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Vážení spoluobčané

Opravy

Příroda se nám postarala o opravdu
nádherný podzim. Obec hraje všemi
barvami, pod nohama příjemně šustí
spadané listí a nedělní procházka tichou přírodou byl pro mě ten nejúžasnější zážitek posledních dnů.
Využívám této příležitosti k tomu,
abych Vám všem, kteří jste mě podpořili v senátních volbách, co nejsrdečněji poděkovala. I přes to, že jsem nebyla úspěšná, úspěch to
přece jen byl. Velmi mě těší skutečnost, že občané naší obce mě
podpořili v hojném počtu a že mám spoustu přátel, což mě na
srdci hřeje nejvíce.
SLOVO STAROSTKY

Děkuji rovněž žákům ZŠ Zátor za přání k narozeninám. S dojetím se dívám na pracovní stůl, který mi zdobí květina, kterou
mi dali a vězte, že to byl nejmilejší a nejkrásnější dárek, který
jsem mohla dostat. Naše škola a zejména její žáci byli a vždy
budou naší chloubou. Děkuji.
Dále děkuji Petře Kofroňové za organizaci soutěže „Zátorský
šampion“. Akce se vydařila a měla velký ohlas. Neobvyklé bylo
to, že slečna Kofroňová ji pořádala poprvé a měla úspěch.
A zvu Vás na všechny akce připravované s velkou pečlivostí.
Pořadatelé mají náš obdiv.
Salome Sýkorová
starostka

Součástí oprav místních komunikací, které byly dokončeny v červnu 2016, byla i oprava parkoviště před bytovkami
(č.p. 200 a 201). Oprava parkoviště byla zpožděna z důvodu
rekonstrukce starého vodovodního řadu. Nebyla to práce
jednoduchá, protože se řešilo několik technických problémů. Napojení stávajících, nevyhovujících, hluboko pod
úrovní terénu utopených garáží včetně celé pláně, kterou
bylo potřeba vyspádovat směrem od stavby. Další skutečností je, že se garážová vrata otvírají ven, a proto nebylo
možné, jak se mnohým zdálo, realizovat nájezdy jinak. Garáže sloužily a doposud slouží nikoli k parkování vozidel,
jak by se zdálo, ale jako dílny a sklady. Světlá šířka umožňuje parkování starších vozů (Škoda 125, Trabant, popřípadě
Smart). Podařilo se úspěšně odvodnit objekty a parkoviště
slouží svému účelu. Jsem ráda, že jsme se setkali s pochopením občanů, kteří museli své vozy parkovat nějakou dobu
jinde. Za to jim moc děkujeme.

INFORMACE PRO VÁS
Nastávající topné období přináší zejména občanům, kteří topí tuhými palivy, nejen povinnost revize spalinových
cest, ale také zákon nově ukládá revizi kotlů. Nabízíme
služby prostřednictvím těchto ověřených firem:
Stanislav Velecký, Brantice 358, 603 379 372, e-mail:
stanislav.velecky@seznam.cz – revize kotlů Viadrus, Kovarson.
Jan Tichý, Třemešná, 603 717 595 – revize kotlů Dakon a Viadrus

PR ÁVNÍ A EKONOMICKÉ
POR ADENSTVÍ NA OBCI:
pro občany zdarma

28. 11. 2016, 12. 12. 2016
30. 01. 2017, 27. 02. 2017, 27. 03. 2017
vždy od 15:00 hod do 17:00 hod

Další stavbou, která v současné době probíhá, je rekonstrukce garáží na návsi před školou. Stavba by měla být
dokončena začátkem roku 2017 a bude sloužit pro obecní
a hasičskou techniku.

Lavičky
Jak jsem slíbila seniorům, jsou po obci rozmístěny lavičky,
kde si mohou odpočinout cestou do horního Zátoru. Každý
další nápad na umístění laviček uvítám.

Hra v šachy nás učí, abychom nikdy neztráceli odvahu jen proto, že naše současné postavení vypadá tak špatně.
Benjamin Franklin
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Obecní úřad
Tak jako budova obecního úřadu dostala před dvěma lety
nový kabát, tak i kanceláře a obřadní místnost se dočkaly
modernizace. Máme nová křesla, koberce a v kancelářích
jsme staré koberce vyměnili za mnohem praktičtější vinylové podlahy. Ohlášený výtah, rozšíření parkoviště u OÚ
včetně jímky už je zprojektováno a čeká se na stavební povolení.
Na stavební povolení čeká rovněž realizace bezbariérovosti
v budově ZŠ Zátor.

Odpadové hospodářství
Firma už nám dodala odpadové koše na psí exkrementy
včetně pytlíků a před OÚ bude umístěna nádoba na elektroodpad. Ve druhém pololetí roku 2017 bude zprovozněn
sběrný dvůr, jehož realizaci vyhrála firma AF STAV s.r.o Krnov. Práce na realizaci budou zahájeny na jaře příštího
roku, protože asfaltové povrchy se nedělají, pokud teplota
klesne pod 5…

ZE ŽIVOTA OBCE
Volby
V roce 2016 se v České republice uskutečnily řádné volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.
Podle rozhodnutí prezidenta republiky č. 138/2016 Sb. se
volby konaly v pátek 7. října a sobotu 8. října 2016. Druhé kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskutečnilo
o týden později, tj. v pátek 14. října a sobotu 15. října 2016.
Volby do Senátu Parlamentu ČR
V 1. kole voleb žádný z kandidátů nezískal počet hlasů potřebný ke zvolení.
Počet platných hlasů absolutně a v procentech z celkového počtu platných hlasů ve volebním obvodu pro jednotlivé
kandidáty v pořadí podle získaného počtu platných hlasů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sběr tříděného odpadu rozšiřujeme
o komoditu ELEKTOZAŘÍZENÍ. V prosinci bude u obecního úřadu umístěn
červený kontejner.
Co do červeného kontejneru patří
a co ne?
Rozměr vhozu je 40 x 50 cm.
Do stacionárních kontejnerů patří baterie a drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky
a podobně.
Do kontejnerů nepatří televizory, počítačové monitory,
zářivky, úsporné žárovky, velké a malé domácí spotřebiče
(jako např. ledničky, pračky, chladničky a podobně), stejně
jako tonery, CD, videokazety a jiná záznamová media.
Proč se má třídit elektro od směsného odpadu?
Staré spotřebiče v sobě mají jak nebezpečné, tak i využitelné materiály. Díky třídění
a recyklaci starých spotřebičů se daří chránit životní prostředí před kontaminací nebezpečnými látkami a současně šetříme přírodní zdroje. Recyklace je výhodnější, než
těžba surovin ze Země.

Ladislav Václavec
Ladislav Sekanina
Vítězslav Maláč
Ladislav Velebný
Salome Sýkorová
Bronislav Sedláček
Jiří Žák
Miroslav Sládek
Rudolf Skandera
Jaroslav Chalupa
Radoslav Štědroň

24,88 %
18,59 %
13,06 %
12,18 %
7,96 %
7,74 %
6,95 %
3,27 %
2,77 %
1,43 %
1,12 %

Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR v druhém kole zvítězil Václavec Ladislav, MUDr., (ANO 2011), který v 1. kole
získal 5 883 hlasů - 24,88 %, a v 2. kole obdržel 6 575 hlasů
- 53,40 %.
Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7. 10. – 8. 10. 2016
Přehled zisků mandátů - Moravskoslezský kraj
Kandidátní listina
Počet
mandátů

v%

ANO 2011

22

33,85

12

Česká strana sociálně
demokratická

14

21,54

37

Komunistická strana Čech
a Moravy

9

13,85

24

Křesťanská a demokratická unie
- Československá strana lidová

8

12,31

78

Koalice Svoboda a přímá
demokracie - Tomio Okamura
(SPD) a Strana Práv Občanů

6

9,23

2

Občanská demokratická strana

6

9,23

65

100,00

název

E-box na drobné elektrozařízení bude také
umístěn ve vestibulu obecního úřadu
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Patří sem veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek), např. baterie, nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení,
walkmany, MP3 přehrávače a další.

Bc. Marcela Hudečková
hudeckova@zator.cz

5 883 hlasů
4 394 hlasů
3 087 hlasů
2 881 hlasů
1 882 hlasů
1 830 hlasů
1 645 hlasů
773 hlasů
655 hlasů
340 hlasů
266 hlasů

Do 2. kola postoupili dva kandidáti s nejvyššími počty hlasů
- Ladislav Václavec, Ladislav Sekanina.

číslo

Vážení občané, připomínáme, že se blíží splatnost místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
za rok 2016. Výše poplatku je 500,– Kč /osoba/rok 2016.
Poplatek můžete uhradit v hotovosti přímo do pokladny Obce Zátor nebo převodem z účtu, číslo účtu obce je
2723771/0100 VS vám přidělíme, do poznámky uveďte
účel platby + jméno (př. odpady Novák Loučky 300). Dotazy
zodpovíme na tel. čísle 554 645 126.
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Je nás opravdu…opravdu hodně!!!

zleva: Míša Kořínková, Terka Kalábová, Procházková Krista
a Kája, Zuzka Sléhová)
Když budete někde mimo Zátor povídat o tom, že je v naší
škole družina do deváté třídy, moc vám nebude nikdo věřit.
S velkou hrdostí, potěšením a velkou dávkou patriotismu ke
škole a Zátoru sděluji, že má naše škola od tohoto školního
roku již 7 oddělení školní družiny s téměř využitou kapacitou 210 žáků. Pro nevěřící upřesňuji, že máme v družině
15 žáků deváté třídy, menší počty nejsou ani z řad dalších
tříd II. stupně. Z 1. – 5. třídy jsou děti přihlašovány téměř
všechny. Věřím, že děti láká hlavně pestrá činnost, kvalitní personální obsazení, krásné prostory školy, prostě jsou
v družině rády!
Velké díky patří vedení školy, OÚ Zátor, SRPŠ, rodičům.
Bez Vás všech by družina nebyla taková, jaká je dnes.
Jarmila Foksová
vedoucí vychovatelka
Na otázku, proč vlastně i v 9. třídě chodí do družiny, odpověděly:, Je tady bezva parta kamarádů a spolužáků,
velké množství různých akcí a výletů, přes 20 zájmových
kroužků. Vychovatelé pomohou s úkolem, s problémy, hrají
s námi hry, povídají si, prožili jsme s družinou moc pěkných
chvil….“

Závody Dračích lodí
na Slezské Hartě

3

Zátorský klub seniorů zorganizoval s laskavou patronací
Obecního úřadu v Zátoru účast jedné lodní posádky na závodech Dračích lodí na Slezské Hartě, které se konaly ve
dnech 26. a 27. srpna 2016. Název naší posádky byl „Zátoráci“, na sobě jsme měli také trička v barvách Zátoru se zátorským znakem Zátoru. Závody se konaly na 200 metrů a pak
na 1000 metrů. Zúčastnilo se jich celkem 34 posádek ve
dvou kategoriích - v kategorii mikroregionu Slezská Harta
a v kategorii Moravskoslezského kraje, kam byla zařazena
i naše lodní posádka. Ta se závod od závodu lepšila. Nebýt
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jednoho zaváhání, byl by výsledek na 200 metrů ještě lepší.
Posledním časem jsme se kvalifikovali do rozplavby čtyř
lodí o deváté až dvanácté místo. Tuto rozplavbu jsme vyhráli, a tak jsme v závodě na 200 metrů získali docela pěkné
9. místo. V závodě na 1000 metrů, po výrazném zlepšení,
jsme skončili na senzačním 4. místě, čemuž jsme nemohli
ani uvěřit. Navíc nás od 3. místa dělila jen setina sekundy!
Tyto výsledky jsou o to cennější, že naše lodní posádka jako
jediná soutěžila ve složení 10 mužů a 10 žen. Ostatní posádky měly naprostou převahu mužů. V soutěži o nejnápaditějšího, nejhezčího a nejzajímavějšího bubeníka jsme my
„Zátoráci“ získali ze všech zúčastněných 34 posádek, a to
hlasováním diváků, neuvěřitelné 1. místo.
Samozřejmě musíme hodně pogratulovat i další lodní posádce, která jela s námi v naší kategorii, a to „Květinkám“,
také ze Zátoru. Jejich výsledek byl obdivuhodný. V závodě
na 200 metrů získali prvenství a jejich vítězství bylo velmi
zasloužené, protože v žádné rozplavbě posádka Květinky
nenašla přemožitele. V závodě na 1000 metrů patřilo „Květinkám“ ze Zátoru úžasné 2. místo. Blahopřejeme. Co dodat? Dvě lodě ze Zátoru, obě proti již osvědčeným matadorům, obě jako nováčci, reprezentovaly Zátor velmi úspěšně.
Poděkování patří všem, kteří statečně reprezentovali naši
obec Zátor.

Traktoriáda letos termínem nekonkurovala Dnům NATO
jako loni. O to víc jí přálo počasí k velké spokojenosti pořadatelů, soutěžících i návštěvníků. A když se něco podaří,
tak se o tom všude mluví. Kdo si vyslechl zasvěcené a nadšené debaty odborníků z MŠ na téma „tlaktoly“, ten ví, že
se současní pořadatelé nemusí bát o následovníky. Co se
o traktoriádě napsalo, si můžete přečíst i u nás. JK

kapitán Dračí lodě „Zátoráků“ RNDr. Zdeněk Románek

Sběr železa (SK Zátor)
V sobotu 10. 8. 2016 se ze Zátoru odvezlo 5 t 200 kg železa
(2,5 vlečky) za 10.500,– Kč (cena 2 Kč - za plechy).
Pro porovnání: Loni to bylo za 8.800 Kč (2 vlečky, cena
1,60 Kč).
Jestli je vám líto, že jste tuto nabídku letos nevyužili a neuklidili jste si, nezoufejte. Příští rok se tato veleúspěšná
akce zopakuje.

III. ročník traktoriády Zátor
Mimořádná akce svým rozsahem, náročností i dosahem
na širokou veřejnost, a to odbornou i laickou. Mimořádně
přitahuje také mládež všech
věkových kategorií, od těch
nejmenších přes ty, kteří se
rozhodují o svém budoucím povolání, až po ty, co už mají
v kapse nové řidičské oprávnění. A ještě jedna velká zásluha se traktoriádě a jejím organizátorům musí přičíst. Upozorňuje totiž na to, že na venkově stále žijí lidé, kteří své
práci v zemědělství rozumí, mají ji rádi a jsou pro zdravý
rozvoj společnosti naprosto nezbytní!

V sobotu dne 24. 9. 2016 se Zátorem opět ozýval hřmot
motorů zahradních traktorků, traktorků domácích kutilů i traktorů sériové výroby. Tyto stroje se sjely většinou
z blízkého okolí, ale dorazil i traktorek z Prahy a předváděcí čtyřkolka John Deere Gator z Pardubic. Tohoto ročníku
se zúčastnilo a spanilou jízdu obcí absolvovalo 37 strojů.
Do orby se přihlásili dva oráči a stejně jako předchozí rok si
trofej z této disciplíny odvezl pan Ladislav Zelinka se svým
traktorem Zetor 25K. Dalšími disciplínami pro traktory
sériové výroby byly: sprint na 50 m, šnečí jízda, cross. Ve
všech těchto disciplínách byl neporažen zbrusu nový traktor značky JCB Fastrac 4220 s Danielem Němcem za volantem. Malotraktory také srovnávaly své schopnosti v těchto disciplínách. Prvenství ve šnečí jízdě obhájil traktorek
John Deere 2027R obce Zátor s Rostislavem Matějákem.
Ve sprintu na 50 m se rozhodlo o vítězi až v třetím rozjezdu a nakonec z klání vyšel vítězně pan Lindovský Roman
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s traktorkem domácí výroby, když porazil Jana Šmiguru
s „VAZTRAKEM“. V crossu nám opět pan Lindovský dokázal, že jeho stroj patřil mezi nejrychlejší malotraktory III.
ročníku traktoriády. Mezi disciplínami předvedl jeden ze
sponzorů akce firma Opall - Agri diskový podmítač a opět
pořadatelé zapojili do soutěže porovnávání lidské síly se
silou strojů diváky. Došlo k přetahování mezi 100 muži
a traktory různých značek a roků výroby, ale hlavním cílem
pořadatelů bylo do této atrakce zapojit ženy, respektive 100
žen. Ty dostaly za úkol udržet na laně Zetor 7245 po dobu
10 vteřin. Ač je to neuvěřitelné, tak ženám se to podařilo!
Jako každý rok, tak i letos došlo k předání cen za NEJ traktor a malotraktor traktoriády. Cenu za NEJ malotraktor si
odvezl již několikrát zmíněný pan Lindovský. Pohár za NEJ
traktor III. ročníku traktoriády si právem odvezl pan Josef
Foks s Petrem Skálou za jejich společnými silami zrenovovaný Zetor Super 50. Jménem organizátorů bych rád poděkoval všem sponzorům a návštěvníkům této akce za jejich
podporu a snad se uvidíme i příští rok.
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máme zájem na propagaci, následné prezentaci činnosti
včetně fotodokumentace, která bude součástí finančního
vyúčtování akce. Záměrem bylo, aby představitelé složek
dostali informace společně. Organizační pomoc je pouze
nabízena, chcete-li doporučována. Jiřina Míčková ml. zajišťuje bezvadný chod akcí, které organizuje obec, a má
na starosti získávání informací od vás ostatních, tak, aby
mohla být včas realizována propagace na facebooku obce
a na webových stránkách. Včasná fotodokumentace včetně
zhodnocení pak může být použita ve aktuálním zpravodaji.
Schůzka se protáhla do pozdních večerních hodin a velmi
mě potěšilo, že si lidé mezi sebou povídali a vyměnili názory a informace.

II. tenisový turnaj

Traktoriádou žily i děti ve škole. Takto namalovaly obrázky
s tématem zemědělství a zemědělské stroje. Výtvarné práce pak byly pak vystaveny na samotné akci.

První setkání zástupců
zájmových organizací
VAŽME SI VŠECH, KDO MYSLÍ NA OSTATNÍ
Dvakrát si važme těch, kteří pro ostatní pracují ve svém
volném čase. Není to samozřejmé, není to vymahatelné. Pokud jim budeme házet klacky pod nohy, dosáhneme možná
jen toho, že ztratí sílu a chuť dělat něco navíc.
Na tomto místě děkuji všem, kteří se zúčastnili schůzky
všech složek v naší obci. Hlavním účelem setkání bylo vzájemné seznámení se s náplní jednotlivých sdružení tak, aby
mohli vzájemně spolupracovat a doplňovat. Obec nikomu
nenařizuje náplň práce ani nechce řídit jednotlivé aktivity, ani výběr aktivit, pouze při žádosti o finanční podporu

Dne 25. 9. 2016 proběhlo pokračování Tenisového turnaje
starostky obce. V květnu jsme uspořádali turnaj na počest
zahájení sezony sportu na multifunkčním hřišti. Chtěli jsme
dostat do podvědomí lidí to, že hřiště je tu pro ně a mohou
ho využívat k trávení svého volného času a zdokonalovat se
tak i ve své sportovní zálibě. Po celé léto jsme pozorovali,
jak se na hřišti střídají tenisoví hráči a ve své hře se zdokonalují. Proto jsme se rozhodli uspořádat zářiový tenisový
turnaj, který se nesl v duchu ukončení sezony. Počasí nám
přálo a účastníci si tak přišli zpříjemnit neděli sportem
s fajn partou a porovnat tak i své natrénované síly. Společně jsme zvolili systém hry, ujasnili pravidla, vylosovali
pořadí, nazvali týmy a zahájili soutěž. Panovala zde velmi
přátelská nálada, fandilo se a bedlivě pozorovalo, jak ti nejlepší z nás postupují na vrchol tabulky. Všichni sportovci
měli v rámci symbolického zápisného k dispozici výborný
guláš, pitný režim a ceny pro vítěze. Turnaje se zúčastnilo
7 amatérských smíšených dvojic, byl zvolen vyřazovací systém hry a na oceňovaných místech skončili:
1. místo – tým Střely: Dana Gojná, Ondřej Šimr
2. místo – tým Duhoví: Jiřina Míčková, Jakub Kuchta
3. místo – tým Rakety: Petra Gajdošová, Pavel Kolář
dále tým Chrastoši, Herci, Zelení a Mikroregion.
Vítězům gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným za
úžasnou atmosféru při hře a již nyní se těšíme na příští sezonu. Budeme se také snažit vymyslet i jiné soutěže, které
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by mohly nalákat příznivce jiných sportů na umělý trávník
našeho multifunkčního hřiště. Pokud budete mít jakýkoliv
návrh, neváhejte se obrátit na Jiřinu Míčkovou, která Vám
ráda se vší organizací vypomůže.

Pěvecký sbor města Vrbna
poprvé v Zátoru
Konec světa bude, až přestanou lidé zpívat. Albert Einstein

Pravdu mají ti, kteří říkají, že akcí v naší vesnici je tolik,
že si z nich musí vybírat. Opravdu, pro každou zájmovou
skupinu se tu pravidelně nabízí nějaká kratochvíle. A tak
v neděli odpoledne mířila auta nejen ze Zátoru na parkoviště u kostela. Tam už stál autobus, který přivezl zpěváky
z Pěveckého sboru Vrbna pod Pradědem. Kdo tento soubor
předem neznal, musel být překvapený, když se presbytář
kostela doslova zaplnil vystrojenými muži i ženami nejrůznějšího věku. Slavnostní oblečení jim velmi slušelo a podtrhávalo výjimečnost té události. Ostatně to sami můžete
posoudit na přiložené fotografii. V hledišti nás tentokrát
nebylo mnoho, soutěžili jsme s počtem účinkujících. Vydatně nás posílili posluchači z Krnova, Brantic a okolí. Asi to
tak bude, skupina občanů, kteří mají rádi hudbu, není příliš
početná. Přesto na ně bude Obec Zátor pamatovat a nabídne každoročně 3 tradiční koncerty – májový, podzimní a vánoční (případně adventní).

Posilovna
Posilovna je pod vedením SK Zátor a slouží k využití jak
sportovcům v zimní přípravě, tak široké veřejnosti z okolních vesnic. Posilovna prošla v roce 2013 částečnou rekonstrukcí. Posilovna má dvě důležité části, které zaujmou
všechny naše návštěvníky. Jedná se o část kardio fitnes
a dále je zde k dispozici kvalitně vybavená posilovna. Nabízí veškeré potřebné stroje, vše od benchpressové lavice,
přes řinky všech různých vah, až po věž se všemi různými
kladkami. Na fitnes baru s posezením si můžete nechat připravit sportovní nápoj zdarma.

září - říjen

Otevírací doba posilovny je v pondělí až pátek od 15 do 16
hodin pouze pro ženy a od 16 do 20 hodin společná. Více
informací najdete na stránkách FB Posilovna Zátor nebo:
http://posilovna-sk-zator.webnode.cz/
Tel. 739 920 426 a 775 100 823

Bumblebees - Čmeláci
Mlsání se skřítkem
Další z povedených akcí byla oslava mezinárodního dne čokolády v našem zátorském parku u školy. Akce propukla
13. září v 16 hodin. Byla připravena tato soutěžní stanoviště pro zábavu účastníků:

••Proběhni slalom s kávou a burskými oříšky.
••Vyhledej čokoládové mince poslepu.
••Uzmi kousek čokolády, jakmile hodíš kostkou číslo šest.
••Nakresli kakaem svůj vysněný čokoládový bonbón.
••Vymysli jméno pro zátorského skřítka.
••Kavárna s čmelakávou.
••Čokoládové fondue s ovocem, různými oříšky, sušenými
plody a oplatkami.

Cílem bylo pořádné mlsání, které po celou dobu zajišťovala
čokoládová fontána, kde si všichni namáčeli to, nač měli
chuť. A také jsme chtěli pojmenovat našeho skřítka, kterého
obec instalovala do parku. Všechny návrhy byly vyvěšeny
v parku na strom a poté účastníci akce hlasovali, vybírali
3 jména. Výsledky budou zveřejněny pod fotogalerií. Park
navštívila i naše paní starostka Salome Sýkorová a užila si
toto krásné prosluněné odpoledne s námi a šálkem kávy.
Děkujeme Obci Zátor za podporu celé skvělé akce, Lukášovi Kuchtovi za zajištění laskomin z Opavie a všem čmelákům, kteří se na akci chystali a podíleli se na ní.

Polostínové zatmění Měsíce
Celé odpoledne se honily mraky a věstily našemu pozo-
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rování konec, ale po 18. hodině se mraky pomalu počaly
rozcházet a kdo nelenil a přišel, tak nelitoval. Všichni pozorovatelé se sešli na Čmelíně 16. 9. 2016 v 19 hodin. Bylo
nás tentokráte 11. Připravili jsme věci v chatě na nocování,
uvařili pohankovou polévku, pojedli a už jsme se vydali na
kopec s dalekohledem pozorovat Měsíc při východu. Měl
krásnou sytě žlutou barvu a byl veliký. Namířili jsme dalekohled a pozorovali krátery a moře. Pozorování při východu
jsou lepší z důvodu ne tak vysokého jasu. Poté jsme přenesli
dalekohled k základně a čekali na ten úkaz. Bylo přesně
20.54 a nastalo mírné zatmění. Při jeho průběhu se nám
zdál povrch měsíce ještě plastičtější než doposud a my si
tu podívanou náležitě užili. Využili jsme i další dalekohled
menší světelnosti ovšem měsíčním filtrem, jenž skýtal zase
docela jinou podívanou. Po pozorování následoval táborák,
opékání špekáčků a zpěv s kytarou. Poté se již znavení pozorovatelé ubírali ke spánku. I dole v Zátoru se pozorovalo,
například fotograf Jaroslav Matuška udělal nádherný snímek. Tak zase příště na astronomickém pozorování! Jste
všichni zváni!

Výstava na stromech
Poznej svoje boty
Výstavu na stromech v parku zahájila v sobotu 1. října ve
14 hodin vernisáž s kávičkovým piknikem. Sluníčko svítilo
a nálada účastníků byla skvělá. Děti si zasoutěžily v zavazování bot poslepu a vyrobily z kůže amulet ve tvaru boty
na krk. V úvodu vernisáže zaznělo pár slov o tématu výstavy a jejím smyslu. Dospělí potom u kávy prohlíželi materiál
k akci a besedovali.
V pondělí 3. 10. byl připraven program pro děti ze ZŠ na
téma globální výchovy - udržitelného rozvoje v obuvnickém
průmyslu a dětské práce. Připravena hra Jak se vyrábí boty
v Bangladéši. Počasí bohužel bylo deštivé a tak, když zrovna nepršelo, se programu zúčastnila pouze jedna pracovní skupina dětí ze školní družiny. Během týdne se bohužel
výstava rozmočila a musela být sejmuta. Příští rok bude
výstava na stromech opět v parku s tématem Pěstování banánů. Děkuji všem pomocníkům, kteří se na akci podíleli
a také organizaci Na Zemi, která veškerý materiál pro výstavu poskytla zdarma.
Kamil Krmášek

Vlastivědná expedice za památnými
stromy moravskoslezského kraje II.
V sobotu 22. října jsme krásným zájezdem oslavili Den
stromů. Program byl velmi nabitý, ale vše se podařilo
stihnout i díky nádhernému počasí, jež v sobotu opravdu
bylo excelentní! Vyrazili jsme v 7.30 ze Zátoru, v 8 hodin
z Krnova, první zastávka byla v Malých Hošticích. Zde
nás již očekávala slečna Petra Veličková – koordinátorka
EVVO města Opavy a paní starostka městské části Malé
Hoštice Miroslava Konečná a pozvala nás k prohlídce nově
zrekonstruovaného domu – skanzenu s expozicí místního
kulturního dědictví. U domu rostl strom morušovník bílý,
jenž je držitelem titulu „strom hrdina“, který mu v letošním
roce udělila Nadace Partnerství v rámci celorepublikové
ankety Strom roku. Po prohlídce velmi zajímavých expozic jsme se společně přesunuli k soutoku dvou řek Opavy
a Moravice, kde jsme za Čmeláky společně zasadili první
lípu v nově vysazovaném stromořadí. Tuto akci zaštítila nezisková organizace Arnika, jež pro nás v čele s Marcelou
Klemensovou připravila malý výklad o významu nových
výsadeb a předala pěknou publikaci „Cesty k moravským

7

alejím“ každému účastníku expedice. Další plánovanou zastávkou byly Bartošovice u Nového Jičína a exkurze v Domě
přírody Poodří a záchranné stanici pro handicapované živočichy s průvodcem panem Martinem Bělehrádkem. Načerpali jsme spoustu zajímavých informací o zdejší přírodě
a hlavně o tom, jak pomoci volně žijícím zvířatům v nouzi.
Naučili jsme se, jak správně rozpoznat zranění u zvířat, případné opuštění rodiči a jak v takových případech reagovat
a jednat. Pak jsme šli navštívit místní svěřence ve voliérách
a dozvěděli se o jejich osudu a způsobu, jak se vyléčení pacienti navracejí zpět do volné přírody. Na vlastní oči mnozí
z nás poprvé viděli orla, sýčka, puštíka atd. Pan ošetřovatel
Martin nám podal opravdu skvělý a poutavý výklad a skoro
dvě hodiny utekly jako voda. Děti si ještě vyzkoušely různé
interaktivní prvky v místní zahradě. Nutno podotknout, že
i obec Zátor přispívá již 6 let na odchov a vypouštění sýčků do volné přírody. Po obědě v autobuse jsme se společně
s piknikovým vybavením vydali pod chloubu Bartošovic,
nádherný platan v zámeckém parku. Každý vzal něco dobrého a hlavně naše členka Ivanka Kmínková napekla čtyři
druhy výborných buchet a bublanin. Slunce svítilo do listí,
káva voněla, někteří seděli na dekách, jiní stáli a všichni
rozjímali a debatovali. Pak naše výprava pokračovala dál
k památným stromům v Kuníně – dub, v Novém Jičíně – tisíciletý tis a liliovník, Suchdol nad Odrou – buk červenolistý, Bílovec – tis. Celkem jsme tedy viděli 7 nádherných
velikánů. Cestou v autobuse se luštily kvízy a hrály hry
o drobné ceny. Byla dobrá vůle a nálada a věřím, že těch
44 účastníků zájezdu si to náramně užilo. Na závěr poděkování fotografům – Jardovi Matuškovi, Květě Kukelkové,
Hele Hádělové a Renatě Kopecké za skvělé snímky a také
panu řidiči Jelínkovi z Bruntálu za bezpečnou a pohodovou
jízdu. Děkujeme!!! Tak se opět se Čmeláky těšíme na další
zájezd Po pramenech, studánkách a všelijakých vodách III.
V sobotu 25. 3. 2017. Neváhejte a přidejte se!
Podpořte naši činnost a staňte se našimi pravidelnými
přispěvateli! Děkujeme!
Konto na podporu astronomické observatoře v Zátoru:
2201042775/2010
Konto na podporu činnosti Přírodovědných kroužků v Zátoru: 2300453692/2010 VS:123
Za Čmeláky Kamil.

SDH Zátor

SDH
Člen místní výjezdové jednotky SDH Zátor, Antonín Šamaj,
se v letošním roce zúčastnil, na vlastní náklady, tří soutěží
TFA (Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije),
které patří mezi nejtěžší hasičské soutěže simulující svými
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podmínkami práci hasiče při zásahu, kdy je hasič ustrojen
do kompletního zásahového obleku včetně obuvi, rukavic,
přilby a nasazeného aktivního dýchacího přístroje.
2. 7. 2016 se pod hrází vodní nádrže Slezská Harta v Leskovci nad Moravicí konal již 11. ročník soutěže TFA Hartaman 2016, který je součástí soutěže o pohár ředitele HZS
MSK. Zde Tonda v obrovské konkurenci obsadil v celkovém
pořadí 40. místo s časem 9:26,35.
V kategorii B (Muži – s dýchacím přístrojem jako zátěž),
ve které soutěžil, obsadil 30. místo.
více info: http://www.pozary.cz/clanek/137757-tfa-hartaman-se-v-roce-2016-uskutecnil-jiz-po-jedenacte-probehl-pod-hrazi-slezska-harta/ (viz foto v příloze
s názvem Hartaman, zdroj: http://dancadolezalova.
rajce.idnes.cz/Hartaman_2016/)

září - říjen

to tak uvidí i někdo jiný? Už jsme byli spokojení a unavení
zároveň, ale ještě nás čekalo hodnocení absolutního vítěze. Tato soutěž se hodnotila ze všech výherců jednotlivých
kategorií. Spokojení a nervózní zároveň stojíme vedle papírového německého ovčáka, který poslouchá na slovo, a já
si říkám, že už jsme toho vyhráli dost. V momentě, kdy nás
označili jako absolutního vítěze, jsem byla strašně pyšná
panička a mé výherkyni Trixi doma již neřekneme jinak než
šampionko. Tímto článkem bych chtěla poděkovat Petře
Kofroňové a jejímu organizačnímu týmu za jejich píli a snahu a doufám v další ročníky. Budeme se snažit obhájit první
místo a možná se naučíme i nějaký ten „tríček“ a příští rok
budeme soutěžit i v karnevalové kategorii.
Jiřina Míčková

30.7.2016 se Tonda zúčastnil 3. ročníku soutěže TFA v Mikulovicích s názvem Železný hasič Jesenicka. Zde s časem
9:53,93 v kategorii II – Muži bez použití IDP obsadil 14.
místo.
video z tohoto závodu ke zhlédnutí zde: www.youtube.
com/watch?v=IWDMlCZTxfM
více info: http://tfamikulovice.webnode.cz/
Poslední letošní soutěží TFA, které se Tonda účastnil dne
15.10.2016, byl 4. ročník Světlohorského železného hasiče.
Zde v čase 9:12,89, v kategorii Muži bez DT, obsadil krásné
4 místo. více info: http://sdhsvetlahora.web-rychle.cz/
chysta-se/cs_CZ-277777.html. Děkujeme tímto Tondovi
za reprezentaci SDH a do dalších let přejeme stále více
úspěchů.
Lucie Domanická

Zátorský psí šampion
Konečně jsme se i my milovníci pejsků a domácích mazlíčků
dočkali. Slečna Petra Kofroňová absolvovala několik psích
soutěží a rozhodla se uspořádat jednu i u nás v Zátoru. Má
bohaté zkušenosti v kynologické oblasti a také mnoho přátel a ochotnou rodinu, která jí s organizací prvního ročníku
Zátorského psího šampiona naplno pomáhala. I já jsem byla
neskutečně ráda, že jsem mohla pomoci s organizací této
akce a hlavně proto, že tento druh akce je jedním z mála,
který nám tady v obci chyběl zrealizovat.

Dne 10. září 2016 se v Zátoru uskutečnil první ročník voříškiády s názvem Zátorský psí šampion. Pod pojmem voříškiáda
se skrývá neoficiální výstava všech pejsků, ať už pejsků s neurčitým původem, neboli voříšků, tak i psů s průkazem původu.
Soutěžní den se konal na fotbalovém hřišti. Již brzy ráno
se začali sjíždět majitelé se svými čtyřnohými přáteli, ať už
z naší obce, nebo z Ostravy či Olomouce. Každý přihlášený
pejsek získal při vstupu tašku plnou dárků a započalo hodnocení. Rozhodčími se staly slečny Helena Szöcsová a Veronika Horáková, chovatelky australských ovčáků a zkušené
vystavovatelky pejsků na oficiálních výstavách. Pejsci byli
posuzování podle souhry s majitelem, originality a povahy,
neboť každý pejsek je v něčem krásný a zajímavý. Celkem se
zúčastnilo 45 pejsků, kteří byli rozděleni do 6 výstavních kategorií. V každé z nich bylo vyhodnoceno 1. - 3. místo. Výherci získali mnoho krásných dárků od sponzorů a také výstavní
poháry. Z pejsků, kteří se umístili na prvních místech, byl
vyhodnocen tzv. Zátorský psí šampion, kterým se stala fenka
Trixi , jejíž majitelkou je slečna Jiřina Míčková ze Zátoru.
V druhé části voříškiády probíhaly doplňkové soutěže, jako
například Dítě a pes, kde se posuzovala souhra pejska a dítěte. Další soutěží byl například Psí karneval, kde se hodnotila
podoba psa a pána. Věřím, že při této soutěži se jistě každý pobavil, neboť nad originalitou majitelů, kteří své pejsky i sebe
oblékli do různých kostýmů, musel každý žasnout.

10. září ráno jsem se vydala se svou fenkou také soutěžit.
Při prvním pohledu na soutěžní místo jsem si jen řekla, že
je až neskutečné, kolik lidí ze Zátoru se pejskům věnuje.
Až při bližším příchodu jsem zjistila, že množství lidí ani
neznám a jsou odjinud. Pak nastalo dlouhé čekání a pozorování jednotlivých kategorií. Pejsci byli vykoupaní, načesaní a páníčci zodpovědní a starostliví. A pak nastala naše
chvíle: kategorie VOŘÍŠCI. Slečny porotkyně si všechny
pejsky podrobně prohlížely a doptávaly se na různé informace majitelů. Vítězství v této kategorii mě moc zahřálo
na duši. Svého pejska se snažím rozmazlovat a pro mě je
nejkrásnější, nejskvělejší a nejvěrnější pes na světě, ale že

Celý výstavní den se velmi vydařil a nemohl by proběhnout
bez našich sponzorů – Fitmin, Vitakraft, Wolfnature, Akinu,
Pethardware, Pettrend,Mira Mar, A-foods, Obojky Blackberry
, 4dox, Iktus a Cuddly dog. Všem sponzorům velmi děkujeme.
Zároveň bych ráda poděkovala zástupcům obce Zátor
za zpřístupnění prostoru pro konání voříškiády a za vypůjčení laviček, stolů a stanu. Dále také velmi děkujeme manželům Matějákovým, za zajištění občerstvení a p. Sedlákovi za zpřístupnění budovy SK Zátor.
A hlavně, velký dík patří všem majitelům pejsků, kteří se
rozhodli strávit krásný sobotní den na naší akci!
Věřím, že se všem akce líbila a v příštím roce se nás milovníků pejsků sejde ještě více.
Petra Kofroňová
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POZVÁNKY
◽ 8. 11. 2016 v 17 hodin v sále KD beseda:

JAK SE STAVÍ ČESKOSLOVENSKÝ SEN

◽ 9. 12. v 15:15 hod - na parkovišti u kostela
Nejsvětější Trojice Zátor

VYPOUŠTĚNÍ BALONKŮ, CELOSTÁTNÍ AKCE
pořadatelé Bumblebees, škola, Obec Zátor.

www.pralesdetem.cz, pořádá Obec Zátor

◽ 10. 12. v 15:00 hod – sál KD

Seznámíte se s nevšedním projektem, který se odehrává na ostrově Sumatra v Indonésii a zabývá se ochranou
deštného pralesa a záchranou kriticky ohrožených druhů
zvířat. Dozvíte se o vzniku první české soukromé pralesní
rezervace i o vznikající protipytlácké jednotce Green Patroli v NP Leuser. Cílem projektu je ochrana tygrů, levhartů
obláčkových, orangutanů, medvědů malajských, či outloňů
váhavých, které nazýváme Vzácnou pětkou Green Life. Poznáte lidi, kteří zasvětili svůj život ochraně divoké přírody
a snaží se sjednocovat lidi se zájmem o taková témata.

pořadatelé ZUŠ Krnov a Obec Zátor.

◽ 16. 11. v 16.00 hod v bývalé evangelické kapli Zátor

VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ - BAREVNÝ ZÁTOR

vyhlášení fotosoutěže, pořadatel Bumblebees, sponzoruje
Obec Zátor.
◽ 27. 11. se koná oblíbené VÁNOČNÍ SVÍCENÍ v ZŠ a v KD.
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VERNISÁŽ PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ ZÁTOR
◽ 15.12. v 17 hodin
cestovatelská beseda v klubovně Čmeláků o Banátu
(paní Renata Čížová a Andrea Koszchatská).
Pořádá Bumblebees.
◽ 16. 12. 2016 v 18 hodin

ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Pěvecké sbory ZUŠ Krnov - Voice pod vedením Ilony Tiché,
sbor Voice pod vedením Tomáše Mičky, dívčí pěvecký sbor
Ars voce pod vedením Kamila Trávníčka, varhany Jiří Foltýn,
sólisté Ilona Tichá, Petra Kadlčíková. Pořádá Obec Zátor.
◽ 17. 12. v 14:00 hodin
VÁNOCE V LESE - SRAZ NA ČMELÍNĚ
vzít dobroty pro zvířátka. Pořádá Bumblebees.
◽ 19. prosince v 16:00 hod
ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA O VČELAŘENÍ
Svaz včelařů Kostelec.
◽ 21. – 26. 12. VÝSTAVA PATCHWORKŮ
Prior Krnov
◽ 26. 12. ve 20:00 hodin
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
hraje Proton, pořádají SK Zátor.

Kulturní dům opět nabídne obecní kalendáře 2017 a nové
zátorské pohlednice, pletené ponožky, papučky a svetry,
vánoční svíčky, med, medovinu, perníčky, koláče, trubičky
a další vánoční zboží. V sále i letos vystoupí Méďa Krnov,
čeká vás promítání videí za rok 2016 a ČČK společně se
Čmeláky nabídne svařené víno, čaj, horkou čokoládu a koláčky. Pro děti bude otevřená dílna a fotokroužek, na zdech
v sále si prohlédnete nové koláže včetně maleb dětí ze ZUŠ.
Ve škole se můžete těšit jako obvykle na vánoční vystoupení
dětí a klasický jarmark složený nejen z prací a výrobků našich dětí, které si budou samy prodávat, ale i na tradiční výrobky cizích prodejců.Všichni žáci školy budou mít pro vás
připraveny ochutnávky perníčků a různých pamlsků. Můžete se těšit na vystoupení našich dětí před školou. Nebude
chybět ani průvod světýlek od MŠ, rozsvícení vánočního
stromu a již tradiční ohňostroj. Před školou nabídnou prodejci občerstvení. Děti přivítá živý betlém a budou si moci
zazvonit na zvoničku. Pořádá ZŠ a MŠ Zátor a Obec Zátor.

◽ 1. 1. 2017 ve 14:00 hodin
NÁHON NA ELEKTRÁRNĚ – ZÁTORSKÝ ZMRZLÍK
pořádá obec Zátor a klub seniorů.

Uklidíme si knihovny?
Nabídka pomoci pro seniory
Organizátor: Klub zátorských seniorů, SK Zátor,
Obec Zátor, Knihovna Zátor
Dříve bylo zvykem hodně číst. Pamětníci dodnes vzpomínají na tzv. knižní čtvrtky, kdy jsme ve frontách čekali na vytoužené tituly. Knih jsme si vážili, opatrovali je a radovali
jsme se z toho, jak nám v knihovničkách přibývaly. Ale teď
přišel čas, kdy nám doma zabírají místo a práší se na ně.
Chceme číst nové, ale ty si můžeme půjčit v dobře zásobené knihovně. Chceme mít v bytě pořádek a místo. A tak se
mnozí z nás ptají: „Kam s nimi?“

MIKULÁŠ V SÁLE KD

Prohlédněte regály a ty knihy, které už nechcete číst, nachystejte k odvozu. Prosíme, svažte knihy pevně provazem
po několika kusech, aby se dobře nosily k autu. Kvůli nedostatku místa není možné knížky dávat do místní knihovny.
Ty nejlepší, které chcete nabídnout jako základ knihovničky
„Chcete mě?“, zabalte zvlášť. Z této knihovničky v chodbě
OÚ si každý zájemce může vybrat jakýkoli titul a odnést si
ho domů.

◽ 4. 12. 2016 v 15 hodin

Kdy to vypukne? Po Vánočním svícení od vás připravené
knihy odvezeme, abyste v adventu už měli doma pořádek.

◽ 29.11. v 17:30 hodin v klubovně Čmeláků

CESTOVATELSKÁ BESEDA: PERU, JIŽNÍ AMERIKA
(paní Kateřina Kočí - Karlovice)
◽ 3. 12. v 15 hodin

Pořádá SK Zátor pro fotbalovou mládež.

MIKULÁŠ V HASIČSKÉ ZBROJNICI

Pořádá SDH Zátor pro všechny zátorské děti.
◽ 4. 12. v 16:00 hodin v bývalé evangelické kapli

4. ADVENTNÍ KONCERT PŘI SVÍČKÁCH

tradičně pěvecký sbor Staccato z Krnova. Pořádá Bumblebees.

Co pro úspěch akce musíte udělat vy? Knihy nachystejte
k odvozu a dejte vědět na OÚ, že k vám můžeme přijet. Využijte příležitost. V dohledné době akci nebudeme opakovat.
JK

ZÁTORSKÝ zpravodaj
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Co vy na to? Chceme znát váš názor.
Na zátorském facebooku si můžete prohlédnout fotografii
hřiště a návrh: „Máme možnost získat finanční podporu
na výstavbu tohoto typu hřiště a zajistit i pravidelné cvičební hodiny s trenéry. Budeme zvažovat i spolupráci ve smyslu besed pro veřejnost zaměřené na sebeobranu, prevenci
kriminality a exhibiční cvičení work-outu. Prosím Vás o diskuzi, zda by se Vám líbilo, kdyby v okolí dětského hřiště
vyrostla tato atrakce.“
Zajímá nás názor mladých fotbalistů, volejbalistů, atletů,
florbalistů, hokejistů, cyklistů… Zajímá nás názor všech,
mladých i starších. Napište, řekněte, zavolejte, jak chcete.
Hlavně si svůj názor nenechávejte pro sebe.

Vítání občánků
V sobotu 22. října 2016 se v obřadní místnosti obecního
úřadu konalo slavnostní vítání dětí. Tereza Antonie Zvařičová, Ema Šovčíková, Radim Žáček – to jsou ti, kvůli kterým se všichni na obřadu sešli, aby děti slavnostně uvedli
do života obce. Milé holčičky, milí chlapečkové! Vyrůstejte
v lásce a bezpečí pro radost svých rodičů a prarodičů, nás
všech. Ať je vaše životní cesta posázená samými růžovými
poupaty. Hodně štěstí a pevné zdraví!

září - říjen

OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Jubilanti

(září - říjen)

Milada Hrtusová, Miroslav Matěják,
Alžběta ŽidkováMarie Kačmarčíková
Oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme
dobré zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.

Rozloučili jsme se

Václav Židek, Marie Hruzíková,
Pavel Guňka
Vážení pozůstalí, přijměte upřímnou
soustrast nad ztrátou blízkého člověka.
inzerce

Potraviny Wysogladovi
Otevírací doba:

Po - Pá 7:30-10:30, 14:00-16:00 So 8:00-10:00
Děkujeme seniorům Na vyhlídce (u kostela),
že využívají našich služeb a nechají si přivézt nákup. Dále děkujeme všem občanům, kteří nám do
obchodu nosí starý papír, pomáhají tím dětem ve
škole. Děkujeme za sběr také školce.
Zpravodaj vychází pravidelně každý sudý měsíc v posledním týdnu ZDARMA ▪ Do 15. dne každého sudého měsíce lze
podávat návrhy na příspěvky v tištěné podobě do kanceláře OÚ Zátor nebo elektronicky na e‑mail: obec@zator.cz
▪ inzerce - po dohodě za úplatu. ▪ Informace o obci Zátor na www.zator.cz ▪ Zátorský zpravodaj vydává: OÚ Zátor ▪
vychází: 1x za dva měsíce ▪ redakční rada: Salome Sýkorová, Jana Kadlčíková ▪ povoleno MK ČR pod ev. č. : E14440

