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Vážení spoluobčané

Rozhovor se starostkou

Konec prázdnin nás zastihl v plném
pracovním nasazení. Probíhá rekonstrukce parkoviště a chodníků před
paneláky v Loučkách, začali jsme
s opravou garáží u školy, renovace pomníku padlých se blíží ke konci a zahájili jsme opravu 4. božítělové kaple
na hřbitově. V současné době se také
SLOVO STAROSTKY
připravují k realizaci projekty sběrného dvora a sportovního stánku. Opět neúnavně žádáme o další
dotace. Na veřejnou zeleň, opravu bývalé evangelické kaple,
bezbariérového Obecního úřadu, bezbariérové školy. Toalety
v budově zdravotního střediska jsou již hotovy. Údržba veřejné
zeleně je v plném proudu a musím pochválit naše pracovníky
za vzorně odvedenou práci. Naše obec je krásná, upravená. Výsledný efekt doplňují kvetoucí zahrady s nápaditými kombinacemi květin jednotlivých majitelů domů. Myslím, že je to léto,
jak má být. I počasí se tváří obstojně, ale kdyby to bylo lepší,
tak bychom si na to zvykli. V příštím roce máme v úmyslu vylepšit a zkrášlit veřejná prostranství záhony s růžemi. Už se na
to moc těším.

V létě se nám zdá, že máme více času na odpočinek i na
přátele. A tak jsem se jeden večer ptala. Doufám, že na to,
co zajímá i vás.

Rovněž Vás čeká spousta krásných akcí koncem srpna a v září,
na které všechny srdečně zveme. Podrobný program a termíny naleznete uvnitř zpravodaje. Připravujeme také dva druhy
kalendářů na rok 2017. Jeden stolní, takový, jak jste zvyklí s pohledy starého a současného Zátoru a druhý malý netradiční
s malbami zátorského malíře pana Prokopa, který maloval krajinu, ale trochu jinak, než jsme zvyklí u pana Skřivánka.

Svoji práci pro obec mám velmi ráda a těší mě, když neustále stavíme, opravujeme a budujeme. Dává to mému životu
smysl a nabíjí mě to. Cítím, že jsem na vrcholu sil, zdraví mi
slouží, vychovala jsem dvě děti, které již stojí na vlastních
nohou a já se mohu práci věnovat naplno. Tedy odpovím,
troufám si na obojí.

Návštěvníky Obecního úřadu Zátor přivítají v září v sále KD postavičky skřítků, které malovaly děti naší školy do soutěže o zátorského skřítka. Prezentace prací a vyhodnocení proběhlo na
Zátorském létě. Jste všichni srdečně zváni a také se na vlastní
oči přesvědčíte, jak šikovné máte děti. Milí malí malíři. Účast
vás všech na soutěži i vaše kresbičky mě moc potěšily. Mám
velikou radost z toho, že máme tak milé a šikovné školáky.
Dále informujeme všechny občany, že 7. a 8. října 2016 proběhnou volby do Zastupitelstva kraje a zároveň volby senátní. Volební místnost bude jako obvykle v sále Kulturního domu Zátor.
Zaznamenala jsem v obci mezi občany několik negativních
skutků, týkajících se mezilidských vztahů. Nechci je veřejně
konkretizovat, ale dovolím si k těmto věcem dvě poznámky.
„Nedovolte, aby závist bránila vyniknout zdravému rozumu.“
A druhá. „Nečiň druhým nic, co nechceš, aby oni činili tobě.“
Žádáme občany, aby neshromažďovali u vchodu na hřbitov odpadový stavební materiál (sádrokartonové zbytky, kýble od barev a jiné). Jedná se o pietní místo a tedy naprosto nevhodné pro
skládku odpadů. Je to především neuctivé k našim zesnulým.

Jak pokračuje spolupráce s polskými Chrząstowicemi?
Zatím se vyvíjí velmi slibně. Náš mladý fotbalový manšaft
pojede do Polska už podruhé a kluci se tam mohou zdokonalovat nejen v kopané, ale i v němčině a polštině.
Hezká spolupráce vznikla i mezi našimi a polskými dobrovolnými hasiči a zátorská škola navázala družbu s menší
polskou školou. Budou realizovat společný projekt. Spolupráce s polskými přáteli posunuje naši obec zase o velký
kus kupředu.
Vím, že kandiduješ do Senátu ČR i do krajského zastupitelstva. Proč? Nemáš i tak dost práce?
Práce mám mnohdy přespříliš, ale chtěla bych, aby se náš
region posunul na pomyslném žebříčku o kus dále a chci
pro to udělat maximum.
Čemu dáš přednost, obci nebo senátu?

Opět se konal další koncert Rockem proti přehradě.
Co je v té věci nového?
Cestou do Bruntálu vidíte, že se intenzivně pracuje na výzkumu pro Povodí Odry. Zjišťuje se kvalita podloží, tvrdost
horniny i podloží. Získané poznatky budou mít vliv na technické řešení stavby betonové hráze. Kdy se začne stavět?
Z posledních jednání je zřejmé, že výstavba přehrady se
posune na dobu někdy po roce 2020. Ale šířkové uspořádání řeky Opavy v katastru naší obce je již ve fázi územního
řízení. ŘSD intenzivně pracuje na realizaci projektové dokumentace obchvatu.

INFORMACE PRO VÁS
Kaplička
Nejsme lhostejní ke kulturnímu dědictví, které v obci máme.

Všem dětem i jejich rodičům a učitelům přeji úspěšný školní rok.

Zátorská božítělová kaple byla postavena r. 1872 Josefem
Jenuschkem, domkářem ze Zátoru, pro obec zátorskou
na hřbitově vlevo od kostela. Je poslední, která ještě není
opravena. Její záchrany se ujala firma Adámek z Holčovic.

Salome Sýkorová, starostka obce

pokračování na další straně…

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“
Jan Masaryk
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Do konce roku provede nejdůležitější práce, sejme střechu,
klenbu rozebere, dostaví a zabezpečí na zimu. Na jaře pak
dokončí omítky. Vše bude probíhat za pravidelného dohledu
památkové péče. A tak kaple, která stojí na zátorském hřbitově už 140 let, se zase ukáže v plné kráse.

Oprava pomníku
obětem 1. a 2. světové války
Pomník padlým v tzv. Velké válce (1914 – 1918) byl podle
údajů ve farních záznamech posvěcen 23. 7. 1922. V roce
2001 byl s finanční podporou německých rodáků opatřen
novou pamětní deskou a upraveno bylo také jeho okolí.
Nedávno se do naší vesnice přistěhoval MgA. Tomáš Křivý
Dis. Tento sochař, který pracuje s různými materiály, absolvoval čtyři roky studia u akademického sochaře Radima
Hankeho na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění. V roce 2006 byl přijat ke studiu sochařství na pražské
Akademii výtvarných umění, kde po 6 letech úspěšně diplomoval, jako absolvent figurativního sochařství profesora
Jana Hendrycha. Přišel se představit na obecní úřad a nabídl nám spolupráci. Paní starostka nabídku ráda přijala.
Umělec, který u nás bydlí, by měl dostat příležitost se tady
prezentovat, aby se Zátor měl i v budoucnu čím chlubit.
Umělců je třeba si vážit. A tak v těchto dnech p. Křivý restauruje pískovcový pomník obětem 1. a 2. světové války.
Nejdříve tryskáním odstranil nánosy mechů, lišejníků a zachycených nečistot z povrchu památníku. V další fázi zacelí
drobné praskliny mezi kamennými kvádry, aby už nezatékalo do nitra pomníku a vymodeluje chybějící části postavy
vojáka a v závěru použije impregnační nátěr, který by měl
pískovcovou sochu chránit po dobu zhruba 4 let.
Dvě lavičky u pomníku opravil a natřel pan L. Kolář. Posledním úkolem bude kultivace původní okrasné zeleně, kterou
chceme doplnit záhony růží. To všechno bude se současně
opravenou budovou kyselky krásně ladit. Paní starostka je
ráda, že tato část obce je koncepčně velmi dobře vyřešena.
Má ucelený charakter a spolu s opravenými budovami kostela, kapliček, farou, školkou a nově vybudovaným domem
pro seniory včetně komunikací tvoří zajímavou dominantu
naší obce. Díky péči seniorů Na vyhlídce je okolí domu jako
ze škatulky. Posezení je využíváno farou, našimi seniory,
ale i rodinnými příslušníky, kteří navštíví faru nebo své
příbuzné. V místě provizorního plotu instalovaného panem
farářem obec po dohodě s farností vysadí keře, protože plot
není zrovna dobrým symbolem porozumění.

Oprava na zdravotním středisku
Sociální zařízení na zdravotním středisku je již hotovo. Zároveň jsme dali vydláždit šedými dlaždicemi horní chodbu.

Toalety jsou vybaveny nerezovými zařizovacími předměty
a jedna toaleta včetně umyvadélka je přizpůsobena pro
malé děti. Takže občané, kteří půjdou k lékaři nebo do Batoláčku, se už nemusí obávat jít na toaletu. Kolik nás to stálo?
Asi 240 000,– Kč. S prací firmy ZAJJM Zátor jsme velmi spokojeni. Do budoucna předpokládáme, že místo ordinace lékaře zde najde útočiště Sbor dobrovolných hasičů pro svoji
klubovnu. Obvodní lékař se přestěhuje do bývalé školní jídelny, kde vznikne kromě knihovny bezbariérová ordinace.

Oprava plynového kotle na DPS
Starý kotel již dosloužil a podle nových předpisů už musí
být odtah spalin kvůli bezpečnosti zajištěn do komína.
Pokud by došlo k poruše, zabezpečovací zařízení oznámí
starostce výstrahu, aby mohla neprodleně objednat opraváře. Projektovou dokumentaci má již paní starostka na stole. Realizace rekonstrukce musí proběhnout nejpozději do
konce září, aby byty DPS byly připraveny na podzim a zimu.

Garáž
Začíná rekonstrukce staré hasičské zbrojnice na návsi na
garáže. Do konce tohoto roku má být hotová střecha. Pak
tam budou stát 4 auta. Hasiči si umístí svoji techniku a obec
traktůrek včetně příslušenství a nosič kontejnerů IVECO.
Práce provede firma Agist systems s.r.o. za 1 777 404,82Kč
s DPH.

Sběrný dvůr
I tady chceme, aby byl sběrný dvůr do konce roku hotový.
Máme vysoutěžené zařízení sběrného dvora, vyhrála MEVA
Ostrava s.r.o. za částku 705 420,– Kč s DPH a realizace samotného dvora se bude soutěžit. Předpoklad dokončení je
do konce roku 2016, nejpozději jaro 2017. Pro ty, kteří zapomněli, připomínáme, že sběrný dvůr bude v Loučkách za
motorestem U Kelta.

Sešlapávejte plastové láhve!
Řekli byste, že sešlapání PET lahví a jiných obalů představuje statisícové úspory nebo naopak nesešlapání obalů
představuje statisícové náklady? Více najdete na Facebooku: www.facebook.com/mojeodpadky. Věřte nám, nevyplatí se nám odvážet z vesnice vzduch v nesešlapaných PET
lahvích, je to pro nás zbytečně drahé!
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Rekonstrukce sportovního areálu
Bohužel jsme tentokrát nedostali dotaci, takže jsme se rozhodli vyhlásit výběrové řízení, abychom zjistili, jaká bude
hodnota stavby vzhledem ke skutečnosti, že většinou je vysoutěžená cena jiná, než rozpočet stavby. Z vlastních zdrojů
jsme schopni realizovat 10 milionů a zbývající částku zajistíme úvěrem. Předpokládáme, že bychom stavbu mohli
zahájit na podzim. Pokud vše dobře půjde, může být stavba
do Eldoráda (1. července 2017) hotová.
Po kolaudaci budovy bude upraveno ještě okolí, parkoviště,
herní prvky pro děti a dřevěný přístřešek.

Informace o dění v obci formou SMS
Připomínáme, že kdo má zájem být informován o důležitých
hlášeních v obci prostřednictvím SMS, může kontaktovat
Bc. Marcelu Hudečkovou na 554 645 126 a nechat si do mobilu službu zavést anebo využít návod prezentovaný v minulém zpravodaji a na titulní straně www. Zátor. Zatím se
přihlásilo 22 občanů. Těší nás váš zájem.

Kamery na dětském hřišti
Na dětském hřišti bude kamera (3) s propojením na počítač
paní starostky, aby ohlídala prostor kolem školy, na víceúčelovém a na dětském hřišti.

Zátorský kalendář
Do 30. srpna pošlete na adresu sykorova@zator.cz akce,
které plánujete uskutečnit v roce 2017. Chceme, aby vám
Zátorský kalendář přinášel co nejvíce informací, aby vám
pomáhal organizovat si čas. Jde o již osvědčenou propagaci vaší činnosti a zároveň slouží jako pozvánky. Už teď
oznamujeme, že v příštím roce uspořádáme Zátorské léto
poslední neděli v červnu 2017 (25. 6. ) a Eldorádo se bude
konat 1. července. Jestli se na těchto společných akcích
rádi bavíte, myslete na to při plánování dovolené, abyste na
obecní dny mohli přijít.
Doufáme, že v druhé polovině prázdnin najdete chvilku času
na prohlížení starých rodinných fotografií. Poskytněte nám
je, určitě je zachováme pro budoucnost. Předem děkujeme.

ZE ŽIVOTA OBCE
Zátorské léto a Eldorádo
očima paní starostky
Kdesi, táááámhle vzadu, u zátorského hradu
Na zátorském území, žijí skřítci pod zemí.
Žijí někde ve sluji, Zátor velmi milují.
Radují se z jeho krás, jsou tu všude kolem nás.
Mají dobrou povahu, stále prima náladu.
Ochraňují lidičky, pole, lesy kytičky.
A při bouřce oblačné, rožnou světlo zázračné.
Odeženou vítr, mraky, potrestají darebáky.
V naši krásné vesnici natrhali kytici.
Starostce ji jistě dají, protože ji v erbu mají.
Vytroubíme do světa, že nám Zátor rozkvétá.
Úřad dobře hospodaří, všem se tady dobře daří.

Velmi mě potěšily malé děti – skřítci. Výborně zvládly dlouhou básničku zpaměti a bez jediné chybičky. Za tu hezkou
báseň chci poděkovat paní Jarmile Foksové, za organizaci a nápady Mgr. Janě Kadlčíkové a paní Janě Pastorkové
za umělecké ztvárnění postavičky skřítka. Velmi oceňuji
preciznost a um jejích šikovných rukou, nemluvě o kuchařském umění, protože i koláče byly úžasné.
Učitelkám z mateřské školy děkuji za to, jak příběh s dětmi
secvičily. A maminkám patří velký dík za to, že děti byly
roztomile ustrojené. Kamilovi tentokrát za to, že návštěvu
skřítků pevnou a laskavou rukou vedl, neposedy krotil a bez
úrazu dovezl do parku na bryčce, na které děcka seděla
poprvé v životě. Škoda, že déšť dětem trochu pokazil radost. Museli jsme volit provizorní řešení. O výběru nejhezčí
kresby skřítka rozhodovala komise složená z návštěvníků
včetně polských přátel přímo ve stanu, kde jsme výkresy
rozložili po stole, aby je déšť nezničil. To byla škoda. Ale
vystavíme je začátkem září v sále kulturního domu. Děkuji
panu Z. Románkovi a panu P. Skřivánkovi za aktivní organizaci hlasování.
Běh zátorskými uličkami díky paní V. Němcové měl správnou sportovní atmosféru a dynamičnost. To paní Laďka
výborně umí a má bohaté zkušenosti s organizováním
sportovních závodů. Zde patří dík paní Gertrudě Prokopové – Dudové, která přijala naše pozvání na Zátorské léto
a svou účastí podpořila sportovního ducha oslav.
Pochvalu si zaslouží všichni závodníci, vítězům blahopřeji.
benjamínci
1. František Repka
1. Sofie Triandafilidu
1. stupeň
kluci

holky

1. David Hoško

1. Karolína Pydychová

2. Jakub Ulman

2. Barbora Felcmanová

3. Václav Bajtek

3. Michaela Repková
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2. stupeň
kluci

holky

1. Antonín Kolder

1. Pavla Repková

2. Josef Ulman

2. Kristýna Procházková

3. Roman Němec

3. Tereza Baranová
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Letní soustředění přípravky
v Tanvaldu

do 40 let
muži

ženy

1. Jakub Procházka

1. Jiřina Míčková

2. Lukáš Kuchta

2. Renata Čížová
3. Andrea Koschatská
nad 40 let

muži

ženy

1. Martin Maniš

1. Barbora Felcmanová

2. Luděk Volek

2. Petra Ulmanová
3. Renata Kopecká

Celkem 40 účastníků.
Paní Zlatica Durecová malovala dětské obličejíčky, manželé Kolečkovi před deštěm přestěhovali kolo štěstí do vestibulu školy a celé odpoledne dělali dětem radost.
Když se vyčasilo, zájemci se hemžili kolem šachovnice na
nádvoří před školou.
Čmeláčí kavárna včetně „zátorské zmije“ a podávání několika druhů káv a příjemné obsluhy byla milým překvapením
pro všechny hosty. Kdo svůj výlet zakončil výstupem na
zátorskou kostelní věž, byl mile překvapen ochotnými průvodci, kteří dohlíželi na bezpečnost. Všichni ocenili práci
pana L. Koláře.
Díky organizačním schopnostem, obětavosti a mladistvým
nápadům Jiřiny Míčkové ml. byla akce zorganizována na
jedničku a všechno klaplo tak, jak mělo. To se ostatně po
týdnu projevilo znovu při organizaci mnohem náročnější
akce, jakou bylo letošní Eldorádo. Takže má volba mladé
organizátorky kulturních a sportovních akcí byla správná.
Na tomto místě musím pochválit SK Zátor za letošní spolupráci s obcí. Kluci, dík, bylo to super! Ze zastupitelstva musím zvlášť poděkovat Lukáši Kuchtovi a Kamilu Krmáškovi,
kteří věnují spoustu volného času při organizování akcí.
Díky krásnému počasí se všechno, co bylo naplánované,
splnilo do posledního puntíku a drobný déšť nás osvěžil až
po ukončení ohňostroje, který byl letos dle mínění účastníků i diváků z obce nejkrásnější ze všech. Mladým lidem
nevadil ani deštík a tančilo se a veselilo až do rána bílého.
A konečně dlouhá léta spolupráce s SK Zátor přinesla ovoce
v podobě slušného zisku do kasičky. Ještě bychom rezervy
našli. Tak příště!
Salome Sýkorová

V termínu 3.–9. 7. 2016 (neděle - sobota) proběhlo v Tanvaldu pod vedením Petra Gajdoše a Vratislava Hruzíka
soustředění přípravky SK Zátor. Dalšími dospělými účastníky byla Lenka Gajdošová (kuchařka) a Martina Hruzíková, DiS. (výpomoc). Z hráčů se jej zúčastnili: Ondřej Budík, Tom Cimbál, Barbora Felcmanová, David Hoško, Jakub
Kutlák, Filip Matěják, Samuel Mičlo, Daniel Moškoř, Šimon
Natov, Jan Ondrušek, Vít Ondrušek, Patrik Sedláček, Radim Štýber, Jan Theinert, Jakub Ulman.
Sraz byl v neděli na místním fotbalovém hřišti již v 6:30,
jelikož nám vlak jel z Bruntálu po půl osmé ráno. Na kluky
čekala dlouhá šestihodinová cesta včetně 4 přestupů. Také
proto vezl Vratislav Hruzík potřebné vybavení a batohy
všech účastníků autem s přívěsným vozíkem. Po příjezdu
do penzionu Bobovka se kluci ubytovali ve 3 pokojích, které
pro ně byly připraveny. Hned první den jsme absolvovali
odpolední trénink na travnaté ploše. Po tréninku jsme společně vyrazili pro dřevo na opékání a pak již kluci dostali
volno. Jak se později ukázalo, trávili každý podvečer hrou
na schovávanou okolo penzionu. Večer jsme jako skoro každý den opékali a v deset hodin měli kluci večerku.
V pondělí jsme absolvovali dopolední a odpolední trénink
na multifunkčním hřišti s umělým povrchem, které nám
zapůjčilo město Tanvald, za což mu děkujeme. Zde kluci absolvovali první náročné tréninky.
Úterý bylo ve znamení zatěžkávací zkoušky. Po dopoledním
tréninku následoval odpolední výšlap na kamennou rozhlednu Černá Studnice vzdálenou 8,5 km. Nutno dodat, že
všichni cestu tam i zpět zvládli. Po návratu dostali až do
večera volno. V podvečer opět hráli na schovávanou.
Na středu se kluci velmi těšili. Samozřejmě museli vstřebat
dopolední tréninkovou dávku, ale odměnou jim byl odpolední výlet do nedalekého lanového centra. Dospělí dostali
školení v jištění a kluci mohli směle vyrazit na různé překážky. Někteří zvládli všechny, jiní jen část. Zakončením
pro ně byl výstup do výšky 12 metrů a sjezd po 80 metrů
dlouhé lanovce.
Na čtvrtečním dopoledním tréninku již byla na klucích znát
únava ze zátěže, kterou jsme pro ně připravili. Odpoledne
jsme jeli na výlet do Jablonce nad Nisou, kde měli možnost
prohlédnout si místní prvoligový stadion nejen z pohledu
diváka, ale dokonce jim byl umožněn i vstup na hrací plochu. Jediné, co nám odpoledne pokazilo, byl uzavřený bazén v Jablonci nad Nisou, na který se kluci velmi těšili.
Vzhledem k únavě a začínajícímu nachlazení u některých
dětí byl zrušen páteční trénink. Místo toho jsme okolo desáté hodiny vyrazili na 3,5 km dlouhý výšlap na rozhlednu Tanvaldský Špičák. Ve skichatě dostali kluci občerstvení a po
vyhlídce z místní rozhledny jsme vyrazili zpět do penzionu.
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Odpoledne si kluci částečně zabalili věci a pak dostali volno. Po opékání byla pro kluky připravena stezka odvahy pro
sladké odměny vedoucí starou bobovou dráhou. Atmosféru
dokresloval mírný déšť a blížící se bouřka. Někteří zvládli
stezku sami, jiní ve dvojici či menší skupince.
V sobotu po snídani kluci již jen dobalili zbytek a připravovali se na návrat domů. Nejeden z nich prohlásil, že by rád
zůstal déle a již se vyptávali na soustředění v příštím roce.
Během celého pobytu se o dodržování pitného režimu starala nejmladší členka výpravy, Kristýnka Hruzíková (2 roky),
která poctivě klukům čepovala tekutiny.
Za všechny musíme kluky pochválit, že soustředění zdárně
zvládli, dodržovali pravidla, která jsme si určili, a stmelili
partu.
Snad se nám podaří udržet zájem o fotbal a soustředění
zrealizujeme i v příštím roce.
Vratislav Hruzík

70. výročí založení SK Zátor
V sobotu 30. 7. 2016 proběhla na místním fotbalovém hřišti
oslava 70. výročí založení SK Zátor.
V rámci oslav se sehrála 4 utkání. V prvním proti sobě nastoupila přípravka SK Zátor. Vzhledem k tomu, že soupeř
nedorazil, rozdělili se kluci na 2 družstva a hráli proti sobě.
Zápas skončil 7:3.
Ve druhém utkání vyzvali žáci tým Juventusu Bruntál, který po bojovném výkonu porazili 8:5.
Ve třetím proti sobě nastoupili muži SK Zátor a Tělovýchovné jednoty Sokol Lichnov. Domácí podali výborný výkon
a svého soupeře porazili jasně 8:1.
Před posledním zápasem dne byla odměněna stará garda
a nejstarší členka paní Žídková (ročník 1927) jako poděkování za vše, co pro klub udělali.
Vyvrcholením bylo utkání starých pánů SK Zátor a Holasovic. I v tomto utkání byli domácí lepší a zdolali soupeře
v poměru 8:4.
Během celého dne bylo pro diváky připraveno občerstvení
(pivo, kofola, klobásy, makrely, guláš) a rozdávaly se památeční placky, které byly vyrobeny pro tuto příležitost. Večer
proběhla diskotéka.
K úspěšnému dni přispělo také krásné počasí, které přálo
hráčům i divákům.
Věřme, že SK Zátor čeká ještě dlouhá a úspěšná budoucnost.
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Expedice 2016
„ Přírodou naší vlasti“

Čmeláci nezahálí ani v létě a vydali se tentokrát na poznávací putovní expedici vlakem po České republice. Bylo nás
10. Lístek byl za velmi příznivou cenu na léto za 1199 Kč
na 14 dní platnosti. Naše expedice vyrazila v sobotu dne
16. července ze Zátoru směr Břidličná - výzkum druhového
zastoupení vážek na 10 let starých biokoridorech. Výzkum
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proběhl úspěšně, bezpečně jsme určili asi 5 druhů. Děti si
samy zkoušely odchyt a určování. Večer déšť a tak jsme byli
rádi, že můžeme využít pohostinství vypůjčené chaty. Další
den vyrážíme na vlak směr Lidečko a přírodní rezervace
Pulčínské skály, déšť ovšem neustává, odpoledne budujeme
provizorní tábořiště na fotbalovém hřišti a vaříme pozdní
oběd. Navečer se jasní a kdo nebyl úplně zmožen výstupem,
vydává se na průzkum Pulčínských skal. Ráno vstáváme
v 5h a balíme, úklid tábořiště a přesun na vlak směr Blansko - návštěva propasti Macocha s výborným obědem vařeným přímo na dolním můstku - zážitek super. Expedice se
dává na noční přesun přes Brno a Prahu do Nového údolí na
Šumavě, kam jsme dorazili po návštěvě Českých Budějovic
a místního koupaliště v 16 hodin. Procházka na německé
území Haidmühle. Na nocovišti v národním parku se nám
spalo výborně! Dopoledne výšlap na Třístoličník a odjezd
po vydatném obědě vařeném na nádraží směr nádrž Lipno.
Celé odpoledne báječná koupel, spaní v seně na louce poblíž
nádraží. Ráno vyrážíme směr Františkovy lázně - přírodní
rezervace SOOS a návštěva motýlího domu v Žírovicích,
celou cestu jsme šli v dešti, ale stálo to za to! Obletováni
více jak stovkou exotických motýlů. Promočeni věšíme šňůru na prádlo na nádraží,vaříme večeři, sušíme a nakonec
zůstáváme do druhého dne. Odjezd směr Jizerské hory - Josefův důl. Příjezd kolem 14 hodiny, výšlap na kulturní památku protržená přehrada, která bude mít 18. 9. 2016 stoleté výročí. Vodopády Jedlová stíháme se západem slunce.
Nocleh opouštíme opět v ranních hodinách a přemisťujeme
se vlakem do Hejnic - návštěva baziliky, skalních vyhlídek,
koupaliště a odpoledne Lázně Libverda a technické památky restaurace Obří sud. Večer se usíná krásně na vyhlídce! Ráno nás budí déšť a nutí rychle se přemístit v dešti
cca 6 km na vlak. Odjíždíme směr Zátor. Po pondělním válení doma jsme ještě v úterý vyrazili na rýžování českých
granátů do Podkrkonoší. Cesta byla namáhavá, plná zpoždění, ale odpoledne po 15 h jsme dorazili do obce Chotěvice,
poobědvali na místním nádraží za vydatného deště v místní
čekárně uvařený gulášek a vyrazili k místní části Vestřev
k potůčku s granáty. Asi po 15 minutách jsme viděli první
minigranátky, a rýžovali jsme až do večera při čelovce. Úlovek byl pěkný a byli jsme všichni moc spokojeni. Druhý den
dopoledne ještě rýžujeme a odpoledne opět na vlak domů.
Děti si vyzkoušely táboření v přírodě, spaní pod širákem,
vaření na turistických vařičích a též se naučily hospodaření
a plánování celodenní stravy. Dostaly 100 Kč a musely si
za peníze nakoupit jídlo na celý den, včetně oběda, večeře, svačin, ovoce a něco dobrého. Všichni byli moc šikovní
a tuto zkoušku zvládli na 1. Vrátili jsme se domů plni dojmů
z krásné přírody a zážitků. Věřím, že se děti budou do námi
navštívených míst rádi vracet. Děkuji všem vedoucím i dětem za nezapomenutelnou expediční dovolenou. Kamil

Kroužky pořádané Čmeláky
Náš spolek umožňuje návštěvu přírodovědných kroužků
v obci Zátor. Máme k dispozici environmentální učebnu
(klubovnu), která se nachází v budově bývalé školní jídelny
a terénní stanici (Čmelín) nad vlakovým nádražím. Vaše dítě
se v přírodovědném kroužku seznámí s botanikou, geologií,
zoologií, ochranou přírody, tradicemi myslivosti, kynologií
a spoustou dalších her, zajímavostí a víkendových výprav
do přírody či pobytu na terénní stanici spojené s pozorováním zvěře a přírody okolo. Menší děti mají setkání odděleně
pro efektivnější výuku. V astronomickém kroužku se zaměříme na vesmír, základní informace o nejlépe pozorovatelných planetách, hvězdách a souhvězdích letní i zimní oblohy, amatérská pozorování s našimi dalekohledy, návštěva
planetária a spřátelených hvězdáren. Kroužek Bumblebees
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choir je určen všem, kteří si rádi zazpívají a mají rádi české
a moravské lidové písně. Tento kroužek má za cíl navracet do našich srdcí trochu té národní hrdosti. Na činnost
kroužku je vybírán příspěvek 200 Kč na pololetí (splatné
v měsíci říjnu a únoru). V případě návštěvy více kroužků za
každý další 100 Kč na pololetí. Těšíme se na všechny, kteří
mají rádi akci a neradi sedí doma. V případě zájmu vyplňte prosím přihlášku na www.bumblebees.cz/krouzky nebo
přijďte osobně k zápisu dne 19. září v 15 hodin do klubovny.

Rozesmáté tvářičky dětí zachytila paní R. Kopecká.

Organizace pro školní rok 2016/2017:
přípravná třída

Po

sudý týden

přírodověda 15:30 – 17:30

Út

sudý týden

přírodověda 16:00 - 18:00 3. až 9. třída ZŠ

Po

lichý týden

astronomie

15:30 - 16:30

pro všechny
zájemce

Po

lichý týden

bumblebees
choir

16:30 -17:30

pro všechny
zájemce

Pá

první v měsíci

1. a 2. třída

14:30 - 17:30 mateřská škola

Vede jako každý rok Kamil a dobrovolníci.
V případě dotazů klidně volejte na telefon: +420 739 652 277

Jak to letos vypadalo v čapím hnízdě zachytili
p. J. Matuška a p. P. Kos.

foto: J. Matuška

POZVÁNKY
Zátorský psí šampion
10. 9. 2016 se od 8 hodin ráno koná na fotbalovém hřišti
neoficiální výstava psů pro voříšky, pejsky bez PP i s PP.
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8
oamaterský turnaj dospělých
omultifunkční hřiště Zátor
osmíšená čtyřhra
oobčerstvení

Neděle 25.9. od 10:00
/zator.obec

Zápisné za tým 100,- Kč

zajištěno

o0o0o
o0

2.Tenisový turnaj

starostky obce
o0
o0o0o

Registrace
do Pondělí 19.9.

oo0o8oo0o8o o0o0o8

na telefonu 605 133 873
nebo jirina.mickova@icloud.com

Setkání

Srdečně zveme všechny zástupce volnočasových složek obce
Zátor (ČČK, Zátorský klub seniorů, Hasiči, SK Zátor - trenéři
jednotlivých věkových skupin, jednatelé, Posilovna, Batoláček,
Čmeláci, Volejbal, HC Zátor…) na setkání, které proběhne
v kulturním domě Zátor dne 7. 9. 2016 v 17:00 hodin. Na programu bude vzájemná spolupráce, využití nápadů a návrhů,
případná pomoc při pořádání akcí a upřesnění spolupráce
s obcí. Prosíme zástupce, aby zhodnotili uspořádané akce
v uplynulém roce a připravili i nástin programu na rok nadcházející. Za obec zve Ing. Salome Sýkorová a Bc. Jiřina Míčková

Německo-český týden

V rámci německo-českého týdne opět navštíví naši obec němečtí rodáci, kteří přispívali na opravu zátorského kostela.
10. září 2016 v 16 hodin proběhne při této příležitosti varhanní
koncert, na který jste také zváni.

Traktoriáda

Zveme všechny milovníky zemědělské techniky i širokou veřejnost na 3. ročník Traktoriády v obci Zátor. Uskuteční se
v sobotu 24. září (místo bude upřesněno). Sraz účastníků
a slavnostní zahájení proběhne od 9:00 na fotbalovém hřišti,
v 10:00 projede spanilá jízda celým Zátorem a Loučkami. Dále
se můžete těšit na tradiční disciplíny (orba, sprint, šněčí jízda
a cross). Budeme doufat, že i tentokrát si pro nás pořadatelé
této akce připraví nějaké překvapení, jako tomu bylo i v minulých letech.
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Vyzýváme všechny občany, kterým se okolo domu válí
přebytečný kovový odpad, aby jej shromažďovali. Pořadatelé traktoriády uspořádají začátkem září svoz tohoto
odpadu. Finanční výtěžek bude použit na organizační
náklady této akce.
Veškeré informace a upřesnění všech termínů a časového harmonogramu naleznete na facebookových stránkách Traktoriády Zátor, nebo přímo u hlavního pořadatele Lukáše Kuchty
tel.: 605 135 426.

Volby

V roce 2016 se v České republice uskuteční řádné volby do
zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Podle rozhodnutí prezidenta republiky č. 138/2016 Sb. se budou volby
konat v pátek 7. října a sobotu 8. října 2016. Druhé kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční o týden později,
tj. v pátek 14. října a sobotu 15. října 2016.

Podzimní koncert

Zveme vás do kostela na Podzimní koncert, který se bude
konat v neděli 9. 10. 2016 v 17 hodin. Až budeme mít veškeré
údaje potvrzeny, připravíme jako vždy plakát.

OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Jubilanti

(červenec - srpen)

Anna Šebestíková, Anna Barešová, Marie Hruzíková,
Vlasta Lhoťanová, Marie Křiváková,
Oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme
dobré zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.

Blahopřání paní Dudové

Milá paní Dudová, k Vašemu jubileu bychom Vám všichni
chtěli popřát, jak se tak obvykle přeje, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti, ale hlavně, ať Vás nikdy neopustí optimismus,
svěží duch a sportovní nadšení. Ať Vás životem provází stálé
nadšení jako doposud. Vše, co se dělá s láskou, se pozná.
Salome Sýkorová, ZO Zátor

Rozloučili jsme se

Alojzia Krišťáková

Vážení pozůstalí, přijměte upřímnou
soustrast nad ztrátou blízkého člověka.

Poděkování

Děkujeme všem, kdo se přišli rozloučit s paní Alojzií Krišťákovou. Díky ochotné pomoci a lidskému přístupu Charity
Krnov jsme mohli naší mamince splnit přání odejít z tohoto
světa doma v kruhu nejbližších. Poděkování patří paní starostce Salome Sýkorové, která vyslovila to, co jsme my cítili.
rodina
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