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ČČK letos oslaví 70. výročí.
Vážení spoluobčané
V současné době, kromě mnoha jiných
záležitostí, starostí a problémů běžného
charakteru, které denně řešíme, jsou dvě
stěžejní témata. Prvním bezesporu nejdůležitějším je protipovodňová ochrana.
Jak mnozí z Vás víte, některé stavební
objekty, které se budou v souvislosti
s výstavbou přehradní nádrže v obci budovat, jsou ve fázi územního řízení, jiné
Slovo starostky
se dopracovávají. Proto ze strany Povodí
Odry s. p. na popud obce jsou vkládány do zpravodaje informační články včetně vyobrazení, aby informovanost Vás občanů byla
co největší. První informativní schůzka pro naše občany byla 10. 4.
2018 v sále kulturního domu. Mohli jste se ptát na všechno, co Vás
v souvislosti s výstavbou protipovodňových opatření zajímá, co se
Vás bezprostředně týká. Přítomni byli kromě generálního ředitele
Povodí Odry s. p. Ing. Jiřího Pagáče také technický ředitel Ing. Petr
Březina, investiční ředitel Mgr. Miroslav Janovjak a zástupci projekčních kanceláří. Všichni byli připraveni zodpovědět Vaše dotazy.
Samozřejmě tyto schůzky, jednání s občany naší obce se budou
pravidelně opakovat. Naším zájmem je Vaše maximální informovanost, protože do budoucna nás čeká velmi složité období.
Dalším tématem je „Sportovní areál“. Projektová dokumentace,
včetně připomínkování se vyvíjela od roku 2010. Projekčních prací,
tehdy na přání sportovců, se ujal Ing. Petr Guňka. Požádala jsem
ho, aby se k problému vyjádřil.
Jaký byl vývoj projektu a proč to všechno tak dlouho trvalo?
Myšlenka rekonstrukce areálu vznikla již v roce 2010. První návrh
byl jen na opravu kabin a zlepšení sociálního zázemí. Pak za působení bývalého zastupitelstva (2010 – 2014) jsem projekt na žádost
sportovců několikrát přepracovával. Byly tam vzneseny i požadavky JSDH. Například prostor pro kabiny byl oproti současnému
stavu mnohem větší, skladovací prostory také. Místo klubovny
v prvním patře měla být restaurace.
Proč je realizační cena tak vysoká?
Od roku 2010 se pochopitelně, vzhledem k situaci na trhu, zvedly
ceny materiálů a služeb a zároveň s požadavky, rostla i cena. Na
projekt jsme žádali i dotaci, ale nebyli jsme úspěšní. Pokud bychom
uspěli, vím, že by nikdo cenu projektu neřešil.
Hovoří se o změnách projektu po předání staveniště realizační
firmě, jaké to jsou změny a proč?
Jsou to pouze změny, které se týkají provozu. V prvním patře jsme
zrušili velké množství sociálního zázemí, protože pokud tam nebude restaurace (což by nebylo racionální), není takové zázemí
potřeba. A zrušili jsme balkon. Protože po zralém uvážení by nám
činil potíže. Myslím zatékání apod. Navíc využití by bylo problematické. Všichni fanoušci by se tam nevešli a tak by sloužil jen skupině vyvolených. Pokud bude v Zátoru Eldorádo, nebo jiná veřejná
akce, je třeba, aby kapela hrála dole, v bezprostředním kontaktu
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 Provoz sběrného dvora
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 Zátorský zajíček
 Ze života obce
 Pozvánky na akce

s lidmi. Nechápu postoje sportovců, vždyť v jiných obcích by byli
rádi za takové zařízení. Myslím, že si za odvedenou práci nezasloužíme tolik kritiky od lidí, kterým jsme se snažili vyjít vstříc. Dále
připomínám, že pokud bude chtít někdo cokoliv vysvětlit, jsem
připraven k diskusi.
Ing. Petr Guňka, projektant
Hrubá stavba je hotová. Budou tam prostorné kabiny pro fotbalisty, fotbalový dorost, včetně sociálního zázemí, místnost pro
rozhodčího, sklad náčiní, malý bufet. Samozřejmě sociální zázemí
pro konání venkovních akcí. Součástí přízemí bude malé wellness
(finská sauna, bylinková sauna, whirpool), technická místnost (garáž pro hasiče), v prvním patře bude posilovna, klubovna, sociální zázemí a místnost, která může sloužit k poskytování služeb –
manikúra, pedikúra, popř. masáže. Předpokládáme využití areálu
všemi složkami. Klubovna je prostorná se zázemím a může vyhovovat všem aktivitám (sportovcům, ČČK, Bumblebees, Klubu seniorů, JSDH, aktivním občanům), které v současné době v obci jsou
a které do budoucna třeba budou.
Areál bude doplněn poměrně rozlehlým přístřeškem, kam se mohou lidé schovat při nepříznivém počasí nebo před sluncem.
Myslím, že i přes všechny těžkosti a nemalou finanční zátěž bude
stavba sloužit všem, kteří mají zájem o spolkový život v obci, může
sloužit jako zázemí pro soustředění mládeže, pobyty v přírodě,
venkovní akce.

„Lesy předcházejí lidstvo, pouště je následují.“
François René de Chateaubriand

Salome Sýkorová, starostka obce
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Upozornění občanům obce
Sběrný dvůr je již v provozu. Upozorňujeme na provozní
dobu.
pátek 15-18 hodin

sobota 9-12 hodin

Upozorňujeme čtenáře a zejména účastníky akcí
v Zátoru, že na všech akcích pořizované fotografie
a videozáznamy slouží k propagaci Zátoru na obecních
webových stránkách a v místním zpravodaji.

Připomínáme bioodpad, který se pravidelně štěpkuje.
Zájemci o štěpku mohou volat panu R. Matějákovi na
tel.: 725 146 126.

Dopis Povodí Odry
V Zátoru dne 2018-04-19
Čj.: /2018/Sýk.
Povodí Odry, s. p.
Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel
Varenská 49
701 26 Ostrava
Vážený pane generální řediteli,
obracím se na Vás, protože mi už dlouho leží na srdci starost
o ochranu vesnice před povodní, a zároveň sdílím oprávněné obavy našich občanů z nejisté budoucnosti. Jednání, odborná setkávání a hledání optimální varianty protipovodňové ochrany trvají
již 20 let. Lidé už přestali věřit tomu, že se situace příznivým způsobem posune. Z konference, která proběhla 10. 4. 2018, mnozí
získali dojem, že se něco změnilo. Je vykoupena většina pozemků, projektování se blíží k fázi územních řízení. My všichni víme,
že stavební zátěž, zejména v Zátoru, bude obrovská. Doposud se
z mnoha různých důvodů řešily stále Nové Heřminovy. Problémy
a situace v Zátoru nebyla pro média dost důležitá, informace novináři nepovažovali za atraktivní. Navíc jsme byli ti, kteří chtěli,
aby se protipovodňová ochrana řešila. Na několika jednáních jsme
se dozvěděli, že finanční prostředky na kompenzační opatření
v Nových Heřminovech dosáhnou výše 420 mil. Kč. Přitom téměř
veškeré stavební práce se budou odehrávat na našem katastru.
Přehradní hráz, stavba velínu, trasa obchvatu (i ta část pod železnicí), šířkové úpravy řeky, kanalizace, ČOV, to vše bude na našem
území. Myslím, že je nejvyšší čas věnovat problematice Zátoru
větší pozornost. Bylo by to spravedlivé i korektní vůči našim občanům, kteří budou velmi trpět. Komplexní pozemkové úpravy,
které byly projektovány a schváleny jako podpůrná protipovodňová a protierozní opatření, byly schváleny v roce 2008. Doposud
nebylo z těchto navrhovaných opatření realizováno nic i přes to,
že jsou součástí našeho územního plánu. Od 18. 8. 2015 máme vydáno stavební povolení na stavbu páteřní kanalizace dle dohody
s Povodím. Projektová dokumentace stála 1. 445. 383,- Kč z rozpočtu obce Zátor. 9. 1. 2018 nám bylo stavební povolení prodlouženo
do 31. 12. 2021, protože stavba nebyla zahájena. Opatření Lichnov
I, Lichnov II a Lichnov III ochrání pouze Lichnov a nezabrání katastrofě, která nás postihla v roce 1996 v důsledku rozvodněného

Zátoráčku. V horní části obce žije zhruba 600 obyvatel, máme zde
dům pro seniory, mateřskou školu, kulturní dům, obecní úřad.
A o rok později byla postižena a téměř zničena spodní část obce.
V Loučkách se jedná konkrétně o ochranu 600 obyvatel, úplnou
základní školu (240 dětí), zemědělské středisko, dvě prosperující
velké výrobní firmy (Uneko – 80 zaměstnanců, Iktus – 150 zaměstnanců), firmu Madel (velkosklad s drogerií), Inchroma (produkce
barev), drobné živnostníky –stolařské dílny, sportoviště.Demoliční výměry budou u nás vydány zhruba na 14 objektů. Dojde k rozsáhlému záboru zemědělské půdy ať již drobných zemědělců,
místních statkářů, pozemkového fondu, obce. Námi vybudovaná
infrastruktura, kterou jsme pomocí dotací za složitých podmínek
zvelebovali několik let, jako jsou místní komunikace, chodníky, autobusové zastávky a zálivy, veřejná zeleň, park, parkoviště, budovy v majetku obce zaznamenají vysoké procento devastace vlivem
intenzivní stavební činnosti. Obci i soukromým vlastníkům vzniknou obrovské škody. Ptám se, co jsme udělali špatně, nebo spíš
neudělali, že nás protipovodňová opatření zatím úplně minula?
I Nové Heřminovy budou chráněny opatřeními na Jelením potoku,
oni vlastně přehradu nepotřebují, tak proč by s ní měli souhlasit?
Žádáme tedy přinejmenším o stejnou kompenzaci jako v případě
Nových Heřmínov. Získané finanční prostředky bychom využili na
modernizaci infrastruktury, místních komunikací, chodníků, veřejných prostranství, které budou stavební činností znehodnoceny.
Dále bychom chtěli rozšířit páteřní kanalizaci tak, aby mohli být
napojeni všichni občané obce Zátor a tím by i ČOV získala potřebný objem splaškových vod ke zpracování. Chtěli bychom opravit
sportoviště, zrekonstruovat budovy v majetku obce. Máme rozpracováno několik projektů na rozšíření a modernizaci mateřské
školy a její zahrady, na bezbariérový přístup do školy a výuku internetové gramotnosti, bezbariérový přístup na Obecní úřad Zátor, včetně nového odpadového hospodářství, parkoviště. Máme
připraven projekt na rekonstrukci kuchyně v budově kulturního
domu Zátor, atd. atd. Nápadů a projektů máme spoustu. Samozřejmě s omezeným rozpočtem si nemůžeme dovolit tyto projekty realizovat. Bylo by přínosné, kdyby výstavba přehradní nádrže
přinesla i tyto výhody, napomohla rozvoji obce, postižené dvěma
katastrofami, jako kompenzace za obrovské komplikace, které
občanům při realizaci vzniknou a které nás do budoucna čekají.
Je jasné, že jedni výstavbu vítají a netrpělivě očekávají, druzí ji sabotují a třetím je to upřímně jedno. A pak je ještě skupina, která
skutečně neví, a neumí si ani představit, co nám budoucnost přinese. Upřímně řečeno, neumím si to představit dost dobře ani já.
Organizace bude muset být velmi sofistikovaná vzhledem k terénu i obyvatelstvu a zachování funkčnosti území.
Musím upozornit také na skutečnost, že Ředitelství silnic a dálnic
přistupovalo po celou dobu k problému velmi liknavě a v současné době prostřednictvím Povodí začínají jednat se soukromými
vlastníky teprve o výkupech půdy, což realizaci přehradní nádrže
posune hodně daleko, protože bez vybudovaného obchvatu si nedovedu organizaci prací představit.
Jsem přesvědčená, že moderní vodní nádrž bude plnit ochrannou
funkci a se změnou přírodních podmínek i funkci zadržení vody
v krajině nejen pro zátorské, ale i pro ostatní obyvatele obcí podél
toku řeky Opavy. Jistě se přehrada s přidruženými stavbami stane
vizitkou protipovodňové ochrany s ohledem na životní prostředí,
přírodu a krajinu, se zachováním krajinných prvků na řece Opavě
a s ohledem na potřeby lidí, žijících v Zátoru.
Věřím, že budete našim požadavkům věnovat náležitou pozornost a tento dopis bude vstupní branou pro další jednání.
Jménem Zastupitelstva obce Zátor a jejich občanů.
S pozdravem
Ing. Salome Sýkorová
starostka obce Zátor
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Aktuální informace
Komentovaný zápis ZO
Program 27. zasedání ZO konaného 19. 3. 2018.
ZO Zátor se sešlo v usnášeníschopné většině v počtu 8 členů, omluven 1 (Stanislav Štefela), neomluven 0.
Zasedání vedla: starostka obce Ing. Salome Sýkorová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zahájení.
Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a určení
zapisovatele.
Kontrola plnění usnesení.
Návrh programu.
Rozpočtové opatření č. 2.
Výsledek výběrového řízení „Liniová zeleň ke kaplič
ce – obec Zátor“.
Informace o projektech.
Informace o postupu prací – odstraňování vlhkosti
na čp. 130.
Smlouva o budoucí smlouvě kupní a právu provést
stavbu (Povodí Odry, s. p.).
Smlouva o zřízení služebnosti (Povodí Odry, s. p. ).
Účetní odpisový plán ZŠ a MŠ Zátor pro rok 2018.
Účetní závěrka, rozvaha, Výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ
Zátor.
Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Zátor.
Převod finanční částky z rezervního do investičního
a souhlas s investicí ve výši 200 tis. Kč.
Hlasování o protinávrhu – odložit rozhodnutí
o úvěru do dalšího zasedání.
Návrh úvěrové smlouvy KB, a .s. – „Rekonstrukce ví
ceúčelového hřiště ZŠ a MŠ Zátor“.
Žádost o sponzorský dar.
Projekt – „Síla pohybu a kreativity“.
Bere na vědomí.
Diskuze, různé, závěr.

ad 5. Rozpočtové opatření č. 2.
Příjmy:		
280.000,- Kč
Výdaje:		
226.760,90 Kč
Financování:
53.249,10 Kč
Důvodová zpráva: Starostka obce seznámila členy zastupitelstva
s provedenými rozpočtovými změnami. Příjmy z dotací – loterie,
VPP. Výdaje - volby, veřejná zeleň, JSDH – opravy stříkaček. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 1 zápisu. Vypracovala ekonomka
obce paní Lenka Skřivánková.
Uč. 409/03/18 Schvaluje (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
ad 6. Výsledek výběrového řízení „liniová zeleň ke kapličce –
obec Zátor“.
Starostka obce předložila výsledek výběrového řízení na výsadbu
liniové zeleně ke kapli.
Důvodová zpráva: Starostka obce předložila návrh výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky. Vítězem se stal Ing. Vlastimil Toman – ARBOR za částku 279.952,- Kč bez DPH. V návrhu je
i následná péče o zeleň po výsadbě (hnojení, stříhání, ošetření,
zalévání).
Uč. 410/03/18 Schváleno (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
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ad 7. Informace o projektech.
Starostka seznámila s připravovanými projekty a s vývojem. Projekt zátorské observatoře zatím neschválen, projekt dětského
hřiště u MŠ se v současné době dopracovává, bude předložen
i s aktivitami do poloviny dubna. Předpokládaná hodnota na naší
straně činí cca 10 mil. Kč. Z toho je 6 mil. Kč na letní tábory a aktivity mimo investici. Důvodová zpráva: Starostka obce přednesla
připravenost a úspěšnost projektů. Administrace projektů v závislosti na požadavcích a bodovém hodnocení.
Uč. 411/03/18 bere na vědomí (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
ad 8. Informace o postupu prací – odstraňování vlhkosti na čp.
130.
Starostka obce předložila pokračující postup prací na čp. 130.
Důvodová zpráva: Realizace úprav vnitřních prostor bytů se blíží ke konci. Zbývá opravit poslední, 4. byt, úpravy nádvoří budou
následovat.
Uč. 412/03/18 bere na vědomí (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
ad 9. Smlouva o budoucí smlouvě kupní a Smlouva o právu provést stavbu (Povodí Odry, s. p.).
Starostka obce předložila návrh smlouvy a byla pověřena podpisem. Jedná se o parcely 1276/1 ostatní plocha o výměře 417 m2,
1282/1 ostatní plocha o výměře 1152m² a 1284 ostatní komunikace
o výměře 1259m² na realizaci projektu „Likvidace splaškových odpadních vod na ČOV Zátor“. Důvodová zpráva: Jedná se o pokračování realizace protipovodňové ochrany obce a zřízení ČOV.
Uč. 413/03/18 Schváleno (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
ad 10. Smlouva o zřízení služebnosti (Povodí Odry, s. p. ).
Starostka obce předložila návrh smlouvy a byla pověřena podpisem. Jedná se o parcely 1276/1, 1282/1 a 1284 na realizaci projektu
„Likvidace splaškových odpadních vod na ČOV Zátor“.
Důvodová zpráva: Jedná se o realizaci protipovodňových opatření v obci Zátor v souvislosti s realizací výstavby ČOV.
Uč. 414/03/18 Schváleno (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
ad 11. Účetní odpisový plán ZŠ a MŠ Zátor pro rok 2018.
Starostka obce předložila návrh výše odpisů školy pro rok 2018
s hodnotou ve výši 979.631,- Kč.
Důvodová zpráva: Škola předkládá každoročně výši účetních odpisů, přičemž výše odpisů jednotlivých položek vychází z jejího
odpisového plánu.
Uč. 415/03/18 Schváleno (pro 8 , proti 0, zdrželi se 0,)
ad 12. Účetní závěrka, rozvaha, výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ Zátor.
Starostka obce předložila výše uvedené dokumenty k prostudování a schválení. Důvodová zpráva: Předkládáme vždy výsledky
hospodaření školy, protože je obec Zátor zřizovatelem subjektu
a má mít kontrolu nad hospodařením s přidělenými prostředky.
Uč. 416/03/18 Schvaluje (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
ad 13. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Zátor.
Starostka obce předložila návrh na rozdělení hospodářského
výsledku ZŠ a MŠ Zátor, který předkládá ředitelka školy. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí 331.986,61 Kč a z doplňkové
činnosti 21.371,87 Kč. Tedy celkem 353.358,48 Kč. Ředitelka školy
podává návrh na převod do rezervního fondu.
Důvodová zpráva: Vzhledem ke skutečnosti, že škola dlouhodobě
vykazuje plusový hospodářský výsledek, bylo by kontraproduktivní žádat odvod zpět do rozpočtu obce. Z našeho hlediska považujeme za rozumné věnovat ušetřené prostředky do modernizace
výuky a zlepšení výukových možností v budově MŠ, která prošla
rekonstrukcí v roce 2005 a v současné době již nevyhovuje požadavkům na výuku, jak bylo patrné ze zprávy ČŠI.
Uč. 417/03/18 Schváleno (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
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ad 14. Převod finanční částky z rezervního do investičního fondu
a souhlas s investicí ve výši 200 tis. Kč.
Starostka obce předložila návrh ředitelky školy o převod výše
uvedené částky na modernizaci prostor MŠ. Výměna oken a dveří,
podlahové topení v šatně MŠ, podlaha v šatně MŠ, elektroinstalace a zednické práce. Důvodová zpráva: Zastupitelstvo obce souhlasí s navrhovanými změnami. Dětem a rodičům se zvětší prostor
šatny a vznikne příjemné prostředí. Prostor pro převlékání dětí
bude vyhřátý a lépe přístupný. Budou provedeny opravy, které
nebyly předmětem oprav v roce 2005.
Uč. 418/03/18 Schváleno (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
ad 15. Hlasování o protinávrhu – odložit hlasování o úvěru do dalšího zasedání.
Starostka obce předkládá na návrh odložit hlasování o poskytnutí
úvěru na další zasedání Zastupitelstva obce Zátor.
Důvodová zpráva:Vzhledem k bouřlivé diskuzi starostka nechala
hlasovat nejprve o protinávrhu – odložit hlasování o poskytnutí
úvěru na další zasedání Zastupitelstva obce Zátor. Argumentem
byly budoucí náklady na budovaný sportovní areál. Nabídka KB,
a.s. byla shledána jako lukrativní.
Uč. 419/03/18 Neschváleno (pro 2 (V. Křivák, L. Kuchta), proti 6,
zdržel se 0).
ad 16. Návrh úvěrové smlouvy KB, a. s. na akci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ Zátor.
Starostka obce předložila návrh KB, a.s. na uzavření úvěrové
smlouvy ve výši 1.455.000,- Kč s pevnou sazbou do 1,99% p. a.
z jistiny úvěru. Úvěr se sjednává na dobu 54 měsíců.
Důvodová zpráva: Vzhledem k souběhu několika projektů je bezpečnější zajištění realizace projektu úvěrem.
Uč. 420/03/18 Schváleno (pro 6, proti 0, zdržel se 2 (Václav Křivák,
Lukáš Kuchta)
ad 17. Žádost o sponzorský dar.
Starostka obce předložila návrh pana Jiřího Malysy, trenéra Jana
Štefely o poskytnutí dalšího finančního příspěvku na přípravu
sportovce na Olympiádu mládeže ve výši 30 tis. Kč.
Důvodová zpráva: Starostka obce přečetla zprávu o činnosti Jana
Štefely a dala hlasovat o společném návrhu výše částky, kterou
poskytneme nadějnému sportovci.
Uč. 421/03/18 Schváleno (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
ad 18. Projekt „Síla pohybu a kreativity“
Starostka obce předložila upravený návrh přepracovaného projektu „Prožitek nás spojuje“, který byl přepracován na základě
připomínek řídícího a hodnotícího výboru. Důvodová zpráva: Je
třeba zachovat poměr aktivit a investic 40 : 60. Proto došlo k přepracování celého projektu a přidání aktivit, jako jsou letní tábory,
školení a soustředění.
Uč. 422/03/18 bere na vědomí (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
ad 19. Bere na vědomí.
Starostka obce informovala o pokračujícím projektu ke GDPR.
Za službu pověřence zaplatí obec měsíčně 1.295,- Kč, analýzu zpracujeme vlastními silami. Důvodová zpráva: Vzhledem
k velmi složitému výkladu teprve praxe ukáže, jakým směrem
se vydáme. Jisté je, že obec již pracuje v rámci nařízení. Jen
bude potřeba upravit některé procesy a aktivity. Zprávu Ing.
Hynka Hájka o probíhajících dotačních žádostech na odstraňování kalamitních situacích v našich lesích. Podle odborné lesnické terminologie se nejedná se o kůrovcovou kalamitu, ale
o činnost jiných vlivů - vichřice, škůdci, sucho, apod. – Dotační titul
– „Obnova lesních porostů po kalamitách“. Do tohoto projektu
se podařilo zařadit 1,5 ha ploch. Žádost má své limity a podmínky,
které musí být splněny. Zprávu Ing. Hájka o realizaci oplocenek

v horní části obce a příčinách destrukcí oplocení. – Volně se pohybující stádo krav ničí oplocenky, – krávy se jednak se o kůly drbou,
telata utíkají do lesa, některé kůly byly povaleny obsluhou traktorů. Není pravdou, že nám téměř všechny sazenice uschly, – jak
uvedl v článku p. F. Kuba v regionálním místním tisku.
Důvodová zpráva: Ing. Hynek Hájek OLH pravidelně informuje
o stavu lesních porostů v majetku obce Zátor, těžbách, obnově
i ošetření.
Uč. 423/03/18 Bere na vědomí (pro 8, proti 0, zdržel se 0,)
ad 20. Diskuze, různé, závěr.
Diskuze probíhala i v průběhu jednání, nejožehavější téma byl
sportovní areál, náklady na jeho provozování a návrh úvěrové
smlouvy KB, a. s. na akci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ
a MŠ Zátor. Diskutovalo se k lesnímu hospodářství, k projektům,
k opravě bývalé evangelické kapličky, k prodeji pozemku p. Demelovi.

Beseda s občany
se uskutečnila v úterý 10. dubna 2018 od 17 hodin v KD Zátor.
Hlavní témata:
Základní informace k projektu protipovodňových opatření na horní Opavě.
Vliv přehrady na povodňovou ochranu obce Zátor.
Protipovodňová opatření v obci Zátor, projekt čistírny odpadních
vod, kanalizace.
Za státní podnik Povodí Odry se zúčastnili:generální ředitel Povodí
Odry ing. Jiří Pagáč, technický ředitel Povodí Odry ing. Petr Březina, investiční ředitel Povodí Odry Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M.
Za projektanta Fa AQUATIS ing. Jiří Švancara.
Jak účast hodnotí starostka Salome Sýkorová?
Je škoda, že nepřišlo více občanů. V obci Zátor, v její části Loučky,
nás čekají velmi výrazné změny. Úprava toku, páteřní kanalizace,
výstavba čističky odpadních vod, obchvat obce a hlavně výstavba
přehradní hráze. To vyvolá obrovské stavební zatížení. Obyvatelé
naší obce, zejména v Loučkách, musí být připraveni a informováni.
Stavební zatížení Zátoru bude obrovské, je třeba ptát se a využít
přítomnosti odborníků.
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Návštěva ministra
Viděla jsem tě v televizi. Kde všude o přehradě jednáš?
19. 4. jsem se účastnila předtáčení Ekomagazínu v televizi Polar
v Ostravě. Mluvilo se hlavně o budoucí výstavbě přehrady a souvisejících stavbách. A i o tom, jak by měla obec vypadat po ukončení
všech stavebních prací. Už jsem na to téma vystupovala na ČT 1
i na Polaru a taky v rozhlase.
Proč bylo dnes kolem OÚ tolik aut?
Dnes 25. 4. v dopoledních hodinách navštívil obec ministr zemědělství Ing. Jiří Milek s generálním ředitelem Povodí Odry a vedením KÚ v čele s Ing. Jaroslav Kaniou. Ministr se byl podívat přímo
v terénu, kde bude stát přehradní hráz. Vyslechl si přednášku generálního ředitele, prohlédl si vizualizaci. Ministerstvo se bude
vážně zabývat požadavkem obce Zátor na finanční kompenzaci.
Samozřejmě celou dobu jednáme s Povodím Odry a přinášíme prostřednictvím zpravodaje informace občanům. 24. 5. bude jednání
zúčastněných starostů (Zátor, Brantice, Čaková, Krnov, Opava)
a Povodí Odry v hotelu Cvilín. Výsledkem by mělo být memorandum o společné vůli řešit protipovodňovou ochranu.
29. 5. se pojedeme podívat do Litomyšle. Jménem generálního
ředitele Povodí Odry s. p. Ing. Jiřího Pagáče jsme byli pozváni na
prohlídku realizovaného projektu úprav na řece Loučné. Setkání
se uskuteční dne 9. května 2018 v 10 hodin přímo na úřadu města Litomyšl a pan starosta nás provede realizovanými úpravami.
Delegace z Ostravy a z Krnova jedou po vlastní ose. Ze Zátoru pojedu já (S. Sýkorová) a zastupitelé K. Krmášek, L. Kuchta a Ing. J.
Albrecht, Mudr. P. Adam.
Na řece Loučné realizovali přírodě blízká opatření, která zároveň
zpřístupní řeku lidem k odpočinku a rekreaci. Úžasná revitalizační
opatření jsou realizována např. na řece Isar v Mnichově. Chtěla
bych, abychom se podívali na konkrétní hotový projekt pro představu, jak bychom mohli řešit obdobná opatření v Zátoru. Cesta k
cíli nebude určitě lehká. Ale nejen to stojí spoustu času a energie.
Jednalo se jen o přehradě?
S ministrem zemědělství jsme také projednávali kůrovcovou kalamitu na Krnovsku. Škody, které působí těžařské firmy na komunikacích a dále také nedostatek sazenic, které měly být zajištěny již
před léty, když se zjistilo, že tato situace nastane.
Na nezalesněných plochách probíhá zvýšená eroze, splavování
půdy a voda rychleji odtéká. Nejen přehradní nádrž, která zabrání
povodním, ale i její funkce zadržet vodu v krajině, je pro současnou dobu velmi důležitá.
Setkání bylo pozitivní v tom, že budou činěna opatření zejména
v dotačních titulech MMR ČR pro obce na opravu místních komunikací.

Děti vynesly zimu ze vsi a jaro
je tady!
S velkým úsilím jsme začali s úklidem inertního materiálu z místních komunikací a zároveň se sběrem papírků a odpadků, které se
ukázaly po tání sněhu. S tím nám pomohli rodiče s dětmi v rámci
celostátně vyhlášené akce Ukliďme Česko. Všem patří veliký dík.
Letos pomáhala i ŠD.
Kromě odpadků máme další dva problémy. První, opravdu velký,
představují lokality plné psích exkrementů. Jedná se o okolí domu
čp. 31 a louku u cesty pod ev. kapličkou. Již poněkolikáté vás co
nejsnažněji prosíme o úklid jménem pracovníků, kteří budou plochy kosit. Odpadkové koše včetně sáčků jsou k dispozici. Začali
jsme s výsadbou jarních květin.

,,Přímo před budovou obecního úřadu nás vítá překvapení hned po
šesté hodině.,,
Druhý problém je vandalismus. Čerstvě opravená autobusová zastávka před obecním úřadem je již znehodnocená vrypy v omítce.
Děti se do příjezdu autobusu nudily. Před školou se zase baví tím,
že kačírky, které zdobí záhony, vyhazují na vozovku.

Proč?

Velmi smutný pohled se nám naskytl na konci zimy v horním Zátoru v místě, kde se říká u křížku. Pan Krivý poškozený pomník
z roku 1910 opravil. Radovali jsme se z toho 14 dní a těšili jsme
se, že vám fotku ukážeme ve zpravodaji. Pak neznámý vandal
celý kříž pobořil. Práce p. Krivého a radost ze záchrany památky
je pryč.
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Stromy
Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Za dvacet let svého působení na
OÚ jsem se vždy setkávala s mnoha rozdílnými názory na určitý problém. A zastupitelstvo muselo najít optimální nebo aspoň
co nejlepší řešení.
Údržba a ochrana veřejné zeleně je tím jablkem sváru. Někteří chtějí vykácet všechny

staré stromy a nahradit je novými. Jiní dávají přednost záchraně všech stromů. Musíme brát ohled na ochranu zdraví i na zachování přirozeného způsobu života. Proto se
opíráme o stanoviska odborníků. Tam, kde
je to možné, stromy zachraňujeme.
Jestliže se jedná o veřejné sportoviště,
kde se schází mnoho lidí, zejména mladých
a školou povinných, a žádost je podpořena
peticí rodičů a opakovanými požadavky SK
Zátor, rozhodli jsme o vykácení celé řady

topolů u hřiště. 80 % z nich bylo značně poškozeno hnilobou. Jakmile hřiště vyschne,
máme objednané odfrézování pařezů
a úpravu plochy. SK Zátor jedná o náhradní výsadbě. Pro nás je velmi těžké v rámci
ochrany zdraví, v případě vzrostlých stromů, a také v rámci zachování přirozeného
způsobu života, kdy člověk našel ochranu
před ostrými slunečními paprsky pod korunami stromů, všem vyhovět.

Velikonoční výzdoba
Děkujeme panu Milanu Belejovi a paní Vlastě Doričákové za radostné Velikonoce, které opět přichystali všem občanům Zátoru
i občasným návštěvníkům roztomilou výzdobou se zajíčky v parku.

„Velikonoční výzdoba“
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Zátor adoptoval ptáka roku,
vzácného sýčka obecného
Obec Zátor věnovala pět tisíc korun záchranné stanici Bartošovice. Ta dar použije na zajištění péče o sýčka obecného. Zátor za to
dostal od Českého svazu ochránců přírody ČSOP v Novém Jičíně
jako poděkování darovací certifikát.
Česká společnost ornitologická každý rok vyhlašuje „ptáka roku“. Po loňském datlovi černém se ptákem roku
2018 stal právě sýček obecný. Tento druh bohužel v okrese Bruntál pravděpodobně už zcela vyhynul a vůbec
v celé republice je sýček velmi vzácný. Intenzivní houkání sýčků
bylo kdysi považováno za předzvěst neštěstí, takže dokonce obohatilo češtinu o krásné slovo sýčkovat. Houkání sov sice můžeme
zaslechnout celkem běžně, ale hlas sýčka obecného mezi nimi
není. Tento velmi vzácný opeřenec z našeho regionu zcela zmizel
a v celé republice hnízdí už jen asi 250 párů. I proto sýčka ornitologové vyhlásili Ptákem roku 2018.
Zdroj:
https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/zator-adoptoval-ptaka
-roku-vzacneho-sycka-obecneho-20180416.html

Podporujeme zátorské sportovce
Před časem zastupitelstvo rozhodlo finančně podpořit tyto nadějné zátorské sportovce. Jak se jim daří?

Jan Štefela
Po absolvování prosincového soustředění ve Vysokých Tatrách
zahájil 6.1. halovou sezónu v Ostravě na krajských přeborech, kde
skočil halový osobní rekord 198 cm, který následující den v Opavě na Slezské Laťce vylepšil na 202 cm a vyrovnal si tak venkovní
osobní výkon. Dále startoval na největším evropském výškařském
mítinku v Hustopečích, kde se nezalekl konkurence juniorů /sám
ještě dorostenec / a zvítězil v této kategorii. 26. 2. v ostravské hale
obhájil titul Mistra České republiky před televizními kamerami –
203 cm /17. výkon ve světových tabulkách v kategorii do 17 let. Na
závěr halové sezóny 10. 3. 2018 zvítězil výkonem 200 cm na mítinku
ve Valašském Meziříčí. Poté zahájí přípravu na letní sezónu, čeká
ho ME v Maďarsku a Olympiáda mládeže v Argentině.
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Soutěž o nejkrásnější okno,
květinovou zahrádku,
kouzelnou skalku
Do konce srpna přijímáme fotografie vašich oken,
zahrádek, skalek. Posílejte je v elektronické podobě na
adresu podatelna@zator.cz.
Pošlete 3 fotografie z období, kdy bude vaše zahrádka
nejkrásnější. Není třeba, aby zahrádka, okno a skalka
byly viditelné z komunikace. V září komise posoudí a ty
nejkrásnější vybere. Opět na vítěze čeká poukázka na
nákup v zahradnictví Zahrada Flora Úvalno.

Výzva pro fotografy
Zachovejme pro budoucnost, jak Loučky vypadaly před
zahájením prací na stavbě obchvatu, úpravě řeky, stavbě
přehrady a nových mostních objektů. Děkujeme.

Lukáš Klimecký
se úspěšně věnuje plavání. V letošním roce v tvrdé konkurenci
bruntálských, krnovských škol a sportovních gymnázií z Krnova
a Bruntálu se 17. dubna 2018 umístil na vynikajícím 2. místě z 21 startujících. Blahopřejeme.
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Ze života obce
Grafika nás baví
Dostali jste nabídku seznámit se s grafickou technikou linorytu
a tisku z výšky. Akce byla určena malým i velkým, kteří mají touhu
tvořit pod odborným dohledem Mgr. Zuzky Tihlaříkové. 16.4.2018
se ve výtvarné třídě ZUŠ Zátor sešlo celkem 9 žen. Obec pořídi-

la tiskařské barvy (2 500Kč) a zaplatila občerstvení pro účastníky.
Paní Tihlaříková se nám neúnavně věnovala od 16 do 22 hodin. Do
práce s linorytem se zapojil i její syn. Práce to byla krásná, velmi
zajímavá. „Zjistila jsem, že je to ohromný relax,“ řekla paní starostka. „Hezky jsme si popovídaly a každá z nás vytvořila „umělecké
dílo“, které můžeme dál tisknout na textil nebo si udělat radost
a jen tak pověsit na zeď. Budeme se těšit na další setkání.“
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Ukliďme Zátor
Každý rok Bumblebees Čmeláci Zátor připomenou, že nemáme být
k přírodě lhostejní. I letos pořádali v rámci celostátního úklidového programu „ Ukliďme Česko“ úklid obce. Poprvé se přidala školní družina. Když vyšlo krásné počasí, bylo to jako spojit příjemné

9

s užitečným. Zase nasbírali mnoho vyhozených odpadků po našich
příkopech, stezkách a mezích. Potěšující je, že místa, která procházejí pravidelně, již vykazují zlepšení. Víte, co by děti zajímalo?
Proč lidi, kteří mají kontejner na sklo skoro u nosu, vyvezou pytle
s nepotřebnými zavařovacími sklenicemi raději do lesa? Snad se
čmelákům podaří naučit děti se lépe dívat kolem sebe a pozitivně
ovlivnit ostatní. Jejich zásluhou je Zátor krásnější.
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Vernisáž výtvarných prací dětí z MŠ
V sále kulturního domu obce Zátor se dne 11. dubna uskutečnila
historicky první vernisáž výtvarných prací dětí z naší mateřské školy. V ní každý den vzniká pod vedením pedagogů spousta krásných
výrobků, které bývají často založeny v šuplíku, a je velká škoda, že
je nemůže vidět i širší veřejnost. Myšlenka otevřít touto formou
pomyslné dveře naší školky se tedy proměnila ve skutečnost. Celá
výstava byla pojata jako koloběh času v přírodě. Práce dětí však
zachycovaly nejen proměny jednotlivých ročních období, ale i proměny samotných žáků v průběhu roku. Některé děti do školky přicházejí, jiné ji za pár měsíců jako školáci opustí. Při slavnostním za-

hájení výstavy přivítala všechny přítomné hosty paní učitelka Hana
Mohylová, o kulturní program se postaraly děti ze třídy Sluníček
a o hudební doprovod Tomášek Durec. Krátce promluvili rovněž
čestní hosté – starostka obce Salome Sýkorová a ředitelka školy
Barbora Šovčíková. Na závěr bylo nachystáno i drobné pohoštění,
které připravily ochotné maminky dětí z MŠ. Poděkování rovněž
patří obci Zátor, která celou akci zaštítila, a paní Zlatici Durecové,
která výstavu technicky zajistila. Doufáme, že se výstavy prací dětí
z naší školky stanou v příštích letech tradicí.
Mgr. Zuzana Náhlá
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Setkání aktivních občanů
Dne 14. 4. 2018 se v pivovaru Hasič v Bruntále sešla skupinka lidí,
kterým jsme vděční za krásné kulturní akce v obci. Tato skupinka
si začala říkat „aktivní občané obce Zátor“ a společně Vám již připravili několik krásných akcí, jako je například Vesnická zabíjačka,
Dětský den a jiné. Také se podílejí na akcích jiných volnočasových
složek a budují v obci lepší komunitní život.
Obec členům věnovala část z výhry Vesnice roku a jejich cílem bylo
pomoci ní se odměnit. Vybrali si prostory nově zrekonstruovaného
místního pivovaru. Na zúčastněné čekala komentovaná prohlídka
budovy a pivovaru okořeněnou historkami z praxe místního slád-

Dokonalá svatba
Divadelní představení 24. 4. 18 konané pod
záštitou Obecního úřadu bylo perfektní.
Plný sál Kulturního domu v Zátoru (přes 100
diváků) se královsky bavil. Třeskutá komedie Robina Hawdona v podání herců Lidového divadla při MIKS Krnov bylo perfektní
představení, svižné a herecké výkony byly
opravdu na vysoké úrovni a nedaly nám
divákům ani chvíli oddechu pro naše bránice.Také dlouhotrvající potlesk byl opravdu
zasloužený, Děkujeme nejen Obecnímu
úřadu, ale i všem, kteří se podíleli na organizaci.Zejména slečně Jiřině Mičkové. Náš
aktivní podíl spočíval v tom, že jsme pro
celý sál a herecký soubor zajistili občerstvení (káva,víno,pití-díky Jano Pastorková)

ka. Ochutnávka speciálních piv byla doplněna o slané koláče a bábovky pečené z piva.
Debata byla veselá a můžeme tvrdit, že i předmětná. Vymýšleli
jsme nejrůznější alternativy oživení kulturních akcí již zaběhlých,
zazněly nápady i na úplně nové akce, ale především jsme domlouvali již konkrétní spolupráci na události nejbližší. Těšte se na to, co
vše pro vás připravujeme. Již můžeme prozradit, že následující akcí
bude Dětský den, jehož přípravy jsou v plném proudu. Letos nově
bude mít i dané téma! Piráti, pirátky přijďte v kostýmu, ať se nás na
této slávě sejde co nejvíc. Již 2.6.2018 za základní školou.

a také výborné koláčky, po kterých se jen
zaprášilo.Napekla je paní Libuše Křiváková
-velké díky.Spokojenost účastníků divadelního představení byla stoprocentní a bylo
to opravdu vidět a slyšet. Takových akcí je
třeba více. Ještě jednou všem dík.
RNDr. Zdeněk Románek,předseda ZKS
Dne 25.4.18, jako každou poslední středu
v měsíci, jsme se opět setkali v kulturním
domě. Bylo nás 17. Nadšeně jsme zhodnotili
včerejší divadelní představení, oslavili narozeniny Jany Pastorkové a probrali nejbližší
akce, které nás čekají. Zejména zájezd do
Polska do Krakova dne 25.5. se všemi organizačními otázkami a platbami. Také z důležitých akcí jsme probrali přípravu Zátorského léta dne 24.6., kde budeme mít svůj

Bc. Jiřina Míčková
tel. 605 133 873

stánek (káva,koláče a palačinky).Věříme, že
přispějeme k dobré pohodě a náladě. Mezi
nás přišla i starostka paní Ing. Salome Sýkorová, která nás ještě podrobněji seznámila
se zájezdem do Polska, také nás upozornila
na Májový koncert v našem kostele 20.5.
v 17 hodin. Přinesla nám také ukázat perfektní vizualizaci plánované výstavby přehrady v Nových Heřminovech, kde jsme
velmi pěkně a názorně viděli, co to bude
pro naši obec Zátor znamenat, jaké velmi významné změny ke prospěchu obce
a našeho životního prostředí tato výstavba
přinese. Také následná zábava a hlavně povídání přispělo k dobré náladě a optimismu
do života. Díky všem, co se aktivně zúčastnili.
RNDr. Zdeněk Románek, předseda ZKS
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Zajíček přihopsal i letos
Bumblebees uspořádalo ve středu 28.3.2018 od 16 do 17:30 hodin
v parku u základní školy pro děti ze Zátoru a okolí již tradičního
Zajíčka. I přes chladnější počasí se akce zase těšila velikému zájmu.
Letos děti malovaly mračícího se Jidáše, nechaly rozkvést kytky
na vodě, vyzdobily kraslice, malovaly si na kolíček zajíčka, nametaly na lopatku pavoučky a vyhazovaly okýnkem ven. Také si poskákaly v pytli a rozběhly se po parku a sbíraly vajíčka v trávě, za
kameny, na stromech. Moc se jim líbila hra ve dvojicích, kdy měly
přivázané na zádech krabičky a vzájemně se snažily si vhodit do
nich oříšek. Bylo znát, že se dětem v parku vyzdobeném vyřezávanými zajíčky a čapím hnízdem líbilo.

Občanské záležitosti

Vítání občánků
Nejkrásnější ze všech dárků, dává život do kočárku …..
Na slunečnou dubnovou sobotu byly pozvány do obřadní místnosti k slavnostnímu uvítání nových občánků tyto děti: Bernadeta
Kučerová, Jaroslav Felcman a Filip Chudoba. Milá holčičko, milí
chlapečkové! Vítáme vás mezi občany naší obce. Přejeme pevné
zdraví! Vyrůstejte v lásce a bezpečí pro radost svých rodičů a prarodičů, nás všech. Ať je vaše životní cesta posázená samými růžovými poupaty.
Bc. Marcela Hudečková

Okénko pro chytré hlavy
a hlavičky
Správné odpovědi na otázky z 88/2018:

Jubilanti
Anděla Barešová
Josefa Juřičková,
Jiřina Nosálková
Otakar Prášil,
Marie Wysogladová
Ludmila Slezáková

1. Prof. Jaroslav Heyrovský získal Nobelovu cenu v roce 1959
za analytickou polarografickou metodu.
2. Slapové jevy – příliv a odliv moře.
3. Částice ze dvou a více sloučených atomů – molekula.
4. Zápis rovnosti dvou výrazů s neznámou x – rovnice.
5. Stržení Berlínské zdi – 1989.
6. Český pozdrav „Nazdar“ vznikl 14. dubna 1851 při vyhlášení
sbírky na vybudování Národního divadla a na pokladničkách
byl nápis „Na zdar Národního divadla.“

Blahopřejeme a do dalších let přejeme dobré zdraví,
štěstí a rodinnou pohodu.

Otázky:

Rozloučili jsme se

1. Je světlo vlnění nebo tok částic?
2. Kteří medvědi nemají sluch?
3. Nejhlubší jezero světa ?
4. Co je to zodiak?
5. Co je to fosilie?
6. Jak se jmenuje hora ležící nad Kapským městem
v Jihoafrické republice.

Anna Křiváková
Antonín Bryndač
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Správné odpovědi najdete v čísle 90/2018.
Autor: RNDr. Zdeněk Románek
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Kalendář akcí
Májový koncert
Středa 20. 5. 2018 od 17 hodin
V kostele Nejsvětější Trojice v Zátoru.
Vystoupí: Olga Procházková soprán - Vlastimil Bialas trubka - Jiří
Bělík hoboj - František Šmíd varhany.
Zazní písně romantické i písně o lásce.
Programem Vás provede moderátor Martin Bodešinský.
Pořádá obec Zátor ve spolupráci s Římskokatolickou farností Zátor.
Dobrovolné vstupné bude věnováno římskokatolické církvi na
opravu hřbitovní kaple. Drobné občerstvení zajištěno.

Zájezd ZKS - Krakov - Wawel Wieliczka
pátek 25. 5. 2018
Odjíždíme ve 4.30 od školy Zátor. Vrátíme se ve 24.00 - rozvoz až
domů.
Náklady:
Dopravu a průvodce uhradí obec. Průvodce bude mluvit česky.
Cena pro účastníka do 65 let:
23 zlt Wawel + 25 zlt oběd + 85 zlt Wieliczka = 133zlt = 900 Kč
Cena pro seniory nad 65 let:
16 zlt Wawel + 25 zlt oběd + 85 zlt Wieliczka = 126zlt = 850 Kč
Co musíte udělat, abyste mohli jet na zájezd?
Přihlásit se a zaplatit na OÚ u paní Lenky Skřivánkové nebo u paní
starostky. Po 30. 4. 2018 nabídneme volná místa ostatním organizacím.
Vezměte s sebou drobné občerstvení a nějakou tu zlotku na zmrzlinu a kávičku, případně suvenýr. Na náměstí v Krakově je možnost výběru z bankomatu, směny v Kantoru, i platba kartou v hospůdkách.
UPOZORNĚNÍ: Tento zájezd bude náročnější. Budeme hodně
chodit, hlavně v solném dole je mnoho schodů. Pokud vás bolí
nohy, počkejte si raději na další společný zájezd úzkokolejkou
a prohlídku zámku ve Slezských Rudolticích.
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Zátorské léto
neděle 24. 6. 2018 ve 14 hodin
k poslechu i tanci hraje kapela MASH.
Co nás čeká? Běh zátorskými uličkami, kavárna u kyselky, výstup
na otevřenou kostelní věž, historický kolotoč, aktivity pro děti, výstava v kulturním domě, čtyřkola. Občerstvení zajištěno.
Jarní počasí a s ním spojené procházky můžete ode dneška okořenit i návštěvou Elektrárna Zátor-Kanál Pub. Otevírá od 14:00
hodin.

Zátorský psí šampion 2018
sobota 30. 6. 2018
Myslivecká chata. Spousta zábavy pro páníčky a jejich čtyřnohé
kamarády.
Přihlášky posílejte do 31. 5. 2018

Pozvánky na akce

IV. ZÁTORSKÉ LÉTO
¤ BĚH ZÁTORSKÝMI ULIČKAMI
¤ KAVÁRNA U KYSELKY
¤ OTEVŘENÁ KOSTELNÍ VĚŽ
¤ HISTORISKÝ KOLOTOČ
¤ AKTIVITY PRO DĚTI
¤ ČTYŘKOLA

Přihlášky na OÚ u paní Lenky Skřivánkové nebo u paní starostky.

4. tenisový turnaj starostky obce
Neděle 27. 5. 2018 od 10:00
Amatérský turnaj dospělých na multifunkčním hřišti Zátor – smíšená čtyřhra.
Občerstvení je zajištěno. Zápisné za tým 150,- Kč
Pořádá obec Zátor. Zveme jak hráče, tak případné fanoušky.
Registrace týmu na telefonu 605 133 873
nebo emailu jirina.mickova@icloud.com.

Den dětí: Honba za pokladem
sobota 2. 6. 2018 od 14 hodin
za ZŠ Zátor. Zábavné atrakce, stanoviště s úkoly
vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.

¤ K POSLECHU I TANCI
HRAJE KAPELA MASH
¤ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

24.6. 2018
14:00

/zator.obec
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4. TENISOVÝ TURNAJ STAROSTKY OBCE
OBEC

Zátorský psí šampion 2018

Neděle 27. 5. 2018 od 10:00
Zápisné za tým 150,- Kč

ZÁTOR

Výstava voříšků, psů bez PP a přehlídka psů s PP

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

KDY: 30.6.2018

Přihlášky: do 31.5. 2018 na

KDE:obec Zátor,
Myslivecká chata za
Unekem

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

/zator.obec

www. psi-sampion.webnode.cz
Spousta zábavy pro páníčky a jejich čtyřnohé kamarády, neoficiální
výstava pejsků, doprovodné soutěže, tombola a spousta dalšího…Mnoho
krásných cen od našich sponzorů, poháry, medaile a navíc balíček s dárky
pro každého účastníka!

Májový koncert
V neděli 20.5.2018 od 17:00
kostel Nejsvětější Trojice Zátor

Více informací na webových stránkách.

VYSTOUPÍ: - Olga Procházková
- Vlastimil Bialas
- Jiří Bělík
- František Šmíd

soprán
trubka
hoboj
varhany

Zazní písně romantické i písně o lásce.
Programem Vás provede moderátor Martin Bodešinský.
Pořádá obec Zátor ve spolupráci s Římskokatolickou farností
Zátor.

Dobrovolné vstupné bude věnováno římskokatolické
církvi na opravu hřbitovní kaple.
Drobné občerstvení zajištěno.
Koncert duchovní hudby
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HONBA ZA POKLADEM

283,4761 pt

ZÁBAVNÉ ATRAKCE
STANOVIŠTĚ S ÚKOLY
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

OD 14:00 ZA ZŠ ZÁTOR
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
VÍCE INFORMACÍ NA

/zator.obec

OBEC

ZÁTOR

Tento zpravodaj vychází pravidelně v posledním týdnu každého sudého měsíce ZDARMA. Vzhledem k vymezenému rozsahu čísla
si redakční rada vyhrazuje právo na úpravu, popřípadě krácení dodaných příspěvků. Do 12. dne sudého měsíce lze podávat návrhy
na příspěvky v tištěné podobě do kanceláře OÚ Zátor nebo elektronicky na e-mail obec@zator.cz - Inzerce: po dohodě za úplatu
- Informace o obci Zátor na www.zator.cz - Zátorský zpravodaj 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

