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Před dvaceti lety postihla naši vesnici katastrofální povodeň.
Vážení spoluobčané

Slovo starostky

Úplně na začátku mého obvyklého
slova chci vyjádřit vám všem, kteří jste
se podíleli na přípravě soutěže Vesnice
roku, velké poděkování a následně
radost z našeho ocenění. Umístili jsme
se totiž na 3. místě v Moravskoslezském kraji. Je to ocenění naší
dlouhodobé činnosti, vyjadřujeme tak

náš vztah k obci, naši radost z aktivit, které realizujeme, dobrý
pocit z kolektivu, se kterým sdílíme stejné zážitky a hrdost, že jsme
jeho součástí. Myslím, že Zátor je místo, kde stojí za to žít.
Společně s albrechtickými občany a jejich polskými přáteli jsme se
vydali retro autobusem a vyhlášenou úzkokolejkou s parní mašinkou do Osoblahy obdivovat zvláštní krásu této oblasti,
zaposlouchali se do tónů dechových hudeb v Městě Albrechticích.
Kdo nefandí výletům, mohl v kostele Nejsvětější Trojice v klidu
vstřebávat krásu vážné hudby v podání našich nejlepších sólistů.
Ani děti nepřišly zkrátka, byl pro ně připraven ten nejpohádkovější
dětský den, jaký je možno si jen představit. Ani na sportovce jsme
nezapomněli. Celodenní úporné klání v tenise bylo důkazem, že to
s tím sportem myslíme vážně. Zátoráci také výtečně fandili
cyklistickým závodům, O cenu Krnova i Závodu Míru juniorů. Náš
tým složený z osmi odvážlivců se účastnil „Her bez hranic“
pořádaných Mikroregionem Krnovsko v Osoblaze. Naše děti
ukázaly, že umí hrát šachy na náměstí v Krnově, získaly ocenění
i v orientačním přespolním běhu pořádaném v Holčovicích. Do
„Dračích lodí“ máme přihlášeny 2 týmy. A tím výčet krásných
aktivit zdaleka nekončí.
Bylo hezké, když pan farář radostně oznámil vítězství Zátoru
v soutěži Hry bez hranic a všichni lidé v kostele spontánně tleskali
a radovali se z úspěchu obce. Líbila se mi květinová výzdoba
v krásně uklizeném chrámu. Potěšil mě krásný zpěv Petry
Kadlčíkové, kytara, varhany a na závěr ohlášené překvapení –
balada All by Myself v podání Marie Repkové na Panovu ﬂétnu.
A koláčky, co k pouti neodmyslitelně patří, upekla paní I. Procházková zase výborně. A přidala k nim svoje vyhlášené trubičky.
Myslím, že neodolal nikdo.

V novém čísle najdete:
Komentovaný zápis ze zastupitelstva
Vesnice roku 2017 - 3. místo v kraji
Hry bez Hranic - 1. místo pro Zátor
TJ Loučka - Výhra v okresním kole OVOV
Jak se daří hasičům, Čmelákům, SK Zátor
a jaké akce pořádala naše ZŠ

PRÁVNÍ A EKONOMICKÉ
PORADENSTVÍ NA OBCI
pro občany zdarma
26. 6. 2017, 31. 7. 2017
vždy od 15.00 do 17.00 hodin

Letos si také připomínáme 20. výročí ničivých povodní. Při této
příležitosti je pro Vás připravena vernisáž fotograﬁí, která bude
zahájena 25. 6. v 16 hodin v sále kulturního domu. Můžete
shlédnout staré dobové fotograﬁe a současné z dílny pana
Jaroslava Matušky a koláže z akcí s použitím jeho fotograﬁí
a Zlatice Durecové. Jste všichni srdečně zváni. Vernisáží chceme
občanům připomenout jedno z nejvážnějších témat, kterým je
třeba se zabývat a věnovat mu náležitou pozornost.

Všechny vás co nejsrdečněji zvu na 3. ročník Zátorského léta a na
Zátorskou hudební slavnost. Věřím, že akce nezklamou Vaše
očekávání.

Salome Sýkorová, starostka obce

„Je totiž společnou chybou všech velkých a svobodných obcí, že slávu provází závist.“
Cornelius Nepos, římský spisovatel 100 –27 př. n. l.
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Aktuální informace
Komentovaný zápis ZO
Program 18. zasedání ZO konaného 26. 5. 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení.
Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele.
Kontrola plnění usnesení.
Návrh programu.
Rozpočtové opatření č. 3.
Hospodaření v lesích – ceník pěstebních, těžebních a přibližovacích prací.
7. Návrh smlouvy o dlouhodobém úvěru pro výstavbu sportovního
areálu.
8. Návrh smlouvy o ﬁnanční podporu z rozpočtu obce – Charita
Krnov.
9. Dodatek smlouvy č. 2 – vícepráce na rekonstrukci garáží čp. 93.
10. Návrh kupní smlouvy – VaK Bruntál, a. s. o odkoupení vodárny nad
nádražím.
11. Přijetí dotace z OPŽP – kompostéry, štěpkovač.
12. Liniová zeleň ke kapličce, oprava kapličky.
13. Zakoupení lavic a stanů.
14. Informace o subdodávkách – rekonstrukce sportovního areálu.
15. Sponzorské smlouvy – naši významní sportovci.
16. Realizace rekonstrukce přístřešku ČOV.
17. Plán oprav MK na rok 2017.
18. Bere na vědomí – uzavření MŠ v době prázdnin, průběh soutěže
„Vesnice roku“, žádosti o ﬁnanční výpomoci, nabídka mytí fasády
čp. 31 Loučky.
19. Diskuze, různé, závěr.

ad 4. Schválení programu.
Starostka obce Ing. Salome Sýkorová přednesla program
zasedání zastupitelstva obce: Nebyly vzneseny žádné připomínky,
starostka obce dala hlasovat o schválení navrženého programu.
Uč. 291/05/17 Schváleno (pro 7 , proti 0, zdržel se 1)
ad 5. Rozpočtové opatření č. 3.
Starostka obce předložila návrh rozpočtového popatření
č. 3/2017: Příjmy: 63.774,- Kč, výdaje: 491.450.- Kč, ﬁnancování:
427.676,- Kč. Důvodová zpráva: Starostka obce informovala
o navýšení příjmů o dotace na VPP. Správní poplatky – geodetické
práce, programové vybavení knihovna, oprava schodiště
OÚ,oprava schodů v bývalé školní jídelně. Rozpočtové opatření
tvoří přílohu č. 1 zápisu. Vypracovala ekonomka obce paní Lenka
Skřivánková. Uč. 292/05/17 Schváleno (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
ad 6. Hospodaření v lesích – ceník pěstebních, těžebních
a přibližovacích prací.
Starostka předložila ceník pěstebních, těžebních a přibližovacích
prací. Ing. Hynek Hájek OLH provedl rozbor jednotlivých položek.
Ceníky budou platné pro rok 2017. Důvodová zpráva: Ceny výše
uvedených prací jsou vyrovnané a jsou dány cenami, za které
realizují úkony LČR. Prodej dříví –proběhne poptávkové řízení.
Uč. 293/05/17 Schváleno (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
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sportovního areálu.
Starostka obce předložila návrh úvěrové smlouvy s KB a. s.
o dlouhodobém investičním úvěru ve výši 10 mil. Kč na výstavbu
„Sportovního areálu Zátor“ a to bez zajištění. Součástí smlouvy
jsou i úvěrové podmínky. Důvodová zpráva: Byly předloženy dvě
indikativní nabídky, nabídka KB a. s. byla výhodnější. Návrh
smluvních podmínek je nadstandardní pro municipality a vychází
z dlouholeté vynikající spolupráce. Uč. 294/05/17 Schváleno (pro 8
proti 0, zdržel se 0)
ad 8. Návrh smlouvy o ﬁnanční podporu z obce – Charita Krnov.
Starostka obce předložila návrh výše uvedené smlouvy s Charitou
Krnov o zabezpečení péče starým nebo občanům po úraze ve výši
80 tis. Kč na rok 2017. Důvodová zpráva: Jednotlivé úkony jsou
klientem hrazeny a Obec Zátor přispívá na jejich částečnou
úhradu. Služba podléhá vyúčtování vždy k 31. 12. běžného roku.
Uč. 295/05/17 Schváleno (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
ad 9. Dodatek č. 2 smlouvy stavební úpravy garáže čp 93.
Starostka obce předložila dodatek č. 2 smlouvy o dílo hodnoty
objednaných víceprací spočívajících ve zvýšení stropu pro hasičskou houkačku, zvětšení vrat a víceprací, které nemohl projektant
realizace rekonstrukce předpokládat – absence základů pod
přední zdí, absence izolace, apod. Vícepráce v celkové výši
131.018,50,- Kč bez DPH. Důvodová zpráva: Zastupitelstvo uč.
281/04/17 ze dne 5. 4. 2017 neschválilo objem víceprací s tím, že
požadovalo jednání za přítomnosti zhotovitele a stavebního
dozoru a podrobné vysvětlení jednotlivých položek. Vícepráce
byly investorem objednané. Starostka obce je pověřena
sjednáním schůzky s dotčenými stranami. Jednání se uskutečnilo
26. 4. 2017 v 16.00 hod. Byly zodpovězeny všechny dotazy přítomných. Jednání se zúčastnili všichni členové Zastupitelstva obce
Zátor. Uč. 296/05/17 Schváleno (pro 6 , proti 2, zdržel se 0)
ad 10. Návrh kupní smlouvy VaK Bruntál, a. s. o odkoupení
vodárny nad nádražím.
Zastupitelstvo obce Zátor schvaluje odkoupení stavby bývalé
vodárny nad vlakovým nádražím od VaK Bruntál, a. s. za částku 20
tis. Kč s tím, že pozemek pod bývalou vodárnou je v majetku Obce
Zátor. Důvodová zpráva: Jedná se o objekt v zanedbaném stavu,
ale jeho poloha skýtá příležitost ucházet se v rámci projektů
Euroregionu Praděd o dotaci na malou observatoř, která by sloužila dětem k výuce a sdružení Bumblebees k pozorování přírodních
jevů. Dále jej zakupujeme za symbolickou částku proto, aby došlo
k narovnání vztahů – pozemek jiného vlastníka. Uč. 297/05/17
Schváleno (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
ad 11. Přijetí dotace z OPŽP – kompostéry, štěpkovač.
Starostka obce předložila rozpočet projektu, který činí 848.754.50
Kč, spoluúčast obce je ve výši 15% - 127.313,18. Dotace tedy činí:
721.441,33 Kč. Zastupitelstvo obce Zátor dotaci přijímá tak, jak byla
OPŽP úspěšně schválena. Důvodová zpráva: Žádost o dotaci byla
podána prostřednictvím Mikroregionu Krnovsko a je doplněním
celého systému odpadového hospodářství zavedeného a fungujícího v obci. Uč. 298/05/17 Schváleno (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
ad 12. Liniová zeleň ke kapličce, oprava kapličky.
Starostka obce předložila návrhy rozpočtů tak, jak byly podány na
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příslušné administrátory dotací: Liniová zeleň ke kapli – celkové
výdaje: 570.677,31 Kč, celkové způsobilé výdaje: 512.793,37 Kč
a nezpůsobilé výdaje: 57.883,94 Kč. Realizaci předpokládáme na
podzim letošního roku (OPŽP). Oprava kapličky: celkové výdaje:
533.231,- Kč, způsobilé výdaje: 470.373,- Kč, dotace: 329.261,- Kč,
vlastní zdroje:203.970,- Kč (MZE, POV). Důvodová zpráva: Jedná
se o objekt, který byl darován obci evangelickou církví a je škoda
jej nechat chátrat. Každoročně se v něm pořádají koncerty,
vernisáže. Navíc se na hřbitůvku nacházejí hroby, o které občané
pečují, bude nanejvýš důstojné, když i toto malebné místo
opravíme pomocí dotací. Uč. 299/05/17 Schváleno (pro 8, proti 0,
zdržel se 0)
ad 13. Zakoupení lavic a stanů.
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s tím, že bylo zakoupeno
10 kusů pivních setů – 24.000,- Kč a dva nůžkové stany – 10.400,Kč na pořádání venkovních akcí. Důvodová zpráva: Rozmanitost
a množství venkovních akcí přibývá a je třeba zajistit patřičné
zázemí. Uč. 300/05/17 Bere na vědomí (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
ad 14. Informace o subdodávkách – rekonstrukce sportovního
areálu.
Starostka předložila návrh subdodavatelů zaslaný zhotovitelem fa
Kareta s. r. o. (Bazénservis, s. r. o., Vozda, s. r. o. , Rybka – stavby
a služby, s. r. o., MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s. r. o. Důvodová
zpráva: Dne 22. 5. 2017 proběhlo předání staveniště a budova byla
odpojena od zdroje el. energie a pitné vody. Uč. 301/05/17 Bere na
vědomí (pro 7, proti 1, zdržel se)
ad 15. Sponzorské smlouvy – naši významní sportovci.
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s návrhy na sponzorování mladých zátorských sportovců, kteří mají vynikající výsledky. (Jan Štefela, Lukáš Klimecký). Zastupitelstvo rozhodlo o výši
daru 25.000,- Kč pro každého z nich. Důvodová zpráva: Jsme
poměrně malá obec a je třeba odměnit každou významnou
aktivitu, kterou sportovec naši obec aktivně reprezentuje.
Oba sportovci mají za úkol poslat zprávu o svém působení
a úspěších v roce 2017 a propagovat svoji obec Zátor.
Uč. 302/05/17 Schváleno (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
ad 16. Realizace rekonstrukce přístřešku ČOV.
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s nutností opravy
shnilého krovu přístřešku ČOV u bývalé školní jídelny. Výsledek
poptávkového řízení je ve prospěch ﬁrmy Jiří Štefela, za částku
170 tis. Kč včetně DPH. Důvodová zpráva: Zvolili jsme poptávkové
řízení vzhledem k malému rozsahu zakázky. Je třeba dát příležitost místním ﬁrmám a je třeba opravu provést co nejrychleji
a kvalitně. Uč. 303/05/17 Schváleno (pro 7, proti 0, zdržel se 1)
ad 17. Plán oprav místních komunikací na rok 2017.
Starostka obce předložila snímek z katastrální mapy – Pasport - se
zakreslením komunikací, které ještě čekají na opravy. Důvodová
zpráva: Je třeba dokončit všechny opravy v horní části obce,
v Loučkách se zatím řeší stavební komplikace v souvislosti
s výstavbou přehradní nádrže. Uč. 304/05/17 Schváleno (pro 8,
proti 0, zdržel se 0)

ad 18. Bere na vědomí.
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Zprávu starostky o probíhajících a chystaných společenských
a kulturních akcích pořádaných a podporovaných Obcí Zátor. Limity pro elektronickou evidenci tržeb jsou pro venkovské spolky
zvýšeny ze 175 tis. Kč na 300 tis. Kč. Reakce na uzavření MŠ v době
prázdnin. Uč. 305/05/17 Bere na vědomí (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
Další požadavky: Prosba Mobilního hospice a Linky bezpečí
o poskytnutí příspěvku na činnost. Nabídka Jaromír Kuchta – mytí
fasády čp. 31 v Loučkách -74.405,- Kč. Nabídka Jiří Krajčoviče –
oprava chodníku před OÚ za 183.220,- Kč a oprava chodníku
u čp. 119, nebyly schváleny.
ad 19. Diskuze, různé, závěr.
Diskuze probíhala i v průběhu jednání, nejožehavější téma byl
sportovní areál. Diskuze na téma probíhající soutěže „Vesnice
roku“. Pozvánka do místní knihovny. Zodpovězení dotazů
k umisťování kontejnerů na bioodpad. Je třeba místa umístění
střídat, aby byly pokryty požadavky co největšího počtu občanů.
Kontejner v uličce nebyl vyvezen jeden týden proto, že máme
omezený počet zaměstnanců, a bylo přednější kosit a uklízet
vesnici a pak vyvážet.

Nabídka dotací
Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali o nabídce dotací pro domácnosti, o které mohou žádat u Státního fondu životního
prostředí ČR. Za tímto účelem jsme pro Vás připravili sadu
informačních tiskovin, např. letáčky, plakáty, které si
můžete stáhnout k vlastnímu vytištění na následujícím
odkazu:
https://www.sfzp.cz/sekce/888/tiskoviny-nejen-pro-obce/

Bezplatná informační linka 800 260 500

Ze života obce
Vesnice roku 2017
Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo
zemědělství ČR, spoluvyhlašovateli soutěže pak Kancelář
prezidenta ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo
kultury ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz
knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR,
Sdružení místních samospráv ČR a příslušné kraje. Soutěž byla
poprvé vyhlášena v roce 1995 a získala si u obcí vesnického charakteru v celé České republice velikou oblibu a prestiž.
Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru,
které mají maximálně 7,5 tisíce obyvatel a které mají zpracovaný
vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce,
program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního
obvodu.
Organizace této soutěže probíhá ve dvou kolech - krajské
a celostátní. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny

4

květen
červen

Zátorský

zpravodaj

v krajském kole. Do celostátního kola pak postupuje za každý
kraj jedna obec. 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 úspory energií, péče
o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o
krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.
Na veřejném zasedání 5. dubna jsme hlasovali o přihlášce do
soutěže Vesnice roku s výsledkem (8 pro, 1 proti). Pan Gajdoš
namítl, abychom počkali, až budeme mít dokončené rozdělané
stavby. Je to zkušený a rozvážný člověk a pro obec mnoho
dobrého udělal, brali jsme jeho názor opravdu vážně. Nechtěli
jsme ale, aby nás v případě odložení přihlášky na příští rok zase
podezírali, že to děláme jako volební kampaň. Zjistili jsme si, jak
postupovaly ty vesnice, které získaly v roce 2016 zlatou stuhu.
Víme, co musely udělat, připravit, s čím se musely potýkat, co se
jim nepodařilo, a šla nám z toho hlava kolem.
Krátce po odeslání přihlášky přišlo starostce oznámení, že 23.
května 2017 přijede do Zátoru desetičlenná komise (6 mužů, 4
ženy), které je třeba během dvou hodin (čistého času) ukázat
všechno, čím se Zátor chce pochlubit. Nastaly horečné přípravy na
prezentaci. Při rozlehlosti naší vesnice bylo zřejmé, že se nám
nepodaří všechno vtěsnat do určeného časového limitu. První
nápad, že hodnotitele rozdělíme do tří skupin, byl komisí odmítnut se zdůvodněním, že všichni porotci musí zůstat spolu, aby
sdíleli společné zážitky. Vyloučili jsme tedy návštěvu Čmelína kvůli
jeho odlehlosti. Napadlo nás, že se od domu seniorů Na Vyhlídce
ke Čmelínu podívají přichystaným dalekohledem.
Věděli jsme, že se hodnotí také originální nápady, proto jsme se
rozhodli, že návštěvu přivítají zátorští skřítci. Ve školce vybrali
osvědčenou dvojici, Františka Repku a Jolanku Kmínkovou.
Doprovázel je a staral se o ně p. Kamil Krmášek, všichni tři byli
v kostýmech.
Ráno v úterý 23. 5. sluníčko svítilo, nebe bylo jako vymetené. Ale
předpověď počasí na zátorských webových stránkách byla
neúprosná, ve dvanáct začne pršet. Začalo. Návštěva přijela k OÚ
přesně podle harmonogramu. Zadním vchodem je do přísálí
uvedla Bc. Jiřina Míčková, aby si mohli chvíli oddechnout, umýt se
a trochu se občerstvit. V sále byla nachystaná výstava fotograﬁí
k 20. výročí povodně a vystoupení stepařek s Mgr. Janou Dostálovou. O půl druhé si tři skřítci porotce vyzvedli a odvedli do obřadní
místnosti, kde na ně čekala paní starostka. Po vzájemných oﬁcialitách zvala ing. Salome Sýkorová zástupce jednotlivých spolků do
obřadky, aby několika větami krátce a výstižně představili svoji
činnost. Čas neúprosně letěl. Přehlídku zahájil RNDr. Zdeněk
Románek, předseda klubu seniorů, jako kapitán dračí lodi.
Vystřídali se všichni: ČČK, SK Zátor, JSDH, TJ Loučka, Bumblebees.
V závěru skřítci přednesli básničku paní Jarmily Foksové ze
Zátorského léta 2016. Nic jsme nenechali náhodě. Na stole ležely
pamětní knihy, všechny zátorské zpravodaje, na parapetu okna
všechny zátorské stolní kalendáře od roku 2012 do roku 2017,
kroniky ČČK a seniorů a další propagační materiály. Porotci pilně
fotografovali, zapisovali a ptali se.
Pak už jsme spěchali zpět do sálu, na pódium, kde na plátně
běžela videa z našich akcí, do krásné místní knihovny. Tam si
prohlédli obecní kroniku, kroniku TJ Loučka a výstavu knih, které
vyráběly děti ve školní družině. Vyslechli si od Jany Kadlčíkové
v kostce historii obce a připomněli si, co povodně v Zátoru
napáchaly. Když se z knihovny vraceli kolem povodňových záběrů,

nemohli je minout bez povšimnutí. Před obecním úřadem čekala
vyzdobená vlečka za „vymazleným“ žlutozeleným traktorem
Zetor Super 50 – vítězný traktor III. ročníku traktoriády, který řídil
hrdý majitel pan Josef Foks. Bez otálení vyšli nahoru, usadili se na
lavice ke stolu, roztáhli deštníky a vyrazili ke kostelu. V rohu
parkoviště u hřbitova stál traktor s transparentem Zátor, aby se
nezapomnělo ani na oblíbenou traktoriádu. Mezitím pan Antonín
Šamaj st. přivezl naleštěným veteránem paní starostku, paní Janu
Kadlčíkovou a paní Zlatici Durecovou, která všechno pilně fotografovala. V bráně už stál pan farář Zelionka. Ten hosty zavedl do
kostela a tam je v suchu přivítal a vysoce ohodnotil spolupráci
farnosti s obcí. Byl dobře připravený, určený čas plně využil a ještě
všem rozdal propagační materiály. Několik minut mohli využít
k prohlídce kostela a zajímavě nainstalovaného zvonu z 16. století.
Když začala na kůru zpívat Petra Kadlčíková, kterou doprovodil na
varhany p. Míčka z Krnova, posadili se do lavic a poslouchali
Dvořákovy Biblické písně. Když varhaník v závěru ukázal, co naše
varhany dovedou, už jsme museli přes sakristii vyjít zpátky do
deště. Padlo první rozhodnutí, že Na vyhlídku nepůjdeme, jen ji
přes farní dvůr ukážeme. Nad školkou jsme se shlukli a připravenými dalekohledy se podívali na Čmelín, odkud na nás od ohně
mávaly děti a paní Ivanka Kmínková. Pak už čekaly na kyselce ženy
z ČČK s připravenými lázeňskými pohárky, aby hosté ochutnali
kyselku. Rychle poděkovali paní Marii Matějákové za jehelníčky
a honem na vlečku. Lavice předtím do sucha utřel p. Lukáš Kuchta,
který tu byl chvíli jako zastupitel, chvíli za SK Zátor a chvíli za
traktoriádu. A teď s deštníky nad hlavami bez zastávky k bývalé
školní jídelně. Posilovna, to byl zážitek! A v prvním patře čekali
připravení Čmeláci ve své senzačně vybavené klubovně. Museli
jsme připomenout, že na nás čeká škola. Ještě je Z. Románek
upozornil, že pokud pohladí našeho skřítka po hlavě, zmoudří,
a chtějí-li zbohatnout, musí se dotknout skřítkova měšce.
Paní Jarmila Foksová nás v zastoupení provedla a svým bezprostředním projevem všechny zaujala. A že bylo co ukazovat! „Takhle
vybavené školy už nejsou vzácností. Ale naše škola má něco
výjimečného. Je to atmosféra, duch školy. To se nedá vyjádřit
slovy, to se musí žít,“ řekla paní Jarmila. Běžely poslední minuty
a najednou dost. Společná fotograﬁe, loučení, dárky, požehnání
a odjezd. Na tělocvičnu, ZUŠ a Batoláček nezbyl čas. Tak příště.

Jsme třetí !!!!!
Vynikající třetí místo v soutěži Vesnice roku Moravskoslezského kraje společně oslavíme na Zátorském létě.

Přijďte 25. 6. od 14 hodin do parku aspoň na chvíli.
A co příští rok? Dáme se do toho znovu? Zatím uvažujeme
o zátorské znělce. Máme krásný prapor i znak, kalendář,
znělka nám chybí. Chceme také znovu připomenout
zátorskou hymnu, kterou zpívaly naše učitelky (Eliška
Brychtová, Marie Kačmarčíková, Zdeňka Kolářová, Jarmila
Volfová, Drahuška Kopcová, Anežka Koblížková). I teď
máme v Zátoru šikovné a nadané lidi. Těšíme se na Vaše
nápady. Představíme je na Vánočním svícení o první adventní neděli.
Salome Sýkorová
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Naši mladí sportovci
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.
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Šachu zdar!
Když se opravilo prostranství před základní školou, objevila se na
nádvoří šachovnice jako výzva, jako přání, aby zátorské děti ve
větší míře hrály šachy. A nejde jen o Zátor. Mikroregion Krnovsko,
jehož jsme součástí, rozvoj tohoto sportu hodně podporuje. Víme,
že v naší školní družině se šachy hrají každé odpoledne, a těší nás
to. Máme radost z toho, že zátorské děti trénují a soutěží za
Lokomotivu Krnov a na turnajích jsou úspěšní. Kdo to je?
Václav Bajtek, Petr Brettschneider, Daniel Číž, Matyáš Číž, Adam
Menšík, David Špok, Martin Kubečka, Josef Ulman, Běla Kopecká,
Radim Štýber, Matěj Kucharski, Magda Koschatská, Vendula
Huserová. Šachistům ze zátorské školy se věnuje Soňa Kubelová
z Třemešné každý pátek od 14 do 15 hodin. Děcka říkají, že je
hodná a do kroužku chodí rádi. Učí se zahájení, koncovky, sicilskou
hru. Jezdí taky na turnaje, do Polska, Krnova, do České Vsi, Vrbna,
Frýdku-Místku. Do Krnova k 5. ZŠ je dopraví rodiče, dál se jede
hromadně. Hraje se většinou 7 kol švýcarským systémem, 2x15
minut. Na turnajích je nachystaná svačina, pití i nějaký zákusek.

Jan Štefela

JK

V loňském roce se začal věnovat atletice, jeho trenérem je Jiří
Malysa, asistent David Brabec. Měl velmi slušný základ z cyklistiky
a z tréninku na OVOV pod vedením paní učitelky Romany Lantové.
Již na prvních závodech projevil odrazový talent (výborný
kotník) a výškařské schopnosti, které zúročil na podzimním
Mistrovství České republiky žactva v Jablonci n. Nisou, kde vybojoval svoji první medaili – bronzovou výkonem 180cm. V loňském
roce ještě stihl vylepšit osobní rekord na 185cm a ve své kategorii
byl v republikových tabulkách na 5. místě.
V zimě se připravoval ve Vysokých Tatrách (Štrbské Pleso), po
návratu si zlepšil osobní rekord na 187cm při prvních lednových
závodech. Na dalších závodech tento výkon zopakoval a jeho
forma vrcholila na únorovém Mistrovství České republiky
v Ostravě, kde v novém osobním rekordu (194cm) překvapil
všechny favority a zvítězil. To jej katapultovalo do reprezentace,
kde byl společně se svým trenérem Jiřím Malysou pozván na
reprezentační soustředění do Ostravské haly – v polovině dubna.
Po tomto soustředění začíná letní
sezóna, kde se bude Honza snažit
splnit limit na Olympiádu Mládeže
v Maďarsku (200cm) - obdoba OH
pro ročníky 2001 a mladší.
V příštím roce se Honza pokusí
splnit limit na ME do 17 let, které by
mělo být v Itálii.

Na krnovském náměstí pod širým nebem za velmi hezkého
počasí se 28. 5. uskutečnil již 5. tradiční turnaj rodinných dvojic
v šachu. Mladí šachisté tak zakončili sezónu v okruhu své nejbližší
rodiny tím způsobem, že měl každý svého rodinného příslušníka
ve "svém týmu". Tato akce se mohla uskutečnit díky podpoře
města Krnova a Šachového svazu ČR. Letos byla rekordní účast 50 dvojic. Ze zátorského šachového kroužku se zúčastnily Běla
Kopecká s Janou Matuškovou, Štěpán Wysoglad s tatínkem,
Vašek Bajtek s tatínkem a Adam Menšík s tatínkem. Prvotním
impulzem zorganizovat takovou akci prý bylo ukázat blízkým, že
když stojíme nad soutěžícím dítkem a máme tendence radit, jak
táhnout ﬁgurkou lépe a efektivněji, tak v pozici hráče to je pak
jiné. To jsme si opravdu na vlastní kůži ověřili. Také oddíl ocenil
pohárem a diplomem všechny děti, aby si trofej donesli domů i ti,
kteří na přední místa zatím nedosáhnou a přesto se nevzdávají!
V závěru akce proběhlo poděkování rodičů malých šachistů tajně
upečeným dortem duším šachových oddílů panu Čechovi a panu
Handlířovi. Bylo to krásné dopoledne plné soudržnosti, hravosti
a pohody.
RK
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výkyvy počasí

Zajímavosti - fotograﬁcky

stavění, májka na návsi, kácení

Všimli jste si,
co se nám v parku objevilo!!
Pan M.Belej a paní V.Doričáková
udělali velkou radost nejen dětem. Děkujeme!

sběrný dvůr

O cenu Krnova

Přes Zátor projel Závod míru U23 - Grand Prix Priessnitz spa 2017
rekonstrukce sportovního areálu
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Sport v příhraničí
Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd

Sport v příhraničí

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko
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Dne 27. 4. 2017 se v naší škole uskutečnila další akce podporována Fondem mikroprojektů v Euroregionu Praděd s názvem Ferda
cvičí se zvířátky. Do naší obce přijely děti z Polska z obce Daniec
a zasoutěžily si spolu s našimi dětmi ve smíšených družstvech. Na
všechny čekala krásná odměna a výborné pohoštění, které zařídily
maminky dětí 1. a 2. třídy. V odpoledních hodinách jsme se prošli
obcí k zátorské kyselce. Po návratu si polské děti prohlédly školu.
Zbytek odpoledne děti strávily vyráběním nebo sportovními
aktivitami v tělocvičně.

Registrační číslo projektu:

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

V rámci projektu „Sport v příhraničí“ se 18.-19. května konalo
navazující setkání s polskou základní školou Daniec. Tak jako my
jsme v únoru připravili program pro ně u nás, tak oni na oplátku
přichystali aktivity pro nás u nich v Polsku.
A to bylo zážitků! Začali jsme snídaní v obci Daniec a hned nato se
jelo do Juraparku poblíž Opole. Plno pravěkých zvířat ve skutečné
velikosti, 5D kino, park zábavy, kolotoče, housenková dráha,
autíčka, oceanárium, klouzačky, prolízačky, trampolíny, cesta
vláčkem tunelem s 3D promítáním, naučná cesta pravěkem s výkladem v češtině. Následoval oběd, prohlídka tamní školy
s fotbálkem, prozkoumání nejstaršího visutého mostu v Evropě,
návštěva převráceného domu v obci Ozimek, večer ubytování
a stavby z písku na břehu Turawského jezera. Že tento den byl
opravdu neskutečně zážitkový a náročný, svědčí fakt, že každý
z nás ten den nachodil 21 tisíc kroků!
Druhý den, ihned po snídani, jsme se odebrali do obce Debska
Kuznia, kde jsme strávili dopoledne s našimi polskými kamarády
a navíc i s žáky místního gymnázia. Sehráli jsme společně
fotbalový turnaj a zúčastnili se soutěže v přetahování. Vyhráli
samozřejmě všichni! Neboť o zábavu šlo především. Po obědě
jsme pokračovali do Muzea Wsi Opolskiej v Bierkowicach, kde
jsme si prohlédli, jakým stylem a v jakých domovech žili lidé dříve.
Nejvíce se všem líbila škola – lavice, kalamáře, psací destičky,
rákoska, oslí uši, velký jazyk i klečení na hrachu.
A jelikož se blížil konec našeho putování, tak už zbyl po večeři čas
pouze na výměnu telefonních čísel či facebookových adres,
poslední fotky a hurá do své rodné země. Kéž zas jednou příště!
Foto na :
http://zszator.rajce.idnes.cz/Setkani_v_Polsku_18.-19.5.2017/

Retrojízda – zájezd pro seniory
V sobotu 13. května 2017 v 8: 30 odjel od ZŠ retroautobus („EŠELKA“ z roku 1976 ve skvělé kondici), který zájemce odvezl do
Třemešné, kde účastníci zájezdu nastoupili do otevřených
vagónků osoblažské úzkokolejky. Cestou se mohli občerstvit
v pivním vagónu. Ten se pyšní titulem nejstaršího vozidla na trati.
Kuriózní je, že vagón je o tři roky starší, než samotná trať. Původní
zavřený vůz byl vyroben v Rumunsku už v roce 1895. Do podoby
občerstvovacího vozu byl přestavěn o 110 let později, v roce 2005.
Prohlíželi si malebnou krajinu a poslechli si zajímavosti z historie
kraje. V Osoblaze čekala prohlídka muzea, židovského hřbitova
a výborný oběd. Poté se všichni vrátili vláčkem zpět do Třemešné
a odtud do parku v Městě Albrechticích na koncert dechových
hudeb. Náklady byly hrazeny obcí.
Děkujeme, zájezd neměl chybu.
Dověděli jsme se:
Osoblažská úzkokolejka je nejstarší úzkokolejkou na území
historického Českého Slezska. Vzdálenost Třemešná – Osoblaha je
vzdušnou čarou 13 km. Vlakem ovšem urazíte vzdálenost o celých
7 km delší. Dráha se klikatí i v relativně rovných úsecích a dosahuje
délky 20.218 km. Skutečným důvodem tohoto klikatého trasování
byla pravděpodobně snaha, aby se trať co nejvíce přimykala
terénu a byla tak co nejlevnější. Nedaleko za Třemešnou, za vrcholem prvního stoupání, začne vlak nápadně zpomalovat. Dojel do
kilometru 2.2, do místa, kde je dovolená rychlost pouze 20 km/h.
Nachází se zde totiž nejprudší oblouk na českých železnicích
o poloměru pouhých 75 m. Po průjezdu tímto místem,
doprovázeném pištěním kol, vlak opět zrychlí na svých obvyklých
30 a následně 40 km/h.
JK
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Májový koncert
Nedělní podvečer 21. 5. 2017 opět patřil Májovému koncertu, již
tradiční akci v kostele Nejsvětější Trojice v Zátoru. Zajímavé
úvodní slovo patřilo panu faráři, který nás přivítal krátkým, ale
poučným příběhem. Poté předal slovo panu Martinu
Bodešinskému, moderátorovi, který u každé skladby vyprávěl
o jejím původu či uvedl nějakou zajímavost. Poslechli jsme si paní
Ilonu Tichou v doprovodu klavíristky Denisy Strnadové. S nimi
tentokrát do Zátoru přijel tenorista pan Juraj Nociar. Zazněly
písně o lásce, romantické a operní. Překvapení dne bylo
vystoupení Petry Kadlčíkové, která je žačkou samotné Ilony Tiché,
bylo to velmi dojemné vystoupení. Těšíme se další koncerty.
Fotograﬁe z akce najdete na:
https://www.zonerama.com/zator-loucky/Album/3063979

Hry bez hranic
Obec Zátor sestavila tým nadšenců, kteří nás 10. 6. 2017 na
fotbalovém hřišti v Osoblaze reprezentovali na akci Hry bez
hranic. Zúčastnilo se jí 16 týmů z celého Mikroregionu
Krnovska – Zátor, Čaková, Krasov, Krnov, Město Albrechtice,
Třemešná, Úvalno, Osoblaha, Bohušov, Slezské Pavlovice,
tým Mikroregionu Krnovsko, tým Klubu přátel osoblažské
úzkokolejky, Brantice, Vysoká. K tomu dva týmy z Prudniku a
Glogovku. Soutěžilo se v 9 sportovně dovednostních
disciplínách. Záleželo na tom, aby soutěžící zvolili správnou
strategii a jednotlivé kroky v soutěžích promysleli. Ze všech
těchto týmů se právě ten náš ukázal jako nejlepší a Zátor
z těchto her dovezl 1. místo. Kdo nás zastupoval? Družstvo
Zátoráci: Salome Sýkorová, Pavel Adam, Luboš Rudinský,
Radim Zielonka, Laďka Němcová, Milan Cwiertka, Jiřina
Míčková, Pavel Kolář.
Kdo chtěl našim fandit, mohl přisednout do autobusu,
který jel přes Krasov, Čakovou, Zátor, Brantice, Krnov,
Úvalno do Osoblahy.
JM

3. tenisový turnaj starostky obce
3. tenisový turnaj starostky obce je za námi. Přihlásilo se celkem
7 týmů, ale dva se nakonec omluvily. Počasí bylo jak na objednávku, herní systém byl připraven a zbývalo už jen ujasnit si
pravidla, vymyslet název týmu a rozlosovat pořadí. Panovala
přátelská atmosféra a řídili jsme se heslem "důležité je zúčastnit
se". Navštívilo nás spoustu příznivců a fanoušků, kteří se stali
rozhodčími či podavači míčků. :) Přislíbili účast i v turnaji následujícím. Považujeme tak tenisovou a sportovní sezonu na
multifunkčním hřišti za zahájenou, protože Zátor žije sportem.
Děkujeme za příjemně strávenou neděli. Týmy: Nevím - Pavel
Kolář, Jiřina Míčková, Sršni - Milan Cwiertka, Laďka Němcová,
Lištičky - Pavel Adam, Salome Sýkorová, Sousedi - Luboš Rudinský,
Jana Kaděrková, Rakety - Jarek Ničman, Petra Gajdošová.

Klub zátorských seniorů
Každý poslední čtvrtek v měsíci v 16 hodin v přísálí KD. Pro
zájemce individuální výuka výpočetní techniky v místní knihovně.
Můžete si přinést svoje tablety a mobily.
JK
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ZŠ a MŠ Zátor
První místo v sálové kopané
Dne 22. 3. se konala v Lichnově sálová kopaná 1. stupně ZŠ. Naši
žáci získali nádherné 1. místo z pěti zúčastněných družstev a stalo
se absolutním vítězem bez jediné prohry. Tímto všem hráčům
gratulujeme a budeme se těšit na další krásnou podívanou.

Hurááááááá!!!!!!

ABC malých doktorů
Každoroční akcí ABC malých doktorů nás letos provedly členky
Červeného kříže Zátor. Připravily si pro nás čtyři stanoviště,
kterými prošla většina družinových dětí z prvního stupně. Některé
děti se naučily, jiné si jen připomněly, jak ošetřit zlomeninu nebo
spáleninu, jak pomoci kamarádovi při pádu z kola a velký úspěch
měla ﬁgurína „Anduly“ a umělé dýchání. Své znalosti zúročily také
děti ze zdravotnického kroužku, které na stanovištích pomáhaly.
Odpoledne proběhlo v plném zaujetí a kdyby bylo více času, děti
by obvazovaly a obvazovaly.
Červenému kříži velmi děkujeme
za krásnou a vzorně připravenou
akci. Těší nás pochvala, že děti
znalosti první pomoci mají
a dovedou je použít. Velmi si
vážíme i jejich sponzorského daru
ve formě velkého množství
výtvarných potřeb. Těšíme se na
další společně prožité akce.
ŠD Zátor

Zprávy z TJ Loučka
Výhra v okresním kole OVOV!
Přepisujme dějiny! Historicky poprvé se našemu družstvu
podařilo zvítězit na okresním kole OVOV a být tedy lepší než
dosud pro nás neporazitelný Rýmařov. Stalo se tak 5. května
právě v Rýmařově. Družstvo ve složení Roman Bernát,
Matyáš Stříž, Ondra Podracký, David Špok, Pavlína Repková,
Jana Váňová, Sabina Lorencová, Iveta Tkáčová si tak zařídilo
přímý postup do krajského kola. Do kraje pojede navíc ještě
pět jednotlivců, a to Jakub Ulman, Zuzana Lantová, Tobiáš
Stříž, Adina Daňková, David Petr. Gratulujeme a těšíme se na
krajské kolo, které proběhne 7. června v Havířově.

A opět se jede na republikové ﬁnále OVOV! Naši to opět
dokázali. Ve včerejším krajském kole OVOV se družstvo ve
složení Matyáš Stříž, Roman Bernát, David Špok, Petr
Prawda, Jana Váňová, Sabina Lorencová, Iveta Tkáčová a
Pavla Repková umístilo ze 14 nejlepších škol v jednotlivých
okresech na třetím místě a ziskem 23759 bodů si tak
zajistilo postup na republiku! Skvěle si vedli i jednotlivci Kuba Ulman obsadil 2. místo a bratří Střížovi brali oba
bronz. Republikové ﬁnále se koná 7.- 9. září v Brně. Už se
těšíme! DRŽME JIM PALCE!!!

Školní družina
Skorotriatlon v družině
Pěkné počasí láká ke sportu i děti ze školní družiny. Dnes již
zdomácnělý název pro netradiční běžecký závod s doplňujícími
disciplínami nalákal velký počet dětí. Počasí bylo ten den jako na
objednávku, sluníčko hřálo tak akorát, větřík mírně pofukoval
a sportovci se těšili na pravou soutěžní atmosféru. Závod začínal
během kolem řeky, přes most okolo bývalé hasičské zbrojnice
a zpět ke škole. Tady již čekali dohlížející rozhodčí a počítali
úspěšné střelecké pokusy míčem do kruhu či následná ,,trestná
kolečka,,. Vítězové byli všichni, kteří se zúčastnili, ale přesto čas
některých závodníků byl výrazně nejlepší. Ti pak obdrželi medaile
i diplomy. Chválíme všechny, kteří běželi a dokázali nám i sobě, že
i v takovém náročném sportu obstojí!!
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Branný závod v Holčovicích
Dne 19. května se 14 dětí naší školy vydalo do Holčovic soupeřit
s ostatními odvážlivci našeho mikroregionu v různých branných
disciplínách. Dokazovali, že umí střílet ze vzduchovky, číst morzeovku, vázat uzly, poznávat dopravní a topograﬁcké značky,
určovat rozličné rostliny a živočichy, pracovat s mapou, házet na
cíl, první pomoc, šifrovat, znát vlajky států, a to vše za co
nejrychlejšího běhu. Závod to byl těžký, a tak je velkým úspěchem,
že Lukáš Duda ve své kategorii zvítězil. Naši si vedli skvěle také
v doprovodné vybíjené, kde obsadili dvě první místa. O úspěch se
zasloužili: Víťa Engel. Matěj hlaváč, Vítek Bajtek, Simona Červenková, Jan Loriš, Libor Fajtl, Kája Procházková, Míša Kořínková,
Míša Trpišovská, Tonda Kolder, David Petr, Lukáš Duda, Verča
Morysová, Kuba Groda. Gratulujeme!
Druhého ročníku branného závodu v Holčovicích se pod záštitou
Mikroregionu Krnovsko zúčastnilo 8 základních škol regionu
v celkovém počtu 108 dětí ve třech kategoriích. Velký dík patří
organizátorům – Základní škole Holčovice a jejímu vedení za
skvěle připravenou akci. Našim žákům děkuji za vzornou reprezentaci a dodávám: „Milí žáci, moc Vám to v těch tričkách
slušelo.“
Salome Sýkorová

Čaj o páté v asijském stylu
Tentokrát pořádala čaj o páté 6. třída. Akci měli krásně
připravenou. Asijsky stylové pohoštění (např. asijské nudle, sushi,
dezerty), soutěže (např. slalom s vajíčkem na vějíři, tanec
s vějíři…). Představili nám asijské země zajímavostmi, ukázkou
bojů. Měli přichystanou bohatou tombolu a na závěr překvapení
pro hosty. Mohli jsme si napsat přání a venku poslat balonky
štěstí. Akce byla skvělá a bavili jsme se náramně.
https://www.zonerama.com/renatakop/Album/3184839
RK

Kouzelný park
Počasí bylo slunečné, pohádkové postavy nastrojené, aktivity
připravené, už se jen očekával příchod dětí. Fotograﬁe dokazuje,
kolik lidí se dokázalo domluvit A uspořádat super akci pro
nejmenší. Na dobrovolném vstupném vybrali dost peněz na nákup
nového herního prvku do parku či na dětské hřiště. Ohlasy
návštěvníků jsou nadšené a pochvalné - Aba Baba: „Děkujeme za
nádherné odpoledne!!! Velmi povedené. Byla znát práce a připravenost do posledního detailu. Byli jsme u vás poprvé a určitě
zase rádi přijedeme a přispějeme na vstupném!!!“ Pokud jste se do
kouzelného parku nedostali, prohlédněte si fotograﬁe z akce od
pana Matušky na:
https://www.zonerama.com/zator-loucky/Album/3142891.
A kde na to všechno vzali? Přece z výdělku vydařené zabijačky
a generálním sponzorem byla také obec Zátor, která úžasným
a obětavým organizátorům moc děkuje.

JSDH Zátor
Sbor dobrovolných hasičů Zátor 3.6. 2017 vybojoval
2. místo na 4. ročníku krnovského Memoriálu Jana Lišky.
Letos se této soutěže zúčastnili jen starší žáci, kteří předvedli krásný výkon a vybojovali si nádherné 2. místo
s časem 32,47 (první místo nám uniklo jen o jednu setinu)
ze 7 družstev. Gratulujeme !!!
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Bumblebees
Ukliďme Česko
8. 4. u nás v Zátoru proběhla v rámci celorepublikové akce
Ukliďme Česko akce Ukliďme Zátor. Letos se k nám Čmelákům
přidali někteří fotbalisté SK Zátor. Velké díky patří všem dospělým,
kteří svým příkladem vedli děti. Sami jsme byli opět !!! překvapení
(v jakém množství), jak se lidé nestydí vyhazovat odpadky do
potoka, kolem zastávek, dokonce v pytlích odvážet do lesa. Po
úvodním poučení o bezpečném úklidu a nezbytných provozních
informacích jsme se rozešli na své úseky. Nasbíralo se asi 25 pytlů
odpadků, pneumatik a jiného. Děkujeme ﬁrmě Moni za
sponzorské dárky pro účastníky (drobné úklidové pomůcky) a naší
obci za odměnu pro děti a za sponzorskou podporu ve formě
pevných pytlů a svozu odpadků na skládku do Horního Benešova
(skládkovné činilo 9 000Kč). Díky všem, kteří se zúčastnili aktivně
i všem, kdo do budoucna půjdou příkladem.
https://www.zonerama.com/renatakop/Album/2862294
RK
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Občanské záležitosti
Přivítali jsme
Vítáme Tě na svět, děťátko malé,
tátova pýcho a mámino štěstí …

Jan Badura, Eliška Skřivánková, Lukáš Lhoťan
Milé holčičky, milí chlapečkové!
Vyrůstejte v lásce a bezpečí pro radost svých
rodičů a prarodičů, nás všech. Pevné zdraví a ať je
vaše životní cesta posázená samými růžovými
poupaty.
Marcela Hudečková

Za akci Ukliďme Česko jsem velmi ráda. Těší mě, že jsme se jako
obec zapojili. Rmoutí mě ovšem, co všechno aktivisté nalézají po
příkopech, v Zátoráčku a v okolí sídel. Máme naději, že budeme
mít přírodu všichni rádi?
Salome Sýkorová

Čmeláci na Dni země v Opavě
Srdečně jsme přijali pozvání Opavského magistrátu na prezentaci činnosti našeho spolku, jelikož si myslím, že máme opravdu
pestrou činnost a je tudíž co ukázat! Sestavili jsme týmy z našich
dětí a ty měly za úkol vymyslet, co chtějí z naší práce ukázat
veřejnosti a také je i zapojit. Celkem bylo připraveno 7 stanovišť.
Astronomie, geologie, sádrové odlitky, mikroskopy, dřevěné hry,
Zátorská kyselka a prezentace spolku, skládačky z papíru a další
výrobky.

Astronomické pozorování na Čmelíně
V sobotu 3.6. po úspěšné Zlaté srnčí trofeji jsme se navečer sešli
na základně k amatérskému pozorování. Nejprve jsme pozorovali
sluneční skvrny do západu slunce, napočítali jsme jich tentokráte
5 a někdo i 6 a po setmění planetu Jupiter, která se právě nacházela v konjunkci (blízkosti) měsíce a Saturn dále některé dvojhvězdy
a zopakovali si souhvězdí. Pozorovací podmínky byly skvělé a děti
si konečně v praxi vyzkoušely i práci s různými druhy montáží
u dalekohledů. Zjistily, že to není jen tak jednoduché nalézt
a správně zaměřit vytyčený objekt na nebi. Nechybělo i tradiční
opékání špekáčků a posilňující šípkový čaj z nasbíraných
podzimních zásob.
Za Čmeláky Kamil

Čmeláci na Zlaté srnčí trofeji

Letos jsme se opět vydali ověřit naše znalosti v okresním kole
myslivecké soutěže Zlatá srnčí trofej. Do Afrického muzea Safari
v Holčovicích - Jelení se sjely kroužky z Třemešné, Břidličné,
Bruntálu, Jindřichova, Andělské Hory, Janova a my ze Zátoru.
Soutěžilo kolem čtyřiceti dětí a my jsme ostudu rozhodně
neudělali. Děti se umístily v obou kategoriích – za mladší děti
zabodoval Petr Brettschneider se třetím místem, za starší nás
reprezentovala Amálie Felcmanová, která si odnesla druhé místo.
Dále statečně bojovali Běla Kopecká, Eliška Ptáčková a Matěj
Hlaváč.
Ivana Kmínková

Jubilanti
Věra Gromnicová, Anna Lantová, Miloslav Daníček
Zdeňka Miková, Dušan Vrábel, Marie Matějáková
Antonín Müller, Eliška Brychtová
Blahopřejeme a do dalších let přejeme dobré
zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.

Blahopřání
Jsou dny, kdy se obyčejné chvíle mění v jedinečné
okamžiky, které zanechají krásné vzpomínky. Ty jsou
cennější než všechny jiné dary. Ať jich je co nejvíc
a s těmi nejmilejšími kolem Tebe!

Dne 8. června 2017 oslavil své 70. narozeniny
pan Antonín Lant ze Zátoru.
Vždyť každý z nás má Tě rád, štěstí, zdraví chcem Ti
přát, starostmi se nezabývej, života si jen užívej!
Přeje manželka a synové s rodinami.

Rozloučili jsme se
Leopold Hlaváč, Jana Židková, Štěpánka Štefelová
Všem pozůstalým přejem upřímnou soustrast.
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Proměny obce k výročí povodní

Pozvánky na akce
Letní tábor
Staré řecké báje a pověsti
Starověké Řecko se svými záhadami, válečnými výpravami
a pověstmi je tématem letního tábora, který od 31. 7. do 12. 8.
pořádá Krnovský akční farní tábor (KRAFT) na skautské základně
v Javoříčku. Čtyřicet dva dětí ve věku od 8 do 15 let se mohou těšit
na dva týdny plné dobrodružství, zábavy, akčních her, aktivit
rozvíjejících zručnost, kamarádského kolektivu, přijetí a duchovního zázemí. Zůstává ke dni vydání zpravodaje patnáct volných
míst. Cena je 2000Kč pro prvního sourozence. Informace
a přihlášky na webu kraft5.webnode.cz. Hlavní vedoucí Bc. Jiří
Ivanov, DiS. – telefon 739 124 181.

25. 6. (v den konání Zátorského léta) bude v 16 hodin zahájena
vernisáž fotograﬁí z povodní 1996 a 1997 v sále KD. Můžete vidět
upravené fotky z povodní. Autory jsou převážně naši občané.
Další kolekce fotograﬁckých koláží jsou dílem p. Jaroslava
Matušky a pí Zlatice Durecové. Fotograﬁe současného Zátoru
včetně panoramatických vyfotil a zpracoval J. Matuška. Součástí
vernisáže bude i promítání dobového videa. Těšíme se na vás. Jste
všichni srdečně zváni.

Zátorská hudební slavnost

sobota 1. července 2017, areál za školou

ZÁTORSKÁ
HUDEBNÍ
SLAVNOST

1-7-2017
AREÁL ZA ZŠ ZÁTOR
15:00 VSTUPNÉ 60 Kč
NADEJE
JAKUB ONDRA
LIGHT & LOVE

21:00

U PŘÍLEŽITOSTI 20 LET
OD POVODNĚ

19:30 18:00
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OD 22:00 DISKOTÉKA

/zator.obec

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO-ZÁBAVNÉ ATRAKCE A VYSTOUPENÍ-UV SHOW

Knihovna nabízí své služby seniorům

Zátorský psí šampion

sobota 17. 5. 2017 v 9:30, bývalý sad vedle fotbal. hřiště

Zátorské léto

Každý poslední čtvrtek v měsíci, kdy se koná
pravidelná schůzka Klubu zátorských seniorů,
bude pro ně otevřena i místní knihovna. Kromě
pravidelně vyměňovaných souborů jsme obdrželi i dlouhodobě zapůjčený soubor. Přijďte si
vybrat. Čekáme na Vás.

neděle 25. června 2017 od 14 hodin, park

ZÁTORSKÉ LÉTO

Staré fotograﬁe

beh zátorskými ulickami
otevrena kostelní vez
historický kolotoc + strelnice
obcerstvení zajisteno
ctyrkola
Bohatý program bude doprovázet
konský povoz
kapela MASH.
aktivity pro deti
kavárna u kyselky

25.6. 2017
14:00

/zator.obec

Tento zpravodaj vychází pravidelně každý sudý měsíc v posledním týdnu ZDARMA - Do 31. 7. 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

Povodňová katastrofa století - 1997
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Povodňová katastrofa století
– 1997
1997 červenec
Zdroj: Jan T. Kozák, Pavla Státníková, Jan Munzar, Jiří Janata,
Vladislav Hančil, Povodně v českých zemích.
ISBN 978-80-86946-39-9, str. 91- 94
Dešťová povodeň z trvalých srážek. Hydrologická vyhodnocení
ukázala, že na Odře se jednalo většinou o více než stoletou
povodeň. Průměrná doba opakování kulminačního průtoku např.
v Bohumíně byla stanovena na 200 let. Představovala zcela
výjimečný přírodní jev a mimořádnou katastrofu. Lze ji
jednoznačně považovat za největší hydrologický extrém ve
20. století. Uplynulo celých 94 let od doby, co se na této řece
naposledy vyskytly záplavy, které by svou velikostí byly alespoň
srovnatelné. Bylo to na samém začátku století, v červenci 1903.
Proto došlo ke ztrátě historické „povodňové“ paměti.
Mimořádné povodně vyvolaly extrémně silné regionální srážky
trvalého charakteru. Pršet začalo ze 4. na 5. července 1997. První
srážkový rekord byl zaznamenán v povodí Odry na stanici Lysá
hora v Beskydech (1317 m n. m.), kde od rána na 6. července do
rána druhého dne napršelo 233, 8 mm, tedy cca 234 litrů na m².
Tento úhrn překonal dosavadní absolutní jednodenní maximum
od počátků pozorování na této stanici před sto lety (100 let od
r. 1997 = 1897) o 22 mm a současně zaznamenal 119 %
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A

červencového normálu. (Do překonání dodnes platného rekordu
pro Moravu a Slezsko z 9. července 1903 na Jesenicku ale chybělo
necelých 7 mm.) Hranici 200 mm za 24 hodin překročily v povodí
Odry 6. 7. 1997 však kromě Lysé hory ještě další tři stanice:
Šance 230 mm, Rejvíz 214 mm a Frenštát pod Radhoštěm
206 mm.
Mimořádnější však byly nově vytvořené rekordy čtyřdenních
úhrnů. Na stanici Šance spadlo ve dnech 5. - 8. července 1997
celkem 602 mm srážek. To bylo o 151 mm více, než dosavadní
extrémní úhrny ze všech stanic České republiky za více než 120 let
(Kakos, 1997). Právě proto se staly letní povodně v roce 1997
extrémními, neboť dosavadní „český“ rekord 451 mm z Jizerských
hor z roku 1897 překonaly současně tři stanice:
Lysá hora naměřila 571 mm, Frenštát pod Radhoštěm 481 mm
a Rejvíz 479 mm. To znamená, že za pouhé čtyři dny napršelo na
stanici Šance nebo Lysá hora více vody než v Praze v průměru za
rok.

Škody, která tato povodeň v České republice i v Polsku napáchala, byly nesmírné. Červencové povodně v roce 1997 ve střední
Evropě způsobily ve světovém měřítku největší ekonomické
škody ze všech přírodních katastrof tohoto roku. Tato pohroma
si vyžádala v České republice 50 obětí na lidských životech
(z toho v povodí Odry 20) a v Polsku 54 životů.
Připomeňme povodňovou katastrofu v povodí Odry stručným
přehledem událostí.

B
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Povodňová katastrofa století - 1997

5. července (sobota):
Začalo nepřetržitě pršet.

6. července (neděle):
Intenzivní déšť trvá. Byla postupně vyhlašována povodňová
aktivita II. a III. stupně na celém Jesenicku a Bruntálsku, v Ostravě
na Odře a Ostravici, a také v podhůří Beskyd a na Novojičínsku,
kde došlo k zatopení některých obcí, jež musely být evakuovány.
Byly vytvořeny krizové štáby a pracovat začaly okresní povodňové
komise.

7. července (pondělí):
Stále vydatně prší. Nejhorší situace je v okresech Jeseník, Bruntál
a Šumperk, odkud jsou hlášeny velké záplavy (lidé se ukrývají na
střechách svých domů). Stav ohrožení je vyhlášen pro řeku Opavu
a Opavici. Odra zaplavila asi jednu třetinu města Ostravy a zhruba
polovinu okresu Nový Jičín. Hladina řek stoupá. U Suchdolu nad
Odrou vykolejil před 13. hodinou rychlík z Vídně do Varšavy,
příčinou byl vodou podemletý most. Bylo zraněno 30 lidí, z toho
7 hospitalizováno. Významná mezinárodní trať je vyřazena
z provozu. Záplavy si vyžádaly první oběti. Záchranáři začínají
hovořit o katastrofě. Začíná zasedat ústřední krizový protipovodňový štáb.

8. července (úterý):
Nadále trvale prší. Povodňová vlna postoupila ze severu na jih.
Hladiny řek však stále stoupají. Situace se zhoršila v celé oblasti
Jeseníků, postiženy jsou desítky měst a obcí, řada z nich je
odříznuta od světa. Evakuace ze zatopených míst probíhá
v Opavě, Ostravě, Bohumíně a na území okresu Nový Jičín. Na
Ostravsku byl zcela zastaven železniční provoz. Je přerušeno také
železniční spojení mezi Prahou a Ostravou kvůli neprůjezdné trati
od Chocně do Bohumína. Do odvolání bylo zrušeno 14 mezinárodních rychlíků mezi Českou republikou a Slovenskem.

9. července (středa):
Odpoledne přestává pršet ve všech oblastech. Záplavová vlna
však většinou překonala stoletý průtok (stoletou vodu). Již druhý
den jsou izolována města Jeseník, Krnov a Přerov. V Opavě
a v Ostravě pokračovala evakuace, hladina řek v povodí Odry však
již klesá. Hygienici varují před rizikem epidemií. Z celé východní
části ČR je již hlášeno 13 utonulých, hodně lidí je pohřešovaných.
10. července (čtvrtek): Na severu voda opadává, záplavy se
rozšiřují na střední Moravě. Na Bruntálsku a Jesenicku jsou dosud
odříznuty některé obce. Zaplavena zůstává část Opavy, Ostravy
a Olomouc. Evakuace stále probíhá v Bohumíně.

11. července (pátek):
Zaplavena je stále část Opavy, Ostravy a Bohumín. V celé ČR je
evidováno 23 obětí.
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12. července (sobota) a 13. července (neděle):
III. stupeň povodňové aktivity platí stále na Odře a Opavě.
Hladiny řek se blíží k normálu v okresech Frýdek-Místek, Nový Jičín
a Přerov.

Poučení pro budoucnost?
Živelní pohromy nepřicházejí nikdy vhod. Staré přísloví říká,
že neštěstí na koni přijíždí a pěšky odchází, totiž že náprava škod
přírodní katastrofy trvající několik dní trvá minimálně několik
let.
Povodně sužovaly obyvatele měst a vesnic u řek a potoků od
nepaměti, protože na přirozených (neregulovaných) tocích byly,
jsou a budou povodně normálním, prakticky každoročním jevem.
Z hlediska historické paměti jsou však důležité velké povodně
s poměrně malou četností výskytu. Těm větším nelze zabránit,
jako těm v létě 1997, způsobeným mimořádnými trvalými
regionálními dešti na území o rozloze desítek tisíc km², které
zasáhly současně jak povodí řeky Odry, tak i řeky Moravy.
Velmi nebezpečnou iluzí je názor, že společnost dokáže přírodní
katastrofy a jejich dopady ve větším měřítku potlačit či dokonce
eliminovat. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že i poměrně
běžná událost se může katastrofou stát, jestliže zastihne lidi
nepřipravené. A včas avizovaná, očekávaná povodeň nemusí být
vždy katastrofou, ale jen historickou událostí bez vážnějších
následků.
Zpracovala Jana Kadlčíková

Zátorský

zpravodaj

PRÁZDNINY

Prázdniny – bezpečně a ve zdraví
Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro
děti. A aby děti svůj volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je
hlavně na rodičích, aby svým ratolestem připomněli pravidla, jak
se mají chovat. Nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně v případech,
že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob.
Při výletech do lesa je potřeba mít na paměti, že v lese je zakázáno rozdělávat ohně. Pokud přece jen chceme oheň ve volné
přírodě rozdělat, pak pouze za přítomnosti dospělých na
bezpečném ohništi vzdáleném nejméně 50 m od okraje lesa
a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Samozřejmostí by měla být dostatečná zásoba vody na jeho případné
uhašení a zalití ohniště. Nezapomínejme, že také při grilování
doma na zahradě je třeba dbát bezpečnostních opatření
a v případě silného větru raději negrilovat vůbec. Poměrně
rozšířeným nešvarem je grilování na balkónech bytových domů.
Odlétající jiskry mohou zapálit přímo vybavení bytu nebo hořlavý
materiál umístěný na balkónech sousedů i ve značné vzdálenosti
a třeba až za několik hodin.
Oheň ale není jediným nebezpečím, které na děti o prázdninách
číhá. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou
často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní
a opuštěných štol. Ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě
lešení, komínů, kanalizace apod. Všude na těchto místech hrozí
nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých
prostorách. V nejhorších případech může dojít i nečekanému
zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a
přeceňování plaveckých schopností, je pravidelnou příčinou
prázdninových tragédií.
Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti
různé nástrahy. Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás
doma, kde o prázdninách tráví samy více času než obvykle. Nudící
se děti pak připravují rodičům různá překvapení. V domácnostech
proto neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky,
zapalovače, zábavní pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické
přípravky. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické
spotřebiče nejsou určeny ke hraní, ani k pokusům ani experimentům. Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí
zapomenout klíče, překontrolovat a vypnout všechny spotřebiče
(sporák, světla, žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou
zavřená okna a uzavřeny vodovodní kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti
o prázdninách s nadbytkem volného času, není zdaleka úplný
a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se
jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že letošní
léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.
Ing. Antonín Ušela,
oddělení prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
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