další náměty a pobavíme se. Věřím, že se mezi námi najde někdo, kdo využije své schopnosti a ujme se nové organizace.
Těšíme se na Vás a na to, co z našeho setkání vzejde.
JK
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10. 5. Beseda o Azorských
ostrovech
s Martinem Urbáškem v klubovně Čmeláků v 17 hodin.

Májový koncert
Zveme vás na Májový koncert, který se koná 22. května
v 15 hodin v zátorském kostele Nejsvětější Trojice.
Vystoupí DUO DENIL: Ilona Tichá (mezzosoprán) a Denisa
Strnadová (klavír), jako host Markéta Zahnašová (soprán
a příčná flétna). Zazní nejen romantické a písně o lásce.
Těšíme se na vaši návštěvu. Prosíme všechny, komu se koncerty v kostele líbily, aby pozvali a přivedli i svoje známé.
Náš barokní kostel má mimořádnou akustiku a zveme sem
ty nejlepší umělce. I oni se do Zátoru moc těší. Možná už
se nám letos podaří zaplnit kostel do posledního místečka.

S jarní energií ve škole
a družině
I když zima nebyla nikterak mrazivá, mnozí z nás přivítali
jaro s radostí a jak jinak – s příslibem dobré nálady a chutě
do dalších akcí. A jaké tedy byly?

14. 6. Procházky řekou Opavou

– Dimenze H2O

25. 6. Slavnosti Ohňů
Na programu bude také vaření rodinných týmů v přírodě.
Přihlašte se i Vy s originálním pokrmem vařeným v kotlíku. Budeme se těšit na super odpoledne! Přihlášky na
email: kamil@bumblebees.cz

Zátorské léto
Sejdeme se 26. 6. 2016 v parku. Součástí bude opět Běh
zátorskými uličkami a program v celé obci. Tentokrát mezi
nás přijdou i zástupci Gminy Chrząstowice z Polska.

ZE ŽIVOTA OBCE
Turnaj
Turnaje, který pořádal SK ZÁTOR ve školní tělocvičně dne
9. 4. 2016, se zúčastnilo 5 družstev. Zátor, Hasiči Bruntál,
Neřešto ze Světlé Hory, Směska z Bruntálu a Olomouce,
Neřešto z H. Benešova. Za Zátor hráli tito hráči: Drobný
Petr, Kolderová Dana, Koschatzká Andrea, Dembek Jiří,
Petr Kalaš, Krupa Vladimír.

Především jsme prožili svátek našeho výborného společníka v dobách veselých i těžších – knihy. Letošní výstava knih
měla společné téma pro děti, rodiče, prarodiče i pedagogy – Moje TOP kniha. Napříč generacemi vítězily pohádky, určitě především proto, že všechno vždy dobře končí.
Porovnali jsme ovšem hmatatelný rozdíl ve výběru knihy
dnešních dětí byly výpravné, na křídovém papíře, bohatě
ilustrované, strašidla a vodníky nahradily vesmírné příšerky, ale objevovala se i klasika. S dospělou generací jsme
nostalgicky povzdechli u knih Rychlé šípy, Mahulena, krásná panna, Gabra a Málinka, Heidi, děvčátko z hor. Pěknou
a podnětnou výstavu navštívili všichni žáci školy.
Měsíc knihy byl v družině naplněn testy, kvízy, předčítáním
a především touhou nás, pedagogů, získat pro četbu větší
počet dětí, než je tomu doposud. Kniha dnes jen velmi těžce
konkuruje mediálním zdrojům.
Ovšem chvíle strávené s knihou podporují emoční vývoj dítěte, zlepšují soustředění a paměť, rozvíjí slovní zásobu, logiku
i kritické myšlení. Zkoušíme všemožně dětem knihy více nabízet, představovat, získat je pro celoživotní krásný vztah.
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Těšíme se na akce, které nás do konce školního roku čekají
a při mnohých z nich budete jejich hosty a živou součástí.
Děkujeme za vaši podporu. Jarmila Foksová

Beseda o Indii

Jaro jsme vítali výtvarnou soutěží různorodě poskládaných
skupinek. Bylo velmi zajímavé pozorovat, jak se spolu umí
domluvit malí, větší i nejmenší a vytvořit tak společné výtvarné dílo. I toto je důkazem, že naše děti umí pracovat
v týmu, jsou schopny komunikace a kooperace na takové
úrovni, že neberou prostor jeden druhému a vzájemně se
respektují.

4. 4. 2016 odpoledne proběhla beseda
o Indii s panem Jaroslavem Matuškou.
Na 1,5h trvajícím videu nám přiblížil
život této země očima svobodného turisty, nikoliv turisty s cestovní kanceláří. A tak jsme viděli, jak byli hosty
v tamní rodině, jak cestovali pro nás
nepochopitelně nacpanými dopravními
prostředky - ať už šlo o autobus, nebo
vlak. Pozorovali jsme plavbu po posvátné řece Ganze, viděli smuteční pálení
těl a jejich následné posílání po téže Ganze, ve které lidé
zároveň prali, koupali se nebo si vylepšovali karmu pouštěním svící po vodě. Shlédli jsme Taj Mahal, který nechal
vystavět indický mogul Šáhdžahán na památku své předčasně zesnulé ženy. Budova se proslavila po celém světě
a přitahuje neuvěřitelně mnoho návštěvníků. Stala se
symbolem Indie. V různé denní době za různého osvětlení
má zajímavé zbarvení. Ráno je barva narůžovělá, navečer
mléčně bílá a zlatou se stává vždy, když na ni dopadnou měsíční paprsky. Ukázal nám ochotné kočí na rikšách, chrámy
s mnichy, tržiště v Dillí, město Džajpur s palácem z červeného pískovce, strom, u nějž mělo dojít k osvícení Budhy
a mnoho jiného, ale vždy zajímavého. Jako suvenýr koloval

Vědomosti jsme nasbírali na výstavě fotografií nazvané Létající draci. Celá byla o životě vážek a my díky zajímavému
výkladu pí A. Koschatzké víme, jak tito tvorové žijí, jakou
mají stavbu těla, kde je můžeme spatřit. Moc děkujeme za
možnost být součástí této akce.
V Dětském domově v Lichnově jsme byli o Vánocích. Stejně
příjemná návštěva byla i ta jarní. Toto setkání se neslo v tanečním duchu – na tanečním koberci. Zápolení bylo velmi
veselé a lépe než dětem se tentokrát dařilo našim vychovatelkám. I v tomto setkávání se děti mnoho nevědomky učí –
Vážit si své rodiny, mít úctu a respekt k druhým, poznávat
nové lidi, navazovat přátelství, být citlivým a empatickým
člověkem.
Že si váží svých učitelů děti dokázaly v den našeho svátku.
Každý pedagog odcházel domů s kytičkou, milým dárkem
a bohatší o pěknou vzpomínku. Již tradičně si deváťáci kantorské povolání vyzkoušeli s dětmi prvního stupně.
Prevenci rizikového chování jsme naplnili setkáním s PČR.
Tématem bylo tentokrát osobní bezpečí v dopravě, na veřejnosti, mezi kamarády. Oblíbená prohlídka policejního vozu
a ukázka pomůcek pro práci policistů v terénu patří vždy
k velmi oblíbeným. Program pokračoval ve třídě a prostřednictvím modelové pohádky si děti opět připomněly,
jak se chovat, když je osloví neznámý člověk. Získaly další
potřebné dovednosti.
Nejen tyto prožitkové aktivity, ale mnohé další vzdělávají
naše děti. Škola a družina připravují děti pro reálný život
se vším, co k němu patří.

mezi námi z jednoho kusu kamene vytesaný slon, ve kterém
byl ještě jeden slon a uvnitř další. Velice zajímavá ruční práce. Dále jsme si prohlédli sošku Ganéše, kde sloní hlava má
představovat věrnost, inteligenci a sílu. Sloní břicho podle
tradice obsahuje vesmíry a symbolizuje štědrost přírody
a vyrovnanost. Viděli jsme také lístky z autobusu, mince,
nebo zarámovaný list onoho stromu osvícení. Celá beseda
byla velmi obohacující, těšíme se na další.
Spolek Bumblebees.

Zátor má připraveny nové
hokejisty a krasobruslařky
Dne 31. března 2016 proběhlo v krnovské zimní hale
Krystal poslední slavnostní bruslení dětí ZŠ a MŠ Zátor
a dětí škol Mikroregionu Krnovsko. Děti ZŠ a MŠ spolu
s přípravnou třídou navštěvovaly ledovou plochu v počtu
60 dětí od ledna 2016 v rozsahu 10 lekcí, přičemž dopravu,
trenéry, nájem ledové plochy a také zapůjčení bruslí
a přileb dětem hradil Mikroregion Krnovsko. Po prvních
nejistých krůčcích a pádech na ledě, někdy i se slzičkami,
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Dne 2. 4. 2016 se konal v rámci Run Chcech mezinárodní
půlmaraton v Praze, s více jak 11500 účastníky. Start za
znění Smetanovy Vltavy bral všem účastníkům a divákům dech. Zúčastnila se jej naše „Zátoračka“ paní Mgr.
Anna Románková, která dosáhla výborného času 2 hodiny 14 minut a skončila ve své kategorii nad 60 let na 21.
místě a získala do hodnocení seriálu Run Chcech 264
bodů. Blahopřejeme!
Paní Anička po návratu do Zátoru sdělila, že by moc ráda
poděkovala fitness centru Zátor - tedy Arnold dílně - výborné zátorské posilovně, kde ji chlapi a ženy povzbuzovali a radili, což bylo pro ni inspirativní a milé.

Zápas s Jindřichovem
V sobotu 16. dubna v 16. hodin hostil náš klub fotbalový
mančaft z Jindřichova. Po dramatickém utkání remizovali
3:3. Velmi hezké počasí přilákalo mnoho zátorských příznivců fotbalu.

Beseda o Mexiku

můžeme s velkou radostí konstatovat, že Všechny děti kurz
bruslení absolvovaly úspěšně a během těchto cca tří měsíců
se naučily bruslit. Vyvrcholením a odměnou všem dětem
bylo předání Zlatých medailí a balíčku sladkostí. Zlaté
medaile byly jako poděkování předány také paní starostce
Ing. Salome Sýkorové, vedení ZŠ a MŠ Zátor a vedení
Mikroregionu Krnovsko. Jsme moc rádi, že už dnes víme,
že se v příštím školním roce naučí bruslit další děti.
Za ZŠ a MŠ Zátor Zdeňka Vávrová

V klubovně Čmeláků jsme 1. března přivítali studenta Davida Černína, aby povyprávěl o své poutavé cestě do Mexika.
Účast 19 posluchačů nás jen utvrzuje v tom, že besedy mají
již v naší klubovně stabilní místo. David procestoval poloostrov Yucatan se skvostnými památkami z dob starých
Mayů. Nabídl nám ochutnávku mexických kukuřičných lupínků Nachos s fazolovou omáčkou a různými druhy pest,
ukázku platidel, zvuků džungle, map a různých relikvií
z cesty. Děkujeme za skvělou besedu!

Vlajka pro Tibet
Letos již podruhé jsme se 10. března sešli na naší základně,
abychom svým výstupem solidarity podpořili celosvětovou
akci Vlajka pro Tibet. Neváhali jsme ani chvíli, i když po-
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časí bylo velmi špatné, vlajka na základně zavlála. Vyrobili
jsme si tibetské mlýnky a vysypali mandaly z barevného
písku. Ochutnali pravý tibetský čaj s máslem a solí a opekli
klasické špekáčky na ohni. Děkujeme těm, co přišli a nezalekli se nevlídného počasí a těšíme se příští rok na viděnou!

Zájezd po pramenech a studánkách
a všelijakých vodách II.
V pořadí již druhý zájezd na téma voda absolvovalo
19. března 47 příznivců regionální vlastivědy ze Zátoru,
Krnova a okolí. Trasa byla velmi vyčerpávající a program
bohatý. Zahájení proběhlo u Mirkova pramene ve Vrbně
pod Pradědem, poté jsme pokračovali k léčivým vodám Maria Hilfe u Zlatých hor. Zde jsme byli zaskočeni sněhovou
nadílkou a potěšeni poutavým vyprávěním paní správcové
tohoto poutního místa. Další vodní dobrodružství se sněhem na botách pokračovalo na rezervaci Rejvíz, zde jsme
si užili kávový piknik s vynikajícími pochutinami od Ivanky Kmínkové na vyhlídce na Velké mechové jezírko. Odtud
jsme pokračovali k vodopádům na Stříbrném potoce v blízkosti osady Nýznerov na úpatí Rychlebských hor. Zájezd
jsme zakončili u pramene minerální vody Ondrášovka.
Celou cestu účastníci zájezdu absolvovali řadu her a kvízů
s vodní tématikou. Děkujeme také i panu řidiči Jelínkovi za
bezpečnou jízdu a všem zúčastněným za věrnost, aktívní
podporu a dobrou náladu na akcích Čmeláků. Těšíme se na
další zájezd tentokrát na téma Památné stromy našeho kraje s návštěvou záchranné stanice handicapovaných živočichů v Bartošovicích v termínu 22. října 2016. Nezapomeňte
si včas rezervovat místo! Cena: členové Bumblebees 200 Kč
a ostatní 250 Kč.

Zátorský zajíček
I letos přihopkal 24. března do parku u školy Zátorský zajíček a zaječice se soutěžemi a kreativními dílničkami s velikonoční tématikou pro děti a dospělé. Sešlo se kolem 30
dětí se svými rodiči. Atmosféra byla velmi pěkná, všichni se
zapojili do soutěžních a výrobních disciplín. Společně jsme
opět nazdobili strom skořápkovník a proběhlo také hledání
velikonočních vajíček v parku. Děkujeme všem účastníkům
za dary, Obci Zátor za laskominy pro děti a organizátorům
z řad Bumblebees za skvěle zvládnutou akci!

Vážka – létající drak
Vernisáž fotografií v evangelické kapli: Výstava fotografií
tentokráte na téma přírodovědné 31. března vedla paní Andrea Koschatská, která velmi poutavě vyprávěla o životě
tohoto zajímavého okřídleného velkého druhu hmyzu o kterém toho všichni tak velmi málo známe. Sešli se lidé ze
Zátoru i blízkého okolí Krnova a Bruntálu. Nálada byla jako
vždy přátelská a srdečná, s šálkem dobré kávy a vínečka se
besedovalo ještě dlouho po skončení vernisáže. Vystavené
snímky bylo možno si též zakoupit a podpořit tím činnost
spolu Čmeláci. Děkujeme A. Koschatské za přípravu a organizaci pěkné výstavy.

Ukliďme svět – Ukliďme Česko
I v Zátoru jsme se 16. dubna již podruhé připojili k této celostátní akci. Uklidili jsme při počtu 18 účastníků tato mís-
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ta: potok Zátoráček s přilehlým okolím od školy po viadukt,
okolí kostela, hřbitova a kyselky, okolí vlakového nádraží
a budoucí astronomické observatoře, park a dětské hřiště, přístup do Zátoru podél turistické značky směrem od
statků a Uneka. Nasbíralo se přes 30 pytlů odpadu. Situace
se oproti loňskému sběru odpadu mírně zlepšila. Je nám
velmi líto, že občané ani tento jeden den v roce nevěnují
trochu času zkrášlení našeho okolí a vyčistění od odpadků
a černých skládek. V době, kdy máme kontejnery na tříděný
odpad, kompostéry, svoz velkoobjemového odpadu je také
zajištěn 2x ročně, je s podivem, že jsou stále nové černé
skládky zakládány. Věříme, že po vybudování sběrného
dvora v naší obci se stav mnohonásobně zlepší. Obec vynakládá nemalé veřejné prostředky na likvidaci odpadu a pokud budeme všichni k tomu zodpovědně přistupovat, mohou
se tyto prostředky použít v naší obci i k něčemu prospěšnějšímu. Děkujeme všem čističům Zátoru: Kristýně a Karolíně Procházkové, Martinu Manišovi, Janě, Štěpánovi
a Martinovi Wysogladovým, Kristýně Kyselové, Adéle Stiborské, Ivance, Ondráškovi a Jolance Kmínkovým, Amálce
Felcmanové, Renatě a Běle Kopecké, Jiřince Míčkové, Kubovi Kuchtovi, Pavlíně Repkové. Organizaci a komunikaci
s centrem celé akce měl na starost Kamil Krmášek. Všichni
čističi obdrželi za svou snahu malý dárek v podobě úklidových prostředků, které sponzorsky věnovala firma MONI
z Ostravy, za což jim patří velký dík! Děkujeme také Obci
Zátor za ochranné rukavice a pytle pro sběr a spolupráci
při likvidaci odpadu. Věříme, že příští rok nás bude více
a odpadu méně!
Děkujeme „ Truhlářství Hudeček“ za výrobu a instalování
lišt na zavěšování obrazů a fotografií v evangelické kapli.
Bylo hrazeno z výtěžku vánočního koncertu a příspěvku
Obce. Dále za sponzorský dar ve formě výroby a namontování vitríny na mineralogickou sbírku v naší klubovně.
Drobným přispěvatelům na naši činnost z řad účastníků
a rodičů našich dětských členů. Za tyto prostředky se podařilo nakoupit cenné publikace o astronomii, otáčivé mapy
hvězdné oblohy, trojnožky k vaření v přírodě, turistické
vařiče, atlasy (obojživelníků, ptáků a pavouků). Děkujeme!
Vaší podpory si moc vážíme!!!

Den Země
Byli jsme pozváni na tuto krásnou oslavu dne Země, abychom prezentovali svoji činnost. Měli jsme připravenou
ukázku z našich akcí za rok 2015 s popisem, dále výstavu
fotografií z minulých let, a pro všechny malé i velké návštěvníky 7 stanovišť, vyráběli jsme sluníčko z tetrapaku
od mléka, kočičku z kartonu a vlny, barvili sádrové odlitky
zkamenělin trilobita a lilijice, pozorovali pod mikroskopy
různé vzorky přírodnin a hmyzu, hráli hru v kostky a karetní hry, foukali různými způsoby bublinky, učili se hrát
kuličky, roztáčet káču, házet kroužky na meč, prezentovali
staré kvízové elektro-testy houby, ryby a zvířata atd. Prezentovali jsme také naši zátorskou kyselku a rozlévali do
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měli možnost kouknout do dalekohledu na korouhev nebo
hodiny radnice. Prezentovali jsme také náš nový projekt
Místopisné sbírky kamenů z okresu Bruntál, také s velmi
kladnými ohlasy a přísliby dalších míst - kamenů do sbírky.
Naše stanoviště bylo v provozu od 9 do 16 hodin a navštívilo ho určitě přes 100 dospělých a dětí. Akce byla moc
fajn a věřím, že jsme Zátor dobře reprezentovali. Děkujeme Lukášovi Kuchtovi za pomoc a dovoz všeho potřebného. Obci Zátor za příspěvek na nákup pomůcek a materiálu
k reprezentaci. Dík patří také všem zúčastněným Čmelákům za skvělé akční nasazení!

kelímků, na místě jsme také pražili kávu z pšenice a pomletou v ručním mlýnku vařili zájemcům s mlékem či bez.
Prezentovali jsme také astronomii a budoucí zátorskou observatoř (Dle průzkumu vidíme, že astronomie velmi občany zajímá a vedli s námi diskuze na toto téma.). Účastníci

OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Vítání občánků
V sobotu 5. března 2016 se konalo v obřadní místnosti OÚ
slavnostní vítání nových občánků, při kterém byly slavnostně
přijaty do svazku naší obce děti Lukáš Heller, Michaela Sedláková, Maxim Štefela a Nikol Turčínová. Milé holčičky, milí
chlapečkové, vyrůstejte v lásce a bezpečí pro radost svých
rodičů a prarodičů, nás všech. Hodně štěstí a pevné zdraví!

Jubilanti

(březen - duben)

Josefa Juřičková, Josef Kolář ,
Jiřina Nosálková, Anděla Barešová, Marie Wysogladová
Oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme
dobré zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.

Rozloučili jsme se

Božena Gavlasová
Jaroslav Míček

Pan Jaroslav Míček odvedl velký kus práce
v SK Zátor. Za tuto dlouholetou činnost děkujeme
i rodině, která byla tolerantní k jeho aktivitám.
S ním ztrácí zátorské hokejové mužstvo svého velitele,
rádce, nadšeného stoupence a aktivního sportovce.
Za SK Zátor a Obec Zátor velký dík.
Vážení pozůstalí, přijměte upřímnou soustrast nad
ztrátou blízkého člověka.
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