Zátorský

zpravodaj

květen-červen

90/2018

ČČK letos oslaví 70. výročí.

V novém čísle najdete:

Vážení spoluobčané
Většina z Vás tráví čas na zasloužené dovolené, nebo jen tak lenošíte a užíváte si
krásných dnů na svých zahrádkách. Mnozí
z Vás, jak jsem si všimla, budujete, opravujete své domy a zkrášlujete své okolí květinami. Jsem pyšná na naši obec, je krásná,
upravená. Ráda se procházím uličkami,
a přemýšlím o tom, co dál ještě vylepšit.
Řídím se i Vašimi nápady a návrhy, pokud
Slovo starostky
nějaké máte a podělíte se s námi.
Děkuji všem, kteří se starají nejen o své zahrádky, ale i o okolí
domu, ve kterém žijí. Věřte, že naši pracovníci nestačí kosit všechna prostranství, které máme na starosti. Navíc podél silnic III. třídy
(Zátor-Lichnov, Brantická) provádíme kosení trávy místo Správy
silnic MSK, podél silnice I. třídy (Bruntál – Krnov) provádíme práce
za Ředitelství silnic a dálnic. Spousta větších ploch patří buď Povodí Odry, s. p. nebo Státnímu pozemkovému úřadu nebo LČR. Tyto
plochy kosíme my bez náhrady, protože by jinak zarostly vysokou
trávou.
Při tom všem udržujeme park, veřejná prostranství, hřiště, hřbitov
a plochy podél všech místních komunikací. Bohužel bez Vašeho
přičinění nejsme schopni včas udržovat plochy v pořádku, jak by
si mnozí představovali. Velké poděkování tady patří našim pracovníkům a pracovnici za údržbu veřejné zeleně a péči o květinové
záhony. Každý z Vás, kdo v těchto vedrech pracoval s křovinořezem, nebo se věnoval práci na zahradě, mi potvrdí, že jim není co
závidět.
Ani v době prázdnin nezahálíme. V nejbližších dnech doplníme dětské hřiště o vahadlovou houpačku, stůl na stolní tenis a domeček
pro děti. Senioři Na vyhlídce dostali od pana Bronislava Špringera
(Betosan – firmy, která realizovala opravy domu) ruské kuželky,
po kterých toužili. Během léta chceme seniorům ještě v obou seniorských domech instalovat houpací lavičky.
Oprava bývalé evangelické kaple se blíží ke konci a proběhne
i výsadba zeleně v okolí. Započaly práce na rekonstrukci
víceúčelového hřiště u školy. Vše z dotačních prostředků
MZE, (Ministerstvo zemědělství ČR) OPŽP (Operační program
životního prostředí ČR) a MMR (Ministerstvo pro místní
rozvoj) v celkové výši 4.044.937,69 Kč, vlastní zdroje obce
Zátor budou činit 1.660.288,68 Kč. Také práce na výstavbě
Sportovního areálu Zátor zdárně pokračují. Jak jste si zajisté
všimli, budeme zahajovat úpravu pozemku u mateřské školy,
kde vznikne moderní herní prostor pro naše nejmenší.
V těchto dnech bude provedena i oprava místní komunikace
v Loučkách v nové zástavbě.
Ve fázi podaných žádostí máme zátorskou observatoř – pod názvem projektu „Slezsko bez hranic – nová vyhlídková místa“, ve
spolupráci s gminou Biała, velký projekt „Radost z rozvoje spolupráce na česko – polském pomezí“, ve spolupráci s gminou Chrząstowice. Podali jsme žádost o dotaci na zakoupení dopravního
hasičského vozu. V současné době byl vyhlášen titul na zvyšování
kapacit mateřských školek. Přihlašujeme se s projektem na výstavbu herny a toalet MŠ Zátor. PD je hotová včetně stavebního
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„Víš, co je les? Je to deset tisíc sáhů dřeva? Nebo zelená lidská radost. “
Berthold Brecht
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povolení. K naší obci neoddělitelně patří „zátorská kyselka“ tzv.
zátoračka, která je v provozu téměř neustále. Děkuji panu Jiřímu
Němcovi, který vždy ochotně a rychle odstraní závady v případě
poruchy.
Pro zábavu a pro radost připravujeme další výlet, tentokrát do
blízkého okolí. Skláním se před statečností našich seniorek, které
bez reptání absolvovaly velmi náročný výlet a na cestě domů si dokonce zpívaly. Nejstaršími účastnicemi našeho zájezdu byly totiž
paní Andělka Marková a Anička Entnerová.
Na podzim máme samozřejmě objednány akce pro širokou veřejnost, kde si určitě každý z vás najde něco, co ho zajímá. Pozvánky
na akce včetně stručného komentáře naleznete na zadní straně
zpravodaje.
Děkuji členkám našeho Červeného kříže a seniorům za vzornou
přípravu Zátorského léta a péči o naše polské přátele z Chrząstowic. Vzpomínám na všechny dobroty, které měli připraveny
– koláčky, buchtičky, slivovičku, palačinky. Čmelákům za stylovou
kavárničku u kyselky a exkurze na věž. Děkuji Laďce Němcové
a její dceři Zuzce za vzornou organizaci běhů zátorskými uličkami.
Děkuji zaměstnankyním našeho úřadu za pomoc, organizaci a za
komunikaci s polskými přáteli. To vše by bez přípravy zázemí nebylo možné realizovat. Tady odvedli vynikající práci naši zaměstnanci, obec byla vzorně vykosená, stoly a stany byly připraveny
a samozřejmě velké poděkování patří naší škole, která poskytla
azyl nám všem a kuchařkám, které se postaraly o naše hosty. Děkuji za podporu panu faráři, který se vždy ochotně a rád účastní
našich akcí, pomáhá, kde je potřeba. Těší mě, že spolupráce mezi
farností a obcí je na tak vysoké úrovni.
Děkuji Aktivním občanům za úžasný dětský den, který s pečlivostí
připravili. Nebylo to jen o kvalitně odvedené práci, ale především
o realizaci skvělých nápadů a celkové atmosféře a pohodě, která
panovala celé odpoledne. Vždyť dostat úkol od krásné pirátky, či
hrozivě vypadajícího piráta a loupežníka, není jen tak.
Doporučení na výlety do blízkého okolí.
Úvalno – návštěva místní atraktivity Na rychtě je něco, na co budete dlouho vzpomínat. Naleznete zde bludiště z dveří, zrcadlový labyrint větší než na Petříně, zajímavou výstavu a pokocháte
se vůní starých časů. Při své pouti nesmíte zapomenout navštívit
roztomilou cukrárničku na faře, rozhlednu H. Kudlicha a pokud
bude teplé počasí, můžete se vykoupat v přírodním koupališti
s úžasným výhledem na celé Opavsko. Úvalno se může pochlubit
titulem Vesnice roku MSK 2018. Blahopřejeme!
Linhartovy – Myslím, že není třeba představovat. Pozvánky na výstavy a akce naleznete na www.zameklinhartovy.cz.
Město Albrechtice – veřejné koupaliště, atypická rozhledna a stezka ke Krtečkově studánce.
Slezské Rudoltice – zámek, kterému se říká malé Versailles, vás
přivítá domácí milou atmosférou a vonícími záhony růží.
Osoblaha – Pouze v Osoblaze naleznete muzeum zašlých časů 60.
– 70. let a jeden z nejzajímavějších židovských hřbitovů. Na svých
cestách můžete využít služeb osoblažské úzkokolejky.
Město Bruntál nebudu představovat, všichni zajisté znáte bruntálský zámek a byli jste v něm několikrát. Za pozornost však stojí
květná louka před zámkem.

Odpadové hospodářství Obce Zátor
Informace k tříděnému odpadu
V loňském roce naše obec vytřídila a předala k využití celkem 36,160 tun odpadu a úspora, kterou jsme přispěli ke
zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy, představuje Emise CO₂ ekv. 31,860 tun, Úspora energie: 845 023
MJ. Objem finančních prostředků, které naše obec získala
od společnosti EKO-KOM a.s. za třídění činil 106631,50Kč.
Tyto prostředky budou použity na nákup plastových pytlů
pro svoz plastů, které si můžete vyzvednout na obecním
úřadě, dále pro nákup tašek do domácností na sklo, papír
a plasty. Prosíme, třiďte plasty do pytlů svážených poslední pondělí v měsíci. Zvony slouží převážně domácnostem,
které nemají prostor pro skladování pytlů – děkujeme.
Do zvonů a plastových pytlů svážených poslední pondělí
v měsíci můžete třídit:
•
•
•
•
•
•
•

sáčky a fólie
plastové nádoby a lahve
PET lahve
kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků
výrobky z plastů
polystyren
krabice od mléka a nápojů označeny TETRA PAK

Vážení občané, chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří se aktivně podílejí na třídění odpadu v naší obci
a tím přispívají ke zkvalitnění životního prostředí. Velký dík
patří také Základní a Mateřské škole Zátor za sběr papíru
a třídění odpadu.
Provozní doba sběrného dvora
• Pátek 15:00 – 18:00
• Sobota 9:00 – 12:00
Ve sběrném dvoře odebíráme: kovy, objemný odpad,
papír, plasty, sklo bíle a barevné, vyřazené elektro, oděvy,
bioodpad, nebezpečný odpad
neodebíráme: stavební odpad (stavební suť, střešní krytinu, thermo izolace, atd.), pneumatiky

Informace k místním poplatkům
Místní poplatek za psa činí 200,- Kč/rok/pes. Místní poplatek za psa je splatný ke dni 30.06.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů činí 500,- Kč/rok/osoba/objekt/byt, splatnost je
31.12.

Líbila by se vám podobná v Zátoru a kde? Náměty očekáváme do
30. 8. Vřele doporučuji.
Přeji všem krásné prázdniny, vydařenou dovolenou, radost
z dnešních i nadcházejících dní.

Salome Sýkorová, starostka obce

Poplatky můžete uhradit přímo do pokladny OÚ, kartou
v kanceláři OÚ nebo převodem z účtu na účet obce - č.ú.
2723771/0100. Do poznámky, prosíme, uveďte vždy identifikaci čeho a koho se platba týká, jako VS uveďte pro občany žijící v místní části Zátor 700+číslo domu a v místní části
Loučky 600+číslo domu (příkl. Zátor 107 bude mít VS 700107
nebo příkl. Loučky 32 budou mít VS60032). Pro případné dotazy volejte 554645126 nebo piště na e-mail: podatelna@
zator.cz .
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Aktuální informace
Rekonstrukce víceúčelového hřiště – ZŠ a MŠ Zátor
Dne 6.3.2018 jsme předali staveniště vítězné firmě StavoSport s. r. o. Proběhla
nezbytná úprava staveniště a hned po
ukončení školního roku započaly výkopové
práce.
Účast státního rozpočtu (dotace) činí dle
rozhodnutí 3.305.442,00 Kč a vlastní zdroje obce 1.416.618,00 Kč. Realizace projektu
probíhá dle plánu. V polovině září má být
hotové hřiště předáno uživateli, našim školákům.
Součástí rekonstrukce bude: atletický ovál,
hřiště, skok daleký, běžecká dráha, prostor
pro hod koulí. Součástí bude také vybavení
– stupínky vítězů, 2 malé tribuny. Atletické
prvky budou mít umělý povrch. V plánu do
budoucna je také úprava plochy pro beach
volejbal.
Těším se na slavnostní otevření hřiště koncem září.
Ing. Salome Sýkorová
starostka obce Zátor

Oprava bývalé evangelické kaple v obci Zátor se blíží ke zdárnému konci.
Ministerstvo zemědělství ČR
vyhovělo naší žádosti a přidělilo Zátoru dotaci ve výši
329.261.- Kč na opravu bývalé
evangelické kaple. Proběhla
oprava fasády, zvoničky, výměna oken a dveří, oprava oplocení. Bývalý svatostánek se stane
důstojným místem pro konání
malých koncertů a vernisáží.
Samozřejmě může být cílem
zdravotních procházek a turistických výletů.
Ing. Salome Sýkorová
starostka obce Zátor
Oprava evangelické kaple v obci Zátor

Členové ČČK oslavili 70. výročí + FOTO ČČK v současnosti
Co se o počátcích ČČK píše v zátorské kronice?
„V roce 1948 byl založen hasičský sbor v Zátoru I, při kterém byla
skupina samaritánů. Členové spolupracovali a vyvíjeli dobrou činnost až do roku 1953, kdy byla utvořena samostatná skupina se čtyřiceti členy a tato vyhlášena jako ČSČK. Předsedou této skupiny byl
zvolen s. Hlavatý Josef. Tento ihned zahájil školení se zdravotníky
a toto školení organizoval i pro okolní vesnice. Byly to Brantice,
Radim, Krasov a Čaková. Pro svoz členů byl dán od požárníků k dispozici vůz Phenomen. Spolupráce byla velmi dobrá s MNV a ČSP.
Ve spolupráci s požárníky a národním výborem organizovali školení první pomoci. Pro školení a schůzování jakož i sklad materiálu
jim byla v roce 1953 přidělena místnost v domě 141, kterou užívali
až do roku 1964. Po tomto roku jim za dobré výsledky v práci přidělil MNV se souhlasem okresního hygienika jednu velkou místnost
v mateřské škole v Zátoru I. Tuto si nechali natřít a vymalovat tak
jako celou budovu mateřské školy.“
Jana Kadlčíková
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Komentovaný zápis ZO
Upozorňujeme občany, že všechny kompletní zápisy
najdete na webových stránkách obce.

28. zasedání ZO se konalo 24. května 2018 v 17. 00
hodin v obřadní síni Zátor.
Přítomni: dle prezenční listiny: členů 6, omluveni 3
(Václav Křivák, Jiří Štefela, Kamil Krmášek), neomluven 0.
ZO bylo usnášeníschopné.
Zasedání vedla: starostka obce Ing. Salome Sýkorová
ZO Zátor se sešlo v nadpoloviční většině v počtu 6 a je
schopno se usnášet.
ad 4. Schválení programu
Starostka obce Ing. Salome Sýkorová přednesla program zasedání zastupitelstva obce:
Byla vznesena připomínka pana Stanislava Štefely na doplnění
programu o řešení situace opravy místní komunikace na brantické ulici (Dolejš, Baczke, Hečko), starostka obce dala hlasovat
o schválení doplnění navrženého programu.
Uč. 425/05/18 Schváleno (pro 6, proti 0, zdržel se 0)
ad 5. Rozpočtové opatření č. 3.
Starostka obce předložila návrh rozpočtového popatření č.3
/2018:
Příjmy:
145.733,- Kč
Výdaje:
481.000,- Kč
Financování:
335.267,- Kč
Důvodová zpráva: Starostka obce seznámila členy zastupitelstva
s provedenými rozpočtovými změnami. Příjmy z dotací – VPP. Výdaje - , veřejná zeleň, JSDH – nákup regálů a jiného zařízení, platy
zaměstnanců. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 1 zápisu. Vypracovala ekonomka obce paní Lenka Skřivánková.
Uč. 426/05/18 Schvaluje (pro 6, proti 0, zdržel se 0)
ad 13. Vydání stanoviska k PD ve stupni DÚR ke stavbě „I/45Nové
Heřminovy – Zátor, I. etapa – DÚR“.
Starostka obce předložila návrh řešení I. etapy stavby. Jednotlivé body a části byly v zastupitelstvu již několikrát projednávány
a docházelo k přepracování PD dle našich požadavků. Máme za
to, že můžeme vydat souhlasné stanovisko. Důvodová zpráva:
Vzhledem ke skutečnosti, že zastupitelstvo mělo dost velký prostor k připomínkám, které byly do projektu postupně zapracovány, můžeme vydat souhlasné stanovisko.
Uč. 434/05/18 Schváleno (pro 6, proti 0, zdržel se 0)
ad 14. Navýšení rozpočtu pro JSDH – přilby, mikiny, tepláky, trička, rozdělovač, opasky - + 30 tis. Kč.
Starostka obce předložila návrh JSDH o navýšení rozpočtu na zakoupení přileb, triček, mikin ve výši 30 tis. Kč.
Důvodová zpráva: Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením rozpočtu na zakoupení požadovaného oblečení tak, aby naše jednotka mohla důstojně reprezentovat naši obec.
Uč. 435/05/18 Schváleno (pro 6, proti 0, zdržel se 0)
ad 15. Prodloužení smlouvy o ekonomicko právních službách se
Spolkem právní a ekonomické poradenství z. s.
Starostka obce předložila návrh na prodloužení poradenských služeb Spolku právního a ekonomického poradenství z. s.
Důvodová zpráva: Vzhledem k tomu, že zájem o tyto služby, které
poskytujeme našim občanům bezplatně, stále trvá, prodlužujeme
smlouvu na další období.
Uč. 436/05/18 schváleno (pro 6, proti 0, zdržel se 0).
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ad 16. Dodatek smlouvy o dílo č. 2 – „Rekonstrukce sportovního
areálu Zátor“.
Starostka obce předložila návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo – Rekonstrukce sportovního areálu Zátor“ s navýšením ceny o změny
v instalaci otopných těles se zvýšenou odolností ve vlhkém prostředí – pozinkovaná a podlahové topení v sauně. Dále pak změny
v konstrukci střechy a způsobu jejího odvětrání – viz zpráva technického dozoru investora (TDI). Navýšení je ve výši 176.065,07 Kč
bez DPH. Důvodová zpráva: Vzhledem ke skutečnosti, že projektová dokumentace se vyvíjela od roku 2009, prošla mnoha změnami a samozřejmě v současné době jsou normové požadavky
trochu jiné. Změna skladby střechy byla projednána nejen s TDI,
ale také s p. Jiřím Štefelou, odborníkem na střechy.
Uč. 437/05/18 usnesení nebylo přijato (pro 4, proti 2, (Stanislav
Štefela, Lukáš Kuchta), zdržel se 0)
ad 17. Bere na vědomí:
- informace o postupu prací – odstraňování vlhkosti na čp. 130
- představení projektu – Pošta Partner
- přidělení obecních bytů
- zprávu z exkurze „Litomyšl – úpravy podél řeky“
- projednání neutěšené situace při přívalových deštích nad fa
Inchroma
Starostka obce představila projekt Pošta Partner, se kterým bylo
zastupitelstvo seznámeno již v minulosti. Zastupitelstvo bere na
vědomí složitost a všechny aspekty projektu a konstatuje, že obec
není organizačně ani personálně připravena převzít na svá bedra
takovou zátěž a zodpovědnost. Souhlasí s fungováním dosavadního systému až do ukončení projektu a to do roku 2023. V tomto
období se snad najdou možnosti, jak službu zachovat pro občany
obce Zátor, Čaková a blízkého okolí.
Uč. 438/05/18 bere na vědomí (pro 6, proti 0, zdržel se 0)
ad 18. Řešení situace opravy místní komunikace na brantické ulici.
Stanislav Štefela předložil žádost občanů obce o realizaci opravy komunikace brantická ulice. Bylo dohodnuto, že komunikace
bude provizorně opravena tak, aby se neprášilo a neničilo se oplocení soukromých pozemků. Bude provedena vysprávka povrchu
a dvojitá penetrace. Poté bude zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a dojde k opravě celého tělesa komunikace. Důvodová zpráva: Samozřejmě v návaznosti na realizaci
projektu veřejného osvětlení, který ještě není dokončen.
Uč. 439/05/18 schváleno (pro 6, proti 0, zdržel se 0)
ad 19. Diskuze, různé, závěr.
Diskuze probíhala i v průběhu jednání, nejožehavější téma byl
sportovní areál, náklady na jeho provozování. Také řešení situace
lokálních záplav na brantické ulici.

29. zasedání ZO se konalo 27. června 2018 v 17. 00
hodin v sále KD Zátor.
Přítomni: dle prezenční listiny: členů 9, omluveni 0,
neomluven 0.
Zasedání vedla: starostka obce Ing. Salome Sýkorová
ZO Zátor se sešlo v nadpoloviční většině v počtu 9 a je
schopno se usnášet.
ad 5. Rozpočtové opatření č. 4.
Starostka obce předložila návrh rozpočtového popatření č. 4
/2018:
Příjmy:
221.100,- Kč
Výdaje:
221.100,- Kč
Financování:
0,- Kč
Důvodová zpráva: Starostka obce seznámila členy zastupitelstva
s provedenými rozpočtovými změnami. Příjmy – zvýšená daň z přidané hodnoty a daň z příjmu fyzických osob. Výdaje – sběrný dvůr,
mzdy, pověřenec GDPR, JSDH – nákup vybavení na soutěže, ob-
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lečení. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 1 zápisu. Vypracovala
ekonomka obce paní Lenka Skřivánková.
Uč. 442/06/18 Schvaluje (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
ad 6. Dodatek smlouvy o dílo č. 2 – „Rekonstrukce sportovního
areálu Zátor“
Starostka obce předložila návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo – Rekonstrukce sportovního areálu Zátor“ s navýšením ceny o změny
v instalaci otopných těles se zvýšenou odolností ve vlhkém prostředí – pozinkovaná a podlahové topení v sauně. Dále pak změny
v konstrukci střechy a způsobu jejího odvětrání – viz zpráva technického dozoru investora (TDI). Navýšení je ve výši 176.065,07 Kč
bez DPH. Navržena tříplášťová střecha, což nebylo v projektu.
Důvodová zpráva: Vzhledem ke skutečnosti, že projektová dokumentace se vyvíjela od roku 2009, prošla mnoha změnami a samozřejmě v současné době jsou normové požadavky trochu jiné.
Změna skladby střechy byla projednána nejen s TDI, ale také s p.
Jiřím Štefelou, odborníkem na střechy.
Uč. 443/06/18 Schváleno (pro 6, proti 3(S. Štefela, L. Kuchta, V.
Křivák), zdržel se 0)
ad 7. Účetní závěrka za rok 2017.
Starostka obce předložila účetní závěrku Obce Zátor za rok 2017,
kterou vypracovala ekonomka obce paní Lenka Skřivánková. Příjmy: 27.928.214,08 Kč, výdaje: 34.190.013,42 Kč.
Důvodová zpráva: Starostka obce předložila účetní závěrku, která
je obrazem vývoje příjmů a výdajů obce za rok 2017. Přijato bez
výhrad. Příloha č. 2.
Uč. 444/06/18 schváleno (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
ad 8. Závěrečný účet obce za rok 2017
Starostka obce předložila závěrečný účet obce za rok 2017. Konstatovala, že k 31. 12. 2017 byly na jednotlivých účtech obce tyto
prostředky: základní účet. 8.049.994,37 Kč, ČNB: 5.284.764,61 Kč,
sociální fond: 25.785,61 Kč. Zůstatek úvěru 2.758.580,79 Kč (úvěr
ve výši 4.300.000,- Kč na dům pro seniory kolaudovaný v roce
2015). Dotace v roce 2017 v celkové výši 5.567.907,35 Kč. (Sběrný
dvůr, lesní hospodářství, VPP, Vesnice roku, škola). Hospodaření
obce za rok 2017 se vyvíjelo velmi příznivě.
Důvodová zpráva: Závěrečný účet předložila ekonomka obce paní
Lenka Skřivánková. Přijato bez výhrad. Příloha č. 3.
Uč. 445/06/18 schváleno (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
ad 9. Zprávu revizní a inventarizační komise k inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2017
Starostka obce předložila zprávu revizní a inventarizační komise,
která konstatovala, že inventarizace majetku proběhla bez závad.
Přijato bez výhrad. Důvodová zpráva: Revizní a inventarizační komise předložila zprávu. Podklady zpracovala paní Jana Trnovcová.
Uč. 446/06/18 Schváleno (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
ad 10. Vyřazovací protokol – celková výše vyřazeného majetku
Starostka obce předložila zprávu likvidační komise o likvidaci vyřazeného majetku v celkové výši 40.638,- Kč.
Důvodová zpráva: Zprávu předložila a zpracovala paní Jana Trnovcová. Jedná se především o zastaralou a nefunkční výpočetní
techniku.
Uč. 447/06/18 Schváleno (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
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vzájemně požadavky a je vytvořený kontrolní systém ve vztahu
k evidenci, inventarizaci, majetek.
Uč. 449/06/18 Schvaluje (pro 6, proti 1,(S.Štefela) zdržel se 2(K.
Krmášek, L. Kuchta)
ad 18. Žádost o sponzorský dar na letní soustředění přípravky SK
Zátor
Starostka obce předložila žádost pana Hruzíka z SK Zátor o příspěvek na letní soustředění mládeže. Žádá částku ve výši 20 tis.
Kč. Soustředění se bude účastnit 13 dětí a 3 instruktoři v době od
8. 7. – do 14. 7. 2018 Na rychtě v Malé Morávce.
Důvodová zpráva: Děti tam mají sportovní zázemí a budou si zábavnou formou zdokonalovat dovednosti ve fotbale a zlepšovat
tělesnou kondici.
Uč. 455/06/18 schváleno (pro 8, proti 0, zdržel se 1 (K. Krmášek)
ad 19. Podání žádosti o dotaci na zakoupení dopravního automobilu pro JSDH Zátor.
Starostka obce předložila návrh na dotaci pro JSDH Zátor na zakoupení dopravního automobilu pro 8 osob včetně základního
vybavení. Předpokládaná pořizovací cena bude činit okolo 800
tis. Kč. Spoluúčast obce by byla v případě úspěchu cca 200 tis. Kč.
Důvodová zpráva: JSDH Zátor nemá žádné vozidlo k přepravě na
soutěže, k požáru, kde se většinou podílí na likvidaci následků, pro
přepravu osob a pomoc při živelních pohromách (záplavy, vichřice).
Uč. 456/06/18 schváleno (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
ad.20. Memorandum – protipovodňová opatření na horním toku
řeky Opavy a výstavba vodního díla Nové Heřminovy.
Starostka obce předložila znění „Memoranda“ obcí podporující
výstavbu přehradní nádrže, na urychlení procesů vedoucích k realizaci díla. Důvodová zpráva: Již 20 let se jedná o ochraně území
před ničivými povodněmi. Je třeba, aby se ve věci pokročilo dál.
Uč. 457/06/18 schváleno (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
ad.21. Směrnice a řády – aktualizace v souvislosti s GDPR.
Starostka obce předložila aktualizované směrnice a řády pro chod
Obecního úřadu Zátor tak, aby vyhovovaly novým nařízením.
Směrnice na zpracování osobních údajů, Provozní řád informačního systému, Organizační řád. Důvodová zpráva: Reakce na nová
nařízení v souvislosti s GDPR.
Uč. 458/06/18 schváleno (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
ad.22. Lokální biokoridor – posunutí hranic směrem do Louček
dle snímku z KN
Starostka obce předložila žádost obce Čaková o posunutí lokálního biokoridoru směrem do Louček. Vzhledem ke skutečnosti, že
se jedná o závažný zásah do Územního plánu obce (dále jen ÚP),
který vyvolá jeho změnu, požadujeme, aby obec Čaková předložila souhlas všech vlastníků pozemků, kterých se bude změna týkat.
Dále pak podpis smlouvy s obcí Čaková o úhradě nákladů spojených s realizací případné změny ÚP obce Zátor.
Důvodová zpráva: Zastupitelstvo obce Zátor chápe důvody, které
obec Čaková pro změnu uvádí, nicméně nemůže vlastníky pozemků, kterých se změna bude týkat, obejít.
Uč. 459/06/18 schváleno (pro 9, proti 0, zdržel se 0)

ad 11. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 – zpráva auditora
Starostka obce předložila zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. Při přezkoumání hospodaření za rok 2017
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Důvodová zpráva: Starostka
obce konstatovala, že z důvodu bezchybného výsledku nejsou
uložena žádná nápravná opatření. Přijato bez výhrad.
Uč. 448/06/18 Schváleno (pro 7, proti 2,(S. Štefela, L. Kuchta) zdržel se 0,)

ad. 27. Oprava kříže v lese za vodárnou.
Starostka obce předložila návrh na novou opravu vandaly zničeného kříže za vodárnou s návrhem na jeho přemístění jinam.
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby byl kříž znovu opraven
a ponechán na svém místě. Opravu provede pan Křivý.
Důvodová zpráva: Zastupitelstvo obce má za to, že místo, kam byl
na počátku minulého století umístěn, má zůstat zachováno tak,
jak jej předkové zanechali.
Uč. 464/06/18 schváleno (pro 9, proti 0, zdržel se 0)

ad 12. Audit a interní audit obce Zátor na rok 2018, smlouva o dílo
Starostka obce předložila návrh smluv DIRECT ECONOMY a. s. na
realizaci „Přezkoumání hospodaření obce“ a přezkoumání hospodaření ZŠ a MŠ Zátor“. Obec 25.000,- Kč bez DPH a škola za
24.000,- Kč bez DPH, včetně interního auditu.
Důvodová zpráva: Auditorská firma u nás provádí přezkoumání
hospodaření již mnoho let, jsme jejich prací spokojeni a známe

ad.24. Diskuze, různé, závěr
Bouřlivá diskuze proběhla opět na téma sportovní areál. K zodpovězení technických otázek byl přizván Ing. Vladimír Šarman,
technický dozor investora. Dlouhá rozprava byla také ohledně
prodeje pozemků a projednání technického řešení situace nad
nemovitostmi rodiny Škrabalových. K této problematice nebylo
přijato žádné usnesení.
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O nejkrásnější okno, květinovou zahrádku, kouzelnou skalku
Od obecního zastupitelstva a obecního
úřadu obvykle občané oprávněně očekávají, že se postarají o veřejná prostranství,
o veřejnou zeleň, o údržbu a výsadbu stromů a květin.
Aby však vznikla krásná vesnice, nesmí být
ani soukromé pozemky před domy zanedbané nebo schované za neproniknutelnými
zdmi. Právě předzahrádky, rozkvetlá okna
a balkóny vytvářejí krásné prostředí.
A za to, jak se staráte, vám děkujeme a připomínáme soutěž. Nezapomeňte průběžně fotografovat a nakonec poslat obrázky
do 30. 8. 2018. Vítězové se mohou těšit na
poukázky ze Zahrada Flora Úvalno.

I takto může vypadat veřejné prostranství, o které se pečlivě a s láskou stará vlastník
sousední nemovitosti. Kéž by podobných nápadů bylo více. Děkujeme paní Drosdkové a její rodině.
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Ze života obce
Zátoráci v Polsku
V pátek 25. května jsme za kuropění vyjeli
navštívit druhé nejlidnatější město Polska.
Krakov byl za druhé světové války zázračně ušetřen a tak byl v roce 1978 zapsán
na seznam světového kulturního dědictví
UNESCO. Ročně ho navštíví okolo 8 miliónů
turistů. Patříme mezi ně.
Nejvýznamnější krakovskou památkou je
vrch Wawel na levém břehu Visly. Ještě
pod Wawelem nás česká průvodkyně Eliška
upozornila na sochu draka Smok Wawelski,
která chrlí z tlamy oheň, a tzv. Dračí jeskyni
(Smocza Jama), ke které se váže legenda
o sedmihlavém drakovi, který kdysi terorizoval město. Údajně jej zabil král Krak,
který mu dal sežrat ovčí kožešinu naplněnou sírou. Krak pak založil město Krakov.
A také jsme na Eliščinu radu ochutnali tradiční preclíky obvařanky. Wawel měl v polské historii svou důležitou úlohu, hrad býval
od 10. století sídlem panovníků a katedrála
sv. Stanislava a Václava místem korunovací
polských králů až do roku 1734. V roce 1846

byl Krakov začleněn do Rakousko-Uherska,
po jehož rozpadu v roce 1918 připadl nově
vzniknuvšímu Polsku.
Hlavní náměstí Krakova je třetím největším
náměstím v Evropě. Obdivovat zde můžete
nádhernou historickou tržnici Sukiennice
- soukenický obchod z 16. století a trojlodní cihlovou gotickou baziliku Panny Marie
z poloviny 14. století. Kuriozitou jsou „hejhalice“, každou celou hodinu oznamují
z věže Mariánského kostela, a sedmdesátimetrová radniční věž, jež je prý o 55 cm
vychýlena z osy. Za zmínku také stojí vůbec
nejstarší kostel v Krakově – kostelík sv. Vojtěcha.
Po obědě a odpočinku v kavárničkách jsme
se vydali zpátky na parkoviště k Visle. Čekala nás Wieliczka. Leží asi 15 km jihovýchodně od Krakova, ale nepřejte si vidět, co vystáli naši řidiči. Všichni jsme je obdivovali za
jejich dovednost a nekonečnou trpělivost.
V solném dole Wieliczka se kamenná sůl
začala těžit ve 13. století a už v 15. století
se v dole objevily první náznaky podzemní

turistiky. Později, v 18. století, přestože se
v dole naplno pracovalo na těžbě soli, začaly organizované prohlídky. Doly navštíví
denně stovky, v sezóně tisíce turistů. V dolech je celoročně teplota kolem 14°C a prohlídka trvá bezmála 3 hodiny.
Vstupné vás přijde na 52 zlotých pro dospělou osobu. Výklad je pouze v polštině nebo
angličtině. A představte si, naši polští přátelé pro nás získali nejen slevu, ale výbornou českou průvodkyni. Do podzemí sejdete po 380 dřevěných schodech, ze kterých
se vám snadno může zatočit hlava. Na povrch země vyjedete pravým hornickým výtahem. Prohlídka je náročná, ale stojí za to.
Podívejte se na fotky p. K. Domanického.
Domů jsme se vraceli zvesela, do Zátoru
jsme dorazili až ve dvě v noci, utahaní, ale
moc spokojení.
Jménem ZKS a ČČK děkujeme paní starostce za perfektní organizaci a podporu.
Těšíme se na další zájezd na který zveme
všechny zájemce, tentokrát do Slezských
Rudoltic …..
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Dětský den
Parta „aktivních občanů Zátoru“ se už dávno rozhodla uspořádat dětem k jejich svátku pořádnou zábavu. Jako základ posloužily peníze, které jsme vydělali na Vesnické
zabíjačce.
Den dětí jsme pojali v pirátském stylu
a pustili se do výroby a nákupu rekvizit,
kostýmů, atrakcí a samozřejmě i odměn
k soutěžím. Připravit pytlíčky s cukrovinkami, hračkami, malování rekvizit a spousta
dalšího bylo náročné, pomáhali i nejmenší
rodinní příslušníci. Napadlo nás ozdobit
strom před školou plyšovými zvířátky. Zahájili jsme misi „sežeň plyšáky“. Rodiče ze
školy a školky během jednoho týdne darovali spoustu těchto hraček, které vykouzlily
mnoho úsměvů. Pokud máte doma krásné
hračky, nechte nám je na příští rok, my zase
něco vymyslíme. Letos jsme do organizace
zapojili hodně starších dětí. Děkujeme jim
za ochotnou pomoc.

Špatná předpověď počasí nás strašila po
celý dětský den, ale naše malé pirátky
a piráty to od honby za pokladem ani
v nejmenším neodradilo. Na začátku děti
obdržely pirátskou mapu, něco na osvěžení, drobné tetování na úvod a my byli rádi,
že snad každý z rodičů přispěl drobnou
mincí na podporu další akce.
A pak už děti plny očekávání vyrazily hledat
poklad podle mapy na ostrov pirátů, ve který se změnil prostor u školy a v přilehlém
parku. Čekala je spousta překážek, úkolů
a jiných doprovodných atrakcí včetně skákacího hradu, hasičské techniky, koníků, ale
i krásného pirátského doupěte plného zlata, kde musely děti ukázat i zoubky. Nakonec opravdu každý poklad našel. A tak se
s odměnou a zážitky přišli všichni pochlubit
zpět ke startu, kde bylo vidět jen nadšení
a spokojenost z krásně stráveného odpoledne. A protože děti mají rády pohádky,
tak divadelní vystoupení pirátské princezny, které pomohla finančně podpořit Obec
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Zátor, a k tomu ještě spousta dobrot, pestré jídlo i malinovka udělala pěknou tečku
za Dnem dětí – Honba za pokladem. Mohli
jsme tak báječné odpoledne zakončit jako
každý rok kácením májky před školou.
Díky obrovské účasti a příspěvkům se mohou děti a jejich rodiče, stejně jako loni,
těšit na něco pěkného z výtěžku této akce.
Díky štědrosti sponzorů a finančnímu základu ze zabíjačky jsme mohli celou akci rozšířit o zábavný doprovodný program, kostýmy a nové atrakce pro děti. Jsme nesmírně
vděčni, že se najdou firmy, živnostníci, lidé,
kteří se spojí a pomohou nám udělat dětem
radost.
Děkujeme ještě jednou všem pomocníkům,
které není třeba, dle jejich slov, jmenovat.
Těšíme se zase příště.
Za aktivní občany Mgr. Jiřina Míčková,
Markéta Měsícová
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Zážitky nás spojují
Celý rok v šesté třídě se více věnujeme
stmelování kolektivu dětí. Třída prošla
spoustou změn – přišli noví spolužáci, přibylo předmětů i učitelů. Letošní šesťáci
mají štěstí, protože jejich akce jsou podpořeny v projektovém řízení Moravskoslezského kraje v dotačním programu Podpora
aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok
2017/2018. Náš projekt má název „Adaptač-

ní kurz s následným monitoringem“. Na
přelomu května a června proběhl výlet
šesťáků do Olomouce, kde je čekaly sportovní a prožitkové aktivity. S průvodkyní
jsme si prohlédli několik zvířat zoologické
zahrady a mohli si pohladit malé surikaty
a klokany, nás si na oplátku zblízka prohlížely žirafy. Největším zážitkem byla vytoužená laser game, kde děti ukázaly, že umí
výborně spolupracovat, taktizovat i hrát
podle pravidel. Ubytováni jsme byli v historickém centru Olomouce, prohlédli jsme si

Bumblebees Čmeláci Zátor
V neděli 22.4. v Opavě a o týden později v sobotu 28.4.v Krnově se
náš spolek Bumblebees Čmeláci Zátor prezentoval na dnech Země.
Představili jsme volnočasové aktivity, především přírodovědný
a astronomický kroužek. K ochutnání a občerstvení jsme nabízeli
zátorskou kyselku. Pro přítomné jsme měli připraveny dva dalekohledy se slunečním filtrem, kterými jsme pozorovali slunce a později odpoledne i měsíc. O prezentaci byl veliký zájem, dalekohledy
jsme nestačili ani centrovat. Dále jsme měli stanoviště s mikroskopy s preparáty - řez žížalou, motýlí křídlo a pod....měli jsme s sebou
také našeho největšího nočního motýla martináče hrušňového.
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orloj a další památky a užili si jízdu tramvajemi. Výlet jsme zakončili v Rezortu Hrubá
Voda na bobové dráze, obří prolézačce,
trampolínách a koupáním ve vodním hřišti.
Výlet dětem přinesl nové společné zážitky,
překonání sama sebe, procvičili se, jak se
chovat v hotelu, v restauraci, při snídani
formou bufetu, ve veřejné dopravě.
Mgr. Ivana Kmínková
sociální pedagog

Pro děti i dospělé jsme měli připraveny také hry,výstavku fotografií z činnosti spolku a poznávačku rostlin, dřevin a hub. V Krnově
jsme měli naši prezentaci obohacenu ještě o povídání a foto výstavu ze života vážek, kterou vedla Andrea Koschatzská. Vše se neslo
ve velmi přátelské a dobré náladě, kromě menšího větru v Krnově
se počasí vydařilo. Chci moc poděkovat Janě Wysogladové, Petře
Veličkové, Soni Kubelové, Svatavě Olejkové, Marii Hrazdilové, Janě
Hlaváčové, Matěji Hlaváčovi, Filipu Hlaváčovi, Kamilu Krmáškovi,
Karlu Veličkovi, Prokopovi Krmáškovi, Martinu Škrabánkovi, Martinu Wysogladovi, Magdaléně a Andrei Koschatzské, Sáře Kubelové,
Sáře Olejkové, Matyášovi Čížovi, Fabianovi Opělovi.
Za čmeláky Maxim
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Sportovní úspěch našich žáků
Skoro celý školní rok naši žáci získávali body do soutěže Hejtmanův pohár. Museli proběhnout v co nejlepším čase překážkovou
dráhu a využít na to několik pokusů. Důležitá byla i účast většiny
žáků školy. Body jsme získali za 218 závodníků z celkových 234.

Zátorské léto
24. června 2018 se na všech významných
místech v obci, hlavně v areálu školy a blízkém parku, konal již 4. ročník Zátorského
léta. Letošní rok byl výjimečný hned z několika důvodů. Prvním z nich byla oslava
70. výročí založení naší aktivní složky Českého červeného kříže. Dámy netradičně
zahájily celou akci ohlédnutím se za jejich
působením a připomněly všem, co je jejich
hlavní náplní. Dále jsme pro občany připravili hned několik aktivit. Mohli si vyzkoušet
čtyřkola, koňský povoz, ochutnat kávu ze
zátorského pramene, pochutnat si na koláčích, palačinkách a dalších dobrotkách,
kochat se výhledem z kostelní věže, projet
se na historickém kolotoči, ale toto vše již
znáte z ročníků předešlých. My si však řekli, že to letos trošku okořeníme. Nově jsme

Součástí této dlouhodobé soutěže byly i menší soutěžní aktivity
tzv. Hejtmanské výzvy, za které jsme získávali další body. Např.
vytvoření maskota Hejtmanova poháru, Imaginární židle, Žijeme
olympiádou, Živá abeceda atd. Zátorská škola získala v této soutěži 2. místo v kraji. Našim dětem BLAHOPŘEJEME!
Ivana Brychtová

pro vás připravili fotografickou výstavu
p. J. Matušky ve škole, ta odhalila mnohá
zákoutí obce, které jen tak nespatříte. Pro
děti jsme přidali ruské kolo na lidský pohon,
které se těšilo velké oblibě. Budoucnost
zájemcům předpovídali ve věštírně a také
jste mohli spatřit, jak se ve středověku živil
pojízdný kat. Někteří z občanů si jeho praktiky vyzkoušeli na vlastní kůži a pro všechny to byla zajímavá podívaná. Veškeré dění
doprovázela kvalitní muzika kapely Mash
a vlídné slovo moderátora. Nesmíme opomenout i sportovní charakter této akce,
který je skryt v tradičním závodě „Běh zátorskými uličkami“. Před každým pořádným výkonem však nesmí chybět pořádná
rozcvička. Po hromadné trošku legrační
rozcvičce již šli všichni na to! Letos se soutěžilo hned v 5 věkových kategoriích: benjamínci, děti prvního stupně, děti druhého

stupně, dorostenci a odrostenci. Některé
kategorie byly plné k prasknutí, avšak jak
roste věk v jednotlivých kategoriích, tak
klesá počet zúčastněných. Tak snad se příští rok se najde více sportovních nadšenců,
kteří budou chtít poměřit své síly nebo se
jen tak zúčastnit. Však jde přece jen o srandu. Na to, jak děláme akce v Zátoru, se
přijela podívat z partnerského města i polská delegace. Akci chválili přesně tak jako
my. Vše klaplo podle plánu, a i to počasí se
umoudřilo. Myslím, že vůbec nemusíme
zoufat, že letos neproběhlo tradiční velké
„Eldorádo“, protože tato akce ho svými
trumfy strčila snadno do kapsy. Těšíme se
na akce další, letos například Traktoriádu,
jazzový koncert, divadelní představení pro
dospělé i děti a spoustu dalšího.
Mgr. Jiřina Míčková
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Zátorský psí šampion 2018
Dne 30.6. se konal Zátorský psí šampion 2018. Děkujeme vám za
podporu, bez vás by to opravdu nešlo!
Od rána nám počasí nepřálo, bylo chladno, ale i tak se akce zúčastnilo v konečném počtu cca 78 pejsků se svými majiteli. Dále přišla
spousta diváků.
Proběhla výstava v 11 kategoriích, kde bylo oceněno 1.- 3. místo. Dále 5 doprovodných soutěží, kde bylo taktéž oceněno 1.- 3.
a někde 4. místo. Absolutním vítězem výstavy se stal pejsek Jack
s paničkou Adélou Plačkovou z Havířova. Vyhlášen byl i pejsek sym-

patie a byli oceněni i pejsci, kteří se zúčastnili fotosoutěže. Akce
se konala na podporu organizace Šance pro jejich život z.s. Díky
tombole a darům se pro ni vybralo cca 6000 korun.
Nakonec se všechno vydařilo a všichni účastníci a výherci byli nadšeni z dárků, které jsem nakoupila jako váš sponzorský dar. Také
mockrát děkujeme za propůjčení lavic, stolů a hlavně stanu.
Těší mě, že se v letošním roce zvedla účast lidí z naší obce a z okolí.
Těším se na spolupráci v příštím roce.
Za organizační tým Petra Kofroňová.

DIPLOM
ZÁTORSKÝ PSÍ
ŠAMPION 2018

1.místo
V kategorii:

ŠTĚŇATA MLADŠÍ

Co se děje na faře
Už počtvrté, letos od 2.7. do 6.7. 2018, se
fara v Zátoru proměnila v jeden velký tábor
pro děti od 3 let do 8 let včetně menších
dětí, které jsou s maminkou nebo s tatínkem. Organizátorem je farnost Ostrava Třebovice s hlavní organizátorkou Lenkou
Volnou. Letošní program provázel motiv
stvoření světa, průvodci byl Adam a Eva,
kteří pocházeli ze současnosti a cestovali
časem do minulosti až ke vzniku země, přírody, zvířat a lidí. Za ty čtyři roky ježdění do
Zátoru organizátoři reflektovali neustálý
posun ve vybavení prostředí fary a zahrady. Každoroční nadšení dětem přináší víceúčelové hřiště u školy a posezení u „elektrárny“, kde letos končil hlavní program
táborové hry.
V druhém týdnu prázdnin (od 9.7. do
14.7.2018) se u nás konal tábor pro farnost Havířov. Téma tábora bylo spojeno
s Sherlockem Holmesem a jeho přítelem
doktorem Johnem Watsonem. Každý den
se konalo několik částí této velké pátrací
hry. Někdy se pátralo v noci a potřebovali
jsme úplnou tmu, takže načas zhaslo i nasvětlení kostela. A poslední večer spojený
s pohledem na nádhernou hvězdnou oblohu ukončil letošní vydařený tábor.
Naše poděkování patří prodavačkám
v Hrušce, všem, kdo se podílejí na údrž-

bě a úpravě hřiště, ale také všech polních
a lesních cest. Poděkování a požehnání
paní starostce Salome Sýkorové, aby Zátor dále vzkvétal a mohl dělat radost všem

poutníkům a táborníkům. Poděkování
všem Zátorákům za trpělivost při našich
venkovních hrách.
Mgr. Radim Zielonka.

Vydra
V bývalém sadu u fotbalového hřiště byla nalezena uhynulá vydra.
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Občanské záležitosti
Vítání občánků
Vítáme Tě mezi námi malý človíčku, ať Tě zdobí v každé době
úsměv na líčku…..
První červnovou sobotu jsme se v hojném počtu sešli v obřadní místnosti k slavnostnímu uvítání nových občánků a společně
s rodiči, prarodiči a hosty prožili radost z největšího zázraku živo-

ta – zrození dítěte. Uvítali jsme Elišku Kubíkovou, Lucii a Terezu
Nosálkovy, Valerii Bajcarovou a Dominika Poláška. Milé holčičky,
milý chlapečku! 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

Jubilanti květen-červen
Věra Gromnicová, Anna Lantová
Miloslav Daníček, Dušan Vrábel
Anděla Marková, Jan Otisk
Antonín Müller, Eliška Brychtová
			

Jubilanti červenec - srpen
Anna Šebestíková
Vlasta Lhoťanová
Marie Křiváková
Blahopřejeme a do dalších let přejeme dobré zdraví,
štěstí a rodinnou pohodu.

Rozloučili jsme se
František Fajtl
Marie Matějáková
Zdeňka Miková
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

16

březen
duben

Zátorský

zpravodaj

Okénko pro chytré hlavy
a hlavičky
Správné odpovědi na otázky z 89/2018:
1. Světlo je současně vlnění i tok částic-fotonů.
2. Lední medvědi nemají sluch.
3. Nejhlubší jezero světa je Bajkal.
4. Zodiak je Zvěrokruh neboli Zvířetník s 12 ročními znameními, 13. a úplně největší Hadonoš nejde astrologům do„krámu“.
5. Fosilie (nepřesně zkameněliny) jsou v širším slova smyslu zkamenělé i nezkamenělé zbytky a otisky jiných než
recentních organismů nebo jejich stopy a výkaly.
6. Hora nad Kapským městem v Jihoafrické republice se nazývá Stolová hora.

Podzimní koncert v kostele
neděle 30. 9. 2018 v 16:00

Znovuotevření bývalé evangelické kaple
Znovuotevření bývalé evangelické kaple se předpokládá v průběhu září nebo října. Program zveřejníme v srpnovém čísle.

Operetní koncert v sále
čtvrtek 11. 10. 2018

Vinobraní
sobota 13. 10. 2018

Otázky:
1. Hudební festival ve městě Litomyšli nese jméno svého
slavného rodáka a hudebního skladatele. Jaké je jeho
jméno?
2. Název nejsvítivější hvězdy zemské oblohy (mimo Slunce !)?
3. Název nervových buněk, kterými je vystavěn mozek i celá
nervová soustava ?
4. Název plynného štítu Zeměkoule?
5. Čím je dělitelné číslo, které je sudé a jeho ciferný součet
je dělitelný třemi ?
6. Napiš arabskými číslicemi číslo uvedené zde číslicemi
římskými = MMXVIII.
Správné odpovědi najdete v čísle 91/2018.

Divadlo pro děti
neděle 21. 10. 2018 v 15:30, sál KD

Módní přehlídka (BLANKE -ART)
pátek 9. 11. 2018 Moderuje Zuzana Bubílková

Divadlo pro dospělé
pátek 16. 11. 2018 v 19:00, sál KD

Autor: RNDr. Zdeněk Románek

Kalendář akcí
Dračí lodě na Slezské Hartě
25. 8. 2018 - 26. 8. 2018 v 17:00
Zúčastní se 2 naše lodě - Zátoráci, Květinky

Traktoriáda
sobota 1. 9. 2018

Setkání aktivních občanů a jazzový koncert
pátek 14. 9. 2018 Přineste s sebou termínovaný plán akcí na rok
2019. DĚKUJEME!

Vánoční svícení s prodejem
kalendáře
neděle 2. 12. 2018

Štěpánská zábava
středa 26. 12. 2018

Vánoční bruslení
čtvrtek 27. 12. 2018

Vánoční koncert
sobota 29. 12. 2018

Zmrzlík
úterý 1. 1. 2019 ve 14:00
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