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Před dvaceti lety postihla naši

Vážení spoluobčané

Slovo starostky

Chci vám popřát spokojené a radostné
prožití velikonočních svátků. Doufám,
že dny volna strávíte spolu s rodinami
a vyberete si z pestré palety nabízených příležitostí tu, která vám bude
nejvíce vyhovovat. S příchodem jara se
pokusme s probouzející se přírodou
najít v sobě dostatek pokory, skromno-

sti a lásky, aby byly potlačeny všechny naše negativní myšlenky.
Chtěla bych vás v krátkosti seznámit s tím, co nás čeká v nadcházejících měsících. Nejdůležitějším krokem je pro nás výstavba víceúčelového sportovního areálu, jehož příprava trvala 6 let. Mám
velkou radost, že se naše obec konečně dočká moderního zázemí
pro sport a chvíle oddechu a pořádání akcí. Pochopitelně, úkol je
to velmi náročný, ale dá se zvládnout. Z prodeje nemovitostí
(hasičské zbrojnice, pozemky podél řeky) máme 11,5 milionu Kč.

vesnici katastrofální povodeň

Dlouhodobý úvěr 10 milionů Kč s nízkou úrokovou sazbou jsme
schopni bez problémů splácet. Přičemž zadluženost obce je
minimální. Zbývající částku budeme splácet realizační ﬁrmě.
Rozpočtové určení daní se vyvíjí velmi slibně, to znamená, že
příjem do rozpočtu obce bude vyšší. I při tomto ﬁnančním zatížení
tak náročnou investicí budeme schopni realizovat i jiné (již téměř
připravené) akce: bezbariérovost ZŠ, bezbariérovost a přístavba
parkoviště u obecního úřadu, část chodníku na brantické ulici
(rozděleno do etap v závislosti na přeložkách inženýrských sítí).
A samozřejmě budeme usilovat o to, aby po kolaudaci
sportovního areálu mohla započít rekonstrukce bývalé školní
jídelny, kam plánujeme přemístit ordinaci obvodního lékaře a kde
zajistíme bezbariérovost. Přestěhujeme sem i knihovnu, na jejímž
místě vznikne archív. Tato rekonstrukce závisí na termínu
přestěhování posilovny do víceúčelového sportovního areálu.
Těším se na další práci, ale víc se těším na dny volna, velikonoční
ovzduší a svěží jarní vzduch. Přeji nám všem krásné počasí.
Salome Sýkorová, starostka

„Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí.“
Aristoteles
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V novém čísle najdete:
Sport v příhraničí
17. zasedání zastupitelstva
Rozhovor se starostkou
Vesnická zabijačka
Jak se daří Čmelákům, SK Zátor a jaké
akce pořádala naše ZŠ

Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd

Sport v příhraničí
Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

PRÁVNÍ A EKONOMICKÉ
PORADENSTVÍ NA OBCI
pro občany zdarma
24. 4. 2017, 29. 5. 2017
vždy od 15.00 do 17.00 hodin

Výlet do Polska - Daniec, Opole
Dne 30. 3. 2017 jsme se díky projektu „Sport v příhraničí“
z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd zúčastnili akce
s názvem: „Malý hráč“. Do této akce se zapojily děti z první, druhé
a třetí třídy z ČR a Polska. Po uvítání následoval turnaj ve sportovní
hale, odkud si naše děti odnesly pohár a medaile za 1. místo. Dále
následovala plavba lodí po řece Odře a návštěva ZOO - OPOLE. Po
celý den bylo pro děti přichystáno výborné jídlo v tamější restauraci. Celý program byl ukončený prohlídkou školy a předáním
dárečků dětem.
Bc. Marcela Hudečková

Registrační číslo projektu:

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000517

Aktuální informace
17. zasedání zastupitelstva

(1. 3. 2017 v 18. hodin v sále KD)

Komentovaný výpis pro ty, kdo se nemohli zúčastnit.
ZO Zátor se sešlo v plném počtu (9 členů). Zasedání vedla
starostka obce Ing. Salome Sýkorová.
Úkoly z minulého jednání byly splněny.
Starostka obce předložila návrh rozpočtového opatření č. 1/2017:
Příjmy: 854.528,60 Kč
Výdaje: 1.159.280,60 Kč
Financování: 304.750 Kč
Starostka obce informovala o navýšení příjmů o dotace v lesním
hospodářství, dotace na VPP a transferové dotace do školství.

Schválení trasy obchvatu
Starostka obce předložila návrh změny trasy obchvatu obce Zátor
(u hlavní křižovatky), které spočívá v realizaci dvou kruhových
objezdů na místo mimoúrovňové křižovatky. Zastupitelstvo
souhlasí s řešením i za cenu změny územního plánu. Tato změna
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byla vyvolána na základě požadavků soukromých subjektů, členů
zastupitelstva i občanů obce Zátor. Návrh změny tvoří přílohu č. 2
zápisu. Schváleno (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
Komentář: Jednání ohledně změny trasy obchvatu, která zřejmě
vyvolá i změnu územního plánu obce, byla velmi složitá a současná
varianta podléhá výjimce vzhledem ke vzdálenosti dvou kruhových
objezdů. Myslím, že navrhované řešení bude efektivní, vyhneme se
výstavbě silničního mostu a do budoucna se vyhneme mnoha komplikacím vyplývajícím z vlastnictví této stavby. Protože most by byl
součástí místních komunikací, tedy v majetku obce. Tento konečný
návrh je výsledkem několika složitých jednání a musím poděkovat
zastupitelstvu i soukromým subjektům za spolupráci a konstruktivní nápady.

Souhlas s poskytnutím ﬁnančního podílu Římskokatolické farnosti Zátor na realizaci záchranného archeologického výzkumu při akci „odvodnění kostela Nejsvětější
Trojice“, prováděném na parc. č. 7 – pohřebiště, v majetku
obce Zátor.
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Byl vznesen protinávrh. Objekt bude jen přízemní, budou tam
4 kabiny, sklad, posilovna, bufet. Celá stavba se musí přeprojektovat, vydat nové stavební povolení, nový rozpočet stavby a vyhlásit
novou soutěž. Nejdříve se hlasovalo o protinávrhu: (pro 4, proti
5, zdržel se 0), protinávrh nebyl přijat. Hlasování o návrhu:
schváleno (pro 5, proti 4, zdržel se 0).
Komentář: Ptáte se, komu bude sloužit nově vzniklý areál? No přece
nám všem a hlavně těm, kteří o to budou mít zájem. V budově
naleznete: posilovnu, klubovnu, moderní kabiny, které budou
sloužit nejen přípravce, ale i našemu fotbalovému mužstvu, kvalitní
sociální zázemí, bufet, skladovací prostory pro SK Zátor, SDJH i pro
obec, malé welnes a velký přístřešek pro konání venkovních akcí.
Celý areál bude oplocen a zajištěn kamerovým systémem. Prostory
klubovny může využít každý, kdo bude chtít v rámci kolektivního
setkávání uskutečnit nějaký svůj program, projekt. Pokud bude
zájem, může v rámci posilovny pracovat i masér, rehabilitace,
kosmetika, manikúra, pedikúra. Tedy služba pro občany, za kterou
musejí zatím jezdit do města (Salome Sýkorová, starostka).

Zastupitelstvo obce Zátor souhlasí s vyplacením ﬁnančního podílu
Římskokatolické církvi Zátor ve výši 30 tis. Kč s tím, že výsledky
výzkumu bude publikovat ve svých periodických listech a v připravované knize. Schváleno (pro 7, proti 2, zdržel se 0)

Záměr prodeje části parc. č. 596/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Loučky u Zátoru, obec Zátor.
Zastupitelstvo obce Zátor schvaluje záměr prodeje části parcely
č. 596/1, ost. plocha, ost. komunikace, část bude oddělena
geometrickým plánem, který provede Ing. Jiří Albrecht. Schváleno (pro 7, proti 2, zdržel se 0)

Žádost Svazu měst a obcí a Římskokatolické církve
o příspěvek ve výši 1,- Kč na občana na varhany Svatovítské
katedrály.
Zastupitelstvo obce Zátor projednalo žádost o příspěvek.
Neschváleno (pro 4, proti 5, zdržel se 0)

Žádost pana Mgr. Jiřího Škrabala o realizaci opatření,
zabraňující zaplavování jeho pozemku při jarním tání,
nebo přívalových deštích.
Zastupitelstvo obce Zátor projednalo žádost o realizaci opatření
a schválilo následující postup. Vzhledem k závažnosti a složitosti
problému není možný zásah bez řádného výpočtu a kvaliﬁkovaného návrhu odborníků. Opatření, které bychom byli schopni
realizovat vlastními silami, by mohlo situaci zhoršit ve spodní
části, tedy podél komunikace Brantická. V současné době MZE
zpracovává realizační projektovou dokumentaci. S dotazem na
termín realizace budeme kontaktovat MZE, pracoviště Bruntál.
Realizace proběhne na základě řádného stavebního povolení,
přičemž investorem bude MZE. Schváleno (pro 9, proti 0, zdržel
se 0)

Sportovní areál Zátor
Návrh: Stavba se bude realizovat v rozsahu, jak byla navržena
a soutěžena s ohledem na složitost procesů a dobu, po kterou
bylo možno do projektu zakomponovat navrhované změny.
Projektová dokumentace vychází z požadavků, které ze strany
občanů, zastupitelstva i složek existovaly a projektant a zastupitelstvo na ně reagovali. První ideový návrh vznikl již v červnu 2010.

Kdo si chce přečíst celé usnesení, najde ho na www.zator.cz

4

Zátorský

zpravodaj

Rozhovor se starostkou
vedla: J. Kadlčíková
Slyšela jsem, že jsi všechny peníze na sokolovnu utratila a obec
se teď zadluží na spoustu let?
Pravda je, že Zátor nebude zadlužený o nic víc a o nic míň, jako byl
dřív. Úvěry, které jsme si brali za mého působení na rekonstrukci
školy, výstavbu školní jídelny a domu seniorů, byly vždy řádně
uhrazeny a splácení neohrozilo běžný chod obce. A zbývaly ﬁnanční
prostředky i na další investice (víceúčelové hřiště, dětské hřiště,
oprava MŠ, chodník od OÚ k MŠ, rekonstrukce kyselky, opravy
komunikací v celé obci, úprava parku, péče o kulturní památky
a veřejnou zeleň, oprava obecního úřadu. Každoročně dáváme na
provoz školy 3, 5 milionu Kč a ﬁnančně podporujeme všechny složky
v obci a kulturně společenské akce. Tím jsem snad na pomluvu, že
jsem všechny peníze utratila, odpověděla. V červnu na zasedání ZO
bude řešena zpráva auditora a závěrečný účet obce k 31. 12. 2016.
Z něho jasně vyplyne zůstatek ﬁnančních prostředků na účtech
obce. Tedy mé tvrzení je jednoduše prokazatelné.
Úvěr, kterým hodláme zajistit chybějící prostředky, získáme s minimální úrokovou sazbou, a to dlouhodobě na 10 let. Přeplatíme
0, 5 mil. Kč za 10 let a měsíční splátka od 2018 bude činit zhruba
90 000 Kč, což nenaruší ﬁnanční hospodaření ani dlouhodobý plán.
S podrobným zpracováním vás v nejbližších týdnech seznámím
jednak ve zpravodaji i na webu obce Zátor.
Ať to máme za sebou. Jak se vlastně během tvého působení ve
funkci starostky změnily tvé majetkové poměry?
Když jsem nastoupila v roce 1998, měla jsem skoro nový rodinný
dům a po povodni nové auto. Od té doby nemovitost malinko
zestárla, taky jsem během let vyměnila střechu a okna. Jezdím
starým, ojetým vozem a po rozvodu splácím úvěr po rozdělení
majetku. Moje dvě děti vystudovaly a osamostatnily se. Vedu
normální život. Kromě mého tabulkového platu starosty nemám
žádné jiné beneﬁty, příjmy a odměny.
Říká se, že starosta zasahuje do výběrových řízení.
Slyšela jsem to. Starosta do výběrových řízení nezasahuje, já
dokonce nejsem jmenována ve výběrové komisi a vždy nám tuto
službu realizují externí ﬁrmy, protože je to velmi složitý proces
a naše úřednice k tomu nemají oprávnění. Výběrové řízení se řídí
zákonem o zadávání veřejných zakázek. Já neumím a také nemohu
ovlivnit ﬁrmy, které se chtějí ucházet o zakázku a samozřejmě
neovlivním ani nabídku, protože podmínky mají v základu všichni
stejné (předložená projektová dokumentace, výkaz výměr, slepý
rozpočet). Ve státní správě si při správě veřejných ﬁnancí si
nemůžeme dovolit jiný způsob vedení výběrového řízení, než jaký
nám ukládá zákon. Všechna jednání jsou veřejná, všechny informace
jsou dohledatelné a všechny kroky schvaluje zastupitelstvo obce.
I členové výběrové komise jsou z řad zastupitelstva.
Hodně se mluví o obchvatu obce. Jak bude vypadat?
Ještě nedávno byl obchvat Zátoru pouze zahrnut v územním plánu
obce. Nyní po dlouhých jednáních se věci hnuly kupředu a dokonce je
brán v potaz návrh obce na změnu trasy obchvatu, což zhruba
prezentuje zrušení mimoúrovňového křížení (přemostění současné
silnice 1. třídy 45) a toto bude nahrazeno dvěma kruhovými objezdy.
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Nyní probíhají jednání o výjimce, jelikož tyto „kruháče“ jsou mimo
schválený územní plán a výjimka se vztahuje ke vzdálenosti těchto
dvou objektů, která není v souladu s normou. Navíc zůstane zachován dům čp. 31. Úvah o změně trasy za posledních 10 let bylo spousta, ale ze strany ŘSD nebyly akceptovatelné. V současné době
proběhlo mnoho změn ve vedení i v myšlení, což se mi potvrdilo na
otevření části obchvatu Opavy, na které jsem byla pozvána a na
kterém kromě ministra dopravy, hejtmana kraje a pana primátora
Opavy vystoupilo mnoho vlivných osobností našeho kraje.
Z proslovů bylo jasné, že ve strategii dopravní obslužnosti MSK
dochází k příznivému posunu kupředu, urychlení procesů a snaze
pomoci dopravní situaci. Nabyla jsem přesvědčení, že i pro naši obec
se budou věci dobře vyvíjet. Pro ty z vás, kteří se chtějí podrobně
seznámit s návrhem trasy, naleznete ji na webu obce pod odkazem
Aktuality.
Na posledním zasedání zastupitelstva se mluvilo o tom, že se
tady nic nedělá a všechno se rozpadá. Jak ti bylo?
Po 18 letech mého působení na obci mě tato urážlivá poznámka
velmi ranila, což bylo zřejmě cílem. Dověděla jsem se, že naše práce
je prostě zbytečná. Pokládám to za znevážení mé práce a samozřejmě práce celého zastupitelstva. Jen výčet společenských, kulturních
a sportovních akcí, pořádaných složkami (za podpory obce) v naší
obci za rok 2016 a 2017 by se nevešel na jednu stranu, je jich spousta.
Stejně tak se to týká investic, oprav a údržby obecního majetku.
Ceníme si každého podnětu, nápadu a konstruktivní spolupráce,
který vede ke zlepšení naší činnosti. Vážím si oprávněné kritiky,
která v konečném důsledku vede ke zlepšení konkrétního případu,
ale nenechám sebe a zastupitelstvo bezdůvodně urážet.
Obec Zátor, jako všechny obce v naší republice, podléhá povinným
kontrolám, kontrolám čerpání dotací, hygieny práce, zdravotních
pojišťoven, inspekce práce, ﬁnančního úřadu, krajského úřadu,
ministerstva vnitra a jiných. Přímo na obci je zřízen ﬁnanční výbor,
který má za úkol kontrolovat čerpání rozpočtu a kontrolní výbor,
který má za úkol kontrolovat plnění jednotlivých usnesení zastupitelstva. Nemine týden, abych nemusela výsledky naší práce předkládat nějaké kontrole, ať již z Úřadu práce, ﬁn. úřadu a podobně.
Příspěvek o tom, co všechno dělají zátorští fotbalisté, ukazuje, že
obec rozhodně v rozpadu není. Naopak vzhledem k aktivitě jednotlivých složek a obce se v letošním roce chceme zúčastnit soutěže
„Vesnice roku“, kde úspěch zaručuje hlavně činnost a různé aktivity
spolků a sdružení. Při naší poslední účasti jsme získali diplom za
vynikající práci s mládeží.
Jak se ti líbil nápad na garáž u obecního úřadu?
Děkuji za bezvadný nápad. Hned jsem nechala návrh zpracovat
projektantem, ale bohužel kromě toho, že by zmizelo několik parkovacích stání, tak přístup ke garáži by byl problematický, protože
stavba by nemohla kvůli oken z pošty, kanceláře a skladu přímo
navazovat na budovu úřadu. A vzhledem k tomu, že se vyjíždí
s technikou téměř denně, není řešení možné. Škoda, i mně by se
líbilo mít vše pěkně pohromadě.
Bude se rušit hřbitov u evangelické kapličky?
Chápu, že lidé, kteří pečují o hroby svých předků na bývalém
evangelickém hřbitově, jsou znepokojeni informací, že budeme
upravovat a zvelebovat okolí kapličky. Jejich obavy bohužel vznikly
z nedostatku informací. Proto uvádím vše na pravou míru. Myslím si,
že je škoda nechat zchátrat zajímavou stavbu, když můžeme
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vytvořit místo k procházkám a odpočinku. Návrh žádosti o dotaci ze
SFŽP zahrnuje alej podél štěrkové cesty včetně malého parkoviště,
aby i handicapovaní a staří lidé sem měli přístup, a bývalý
evangelický hřbitůvek získá parkovou úpravu s odpočívadlem
a lavičkami. Hrobka bude opravena a udržované hroby zachovány.
Nejedná se o dětské hřiště ani o sportoviště. Záměrem je vytvořit
místo, které by se mohlo stát cílem příjemných procházek.
Proč se řeší venčení psů u bývalé školní jídelny?
Vlastnictví domácího zvířete je založeno na dobrovolném rozhodnutí. S tím však majitel bere na sebe i povinnosti spojené s jeho
držením. Nejen, že mu dá žrát to, co potřebuje, ale bere na sebe
zodpovědnost spojenou s chovem. Jedná se především o úklid
výkalů, nerušení nájemníků, pokud bydlí v nájemním bytě, tedy
respektování svobodné vůle ostatních, kteří se rozhodli si zvířátko
nepořizovat. A proto se vy, majitelé, zamyslete nad tím, že se této
skupině vaše jednání nemusí líbit a že je pro ně omezující. Jménem
pracovníků obce, kteří pozemek pravidelně udržují, vám děkuji
předem za pochopení.
A co čerstvá aktualita? Bude se prodávat „esmeralda“?
Dověděla jsem se, že „díky“ výstavbě sportovního areálu budeme
prodávat dům čp. 31. Není to pravda! Na zastupitelstvu obce Zátor
nikdy nic takového neprojednávalo a nikdy nebyly ani úvahy na toto
téma.
Jak si představuješ, že bude vypadat prostranství před školou?
Společně s odborníky na parkové úpravy chceme v této době vysadit
několik solitérních stromů, abychom doplnili novou výsadbu za
potokem a navázali na parkové úpravy vedle školy, aby centrum
obce tak získalo jednotný vzhled.
Máš chuť plánovat?
Protože jsem asi blázen, mnozí to o mně už vědí, optimismus a chuť
vytvářet nové a hezké věci mě zatím neopustily, jen se chci pokusit
do různých iniciativ zapojit více občanů naší obce, aby někteří zjistili,
že plánování a následná realizace nejsou jednoduché. Co vypadá na
první pohled jako banalita, za tím se skrývá spousta úsilí a práce.
K takovému přesvědčení dojde jen člověk, který bude přímo
zapojen.
Těšíš se na Velikonoce?
Jo, moc. Soukromě čekám narození velikonoční vnučky a vroucně si
přeji, aby byly obě zdravé. A sobě, že si dosyta užiji vnoučat
a odpočinu si.

Informace z obce
Obecní úřad uspořil za energie
Zateplením obvodového pláště a výměnou oken v budově
obecního úřadu Zátor č.p. 107 v roce 2014 došlo k celkové nižší
spotřebě tepla o nezanedbatelný díl, potažmo k nemalé úspoře
ﬁnančních prostředků obce, viz. níže. (V závorce úhrada za teplo.)

2014 - 172 224 Kč, 2015 - 130 542Kč, 2016 - 117 990Kč
Zpracovala Bc. Marcela Hudečková
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Soutěž o vesnici roku 2017
Začal 23. ročník soutěže o titul Vesnice roku 2017.
"Naším hlavním úkolem jako jednoho z vyhlašovatelů
a organizátorů soutěže je podpořit ty hodnoty venkova
a jeho obyvatel, které jsou základem pro trvalou atraktivitu
bydlení, ale hlavně života na venkově. Cením si všech
starostek a starostů, kteří ve svých vesnicích udržují bohatý
společenský a kulturní život, jehož nedílnou součástí jsou
nejrůznější spolky. Těším se na další inspirativní ročník této
soutěže a věřím, že každá obec v naší zemi má co
nabídnout," uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla
Šlechtová.
Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají
zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se
rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program
rozvoje svého územního obvodu. Organizace soutěže
probíhá ve dvou kolech - krajské a celostátní. Všechny
přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole,
do celostátního kola pak postupuje za každý kraj jedna
obec, které byla udělena Zlatá stuha (za vítězství
v krajském kole). V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa.
Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících
oblastech: koncepční dokumenty, společenský život,
aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz
vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspora
energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň
v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační
technologie obce.

Půjdeme do toho? Společně? Se všemi složkami?
Jsem ráda, že se složky v obci chtějí účastnit soutěže
Vesnice roku, zejména mladí do toho mají chuť. Také si
myslím, že máme co prezentovat a čím se pochlubit. A na
příkladu ostatních účastníků si můžeme ukázat, co
můžeme vylepšit a ujasnit si, jak dál prohlubovat vznikající
tradice a pospolitost v obci. Máme jedinečnou možnost
porovnání se s úspěšnými vesnicemi v předešlých letech,
a to nás posune dál. Naposledy jsme se soutěže účastnili
v roce 2011, kdy jsme získali diplom Za vzornou práci
s mládeží.
Naše přihláška do soutěže Vesnice roku je zavazující
nejen pro zastupitelstvo, všechny složky, ale i pro vás,
občany, kteří můžete svojí prací přispět k lepšímu vzhledu
naší obce. Ptáte se jak? Každý podle svých možností. Třeba
výsadbou květin před domy, úklidem veřejného prostranství před domem, nápady, jak zvelebit své nejbližší okolí,
udržováním čistoty a pořádku. Je vítán každý z vás, který
se bude chtít zapojit. Naši pracovníci při nejlepší vůli
nestihnou pečlivě uklidit každé zákoutí obce a tak
k hezkému vzhledu naší vesnice můžeme přispět všichni.
V rámci akce Ukliďme Česko ukliďme také Zátor. Úspěch
závisí na nás všech.
Salome Sýkorová, starostka
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Vyhlášení soutěže o nejkrásnější okno, plot, balkon, zahrádku
V souvislosti s nadcházejícím jarem vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější okno, plot, balkon, zahrádku. Fotky zašlete nejpozději
do 30. 8. na mail obec@zator s uvedením jména, příjmení, adresy
a telefonu. Vyhodnocení soutěže najdete v říjnovém čísle.
Vítězové se mohou těšit na pěkné ceny ve formě poukázky do
zahradnictví. Obec vyzdobí veřejná prostranství.

Příspěvek na dračí lodě
Obec Zátor přispěje, jako v minulém roce na loď do závodu
dračích lodí 2017, který probíhá v termínu 25. - 26. 8. 2017.
Tentokrát to bude částkou 2.500,- Kč na každou loď. Hlásit svůj
tým můžete na e-mailu: jirina.mickova@icloud.com. Zájem je
velký a počet týmů je omezený. Kdo se tedy dřív přihlásí, ten jede.

Ze života obce

Salome Sýkorová, starostka

Vesnická zabijačka 18. 2. 2017
Když jsme před půl rokem na setkání s jednotlivými volnočasovými
složkami a spolky naší obce plánovali akce a vzájemnou spolupráci
na celý nadcházející rok, nenapadlo mě, že budu psát článek
o Zabijačce. Ale jak se říká: „Nikdy, neříkej nikdy“. Zabijačka byla
v naší obci již dvakrát a jelikož to není lehká práce, vypadalo to, že se
již v letošním roce neuskuteční. Původní organizátoři se akce vzdali
a nikomu dalšímu se do toho nechtělo. Vedení obce bylo rozhodnuto zabijačku podpořit, termín v kalendáři již byl dán...

Stavební místa v Zátoru
Pokud má někdo zájem prodat svůj pozemek, který je dle
územního plánu vhodný k výstavbě rodinného domu, můžete od
nás dostat adresu zájemců a můžete s nimi navázat kontakt.

Oslovila jsem pana řezníka, který již naši akci znal a obrátila se na
své nejbližší a přátele, slovo dalo slovo a už jsem měla zase o jednu
aktivitu více. Víte, co je třeba na takovou vesnickou zabijačku?
Hodně ochotných lidí a dlouhý seznam k nákupu. Paní starostka nám
zajistila dvě luxusní prasátka a na nás už pak bylo vše ostatní. Uvařit
kroupy, oloupat cibuli a česnek, nakoupit střeva, špejle, spoustu
koření, vajíčka, rohlíky, nezbytnou kalafunu a to vše ve správném
množství tak, aby nic nechybělo a nic nepřebývalo. Při setkání
s původními organizátory akce jsem pochytila spoustu poznatků
a připomínek. Rozhodli jsme se zabijačku rozdělit do dvou dnů
a zkusit vyrobit tak co nejvíce výrobků na prodej.

Obec Zátor, Zátor 107, 793 16 Zátor

Kontejnery a třídění odpadu!
Rozmístěné kontejnery s nápisem biologicky rozložitelný
odpad slouží k odložení větví, posečené trávy, listí, nikoliv
k odhazování velkoobjemového odpadu jako je linoleum, kyblíky
od barev, kyblíky od nátěrů, který se používá k ošetření stromků
proti okusu. Zejména se jedná o stanoviště u pana Čtvrtky – horní
Zátor a hnědé kontejnery u hřbitova.

Již ve čtvrtek v odpoledních hodinách jsme chystali kotle na vaření,
a pro jistotu vzali hned tři, kamarádům uzmuli hromadu dřeva na
topení a chystali vše potřebné pro brzký páteční start. Dle tradice je
ještě třeba upéct něco sladkého panu řezníkovi a podle mé maminky
pořádný hrnec svařáku na zahřátí pro všechny pracovníky.
V pátek v 6 hodin ráno všichni stáli „na značkách“ a akce „Vesnická
zabijačka“ mohla vypuknout. Nikdo nezaspal, prasátka byla
nachystána, voda v kotli k potěšení řezníka vařila, jak měla, a už to
jelo... Počasí bylo aprílové, ráno jsme začali s mrazíkem, přilétly
sněhové vločky, za deště se na nás přišly podívat děti z mateřské

březen
duben
školy a nakonec vykouklo i sluníčko.
Byl to cvrkot, jako bychom to společně dělali celá léta. Pan řezník
měl k ruce své pracovité „lidičky“, kteří věděli, jak na to, v kuchyni
u ploten zas byly „ženské“, kterým nebylo třeba říkat, co je třeba.
Vše se musí řádně ochutnávat a dochucovat, naladili jsme se
vepřovým mozečkem s vajíčkem a zapili to tak, jak se u pořádné
zabijačky sluší a patří. Maso naporcováno, v kotlích uvařeno, sádlo
pokrájeno, cibulka naškvařena a už jen pustit se do výroby pořádného množství všech zabijačkových výrobků. Ve čtyři hodiny
odpoledne již bylo nachystáno 45 kusů sekaných, 20 kusů tlačenek,
140 kusů jitrnic, prejt a jelítka, voňavé škvarečky i sádlo.
Neskutečné...
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Děkuji všem, kteří jste přišli, něco málo zakoupili, snědli, hodně nás
chválili a podporovali. Mám radost, že zabijačka zůstala v obci
zachována. Fotograﬁe z akce:
https://www.zonerama.com/zator-loucky/Album/2699286
Budeme se na vás těšit i na dalších akcích. Za organizační tým
Bc. Jiřina Míčková. Akci organizovali: pan řezník Kmínek s rodinou
a přáteli, Jiřina Míčková st., Jiřina Míčková ml., Petra Gajdošová,
Jarek Ničman, Renata Kuchtová, Jaromír Kuchta st., Lukáš Kuchta,
Jakub Kuchta, Markéta Gajdošová, Tereza Brychtová, Růžena
Kořínková, Rostislav Matěják, Jirka.

Lukáš Klimecký

Takže, teď pořádně uklidit a honem domů nachystat se na ráno. Už
jsem však nestihla doma upéct něco sladkého, ale mnozí ano, vymysleli jsme totiž pro občany malé zpestření: Soutěž o nejlepší „Zátorskou buchtu“, přihlásit se mohl každý. Požádala jsem o spolupráci
děvčata z Červeného kříže, která vypomohla a soutěž pohlídala.
Sobotního rána jsme se pustili do přípravy výrobků k prodeji.
Parkoviště před obecním úřadem se již od deseti hodin začalo
zaplňovat místními i přespolními občany. Polévka v kotlích byla
nachystána, stoly s výrobky plné, hudba k tomu, všichni krátkým
slovem přivítáni a už jen vše prodat a sníst.
Sešlo se neskutečné množství lidí, počasí se umoudřilo a fronta
u prodeje byla nekonečná... Aby vše pěkně a v poklidu probíhalo,
měl každý možnost ochutnat čerstvý chléb se škvarkovým sádlem,
soutěžní buchty a mnozí dostali i malou štamprličku slivovičky
k tomu. Ve dvě hodiny odpoledne bylo vše prodáno! Všem nám
spadl obrovský kámen ze srdce. Teď už jen vše uklidit a připravit na
Karneval, který probíhal stejného dne ve tři hodiny odpoledne.
A Zátorská buchta? Máme dokonce 2 výherkyně a to Evu
Uhercovou a Libuši Gajdošovou, buchty byly famózní a těšíme se na
nové recepty.
Vypadá to asi jednoduše, ale není, musím moc poděkovat vedení
obce za podporu, zapůjčení prostor a pracovníků, kteří nám moc
pomohli. Poděkování patří i panu řezníkovi, jeho přátelskému
kolektivu, mým přátelům a rodině. Všichni pro vás tuto akci
připravovali v rámci svého osobního volna, zcela zadarmo, a to po
celou dobu s úsměvem a pocitem, že dělají dobrou věc.
Předem jsme se s celým organizačním týmem dohodli, že celý
výtěžek ze Zabijačky použijeme na akci věnovanou zátorským
dětem. Nyní již v podobné personální skladbě plánujeme Dětský
den, který proběhne 3. 6. 2017.

Budoucnost krnovského plavání nestojí jen na Krnovácích.
Zásluhu mají také obyvatelé okolních obcí. Historie potvrzuje, že
v nich vyrůstají zdatní sportovci, tedy i plavci. Tito sportovci si
zaslouží obdiv i podporu, protože dojíždění za sportem je vždy
komplikaci.
Také od nás jezdí děti trénovat do krnovského plaveckého
oddílu. Jeden nadějný plavec žije v naší obci a chodí do naší základní školy - Lukáš Klimecký.
Jeho sportovní nadšení
a tréninkové nasazení je
příslibem posunu v jeho
sportovní kariéře. Již nyní
má za sebou několik
úspěchů. V deseti letech
byl mezi mladými sportovci oceněnými Městem
Krnov za rok 2014 za jeho
přístup k tréninku a ochotě spolupracovat s ostatními závodníky. V roce
2016
se
na
svých
oblíbených motýlkových
tratích v okresní a krajské
úrovni dokázal umístit na
medailových pozicích. Těmito výkony si vybojoval
účast na Mistrovství české
republiky, kde se nominuje 40 nejlepších plavců z celé republiky
v jednotlivých kategoriích. V létě se mistrovství konalo v Brně,
zimní Mistrovství české republiky proběhlo v Trutnově. Na trati
200 motýlek dokázal získat 16. místo, na 100 motýlek 17. místo
a na 400 polohový závod, kde se plave všemi způsoby, 20. místo.
Letošní sezonu zahájil mezinárodní Velkou Cenou Opavy, kde na
trati 100 motýlek obsadil 6. místo, přestože startoval se staršími
soupeři. V dalším mezinárodním závodě v Karviné, kde se plavou
motýlkové disciplíny v délce 50,100 a 200 m, dosáhl v silné
konkurenci 661 bodu a podařilo se mu posunout hranici svých
osobních rekordů.
V současné chvíli se připravuje na 4 kvaliﬁkační závody v Opavě,
Krnově, Kopřivnici a Karviné, na kterých bude usilovat o splnění
kvaliﬁkačních časů na červnové Mistrovství České republiky
v Ostravě. Protože Lukáš dosáhl kategorie starších žáků, závod se
uskuteční v 50 metrovém bazénu Sareza.
Přejeme Lukášovi úspěch v závodění a všem mladým plavcům
radost ze sportování.
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Zátorský skřítek
Podívejte se na fotograﬁi z velmi podařeného setkání, které
bude mít ještě pokračování. Potom vám přineseme zprávu.

Vlajka pro Tibet
V pátek 10. března 2017 jsme se opět po roce sešli na základně
čmeláků, abychom vyvěsili vlajku tohoto národa, jehož práva na
sebeurčení jsou již desítky let potlačovány čínským režimem. Pro
děti byly nachystány hry, tvoření mandal, oheň, pravý tibetský čaj
s máslem, zazpívali jsme si, připravena byla i malá fotovýstavka ze
života v tibetské části Himaláje, připraveny byly rovněž fotograﬁe
z loňské podzimní návštěvy dalajlámy v Praze. Po setmění jsme
vytáhli astronomický dalekohled a i když počasí příliš nepřálo,
podařilo se nám pozorovat planetu Jupiter a její 4 největší měsíce
- Io, Ganymede, Europu a Calisto. Ulehli jsme poté unaveni po
skvěle prožitém odpoledni a večeru na základně čmeláků. Ráno
jsme uklidili a rozešli se do svých domovů.

Astronomická výprava

Čmeláci
Cestopisná beseda o Kalifornii
Dne 14. 2.2 017 se v naší čmeláčí klubovně konala další cestovatelská beseda s cestovateli Jaroslavem Matuškou a Renatou
Kopeckou o jednom z nejkrásnějších a nejmalebnějších států USA
Kalifornii. Nejprve jsme zhlédli dokument o cestě po velkých
sídlech a samozřejmě přírodních zajímavostech Kalifornie,
kterých je bezpočet.....největší pozornosti se ovšem těšily
u čmeláků obří stromy SEKVOJE OBROVSKÉ (sequiadendron
giganteum), stromy rostoucí tisíce let. Dostali jsme dokonce od
Jardy nabídku, vysadit několik těchto krásných stromů v okolí
Zátoru nebo naší terénní základny, což rádi využijeme. Renča
s Jardou nám věnovali i přinesli na ukázku několik artefaktů šupinky zlata, obrázek malovaný indiány, sekvojová semínka,
šišky, dokonce i kachli ze světově proslulé věznice Alcatrazu.
Zajímavé byly také fotoknihy. Moc děkujeme za poutavé
vyprávění a těšíme se na další besedu.

V neděli 19. března 2017 se vydalo vlakem několik čmeláků astronomů vzdělávat se do Planetária Ostrava na nové
dokumentární pořady. První zhruba šedesátiminutový blok byl
věnován souhvězdím hvězdné oblohy a poté nám byl promítnut
40 minutový ﬁlm o temné hmotě, která podle posledních poznatků tvoří většinu vesmíru. Po krátké přestávce, kterou jsme vyplnili
návštěvou experimentária, program pokračoval druhým blokem,
kdy jsme se nejprve dověděli něco o pozorování hvězdné oblohy
na severní a jižní polokouli i v různých ročních obdobích, následoval fascinující třičtvrtěhodinový ﬁlm Zázraky vesmíru (Pozorovaném prostřednictvím ve vesmíru instalovaného Hubbleova
dalekohledu a pohledu z vesmírné stanice ISS.). Pohled na
vzdálený vesmír, planety, slunce a galaxie byl "dech beroucí".
Závěrem jsme se ještě prolétli naší sluneční soustavou, galaxií
a celým dosud známým vesmírem. Odjížděli jsme domů s nově
nabytými vědomostmi i s pocitem, že jsme jen malým nepatrným
smítkem ve vesmíru. Určitě se do Planetária podíváme opět na
podzim na Ostravskou noc vědců.

Dětský masopustní karneval
Po již tradiční obecní zabíjačce se v sále KD v Zátoru uskutečnil
dětský karneval a rej masek, za spolupráce spolku Bumblebees
Zátor. SVČ Krnov a obce Zátor. Pro děti bylo připraveno spousty
her a soutěží, bylo k vidění spoustu nápaditých masek, malování
na obličej. Pro děti i dospělé byl připraven nealko-bar. Velký zájem
dětí i dospělých nebyl jen z řad místních ze Zátoru, měli jsme zde
děti z Brantic, Krnova, Opavy. Obliba karnevalu stoupá a jsme rádi,
že si tuto akci děti tolik oblíbily. Určitě v tom hodláme pokračovat
i nadále.

Cestopisná beseda o Izraeli a Jordánsku
Asi dvacítka zájemců v klubovně čmeláků sledovala podvečerní
besedu opavských cestovatelů Pavly Brady a Pavla Měkýše
o Izraeli a Jordánsku. Zajímavé povídání o soužití Palestinců, Židů
a muslimů. Izrael je zemí prastarých kultur, stejně jako Jordánsko.
Pavla i Pavel se setkali také s jinými cestovateli různých zemí, se
kterými se potkávali během svého cestování. Měli možnost
cestovat také pouští, kde také přenocovali pod širým nebem,
který nazvali - "hotelem s milionem hvězd". I když se beseda
mírně protáhla, určitě jsme se dověděli mnoho nových a inspirativních informací ze života na Blízkém východě, který po mnoho
let "zaměstnává" nejen naše média. Děkujeme a těšíme se na
další cestovatelská dobrodružství Paly a Pavla.
Za čmeláky Maxim.
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Co se děje ve škole?
Týden s cizinci
Naši školu navštívila po jarních prázdninách vzácná návštěva.
V rámci projektu EDISON zajišťovaný společností AIESEC u nás
učili 4 zahraniční studenti z Egypta, Číny, Indonésie a Turecka.
Každé třídě 2. stupně pověděli zajímavosti o jejich zemích, naučili
děti pár slov v jejich jazycích anebo napsat své jméno v arabštině
a čínštině. S dětmi prvního stupně v hodinách angličtiny hráli hry,
ukazovali jim obrázky z jejich zemí, kreslili pandy nebo batiky.
Děvčata z Číny a Indonésie nám za pomoci 5. a 6. třídy připravila
vynikající suši. Většina dětí ochutnala suši poprvé.
Studenti také poznávali naše tradice, zvyky a zajímavá místa.
Zúčastnili se masopustu ve školní družině, podívali se na Krnov
z radniční věže, zkusili bruslení na zimním stadionu Krystal
v Krnově. Jeden den strávili v ateliéru školy, kam za nimi děti
mohly přijít, aby si popovídaly, vyfotily se, nechaly si nakreslit
obrázky na památku a mnoho dalšího. V odpoledních hodinách
přišla veřejnost, aby se také něco dozvěděla o jiných kulturách.
Naše děti tak měly jedinečnou příležitost procvičit si angličtinu
v praxi. Celý týden se domlouvaly s cizinci pouze anglicky.
Dozvěděly se spoustu zajímavých faktů o jiných kulturách.
A troufáme si i říci, že našly kamarády, za kterými se třeba jednou
do jejich zemí vydají. Děti si tyto 4 návštěvníky natolik oblíbily, že
na konci týdne nezůstalo nejedno oko suché.

Bruslení v MŠ Zátor
Vernisáž vyrobených knih
Ojedinělou výstavu knih jste mohli spatřit 30. 3. v ateliéru školy.
Děti ŠD vystavovaly 15 originálních exponátů ručně vyrobených
knih s vlastnictvím autorských práv. S troškou nadsázky lze
napsat, že tedy máme v družině velmi mnoho mladých spisovatelů
a ilustrátorů. Témata byla různorodá – příroda, zvířata, návody
k deskovým hrám, puberta, život v družině. Zpracování zcela jistě
korespondovalo s věkem, zkušenostmi a tvořivým potenciálem.
Co však určitě dominovalo nad těmito atributy, bylo nadšení,
zápal, proces tvorby, komunikace a radost.
Výstavu shlédli a hodnotili žáci školy, pedagogové, rodiče, naše
kuchařky i vedení školy. Ti všichni hodnotili a shodli se na tom, že
bylo velmi těžké vybrat tři nejlepší. Po sečtení hlasů zněl verdikt
hlasu lidu takto: Nejvíce se líbily Návody k deskovým hrám, Encyklopedie zvířat a příběh O lvovi, který měl rád popcorn.
Odměna ale čekala na všechny, díky kterým jsme prožili tak
krásný den a oslavili společně knihu, jako nedílnou součást dětství,
mládí i dospělosti. Velkou výzvou pro společnost, rodiče i pedagogy je, aby se toto přání stalo skutečností. Pomoci můžeme
všichni...

Tak, jak jsme v loňském roce slíbili, tak jsme letos splnili. 30.
března 2017 ukončilo bruslení 22 začínajících bruslařů z mateřské
školy v Zátoru. Po prvních nejistých krůčcích a pádech na ledě,
někdy i se slzičkami, 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 medailí a diplomů za statečnost a odvahu.
Medaile i pamětní list byl předán trenérům na ledě i starostce
obce Zátor za podporu dětí ve sportovních aktivitách a trenérům
ještě za trpělivost při práci s dětmi. Závěrečné bruslení mohli
navštívit také rodiče, kteří pokroky svých dětí dokumentovali na
kamery i fotoaparáty a byli na ně patřičně pyšní, jak jim to krásně
jde. Děti tento den absolvovaly pobyt na ledě a také „suché“
aktivity – střelbu na branku, poskládání hokejisty, kresby sportu
i prohlídka stroje na úpravu plochy kluziště. Čas velice utekl
a máme tady jaro. Pevně doufám, že jakmile přijde zima, děti své
brusle jen opráší a rychle si vzpomenou, co se loni v na ledě
naučily. Děkuji rodičům za spolupráci a těším se na další.
Fotograﬁe z bruslení můžete shlédnout na stránkách MŠ.
Mohylová Hana, DiS. a Stašková Tereza
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SK Zátor, z.s.
SK Zátor zaštiťuje v současné době fotbal,
hokej, volejbal a posilovnu. SK Zátor má 4
fotbalová mužstva. Mladší přípravka, starší
přípravka, žáci i muži hrají okresní přebor.
Do budoucna je v plánu vytvoření dalšího
mužstva, a to dorostu.
Předsedou SK Zátor je Ladislav Sedlák, místopředsedou je Lukáš
Kuchta. Ve výkonném výboru dále kromě předsedy a místopředsedy zasedají Vladan Bryndáč, Aleš Hoško, Vratislav Hruzík ml.,
Radek Procházka a Přemysl Sedláček. Přípravku vede jako hlavní
trenér Petr Gajdoš, dalšími trenéry jsou Roman Němec a Radek
Natov. Žáky trénuje Rudolf Doričák. Trenérem mužů je Přemysl
Sedláček.
Velká pozornost se věnuje naší fotbalové budoucnosti a tou je
přípravka a žáci, kde hrají děti od 5 do 15 let. Jen v přípravce
trénuje v současné době bezmála 30 dětí. Všechna mužstva
trénují i v zimním období, kdy využívají tělocvičnu ZŠ Zátor.
Fotbalisté vypomáhají při organizaci dětského dne, organizují
plesy nebo zábavy pro veřejnost. Dále pořádají Turnaj starých
pánů, kterého se účastní muži starší 35 let. Diváci si zavzpomínají
a pobaví se.
Fotbalový klub má dobré zkušenosti s obcí Zátor, která poskytuje významnou částku na provoz a sponzoruje některé akce.

Senioři
Každý poslední čtvrtek v měsíci se v 15 hodin setkáme
v kulturním domě. Těšíme se na vaši návštěvu. Prosíme seniory,
aby pátrali po starých fotograﬁích, na kterých je zachycen Zátor
v minulosti.

Knihovna Zátor
Naše republika má mimořádně silnou síť
místních knihoven. V tomto ohledu se nám
nikdo nevyrovná. Tato tradice vznikla už za
první republiky. Víte, že máme více
knihoven než základních škol? Záleží
jenom na nás, jestli tuto nabídku využijeme
ve svůj vlastní prospěch a prospěch našich
dětí.
Aktuálně je velký zájem o tyto knihy, doporučujeme:
Abbotová Rachel - Spi sladce, Boček Evžen – Poslední aristokratka, Aristokratka ve varu, Aristokratka na koni. Často se půjčují
knihy od Táni Keleové-Vasilkové, od Vlasty Javořické a Vlastimila
Vondrušky.
Přijďte v pondělí od 14 do 17 hodin nebo v pátek také od 14 do 17
hodin.
Pavlína Kadlčíková, knihovnice

Farnost
Pozdrav k Velikonocům
Pokoj a dobro všem čtenářům zátorského Zpravodaje. Blíží se
největší křesťanské svátky v roce, totiž Velikonoce. Co se tenkrát
před 1984 lety vlastně stalo? Proč tuto událost křesťané na celém
světě slaví? Oslava Velikonoc vychází původně z židovského
svátku Pascha, oslavy vyvedení izraelského národa z egyptského
otroctví do země zaslíbené. Tuto událost Izraelitům umožnil Bůh,
který Izraelity ochránil před pronásledujícími Egypťany. Na
poděkování za tento dar svobody a na znamení Boží ochrany
každá izraelská rodina obětovala Bohu beránka, který byl bez
vady, a beránkovou krví potřeli rám dveří svého domu, aby dům
uchránili před zkázou.

Před 1984 lety do tohoto svátku vstoupil Ježíš
Nazaretský. Bůh Syn žil na zemi jako člověk
a sám sebe položil na obětní stůl místo beránka, místo stolu
v rodině je to dřevo mučícího kůlu. Ježíš sám bez chyb a hříchu,
čistý a laskavý se za lidi obětuje, aby vykoupil naše hříchy
a umožnil lidem smíření s Bohem Otcem. Prokazuje tak lidem
bezmeznou lásku.
Ne takovou, jak lásku často chápeme dnes my, lásku svazující,
poutající druhého k nám a v podstatě sobeckou, ale lásku obětující
sebe sama za nás všechny. A Ježíš svou bezmocí, bolestí,
utrpením a smrtí nás vykupuje z našich hříchů a ochraňuje před
upadnutím do zla. V Kristově lásce se nám však ponechává plná
svoboda v našem rozhodování a jednání. Bůh se lidem nevnucuje,
ale pouze nabízí příležitost následovat Ježíše v konání dobra
a v šíření Kristovy lásky bez jakýchkoli hranic. Vždyť Ježíš sám,
příslušník vyvoleného židovského národa, překračuje hranici
uzavřené komunity a nabízí se všem lidem, bez ohledu na národnost, rasu, vzdělání, majetek atd. Jaký je to rozdíl od chápání lásky
v té době a dnes?
Troufám si doufat, že historii této lásky zná většina z lidí.
A většina z vás jistě ví, že zmučený a ponížený Ježíš o Velké noci
umírá, aby třetího dne slavně vstal z mrtvých. Po zmrtvýchvstání
nám ukázal, že budeme-li Ježíše následovat, tak po smrti naše
duše vstoupí do království Jeho Otce. A když přijde Ježíš podruhé
na zem, tak dostaneme stejné tělo, jako Ježíš při zmrtvýchvstání.
Přeji tedy nám všem, aby tyto svátky byly pro nás zdrojem radosti z toho, že je tady někdo, kdo nás vysvobodil z nesvobody, miluje
nás bezmezně a nesobecky a vede lidi k plnosti života v Bohu.
Převzato a upraveno od již zesnulého kněze Roberta Mayera,
OFMConv.
Pro farníky nejenom ze Zátoru, ale také z Čakové, Nových Heřminov, Brantic, Lichnova a všech přátel naší farnosti jsou připraveny
tyto sváteční dny:
Zelený čtvrtek v Zátoru od 17:50.
Velký pátek v Zátoru od 17:50.
Na Bílou sobotu od 20:00 v Lichnově.
Na Vzkříšení v neděli v Branticích od 8:00
a v Zátoru od 10:00 hodin.
P. Radim Zielonka
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Staré fotograﬁe
Poznáte je?
Napovím, že se fotografovali na dvoře tzv. internátu, kde
většina z nich bydlela. Děkuji za půjčení paní N. Hellerové
a za zpracování panu J. Matuškovi. Pokud si chcete staré
fotky prohlédnout důkladněji, najdete je na webových
stránkách obce - odkaz na fotogalerii z akcí v obci.
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Kalendář akcí
Stavění máje

sobota 29. dubna 2017, fotbalové hřiště SK Zátor

Retro jízda

sobota 13. května 2017, odjezd 8:30 od ZŠ

Májový koncert - Ilona Tichá

neděle 21. května 2017 17:00, zátorský kostel

Tenisový turnaj o pohár starostky

neděle 28. května 2017 10:00, víceúčelové hřiště

Dětský den - Kouzelný park

sobota 3. června 2017 od 14:00, areál dětského hřiště

Zátorský psí šampión 2017

sobota 17. června 2017 9:30, býv. sad vedle fotbal. hřiště

Zátorské léto

neděle 25. června 2017 od 14:00, park

Zátorská hudební slavnost

sobota 1. července 2017, areál za školou

Opravte si v zátorském kalendáři!
Pro tento rok se zruší Eldorádo na hřišti, ale nebojte se! Místo
Eldoráda proběhne 1. 7. Od 14 hodin v areálu za školou v odpoledních hodinách akce Zátorská hudební slavnost, kde nabídneme
odpolední program pro děti a večer vystoupí kapely, jak bylo
přislíbeno. O podrobném programu budete včas informováni.

Občanské záležitosti
Jubilanti
březen:
Anděla Barešová, Josef Kolář, Josefa Juřičková,
Jiřina Nosálková

Inzerce
Zátorská kyselka
Provozní doba:
pondělí – pátek: 6:00 – 21:00
sobota – neděle: 7:00 – 20:00

duben:
Marie Wysogladová, Ludmila Slezáková
Blahopřejeme a do dalších let přejeme dobré
zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.

Rozloučili jsme se
Josef Matějka
Všem pozůstalým přejeme upřímnou soustrast.

Cyklistický závod O cenu Krnova
21. května Zátorem projede 250 účastníků 32. ročníku
cyklistického závodu „O cenu Krnova“. Pojede se na
tradičním okruhu Krnov - Brantice - Zátor - Lichnov Láryšov - Krnov, se startem a cílem na Hlavním náměstí.
Zátoráci opět zajistí bezpečný průjezd obcí v době od 10
do 14 hodin včetně zdravotnické služby. V minulých
ročnících závodníci i pořadatelé chválili vynalézavé
a vytrvalé zátorské fanoušky!
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Pozvánky na akce
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Zátor škola
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3. TENISOVÝ TURNAJ STAROSTKY OBCE
OBEC

Místa v autobuse jsou však omezená, přihlaste se
pomocí emailu: jirina.mickova@icloud.com nebo
na tel. : 605 133 873.
Společná akce obce Zátor, Města Albrechtic a
jejich sdružených polských obcí.
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Harmonogram

8:30 Zátor škola - odjezd retro autobusem (máte možnost nás doprovázet i
vlastním vozem)
9:30 Třemešná - komentovaná jízda retro vlakem
11:00 Osoblaha - prohlídka muzea a židovského hřbitova
-obědová přestávka
14:00 Osoblaha - přesun vlakem
15:00 Město Albrechtice - koncert dechových hudeb
16:00 - 17:00 - předpokládaný návrat
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Tento zpravodaj vychází pravidelně každý sudý měsíc v posledním týdnu ZDARMA - Do 12. 6. 2017 lze podávat návrhy na příspěvky
do příštího čísla. V tištěné podobně 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 vyadává: OÚ Zátor & ANDERLE studio - Roman Anderle.
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příloha - pověst

ANDĚLSKÉ SVĚTLO
Přijměte tuto zkrácenou pověst jako pozvánku na Zátorské léto.
Podle pověsti Andělské světlo (napsala IRENA ŠINDELÁŘOVÁ,
ISBN 80-85973-67-7) upravila pro potřeby Zátorského zpravodaje
Jana Kadlčíková
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A

známou cestou k vesnici. Znovu a znovu se jí vracela do mysli tato
příhoda a Matylda přemýšlela, co se to vlastně s ní děje. Nikdy
přece nevěřila na zjevení, strašidla a pohádkové bytosti a najednou jako by se sama stala obětí prapodivných čárů a mámení.
Po chvíli zjistila, že pro samé přemýšlení si ani nevšimla, že sešla
z cesty.
Setmělo se.

...
Nad údolím Hradského potoka, který se vlévá v Zátoru do řeky
Opavy, se na kopci zvaném Zátorský vrch (též Trosky) před
staletími vypínal hrad. Na počátku 15. století, kdy tu vládl Bohuš
ze Zátoru, se odehrál tento příběh.

Z dřevěné kůlny na hradním nádvoří se otevřenými dveřmi
ozýval smích a hovor dvou pradlen. Mladší z nich, Matylda,
vyprávěla o tom, co včera zažila.
„Když jsem vyšla z kostela, uviděla jsem podivného člověka. Seděl
na kameni a vypadal jako šedý stín na kamenné hřbitovní zdi. Ale
když jsem se přiblížila na pár kroků, postavil se a já nevěřila svým
očím. Na jeho zádech se leskl, jak se zapadající sluníčko do něj
odráželo, obrovský hrb! Potom natáhl ruku omotanou špinavým
obvazem a požádal mě o almužnu. V tu chvíli jsem zaslechla hlasy
lidí, kteří vycházeli z kostela, ale ti kolem nás prošli bez povšimnutí.
Jako kdyby toho podivného žebráka vůbec neviděli! Podala jsem mu
svůj jediný peníz a popřála mu mnoho dobrého. Muž, který nás
právě míjel, zakroutil hlavou. Bylo to divné. Že bych toho žebráka
viděla jen já? Chtělo se mi utéct, ale zůstala jsem jako přikovaná
a hleděla podivnému zjevení přímo do očí. V nich něco svítilo a já
pořád nevím, jestli to byla radost, nebo smutek. Potom vzal žebrák
mou ruku a přiložil si ji na hrb. Řekl, že jsem se právě dotkla svého
osudu a že kdykoliv v životě pocítím v pravé dlani horkost, budu
vědět, že jednám správně. Nechápala jsem to, ale cítila jsem, jak
moje ruka na jeho zádech sálá žárem. Potom najednou všechno
zmizelo a já jsem se octla na lesní pěšině vedoucí k hradu",
dopověděla Matylda a pohlédla na druhou pradlenu.
Ta plácla rukama do vody a hlasitě se zasmála: „To si museli ti lidé
o tobě myslet pěkné věci, když tě viděli, jak mluvíš do prázdna
a pouštíš minci na zem!" Matylda se uraženě odvrátila, ale v duchu
se rozhodla, že se k té příhodě už nebude nikdy vracet. Co když se
jí to všechno opravdu jenom zdálo?
Nádvořím se rozlehl dusot koňských kopyt. Hradní pán se vracel
se svou družinou z lovu v okolních lesích.
Pradleny zvědavě vykukovaly ze dveří kůlny a pozorovaly lidské
hemžení na dvoře. Když čeledín odváděl unavené koně do stájí,
Matylda vykřikla. Zdálo se jí, že v sedle jednoho z nich sedí hrbatý
žebrák a mává na ni. "Vidíš to, co já?" zavrávorala Matylda. „Jistě,
čeho se lekáš? Ještě jsi neviděla koně?" nechápala pradlena.
„Ty ho vážně nevidíš?" vytřeštila Matylda oči a ještě jednou se
podívala na hřbet koně. Sedlo bylo prázdné. „Asi už opravdu
blázním," pomyslela si a vrátila se raději práci. Zbytek dne už
nepromluvila.
Večer se obě ženy beze slova rozešly a Matylda se vydala

Měsíc, který do té chvíle jasně svítil, vklouzl za mrak a Matylda
tápala v naprosté tmě. Zadul silný vítr, který sfoukl plamínky
hvězd a oživil dosud nehybné stromy tak, že jejich větve ze všech
stran šlehaly Matyldě do obličeje. Ani svůj nářek neslyšela, jak
ticho lesa se náhle proměnilo v směsici skřípajících a rachotících
zvuků. Matylda se zoufale prodírala křovím a prosila nebesa, ať se
alespoň na chvíli rozsvítí, aby uviděla cestu k domovu. Její prosbu
však hned od úst odtrhávaly ostnaté šlahouny ostružin. Až po
chvíli se vymanila z pichlavého sevření a rukama tápala jen do
prázdna.
„Stůj! Málem jsi mě zašlápla! Copak jsi slepá?" vyskočil u Matyldiných nohou malý mužíček, který rozčileně mával malou
lucerničkou, jejíž světlo ozářilo hopsající postavičku, velkou tak
právě do lidské dlaně.
Matylda už věřila, že nic není nemožné, když člověk zapomene
na skutečnost a zabloudí do pohádkového světa. Ani se nelekla.
Prohlížela si mužíčka, který byl tak neskutečný, že se jí snad jenom
zdál. Sehnula se k zemi, aby ho lépe slyšela.
„Divíš se, divíš, kdo asi jsem, že chodím do takové velké tmy s tak
malým světlem, že? Tak si na mne sáhni, ať se přesvědčíš, že nejsem
jen nic! Asi jsi toho ještě ve svém životě příliš neviděla, když se pořád
sama sebe ptáš, co je sen a co je skutečnost," vyslovil skřítek
otázku, která už už chtěla vypadnout z Matyldiných úst.
Matylda se ještě více schýlila a jemně pohladila skřítka po hlavě.
Ucítila, jak se jí po dlani rozlévá teplo. Vzpomněla si na žebráka
a věděla, že se nemusí ničeho bát a že může beze strachu následovat skřítka do jeho pohádkového světa.
Vítr rozehnal mraky a uklidnil se. Nebe se znovu rozzářilo tisíci
světel. „No konečně vidím už dál než na tvé nohy," spokojeně
zamručel skřítek a Matylda se rozhlédla. Stáli na pasece, kde mezi
pařezy čněla do výšky obrovská hromada kamení.
Matylda ho následovala až k místu, kde se skřítek zastavil, položil
lucerničku na zem a sfoukl plamen. „Teď už světlo nebudeme
potřebovat. Tam, kam tě zavedu, je jasu víc než dost."
Vytáhl z kapsy malinký bílý oblázek a hodil jej na hromadu
kamení. Ta najednou úplně zmizela a kamínek propadl velkým
otvorem do země. „Tak. Tady se jednou za tři sta let rodí andělé
a po stříbrném žebříku stoupají k nebesům.“ Skřítek se naklonil
přes okraj jámy, vyzval Matyldu, ať učiní totéž, a dodal: „A já tady
hlídám ten žebřík, aby po něm nevylezl někdo nepovolaný."
Matyldiny oči se zalily tak jasným a zářivým světlem, že musela
na chvíli přivřít víčka, aby ji snad neoslepilo. Pomyslela si, že toto
světlo může pocházet snad jen z drahých klenotů či zlatých
pokladů ukrytých tam kdesi dole.
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„To světlo, které málem propálilo
tvé oči, nevychází z pokladů. Tak
jasně svítí jenom čistá duše a já ti
teď nabízím, že můžeš trochu toho
světla nabrat a protřít si jím oči,
abys v životě vždy viděla pod
povrch věcí a také to, co se skrývá
za světem viděným pouhýma
očima.
Od tohoto okamžiku budeš obdařena andělským světlem, pomocí
něhož budeš moci pomáhat lidem.
Ale nikdy nezapomeň! Ti, kdo byli
takto obdařeni, si musí být vědomi
toho, že tento dar nedostali proto,
aby se povyšovali nad ostatní, ale
proto, aby jim sloužili!"
Teplo z Matyldiny pravé dlaně se
šířilo až k lokti. Nabrala světlo
rukou a potřela si oči. Když se
potom rozhlédla, viděla, jak sedí
na pařezu uprostřed paseky,
opodál se leskne hromada kamení
a po skřítkovi ani památky.
Tentokrát se už ničemu nedivila.
Dobře věděla, že za chvíli vstoupí
na cestu vedoucí do úplně jiného
světa, než v jakém žila dosud.
Když se Matylda po pěšině, která
se znenadání objevila po její
pravici, dostala z lesa a spatřila
první vesnické domky, obrátila se
ještě naposledy k místům, kde stál
zátorský hrad. Věděla, že se tam
už nikdy nevrátí.
Matylda poznala místo, odkud
vzlétají andělé, a její život se
změnil. Netrvalo dlouho a po
celém kraji se rozneslo, že bývalá
pradlena byla obdařena andělským světlem, které proudí z její
pravé dlaně. Vědělo se, že když
přiloží svou ruku k nemocnému,
vyléčí všechny jeho neduhy. Zvěsti
o těchto zázračných uzdraveních
se šířily od úst k ústům a přežívaly
ve vyprávění místních obyvatel
ještě dlouhá staletí po Matyldině
smrti.
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Mnoho lidí se vydávalo do zátorských lesů a hledali místo, odkud vzlétají andělé. Nikdo z nich však prý už nepotkal malého skřítka,
který by někomu dovolil nabrat andělského světla do dlaní.
Ale kdo ví? Hromady kamení tam leží dodnes a skřítkové vstupují do života lidí tehdy, když to nikdo nečeká.

