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Před dvaceti lety postihla naši vesnici katastrofální povodeň.
V novém čísle najdete:

Vážení spoluobčané
Ještě jsme se nestihli potěšit z blahodárného působení slunečních
paprsků, rozkvetlého léta, koupání, dovolených a je tady konec
prázdnin a podzim klepe na dveře.

Komentovaný zápis zastupitelstva obce
3.místo - Vesnice roku 2017

Chci popřát vedení naší školy, všem
zaměstnancům, pedagogům a samosamozřejmě žákům, šťastný vstup do nového školního roku.
Přání patří zejména našim prvňáčkům, aby se jim v novém
prostředí líbilo, aby si našli nové kamarády, získali nové zážitky,
vědomosti, aby jim učení přinášelo samou radost a potěšení.

Slovo starostky

Chci poděkovat všem, kteří svými předzahrádkami a rozkvetlými
okny zdobí naši krásnou obec, chci poděkovat všem, kteří pečují
o veřejná prostranství, kosí trávu i před svými domy. To vše je
součástí jednoho velkého celku a i díky tomuto úsilí je naše obec
stále krásnější. Proto také podpoříme soutěž o rozkvetlé okno,
balkon, předzahrádku. Připojíme se k úsilí realizací několika
záhonů s růžemi, které nám pomohou vysázet a o které budou
pečovat dobrovolníci ze Zátorského klubu seniorů. Děkujeme jim
za nabídku a iniciativu.
Mám opravdu velkou radost z ocenění v soutěži „Vesnice roku“,
raduji se z úspěchu, který je zásluhou nás všech. Našich složek
a jejich aktivních členů, občanských iniciativ, školy, farnosti. Těm
všem patří uznání a poděkování.

Dětský den - Kouzelný park
Zátorská hudební slavnost
Kalendář událostí a pozvánky

PRÁVNÍ A EKONOMICKÉ
PORADENSTVÍ NA OBCI
pro občany zdarma
28. 8. 2017, 25. 9. 2017, 30. 10. 2017
vždy od 15.00 do 17.00 hodin

Chci se s Vámi podělit také o radost ze získaných dotací:
Na opravu čtvrté božítělové kaple – 222 tis. Kč,
od Ministerstva kultury České republiky.
Na opravu bývalé evangelické kaple téměř 400 tis. Kč,
od Ministerstva pro místní rozvoj České repubilky.
Na zakoupení štěpkovače a padesáti kompostérů pro ty,
kteří ještě nemají, od Státního fondu životního
prostředí.

Ani o prázdninách jsme nezaháleli. Připravili jsme pro Vás spoustu
pěkných akcí na podzim, o kterých se dočtete uvnitř našeho listu,
zorganizovali jsme zájezd pro naše seniory a rodinné příslušníky
do Polska. A připravujeme další aktivity.
Těším se na další spolupráci s Vámi a věřím, že 1. 9. 2017 společně
zhodnotíme uplynulé období a určitě vymyslíme věci, které nás
budou bavit a budou nám přinášet radost.

Salome Sýkorová, starostka obce

„Proto jest obec, jest společnost, aby, co jednotlivý sám dovésti nemůže, spojené síly dokázaly.“
Karel Havlíček Borovský
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Aktuální informace
Komentovaný zápis ZO
Program 20. zasedání ZO konaného 21. 6. 2017
1. Zahájení.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele.
3. Kontrola plnění usnesení.
4. Návrh programu.
5. Rozpočtové opatření č. 4.
6. Závěrečný účet a účetní závěrka Obce Zátor k 31. 12. 2016.
7. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.
8. Smlouva o kontrolní činnosti ZŠ a MŠ Zátor.
9. Smlouva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
10. Smlouva o přezkoumání hospodaření DSO Loučka za rok 2017,
účetní závěrka, závěrečný účet, přezkoumání hospodaření r. 2016.
11. Příkazní smlouva TDI (technický dozor investora) Sportovní areál.
12. Příkazní smlouva AD (autorský dozor) Sportovní areál.
13. Cenová nabídka BOZP Sportovní areál.
14. Plán oprav MK na rok 2017.
15. Projekt „Blíž ke hvězdám“ – Bumblebees –
využití odkoupené vodárny.
16. Dotace, investice, opravy na rok 2017 – MMR – sportovní ovál
škola, bezbariérový úřad, škola, zeleň ke kapličce.
17. Odpisový plán obce Zátor na rok 2017.
18. Zástupce na Valné hromady společnosti VaK Bruntál, a. s.
19. Dotace SK – soustředění dětí.
20. Opravy kancelářských prostor v MŠ a nákup traktůrku na kosení
trávy – žádost ředitelky školy.
21. Směnná a kupní smlouva Římskokatolická farnost Zátor.
22. Smlouva s SK Zátor o účelovém využití schválených prostředků.
23. Zprávy starostky: Hry bez hranic, o přípravě vernisáže k 20 letům
od ničivých povodní, vydání „Sborníku 20 let poté“, příprava
Zátorského léta, Zátorských hudebních slavností.
24. Diskuze, různé, závěr.

ZO Zátor se sešlo v nadpoloviční usnášeníschopné většině
v počtu 8 (1 - Lukáš Kuchta omluven, neomluven 0). Zasedání
vedla starostka obce Ing. Salome Sýkorová.
ad 5. Rozpočtové opatření č. 3.
Starostka obce předložila návrh rozpočtového opatření
č.
4/2017: Příjmy: 56.500,- Kč. Výdaje: 566.408.- Kč. Financování:
509.908,- Kč. Důvodová zpráva: Starostka obce informovala
o navýšení příjmů o dotace na VPP. Oprava malotraktoru, oprava
střechy ČOV, sportovci – individuální dotace, vícepráce garáž.
Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 1 zápisu. Vypracovala
ekonomka obce paní Lenka Skřivánková. Uč. 308/06/17 Schváleno
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
ad 6. Závěrečný účet a účetní závěrka Obce Zátor k 31. 12. 2016.
Starostka předložila závěrečný účet obce včetně účetní závěrky za
rok 2016. Důvodová zpráva: Základní účet: 10.720.536,41 Kč, účet
ČNB: 1.615.861,46 Kč, sociální fond: 18.864,07 Kč. Uč. 309/06/17
Schváleno (pro 8, proti 0, zdržel se 0)

červenec
srpen
ad 7. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.
Starostka obce předložila zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření dle zák. 93/2009 Sb., o auditorech..., zákona
128/2000 Sb., o obcích, obecních zřízeních a zákona 420/2004 Sb.,
o přezkoumání hospodaření ÚSC. Důvodová zpráva: Byla
předložena zpráva nezávislého auditora fa DIRECT ECONOMY,
a. s. Ing. Vladislava Šupy s výrokem „Nebyly zjištěny chyby
a nedostatky dle příslušných zákonů 420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření ÚSC“. Proto nebyla navržena žádná opatření. Uč.
310/05/17 Schváleno (pro 7, proti 0, zdržel se - p. Stanislav Štefela)
ad 8. Smlouva o kontrolní činnosti ZŠ a MŠ Zátor.
Starostka obce předložila návrh výše uvedené smlouvy s ﬁrmou
DIRECT ECONOMY, a. s., se sídlem Malešická 1936, Praha 3.
Důvodová zpráva: Výše uvedená ﬁrma realizuje v ZŠ a MŠ kontrolní činnost již několik let. Současně jim poskytuje i metodickou
pomoc. Cena služby 22.000,- Kč + DPH. Uč. 311/06/17 Schváleno
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
ad 9. Smlouva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
Starostka obce předložila návrh smlouvy s ﬁrmou DIRECT ECONOMY, a. s., se sídlem Malešická 1936, Praha 3. O přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017. Důvodová zpráva: Výše uvedená
ﬁrma realizuje kontrolní činnost pro obec již několik let a poskytuje i metodickou pomoc. Cena činí 25.000,- Kč + DPH. Uč. 312/06/17
Schváleno (pro 7 , proti 1 - p. Štefela Stanislav, zdržel se 0)
ad 10. Smlouva o přezkoumání hospodaření DSO Loučka za rok
2017, účetní závěrka, závěrečný účet, přezkoumání hospodaření
za rok 2016.
Zastupitelstvo obce Zátor schvaluje smlouvu o přezkoumání
hospodaření DSO Loučka na rok 2017 s MSK. Schvaluje závěrečný
účet a účetní závěrku k 31. 12. 2016 a schvaluje přezkoumání
hospodaření DSO Loučka za rok 2016. Důvodová zpráva: Přezkoumání hospodaření DSO Loučka bylo s výrokem „bez výhrad,
nebyly zjištěny chyby a nedostatky“, tedy nebyla přijata žádná
opatření. Uč. 313/06/17 Schváleno (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
ad 11. Příkazní smlouva TDI (technický dozor investora)
Sportovní areál.
Starostka obce předložila návrh příkazní smlouvy na výkon TDI
Sportovní areál Zátor. Důvodová zpráva: Vybrán byl Ing. Vladimír
Šarman na základě poptávkového řízení. Výběrová komise ve
složení všech přítomných členů ZO. Obálky otevíral Ing. Jiří
Albrecht. Uč. 314/06/17 Schváleno (pro 6, proti 0, zdrželi se 2 - p.
Stanislav Štefela, p. Václav Křivák)
ad 12. Příkazní smlouva AD (autorský dozor) Sportovní areál.
Starostka obce předložila návrh příkazní smlouvy na AD Sportovní
areál Zátor. Důvodová zpráva: Byla schválena příkazní smlouva
autora projektu Ing. Petra Guňky na celou dobu realizace projektu. Uč. 315/06/17 Schváleno (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
ad 13. Cenová nabídka BOZP Sportovní areál.
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s cenovou nabídkou
pro výkon BOZP od dvou uchazečů. Důvodová zpráva: Byla přijata
levnější nabídka pana Ing. Vladimíra Šarmana. Uč. 316/06/17 Bere
na vědomí (pro 7, proti 0, zdržel se 1- p. Václav Křivák))
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ad 14. Plán oprav MK na rok 2017.
Starostka předložila plán oprav místních komunikací na rok 2017.
PD včetně rozpočtů zpracuje Ing. Guňka Petr, zaměření, polohopis - Ing. Jiří Albrecht. Důvodová zpráva: Ing. Petr Guňka připraví
zastupitelstvem schválené úseky pro realizaci oprav tak, abychom
mohli vyhlásit soutěž. Položkové rozpočty budou zpracovány do
tří celků, které se budou soutěžit komplexně. Členy výběrové
komise budou ti členové zastupitelstva, kteří projeví o účast
zájem. Předpokládaný termín realizace – září, říjen 2017. Snímek
z katastrální mapy s vyznačením zamýšlených oprav tvoří přílohu
č. 2 zápisu. Opravy budeme provádět z vlastních zdrojů. Uč.
317/06/17 Bere na vědomí (pro 8 , proti 0, zdržel se 0)
ad 15. Projekt „Blíž ke hvězdám“ – Bumblebees – využití
odkoupené vodárny.
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s návrhem projektu,
včetně způsobu ﬁnancování. Pan Kamil Krmášek seznámil
s podrobnostmi a cíli projektu. Žádost o dotaci bude podána přes
Euroregion Praděd, obec Zátor bude partnerem projektu Miasta
Biala. V rámci projektu Slezsko bez hranic – nová vyhlídková místa.
Destinace budou spojeny vyznačenou cyklostezkou. Předpokládaná hodnota projektu je cca 4,3 mil. Kč, spoluúčast obce činí
15 % z celkových uznatelných nákladů. Důvodová zpráva: Máme
jedinečnou možnost získat ﬁnanční prostředky na neobvyklý
projet. Bude sloužit jednak potřebám výuky, kroužku mladých
přírodovědců i jako zajímavý turistický cíl. Bez získání dotace se
projekt nebude realizovat. Uč. 318/06/17 Schváleno (pro 8, proti 0,
zdržel se 0)
ad 16. Dotace, investice, opravy na rok 2017 – MMR – sportovní
ovál škola, bezbariérový úřad, škola, zeleň ke kapličce.
Starostka obce seznámila všechny přítomné s chystanými projekty. Sportovní ovál u školy, žádost o dotaci MMR. Bezbariérová
škola a úřad – IROP MMR. Zeleň liniová ke kapličce – OPŽP.
Důvodová zpráva: Všechny výše uvedené projekty jsou již
zpracovány, stačí jen podat žádost o dotaci na příslušné ministerstvo. Projekt na liniovou zeleň byl již podán, čekáme na výsledek.
Uč. 319/06/17 Schváleno (pro 7, proti 0, zdržel se 0). Ing. Jiří
Albrecht se vzdálil, nebyl přítomen hlasování.
ad 17. Odpisový plán obce Zátor na rok 2017.
Starostka obce předložila odpisový plán obce Zátor na rok 2017 ve
výši 1.445.568,- Kč. Důvodová zpráva: Odpisová doba jednotlivých
movitostí a nemovitostí je dána vnitřní směrnicí. Uč. 320/06/17
Schváleno (pro 7 , proti 0, zdržel se 0). Ing. Jiří Albrecht se vzdálil,
nebyl přítomen hlasování.
ad 18. Zástupce na valné hromady společnosti VaK Bruntál, a. s.
Starostka obce předložila návrh zastoupení starosty na Valných
hromadách VaK Bruntál, a. s. – Stanislav Štefela, Lukáš Kuchta.
Důvodová zpráva: Starostka obce, vzhledem ke skutečnosti, že je
členkou dozorčí rady, nemá právo hlasovat na valné hromadě,
proto toto právo obce musí vykonat schválený zástupce. Volíme
zástupce dva, vzhledem k zastupitelnosti. Uč. 321/06/17 Schváleno
(pro 7 , proti 0, zdržel se 1 - p. Stanislav Štefela). Ing. Jiří Albrecht
byl přítomen hlasování.
ad 19. Dotace SK – soustředění dětí.
Starostka obce předložila návrh pana Vratislava Hruzíka
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na soustředění mladých fotbalistů. Důvodová zpráva: Děti získají
nové zručnosti a dovednosti, podpoříme utužování kolektivu
mladých sportovců. Schválená výše dotace činí 20 tis. Kč. Uč.
322/06/17 Schváleno (pro 7 , proti 0, zdržel se 1 - p. Kamil Krmášek)
ad 20. Opravy kancelářských prostor v MŠ a nákup traktůrku na
kosení trávy – žádost ředitelky školy.
Starostka obce předložila návrh ředitelky školy Bc. Mgr. Barbory
Šovčíkové na zakoupení malotraktoru na kosení trávy – do 100 tis.
Kč a návrh na opravu kancelářských prostor MŠ Zátor ve výši cca
200 tis. Kč. Důvodová zpráva: Ředitelka školy zdůvodnila své
požadavky urychlením prací na údržbě zeleně. Opravu kanceláří
zvětšením prostor na úkor nevyužitých půdních prostor. Uč.
323/06/17 Schváleno (pro 8 , proti 0, zdržel se 1 - p. Václav Křivák)
ad 21. Směnná a kupní smlouva Římskokatolická farnost Zátor.
Starostka obce předložila návrh směnné a zároveň kupní smlouvy
s Římskokatolickou farností Zátor. Obec Zátor směňuje své
pozemky parc. č. 8 a parc. č. 1178/4 (nabyvatel Římskokatolická
farnost Zátor) za část pozemku parc. č. 6/1 (nabyvatel Obec Zátor)
vše v k. ú. Zátor. Účastníci směny nemají vůči sobě žádné další
závazky. Obec Zátor odkoupí od Římskokatolické farnosti Zátor
část parcely dle GP č. 613-1/217 parcelu 2/2, druh pozemku zahrada,
evidovaná výměra 288 m². Dohodnutá cena je 70 000,- Kč. Je
dohodnuté plnění formou výstavby pergoly na pozemku
Římskokatolické farnosti Zátor do výše 70 000,- Kč. Důvodová
zpráva: Dojde pouze k narovnání vztahů týkajících se vlastnictví.
Pozemek pod márnicí, která je v majetku farnosti, převede obec
farnosti, naopak pozemek pod pergolou připadne obci. Obec pak
odkoupí pozemek v okolí pomníku obětem I. a II. světové války za
dohodnutou cenu 70. 000,- Kč (Plnění však nebude ﬁnanční, ale
v této hodnotě obec postaví na pozemku farnosti pergolu.)
Starostka obce je pověřena podpisem směnných a kupních smluv.
Budou vyhotoveny znalecké posudky. Smlouvy připraví Ing. Josef
Albrecht. Návrh byl předem projednán s panem farářem Mgr.
Radimem Zielonkou a ten s tímto souhlasil. Uč. 324/06/17 Schváleno (pro 8 , proti 0, zdržel se 1 – p. Václav Křivák)
ad 22. Smlouva s SK Zátor o účelovém využití schválených
prostředků.
Starostka obce předložila návrh smlouvy s SK Zátor narovnávající
vztah a možné ﬁnanční využití prostředků, které jim obec v rámci
rozpočtu schválila. Důvodová zpráva: Návrh smlouvy byl předem
projednán a schválen vedením SK Zátor. Členové zastupitelstva
byli s jejím zněním také seznámeni. Uč. 325/06/17 Schváleno (pro
8, proti 0, zdržel se 1 – p. Václav Křivák)
ad 23. Zprávy starostky: Hry bez hranic, o přípravě vernisáže
k 20 letům od ničivých povodní, vydání „Sborníku 20 let poté“,
příprava Zátorského léta, Zátorských hudebních slavností.
Zprávu starostky o konání Her bez hranic, zprávu o přípravě
vernisáže k 20 letům od ničivých povodní, vydání „Sborníku 20 let
poté“, příprava Zátorského léta, Zátorských hudebních slavností.
Uč. 326/06/17 Bere na vědomí (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
ad 24. Diskuze, různé, závěr.
Diskuze probíhala i v průběhu jednání, nejožehavější téma byl
sportovní areál. Diskuze na téma získání 3. místa „Vesnice roku“.
Informace ke sběrnému dvoru.
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Chystáte děti do školy?
Česká pošta s. p. Zátor v sídle OÚ Zátor 107 zve všechny
rodiče k nákupu školních potřeb a knih pro děti, dětských
omalovánek a psacích potřeb za příznivé ceny. Co nemáme,
obratem objednáme. Prosím, podpořte svými nákupy obrat
zátorské pošty v zájmu udržení pobočky.

COOL
WAVE 10

MINI
WAVE 6

OPTIMAL
WAVE 8

« 10/8 Mbit/s
« bez omezení dat
«
« instalace zdarma

« 6/6 Mbit/s
« bez omezení dat
«
« instalace zdarma

« 8/8 Mbit/s
« bez omezení dat
«
« instalace zdarma

297

Životní prostředí
Kompostéry
Informujeme občany, že Zátor ve spolupráci s Mikroregionem
Krnovsko získal v rámci dotačního projektu nakládání s bioodpadem 50 kusů kompostérů o objemu 1400 litrů, zelené barvy,
kónického tvaru od výrobce Container Trading WFW GmbH
Rakousko. Zájemci o kompostéry se mohou hlásit na OÚ v Zátoru
do 8. 9.2017. Upozorňujeme, že přednostně budou uspokojeni ti,
kteří doposud kompostér formou zápůjčky z DSO Loučka nezískali. Děkujeme za pochopení.

TOP
FLOW 30

NICE
FLOW 20

« 30/10 Mbit/s
« bez omezení dat
«
« instalace zdarma

« 20/8 Mbit/s
« bez omezení dat
«
« instalace zdarma

Uvedné ceny s DPH

POWERFUL
FLOW 25

*

« 25/10 Mbit/s
« bez omezení dat
«
« instalace zdarma

*

Rychlost uvedena jako Download/Upload

Ceny platné od 1.8.2017

*

E*
AKC
WiFi router
ZDAR MA

Upozornění pro uživatele kompostérů
Připomínáme občanům, aby dbali na dodržování pokynů při
používání kompostérů. Pokud zapomenete na prolévání vodou,
může dojít k samovznícení. Doporučujeme umísťovat kontejner
v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.

AC

Dostupné jen
ve vybraných lokalitách

775 775
223223
233
233
internet@isfo.cz
www.isfo.cz
www.isfo.cz

Albrechtická 31
Krnov, 794 01

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr je řádně dokončen. Čeká se ještě na dopracování
posledních dokladů, kontrolu z hygieny a od hasičů, zpracování
provozního řádu a následného kolaudačního rozhodnutí. Poté
začne sběrný dvůr sloužit občanům Zátoru, předběžně v říjnu
2017. Svoz velkoobjemového odpadu zůstane zachován.

STOJÍTE NAD PROPASTÍ SVÝCH DLUHŮ?
NENECHTE SE DLUHY STÁHNOUT K ZEMI!

ZBAVTE SE AŽ 70% SVÝCH DLUHŮ
JEDNOU PRO VŽDY!

Sběrný dvůr Zátor
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií –
Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

5 Kč
50 Kč

Předmětem podpory je výstavba a vybavení
sběrného dvora v obci Zátor. Realizací tohoto
projektu dojde ke zkvalitnění nakládání
s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování
či třídění o 148t/rok.

Máme 100% úspěšnost
povolení oddlužení.

ODDLUŽENÍ JE ŘEŠENÍ!!!
5 Kč

50 Kč

10 Kč

Sepíšeme Vám Insolvenční návrh na povolení oddlužení .

Celkové způsobilé výdaje: 3 411 511 Kč
Dotace EU: 2 899 784 Kč (85%)
Příspěvek příjemce podpory: 511 727 Kč (15%)

Pokud jste věřitel dlužníka v insolvenci, sepíšeme Vám přihlášku do Insolvenčního řízení.

Datum zahájení realizace projektu: 1. 7. 2016
Datum plánovaného ukončení projektu: 30. 6. 2017

Návrh na povolení oddlužení musí být sepsán a za dlužníka podán jen insolvenčním správcem, advokátem, notářem, soudním exekutorem, akreditovanou osobou.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Obec Zátor
ČISTOTA
VODY

KVALITA
OVZDUŠÍ

ZPRACOVÁNÍ
ODPADU

OCHRANA
PŘÍRODY

Oddlužení je možné jak pro fyzické osoby tak i pro OSVČ.
ENERGETICKÉ
ÚSPORY

JUDr. Ing. Daniela Majzliková , LL. M.
Insolvenčni správce

T: +420 608 755 079

A: Opavská 522/ 5, 794 01 Krnov
W: insolvencnipravo.eu

E: pravnik@insolvencnipravo.eu
FaceBook: Insolvenční kancelář Krnov

+420 608 610 965
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srpen

Ze života obce
Vesnice roku 2017

Zátorský

zpravodaj
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akcí pro občany.
Jaké máme plány?
V příštím roce, pokud budou mít občané zájem a chuť soutěžit,
můžeme se přihlásit i do soutěže O vesnici přátelskou rodinám
a seniorům. V této oblasti máme co ukázat. Možná se pustíme
znovu do Vesnice roku. To záleží na přání občanů.

Zátorský psí šampion

(sobota 17. 6. 2017 v bývalém sadu vedle fotbalového hřiště)
Již od rána nás provázelo nepříznivé počasí, to však nic nezměnilo na tom, že se akce zúčastnil vysoký počet pejsků a jejich
majitelů. Původně jsme měli přihlášených cca 75 pejsků, avšak
den, dva dny předem nám svou účast několik majitelů odřeklo
a v den konání výstavy také pár nedorazilo, nejspíše kvůli výše
zmíněnému počasí. Konečný počet zúčastněných pejsků se
vyšplhal asi k 65, tudíž nám zůstalo pár sponzorských dárků, které
byly určeny pro všechny účastníky, a tak jsme je rozdělili do tašek
výhercům. Musíme ale říct, že oproti loňskému ročníku, kdy se
akce zúčastnilo "pouze" 45 pejsků, je to úspěch.

Pěkná řádka jmen těch nejúspěšnějších se už ve zpravodaji
objevila. Proč si dovolujeme napsat, že jsou naši? Při každém
závodě reprezentují naši vesnici tím nejlepším možným
způsobem. Uvědomujeme si, že život sportovců je mimořádně
nákladný, proto přispíváme na jejich sportovní činnost i na
sportovní oddíly, ve kterých působí naši mladí. Přejeme zdraví,
vytrvalost, radost z úspěchů. Blahopřejeme a děkujeme jejich
rodinám za dobrou výchovu.

Jan Štefela
Třetí místo jsme s občany společně oslavili na Zátorském létě. Pro
všechny zúčastněné složky chystáme poděkování na 1. září 2017 v KD.
Jaké to bylo ve Větřkovicích?
Za Zátor jela do Větřkovic převzít ocenění starostka Salome Sýkorová, kterou doprovázely Jana Kadlčíková a Jarmila Foksová.
Obyvatelé nás mile přivítali štamprlí výborné slivovice. Usadili nás
do hasičského vozu a pan starosta nám ukázal opravený kostelík
a kapličku, na kterou jsou velmi pyšní. Samozřejmě nezapomněl
říct několik slov z historie i současnosti obce. Bylo těžké najít v ní
dům, kde by neměli na oknech květiny. Pořadatelé byli výborně
připraveni (sportovní areál, program – chrámový sbor, sbor
myslivců …., občerstvení). Starali se o nás jedinečně.
Co jsme dostali a jak jsme s odměnou naložili?
Umístili jsme se, jak všichni víte, na třetím místě v kraji a získali
jsme 100 000 Kč. Část ﬁnančních prostředků rozdělíme mezi
složky a zbývající peníze použijeme na realizaci společenských

Již při vstupu byly všem účastníkům předány bohaté tašky
s dárky. Všichni byli moc nadšeni. Posuzování probíhalo
v 8 kategoriích, kdy byla odměněna první tři místa, někdy 4,
z důvodu vysokého počtu psů v kategorii, věcnými dary od vás,
našich sponzorů, a poháry. Poté byl vyhlášen absolutní vítěz
výstavy, kterým se stal voříšek z útulku, pejsek Coudy, pana
Lukáše Družby z Vratimova.
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Dále jsme vyhlásili pejska sympaťáka, který byl taktéž odměněn
spoustou dárků. Poté probíhaly doprovodné soutěže: dítě a pes,
nejlepší trik, psí karneval, psí pár a nejrychlejší pár, kde byla oceněna také první tři místa v každé soutěži. Soutěží se zúčastnili opravdu jen ti vytrvalí, kteří zvládli čekat od rána v chladu a mrholení až
do odpoledních hodin.
Během dne probíhala i tombola, jejíž výtěžek bude použit na
nákup darů pro psí útulek ve Slezských Pavlovicích. Z tomboly se
nakonec vybralo neuvěřitelných 3500 Kč. Musím říct, že lidé byli
opravdu velmi štědří a i do kasičky přispěli částkou 1000 Kč na
nákup granulí a věcí pro útulek.
Jsem velmi ráda, že se letošní ročník opravdu vydařil a věřím, že
v příštím bude účast ještě vyšší. Nejvíce nás potěšila poděkování
a přísliby účasti i v dalším ročníku od mnoha účastníků. Hlavní dík
ovšem patří našim sponzorům, bez kterých by opravdu tato akce
nemohla vzniknout. Děkuji!
Za organizátorský tým Kofroňová Petra
Odkaz na fotky z akce: http://zatorskypsisampion.rajce.idnes.cz/
Zatorsky_psi_sampion_2017/
Výsledky: http://psi-sampion.webnode.cz/vysledky/
S útulkem ve Slezských Pavlovicích má naše obec smlouvu o odchytu a umístění volně pobíhajících či zatoulaných psů, takže jsme rádi,
že vybraný příspěvek putoval právě tam. Je to služba placená
a měsíční pobyt jednoho mazlíčka vyjde obec zhruba na 3 000 Kč,
odchyt psa pak na 1000 Kč.
S. Sýkorová

Dětský den – Kouzelný park
Všechno to začalo na „Vesnické zabíjačce“, tam jsme se
s organizátory dohodli, že celkový výtěžek z prodeje masových
výrobků použijeme jako základ na nějakou pěknou aktivitu pro
děti. Nikoho z nás však nenapadlo, že se nám podaří uspořádat
tak velkou a krásnou akci jako byl letošní Dětský den pro všechny
místní, ale i přespolní děti.

červenec
srpen
vlastně věnováno dětem a kde jinde dělat akci pro děti než na
prostoru jim určeném. Škola dala svolení využít část jejich
venkovních prostranství a zázemí.
Slovo dalo slovo a už jsme začali rozvíjet plány a vize našeho
Kouzelného parku. Když jsme se poprvé sešli, nastínili jsme
program a začal kolotoč realizování a organizování. Nejdůležitějším úkolem bylo dát dohromady partu dobrovolníků, kteří by byli
bez nároku na odměnu ochotni obětovat spoustu volného času,
tak abychom mohli dětem připravit krásné odpoledne. Hned jsem
věděla, na koho se obrátit a oslovení „Kanálníci“ nezklamali.
Nebylo je třeba dvakrát přemlouvat, naopak, ihned přislíbili
aktivní pomoc. Již několik takových akcí uspořádali, vše tak bylo
v dobrých rukou. Sami si vymysleli herní program a soutěže
v parku a k tomu přidali i pohádkové masky.
Začala práce neméně snadná, zajištění ﬁnančních i neﬁnančních
sponzorských darů, oslovení agentur na kulturní program,
zajištění hudební produkce, občerstvení, poskytnutí zázemí pro
kuchyň, sociální zázemí, výroba rekvizit, dárkových balíčků
a odměn pro děti, zapůjčení stolů a lavic, postavení stanu, úprava
celého okolí a spousta věcí, bez kterých nelze nic takového
uspořádat.
V sobotu od brzkého rána se kolem školy a parku začalo pilně
pracovat na tom, aby odpoledne svítily všem dětem oči úžasem.
A myslím si, že se nám to i povedlo.
Na atletický ovál připlula velká nafukovací loď v doprovodu
nafukovacího hradu. V parku se usídlili malovaní skřítci, ti poukazovali na to, kde všude se nachází pohádková postava se
soutěžním úkolem. Ve dvě hodiny odpoledne vše vypuklo, děti
obdržely hrací karty a vydaly se užít si nádherného slunečného
dne protkaného spoustou her. Každý soutěžící dostal na osvěžení
ledový nanuk od mrože a v cíli na děti čekala malovaná medaile,
pitíčko a balíček dobrot i jiných odměn. Stanoviště měla prověřit
dětské smysly, tvořivý cit, pohybové schopnosti či si u nich jen tak
zadovádět. Nechyběla ani živá zvířátka, jako je koník či výstavní
králíčci. Prostor u tělocvičny se proměnil ve Školu kouzel samotného Herryho Pottera, který dětem předvedl své umění a něco
málo je i naučil. Klauni vyráběli balónková zvířátka na přání a hned
vedle něj si mohl každý vyrobit vlastní obrázek z vosku. Celou
atmosféru doprovázela veselá reprodukovaná hudba a občerstvení bylo také bohaté.
Závěrečným úkolem celého odpoledne bylo skácet májku před
základní školou. Za doprovodu publika se hoši z SK Zátor chopili
seker a celoměsíční krásu obce slavnostně přivedli k zemi. A jak se
již u nás stalo dobrým zvykem, na požádání se přidaly i ostatní
složky obce. Tvořili jsme tak velký spolupracující celek a mohli
jsme toho nabídnout opravdu mnoho.
Dobrovolně se připojili se svým programem: příznivci hospůdky
Na Elektrárně, členové SK Zátor, ČČK, JSDH, pracovnice školní
jídelny a Batoláček.

Již mnohokrát mne napadlo, že park u školy a prostory kolem
jsou krásné a přímo si říkají o to, aby sloužily široké veřejnosti.
Líbila se mi hlavně ta myšlenka, že je to centrum obce, které je

Jsem si vědoma toho, že v naší obci máme vedení, které vždy
a moc rádo podpoří aktivitu, která je ve prospěch občanů. Mohla
jsem tak bez obav oslovit zastupitele obce, seznámit je s naším
úmyslem a jsem moc ráda, že nám vyšli vstříc a pomohli nám
doﬁnancovat některé z aktivit.

červenec
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Zábavného odpoledne se zúčastnilo cca 200 dětí za doprovodu
rodičů a ostatní veřejnosti. Vybrané dobrovolné vstupné z této
události bude použito na zvelebení parku nebo dětského hřiště či
místními stolaři, co by bylo vhodného a sloužilo to dětem.
Hlavní organizátoři akce (Jiřina Míčková ml., Markéta Měsícová,
Petra Gajdošová, Jarek Ničman, Pavel Kolář) ještě jednou děkují
všem dobrovolníkům, bez kterých by to nešlo. Byla to neskutečná
jízda a již se těším na další spolupráci se všemi.
Bc. Jiřina Míčková

7

Byli jsme aktivní a přispěli jsme k super atmosféře celého setkání.
Kdo přišel, měl svůj kotlík a vařilo se o sto šest. Všichni ochutnávali
neuvěřitelné dobroty od všech. Zpívalo se, skákalo se přes posvátný oheň. Účast rodin, dětí, dospělých-úžasná akce. Určitě vše
bude zaznamenáno na fotograﬁích, které byly během této
překrásné tradiční akce zaznamenávány.
RNDr. Zdeněk Románek

Zahájení léta u splavu

Jak jsme slíbili, tak činíme. Místní truhlář Pavel Kolář z výtěžku již
vytváří dřevěnou výzdobu na dětské hřiště, která bude sloužit
dětem a jejich rodičům. V nejbližších dnech budou tyto atrakce
instalovány, ale můžete se těšit ještě na přídavek.

Dětská atletika
Dne 8. 6. 2017 se naše děti zúčastnily sportovní akce, která byla
pořádána pro děti mateřských škol. Děti soutěžily v 4 disciplínách
– v hodu granátem, sprintu, běhu štafety a skoku z místa.
Naše děti ukázaly, že máme sportovní talenty i u nás. Přivezli
jsme si medaile, diplomya všechny zúčastněné děti obdržely
pamětní list. Mezi nejúspěšnější děti z našeho družstva patří
Sandra Mikulová, která získala 2 medaile (sprint a skok) a Michal
Gebauer, který získal medaili za skok z místa.

Zátorské léto
(neděle 25. června 2017 v parku)

Chtěla bych poděkovat všem dětem, které měly odvahu a sílu
postavit se soupeřům a zabojovat o medaile. Doprovodnému
obecenstvu – přípravné třídě i dětem třídy Sluníček za povzbuzování a také rodičům za spolupráci.
Bc. Hana Mohylová

Slavnosti ohňů
Úžasné "Slavnosti ohňů", které zorganizovali Čmeláci - nádherná
akce, které jsme se aktivně zúčastnili - naši čtyři členové
Zátorského klubu seniorů. Přispěli jsme v dobových krojích do
krásné atmosféry této společenské akce. Čmeláci mají jedničku
s hvězdičkou.

Snad je to i do budoucna ustálená tradice - krásný dřevěný
kolotoč pro nejmenší, živá kapela, běh zátorskými uličkami
v různých věkových kategoriích, kvalitní kávička z kyselky,
porcelánové pohárky a dobrůtky u kyselky, jízda kočárem nebo
šlapadlem po vsi, lukostřelba pro zábavu, výstup na věž kostela,
cukrárna na faře, velké šachy u školy, projížďka na koni, koláče od
babičky, bohatá nabídka občerstvení a zátorští skřítci. Ti opět po
roce přijeli na bryčce v doprovodu pana Kamila Krmáška
a tentokrát přivezli kouzelné světlo a loutku Andělku, kterou
vykouzlila svýma šikovnýma rukama paní Jana Pastorková. Letos
jim ovšem nepršelo. A tak všichni dobře slyšeli básničku, kterou
pro ně složila paní Jarmila Foksová. Připomněla všem krásnou
zátorskou pověst Andělské světlo.
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I trpaslíček malý
Otevře kouzlem skály.
A ať je pátek či neděle
Zjeví se kouzelní andělé.
Vykouzlí žebřík stříbrný,
Co všechna přání naplní.
Andělské světlo umí čarovat,
Člověku lásku a úsměv darovat.
A kdo to světlo nosí v duši,
Má více, nežli vůbec tuší.
A jak nám stará pověst praví,
Vrátí všem lásku, pokoj, zdraví.
Zátor je plný štěstí, kouzel, krás.
Andělské světlo má každý z nás.
A protože vás rádi máme,
V pravé dlani vám jej předáváme.

Běh zátorskými uličkami se díky paní Němcové zase vydařil.
Zúčastnilo se ho celkem 53 běžců, přidali se i zátorští skřítci
(trochu starší, ale o to rozpustilejší).

do 40 let hoši
1.místo-Radim Minár
2.místo-Josef Krajčovič
3.místo-Vojta Měsíc

do 40 let dívky
1.místo-Jiřka Míčková
2.místo-Kristýna Navrátilová
3.místo-Alena Krajčovičová

nad 40 let
1. místo-Martin Maniš

nad 40 let
1. místo-Irena Buchtová

Co nového přinesl letošní den obce?
Vzpomínku na povodně 1996 a 1997. V sále KD si zájemci mohli
prohlédnout výstavu fotograﬁí a odnést si sborník Dvacet let
poté. Všem, kdo se jakkoli podíleli na organizaci Zátorského léta
2017, patří veliký dík!

Zátorská hudební slavnost
Když jsem se zhruba před půl rokem dozvěděla, že by se kvůli
výstavbě hřiště mělo zrušit Eldorádo, byla jsem zklamaná. Proto
jsme s paní starostkou přemýšlely, jak tuto pěknou obecní akci
občanům vynahradit. Kapely a spousta dalších věcí již stejně byla
domluvena či objednána, proto jsme konstatovaly, že akci zachováme, ale dáme jí jiný směr. Pak nás to napadlo, měli bychom si
připomenout povodně. Sami všichni víme, že se Eldorádo rozrostlo do velkých rozměrů, proto účelem změny bylo hlavně to, aby si
tuto akci užili „naši občané“. Prostor na atletickém hřišti za
školou se nám osvědčil na Dětském dni, tak nebyl nejmenší důvod
tuto akci nepřemístit právě tam. Toto místo mělo také potenciál,
jak ukázat, co vše se již v obci vybudovalo od ničivých povodní
před dvaceti lety. Děti se mohly bavit na kolotočích, nafukovacích
atrakcích, projet se na motokárách, vyfotit se ve fotokoutku,
povozit se na konících a spoustu dalšího. Pódium odpoledne
patřilo klaunským soutěžím a aktivitám, alchymistickému
představení plnému mystiky a humoru či profesionálním
žonglérům s míčky, obručemi, talíři a mnoho dalšího.

Výsledky:
benjamínci hoši
1.místo-Denis Rajl
2.místo-František Repka
3.místo-Jiří Krajčovič

benjamínci dívky
1.místo-Mariánka Měsícová
2.místo-Laura Sekaninová
3.místo-Kristýnka Hruzíková

1.-5. třída hoši
1.místo-David Hoško
2.místo-Jakub Ulman
3.místo-Tobiáš Stříž

1.-5.třída dívky
1.místo-Adina Daňková
2.místo-Karolína Pydychová
3.místo-Veronika Kořínková

6.-9. třída hoši
1.místo-Antonín Kolder
2.místo-Matyáš Stříž
3.místo-Lukáš Klimecký

6.-9.třída dívky
1.místo -Kristýna Procházková
2.místo-Karolína Procházková
3.místo-Karolína Konvičková

Pódium odpoledne patřilo klaunským soutěžím a aktivitám,
alchymistickému představení plnému mystiky a humoru či profesionálním žonglérům s míčky, obručemi, talíři a mnoho dalšího.
Po celou dobu nám nad hlavami létal vrtulník provádějící vyhlídkové lety nad obcí. Této výjimečnosti využilo mnoho z vás a byli
jste nadšeni. Ti, kteří zhlédli v sále KD výstavu historických
fotograﬁí a videí z doby povodní, měli možnost z ptačí perspektivy
porovnat celkovou změnu a spoustu práce, kterou všichni občané
vykonali za dobu dvaceti let na svých obydlích i okolí.
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Zájezd do Polska
Počet účastníků zájezdu: 34
Kdy: v sobotu 5. srpna
Jak: autobus, doprovodné auto
Cíl: Prudnik, Moszna, Sanktuárium sv. Josefa, Moszczanka
Kudy: Zátor, Krnov, Město Albrechtice, Třemešná ve Slezsku,
Vysoká, Bartultovice, Prudnik

Večer patřil kapelám, pozvání přijala mladá chlapecká kapela
z Opavy s názvem Naděje. V dubnu 2016 se zúčastnila konkurzu do
pořadu televize Óčko G2 Band Academy, tuto hudební soutěž se
jim podařilo vyhrát. Dalším v řadě byl Jakub Ondra, jedenadvacetiletý talentovaný český písničkář, který díky zpívání a hraní na ulici
dokázal zaujmout celé Česko i Německo. Hudební scénu uzavřela
kapela Light & Love, kterou tvoří bratrská dvojice vystupující pod
jmény Johnny Rainbow a Kosak, patří mezi výrazná jména
nejmladší hudební generace na naší scéně. Vedle výrazné hudby
to bylo i podmanivou vizuální složkou. Slavnost byla ukončena UV
Show mladíků z agentury 9 měsíců. Vzduchem létaly barevné
obrazce, mezi kterými jsme mohli spatřit i naše největší sponzory.
O celodenní občerstvení se postarali pozvaní stánkaři se sýry,
langoši, masem, cukrovou vatou, kukuřicí a bramborovými spirálami. O pitný režim nás všech se postarali členové SK Zátor. Chtěla
bych poděkovat všem, kteří mi v organizaci a celkové přípravě
pomáhali. Těším se na setkání volnočasových složek, kde celou
tuto akci zhodnotíme a vymyslíme, jak ji obohatit a vybereme
kapely na další rok.
Bc. Jiřina Míčková

Zátorský klub seniorů
Členové z ZKS se snažili přispět svým dílem na Slavnosti ohňů, na
Zátorském létě i na dalších akcích. Dobře jsme se pobavili na
zájezdě do Polska. Pravidelně se scházíme v sále KD každý poslední čtvrtek v měsíci.
Pozor! Na zájezdu bylo dohodnuto, že se tentokrát setkáme až
ve čtvrtek v druhém týdnu září. Protože sál v KD není volný,
přijďte do klubovny ČČK.

ZKS zve do svých řad další zájemce. Přijďte mezi nás,
společně si můžeme promyslet, co by vás nejvíc zajímalo,
co nejvíce potřebujeme.
Nemyslete si, že tyto požadavky jsou sobecké. Naopak.
Pokud se nám společně podaří vytvořit prostředí přátelské
seniorům, bude jednou sloužit těm, kteří dnes ještě nevěří, že
je jednou budou bolet klouby a v zádech, že se jim bude motat
hlava a špatně dýchat, že se jim zhorší sluch i zrak. Sami senioři
jsou největšími odborníky na svůj život. Tak proč bychom obci
nepomohli? Je nás v Zátoru hodně. Ale když zůstanete doma,
vaše dobré nápady se neprosadí.

Čekáme na vás.

Byla to nádherná slunečná sobota, kterou jsme strávili
poznáváním Polska. Nejdříve jsme zastavili v Prudniku. Toto
město má vlastně české kořeny. Ve 13. století zde Rožmberkové
vybudovali hrad. Dodnes z něho zůstala Vokova věž, nejstarší
prudnická pamětihodnost. Dnes slouží jako rozhledna. Nedaleko
Rynku stojí kostel sv. Archanděla Michaela z 13. století. Dlouho
jsme se tu nezdrželi, ale mnozí se sem budou rádi vracet. Naším
hlavním cílem byl jeden z nejkrásnějších a nejznámějších zámků na
území Slezska. V paláci Moszna, který se pyšní 99 věžemi, se
nachází 365 místností. V 250ha parku rostou 200leté lípy i 300leté
duby a keře rododendronů a azalek. V zámku je rozšířen kulturní,
umělecký i vědecký život. Z parkoviště na zámecké nádvoří není
daleko. Prohlídka zámku nebyla náročná, potom jsme se prošli
parkem a prohlédli si oranžérii. To už nám bylo pořádně horko.
Naštěstí nás v 2. poschodí v místnosti 326 čekal oběd. Počáteční
nedůvěra se brzy rozplynula a typické slezské jídlo jsme si vychutnali. Při kávičce a moučníku jsme už jen vzdychali. Čekala nás
krátká prohlídka v Sanktuáriu sv. Josefa a františkánský klášter
(asi 5 km od Prudniku). Toto místo je pro Poláky svaté, protože tu
byl celý rok (1954-1955) vězněn polský primas, kardinál Stefan
Wyszyňski. A pak jsme si krásně odpočinuli na pstruží farmě
Moszczanka. I vy si tam můžete zarybařit, strávit příjemný čas
s rodinou a pochutnat si na vynikajícím smaženém pstruhovi.
Vždyť to není daleko, jen cca 42 km od Krnova. A klidně to stihnete
ještě o prázdninách.
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Zajímavosti
Bramborové knedlíčky
Slíbený recept na bramborové knedlíčky – kluzky je velmi
jednoduchý, takže to zvládne každý. Podávají se ke guláši
a k různým omáčkám nebo jen tak samotné se slaninou
a zelím. Raději je ale neděláme z nových brambor!
A) Přísady:
- 1kg brambor,
- 250g bramborového škrobu (solamyl),
- sůl
Příprava: Brambory uvaříme ve slupce a oloupeme.
Vystydlé (nejlépe den odležené) nastrouháme nebo
nameleme, přidáme solamyl a sůl, vypracujeme hladké těsto
a tvoříme kuličky. Ty klademe do osolené vařící vody a na
mírném ohni vaříme, dokud nevyplavou.
B) Přísady:
- brambory,
- bramborový škrob,
- 1 vejce
Příprava: Uvaříme brambory - množství dle potřeby, přes
tlačítko je vypresujeme nebo umeleme a dáme vychladnout.
Po vychladnutí rozdělíme v míse na 4 díly, jeden díl vyjmeme
na brambory a doplníme bramborovým škrobem do stejné
výše. Přidáme 1 vejce a vše smícháme dohromady. Z těsta
vytváříme malé kuličky (5-7 cm), které vložíme do vařící vody
a v mírném varu vaříme 8 minut. Občas promícháme.
Pak už jen servírujeme, knedlíky na talíři mírně osolíme.
Příloha k jakémukoliv masu. Sklouznou přímo do krku.

Co kvete v řece?
Lakušník aneb vodní pryskyřník
Dokud nezačnou kvést, jsou stejně jako řada jiných vodních
rostlin velmi nenápadné a zdánlivě nezajímavé. Když však
rozkvetou, dokážou souvisle pokrýt vodní hladinu řeky
nepřehlédnutelným množstvím bílých květů se žlutým
středem.

Děkujeme všem, kdo nám pomáhají příspěvky,
fotograﬁemi, radami, náměty a připomínkami
zdokonalovat náš zpravodaj.

Občanské záležitosti
Jubilanti
Anna Šebestíková, Vlasta Lhoťanová,
Anna Barešová, Marie Křiváková
Blahopřejeme a do dalších let přejeme dobré
zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.

Rozloučili jsme se
Jindřiška Sedláčková, Antonín Jandák,
Martinka Němcová, Pavlína Šamajová
Upřímnou soustrast.

Kalendář akcí a událostí
Setkání složek

pátek 1. září 2017 v 17 hodin v sále KD
Zástupci všech složek zhodnotí uspořádané akce letošního roku
a nastíní program roku 2018. Promluví si i vzájemné spolupráci,
využití nápadů a případné pomoci při pořádání akcí.
Od 20 hodin začne jazzový večer uspořádaný obcí jako
poděkování všem, kteří ve složkách působí. Zváni jsou všichni
členové i s rodinnými příslušníky, abychom společně oslavili
umístění v soutěži Vesnice roku 2017.

Farnost vzpomíná na povodně

neděle 3. září v 11 hodin v místním kostele

Mše svatá za oběti povodní v roce 1996 a 1997. Kdo si nestihl
prohlédnout výstavu fotograﬁí k výročí katastrofálních povodní
v KD, má ještě možnost uvidět je v kostele, kam byly převezeny.

Nábor do ZUŠ

středa 6. září 2017 od 13 do 16 hodin v učebně VV ZUŠ
ZUŠ se zabývá plošnou tvorbou, prostorovou tvorbou, kresbou,
malbou, graﬁkou, modelováním, tvarováním, děti naučí se
estetickému vnímání. 4. září dostanou zájemci ve škole informativní letáček k návštěvě ZUŠ. Ve středu 6. 9. od 13 do 16 hodin se v
učebně VV ZUŠ (bývalá školní jídelna) koná talentová zkouška pro
děti, které ZUŠ budou chtít navštěvovat.
1. kresba lidské postavy
2. zvíře
3. libovolná kresba
Ke zkoušce si děti přinesou také obrázky, které malovaly doma.
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Divadelní představení

Čert Všudybyl a princezna Zlobilka
pátek 15. září 2017 v 16 hodin v sále KD

Rozmarnou pohádku na motivy českých klasických pohádek volně
upravil Drahomír Ožana, hudební úprava Jaroslav Vogel. Představení je určeno pro děti, tedy pro naše vnoučata. Senioři zajistí
výběr dobrovolného vstupného a zápis do pamětní knihy. Dobrovolné vstupné platí pouze pro dospělý doprovod, děti mají vstup
zdarma. Výtěžek využijí senioři pro svoji činnost.

Tenisový turnaj o pohár starostky
neděle 17. září 2017 v 10 hodin, areál za ZŠ

Zajímavé akce v regionu

Amatérský turnaj dospělých, občerstvení zajištěno.

Traktoriáda

sobota 23.září 2017, pole za obcí

Traktoriáda se bude konat jako obvykle na poli za obcí směrem na
Krnov. Nebude chybět spanilá jízda, občerstvení a atrakce pro
děti.

Podzimní koncert

neděle 1. října 2017 v 17 hodin, kostel Nejsvětější Trojice

Při příležitosti Dne seniorů vystoupí paní Marie Veliká se svými
svěřenci v zátorském kostele. Občerstvení je zajištěno.

Volby

pátek a sobota 20. a 21. října 2017, v sále KD

Nezapomeňte na volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Vernisáž dětských prací
středa 25. 10. 2017 v 17 hodin , v sále KD

ZUŠ Krnov ve spolupráci s obcí Zátor zahajuje v sále KD vernisáž
dětských prací pod názvem Dětská výtvarná tvorba. Můžete
obdivovat práce malých zátorských výtvarníků, které vede Mgr.
Zuzana Tihlaříková.

Pochod přátelství a podpory
IPA POLICIE Město Albrechtice

sobota 2. září 2017 v 9 hodin, start na zámku Linhartovy

Jedná se o turistický pochod, kde výtěžek ze zápisného jde na
podporu vybraných osob se zdravotním postižením. Start je na
zámku Linhartovy 2. 9. v 9 hodin. Trasa (28 km, 19 km, 16 km) vede
nádherným prostředím v okolí Města Albrechtic, částečně
Polskem. Každý účastník obdrží pamětní medaili a občerstvení.
Obec Zátor věnovala 15 tisíc na výrobu medailí.
Startovné: děti 350 Kč, dospělí 500 Kč.

Ochutnej Osoblažsko

sobota 2. září 2017 ve 12:30 v osoblažském parku

Gastrofestival chutí a zážitků.

Krnovské hudební slavnosti

7. - 10. září 2017 (síň Sv. Ducha, SVČ Krnov, divadlo Krnov)

TROFEO NIKÉ JESENÍKY 2017
sobota 9. září v 9:30 na krnovském náměstí

Přehlídka veteránů včetně jejich majitelů v dobových oblecích.
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Pozvánka na setkání složek

Pozvánky na akce

pátek 1. 9. 2017 V 17:00, KD Zátor

Srdečně zveme všechny zástupce volnočasových složek obce
Zátor (jednatele, vedoucí, trenéry, aktivní členy) na setkání.
Na programu bude vzájemná spolupráce, využití nápadů,
návrhů a případně pomoc při pořádání akcí. Prosíme
zástupce, aby zhodnotili uspořádané akce v uplynulém roce
a připravili i nástin programu na rok nadcházející. Od 20:00
hodin posezení u jazzové hudby s občerstvením. Jsou zváni
všichni členové i s rodinnými příslušníky. Společně oslavíme
umístění naší obce v soutěži Vesnice roku.

4. TENISOVÝ TURNAJ STAROSTKY OBCE
OBEC

Neděle 17. 9. 2017 od 10:00
Zápisné za tým 150,- Kč

ZÁTOR

AMATÉRSKÝ TURNAJ DOSPĚLÝCH
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ ZÁTOR
SMÍŠENÁ ČTYŘHRA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Pořádá obec Zátor
Zveme jak hráče, tak případné fanoušky

Registrace týmu na telefonu 605 133 873 nebo emailu
/zator.obec
jirina.mickova@icloud.com

JAZZOVÝ

OBEC ZÁTOR

Koncert duchovní hudby

ÍLEŽITOSTI 20 LET

1-9-2017
20:00

SPOLEČNĚ OSLAVÍME
UMÍSTĚNÍ NAŠÍ OBCE
V SOUTĚŽI VESNICE ROKU
MORAVSKOSLEZSKÉHO
SÁL KD ZÁTOR
KRAJE
VSTUPNÉ
I OBČERSTVENÍ ZDARMA
/zator.obec

MŠE ZA OBĚTI POVODNÍ

V pátek 26. 8. a v sobotu 27. 8. 2016.

* Neděle 3. 9. 2017

Pevecký
koncert

HARMONOGRAM

* 11:00 hodin
* Kostel Nejsvětější Trojice
vystoupí

* Zátor
/zator.obec

v obci Zátor
obcerstvení
zajisteno
ˇ ˇ
ˇ

Tento zpravodaj vychází pravidelně každý sudý měsíc v posledním týdnu ZDARMA - Do 31. 9. 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.
Vychází 1x za dva měsíce - Redakční rada: Salome Sýkorová, Jana Kadlčíková - povoleno MK ČR pod ev . č.: EV14400

