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Vážení spoluobčané
Adventní čas nám dává možnost k zamyšlení nad tím, jak bychom mohli ledacos
zlepšit nebo dokonce změnit. Dává nám
možnost pochopit důležitost mezilidských
vztahů, důležitost harmonického rozvoje
osobnosti, lásky, pokory, skromnosti. Dává
nám možnost zamyslet se nad vlivem rodinného prostředí, nad vděčností, že existují kolem nás lidé, kterým na nás záleží
Slovo starostky
a které máme rádi. Je třeba vědět, co našim nejbližším udělá radost, čím je potěšit, když jim není zrovna nejlépe. Myslím, že úsměv nic nestojí a že milé chování zdobí více jak
nové šaty.
Závěr roku je ta nejvhodnější doba k tomu, abych poděkovala všem,
kteří s námi celý rok spolupracovali, kteří se spolupodíleli na konání
kulturních, společenských a sportovních akcí. Poděkování patří všem
složkám, zaměstnancům školy, obecního úřadu, obce, zastupitelstvu, farnosti a všem externím pracovníkům. Bez pomoci všech by
nic pěkného a tvořivého nevzniklo, bez Vašich nápadů a iniciativy bychom se nikdy nemohli pochlubit třetím místem v soutěži „Vesnice
roku“, ani spoustou akcí, které se stávají vyhlášenými. Děkuji. Je mi
ctí a potěšením s Vámi spolupracovat.
Vzpomeňme na Štědrý den v 17 hodin
na všechny lidi dobré vůle i na ty, kteří
nás již opustili. A proč zrovna v 17 hodin? No protože si to takto paní Marie
Liebzeitová přála. A předávejme tuto
krásnou tradici starším, mladším i těm
mladým.

Ing. Salome Sýkorová
starostka obce Zátor
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V novém čísle najdete:
 Odkazy na usnesení ze zasedání ZO
 Termíny bezplatného právního pora-		
		 denství
 Vánoční strom
 Klub seniorů Zátor
 Mikulášská nadílka
 Batoláček
 Čmelín
 Posilovna
 Návštěva MŠ v knihovně
 Zahrada mateřské školy
 Hejtmanův pohár
 Činnost a úspěchy TJ Loučky v roce 		
		 2018
 Noc na Karlštejně
 Dobrovolníci ze školní družiny

Termíny bezplatného právního poradenství
leden až červen 2019 – v budově OÚ Zátor.
14. 1. 2019, 11. 2. 2019, 11. 3. 2019, 8. 4. 2019, 6. 5. 2019, 10. 6.
2019 (15.00 – 17.00)

 Vítání občánků
 Blahopřání
 Pozvánky

„Opravdová láska k národu je věc velmi krásná; u slušného a čestného člověka se rozumí sama sebou; proto se o ní
mnoho nemluví, tak jako slušný muž nevytrubuje do světa svou lásku k ženě a rodině.“
Tomáš Garrigue Masaryk první československý prezident 1850 - 1937
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Aktuální informace
31. října 2018 se konalo ustavující zasedání zastupitelstva
obce. Usnesení je zveřejněno na www.zator.cz
28. listopadu 2018 se konalo zasedání ZO. Nejvážnějším tématem byl návrh rozpočtu na rok 2019, systém odpadového
hospodářství, navrhované dotace. Najdete na www.zator.cz

ní areál, veřejnou zeleň, opravu kuchyně v kulturním domě,
opravu komunikací a výstavbu přístavby k budově MŠ Zátor,
jsou tam vyčleněny i finanční prostředky na zahájení realizace chodníku na brantické ulici, na opravy a údržbu bytového
fondu atd.

Rozpočet

Příjmovou část, zejména daňové příjmy, jsem navrhla na základě dlouhodobé predikce Ministerstva financí ČR a drží se
pod hladinou očekávaných příjmů, které se předpokládají
ještě o 5% vyšší.

Občané mohou připomínkovat rozpočet na rok 2019. Je
umístěn na úřední desce a na webových stránkách obce
www.zator.cz. V souladu se zákonem o obcích a zákonem
o rozpočtových pravidlech mohou občané své připomínky
k návrhu rozpočtu uplatňovat písemně do 17. 12., kdy se
koná poslední zasedání ZO v tomto roce.
Předkládám návrh rozpočtu obce Zátor na rok 2019. Spolu
s ekonomkou obce pani Lenkou Skřivánkovou jsem do něj
zapracovala všechny mandatorní výdaje, všechny doposud
vznesené požadavky složek v plné výši, požadavek ZŠ a MŠ
Zátor. Za obec jsou tam dále zapracovány výdaje na pokrytí
investičních aktivit v nadcházejícím roce. Jedná se o Sportov-

návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zátor schvaluje návrh rozpočtu obce Zátor na rok 2019. Návrh činí přílohu usnesení a je schvalován
po kapitolách. Příjmy ve výši 24.401.385,- Kč, výdaje ve výši
31.093.800,- Kč a financování ve výši 6. 692.415,- Kč. Financování z přebytku roku 2018.
Rozpočet je přílohou.
výsledek hlasování: Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Sousedské vztahy

Upozornění

I u nás v Zátoru si občané stěžovali na to, že okolí jejich domu
zamořoval štiplavý dým z pálení listí. Problémy byly řešeny
domluvou a apelováním na ohleduplnost k sousedům.

Upozorňujeme občany, že v zimních měsících se při vhodných podmínkách bude pálit klest a buřeň v obecních lesích.
Pálení bude vždy předem nahlášeno na Hasičský záchranný
sbor Moravskoslezského kraje, na obecní úřad, příp. i na
Sbor dobrovolných hasičů Zátor.
Ing. Hynek Hájek

Silný vítr
V úterý 30. října potrápil Krnov, Město Albrechtice, Linhartovy, Úvalno a způsobil řadu komplikací a velkých škod také
našim občanům. Na hřbitově poničil několik náhrobků. Naštěstí byli přítomni pracovníci KAMENICTVÍ GROMNICA, kteří se ihned velmi ochotně pustili do nápravy důsledků živelné
pohromy.

Vánoční strom na návsi
Jedná se o smrk Pančičův (Picea omorika), též nazývaný smrk omorika. Původní
domovinou je Balkán. Dorůstá výšky okolo 30 m, je typický velmi štíhlou korunou.
Jehličí je svrchu tmavě zelené, zespodu stříbrné. Smrk Pančičův je velmi otužilý
a odolný druh smrku na znečištění ovzduší, proto se velmi často používá v zahradnických výsadbách a pro výsadby do měst. Pro svůj štíhlý růst nevytváří silné
kmeny a nemá hospodářské využití v lesnictví, pouze v menší míře jako výsadby
náhradních nebo přípravných dřevin v oblastech postižených imisemi. Stavění
vánočního stromu, který nám letos věnovali manželé Jana a Zdeněk Kadlčíkovi, bravurně organizoval Ing. Hynek Hájek (OLH obce). Pomáhali mu p. Marek
Hanzal a p. Rostislav Matěják. Pan Jiří Krajčovič při manipulaci poskytl své služby
a auto s rukou sponzorsky. V pondělí 26. 11. v 9.00 hod byl strom usazen na místo.
Ve čtvrtek dne 29. 11. 2018 firma ELIKON ozdobila vánoční strom i „jeho malého
brášku“. Hádejte, kdo v přísném utajení rozsvítil náš vánoční strom. Byl to pracovník obce Rostislav Matěják.
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Doprava
Podstatnou proměnou projde od 9. prosince příměstská autobusová doprava, kterou už nebudou obsluhovat společnosti Arriva
Morava a Osoblažská dopravní společnost. Tendr, vyhlášený Moravskoslezským krajem, vyhrál nadnárodní koncern Transdev. Připravovaná změna přinese novinky v jízdních řádech, přečíslování
i přetrasování některých spojů a dojde ke kompletní obměně vozového parku. Pro Krnovsko Transdev pořídil celkem 14 nových autobusů s klimatizací a Wi- Fi, které z pětaosmdesáti procent budou
nízkopodlažní. Nové vozy budou mít jednotný vizuál a budou zřetelně označeny světelnými informačními panely. Také uvnitř budou
vybaveny LCD obrazovkami s informacemi o zastávkách. Stávající
čipové karty zůstávají v platnosti, stejné zůstává i nabíjení kuponů.
Více informací najdete na www.tojeodis.cz nebo www.kodis.cz
a získáte je také v turistickém informačním centru.
Reagovali jsme také na vaše požadavky, které se týkaly bezpečnosti
provozu podél silnice III. třídy Zátor-Lichnov a instalovali na vámi
určených místech dopravní zrcadla – naproti obchodu Hruška a naproti domu pokojného stáří horní Zátor.

Ze života obce
Reflexní pásky
V podzimním a zimním období se setkáváme častěji se sníženou viditelností, což není jen v noci, ale také za soumraku, svítání, deště, mlhy,
sněžení. Viditelnost chodců v tomto období je velmi důležitá, protože patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Vidět a být
viděn je proto základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené viditelnosti platí dvojnásob. Asi každý řidič zažil nepříjemné okamžiky
kvůli neosvětlených chodců. Reflexní prvek, umístěný na viditelném místě, musí mít každý chodec, který se pohybuje po pozemní komunikaci, na níž není chodník ani veřejné osvětlení. I v obci na osvětlené komunikaci může reflexní prvek zachránit život. Naposledy jsme reflexní
pásky rozdávali na vernisáži.

Mikulášská nadílka
Ve středu 5.12. jsme uspořádali Mikulášskou nadílku.Účast dětí byla
letos opravdu rekordní.Přišlo za námi 82 dětí s rodiči i prarodiči.
Všechny zátorske děti byly moc hodné, jak zhodnotil Mikuláš a páni
čerti odcházeli do pekla s prázdnými pytli. Blíží se konec roku a tak
bych vám jménem všech našich členů chtěla popřát klidné prožití
vánočních svátků bez shonu a stresu. A všechno nejlepší do nového
roku. Opět se s vámi setkáme první víkend v lednu, kdy vás přijdeme

jako každý rok osobně pozvat na Hasičský ples, ktery se bude konat
12.ledna 2019.
Anna Krušinová, starostka SDH
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Batoláček
Maminky, přijďte s batolaty a miminky do klubu Batoláček. Hraní, tvoření a povídání. Každou středu od 9 - 17 hod. v budově zdravotního
střediska v Zátoru. tel 739 920 426
Více informaci na FB profilu Batoláček Zátor, nebo batolacek-zator.webnode.cz .
Z.Durecová
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Na Čmelíně se gruntovalo
Po poslední návštěvě Čmelínu jsem byla mile potěšena, že po téměř šestiletém fungování této aktivity je chaloupka roztomilá, uklizená a stále voní dřevem. K mému údivu si ji půjčili lichnovští školáci
a velmi si pochvalovali krásné místo, kde strávili pár příjemných dní
adaptačního kurzu. V současné době jsme chatku dovybavili novými matracemi a nábytkem na uskladnění různých pomůcek a her.
Velitel oddílu Bumblebees pan Krmášek do svých požadavků na příští rok zahrnul i malou dobíjecí stanici a solární panely, aby chatička
nebyla odkázána jen na světlo svíček. Uvnitř se topí tím, co si kdo
přinese, a pitnou vodu si musí děti donést. Takže příroda v přímém
přenosu na Čmelíně.
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Posilovna
Letos se ze zátorské posilovny zúčastnil dvou soutěží Michal Lant mladší. První soutěž se konala v Ostravě (GP Ostrava 2018), kde skončil na 9. místě. Druhá soutěž
se konala v Rosicích (Kahan Cup Rosice 2018). Zde se umístil na krásném 4. místě.
Tímto děkujeme Lubošovi Ulmanovi, že Míšovi pomáhal s přípravou. Blahopřejeme
a doufáme, že příští rok se zúčastní více kluků.
Posilovna Zátor

Návštěva MŠ v knihovně
V pondělí 3. 12. 2018 se vydaly děti ze třídy
Koťátek na návštěvu do obecní knihovny
v Zátoru. Většina z nich vůbec netušila, že se
v naší obci knihovna nachází, a tak to pro ně
bylo milým překvapením. Nejprve si vyslechly od paní knihovnice základní informace

o provozu knihovny, o tom, jak se knihy půjčují, i o tom, jak poznat mezi tolika knihami
ty pro děti.
Pak už se samy vydaly probádat police a regály a s chutí prohlížely spoustu krásných

publikací, kterými knihovna disponuje.
S knihami se děti loučily velmi nerady, proto
zveme všechny rodiče, aby do knihovny se
svými dětmi také zavítali a oblíbenou knížku
si půjčili. My se školkou se určitě vrátíme
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Zahrada mateřské školy
Milí občané,
zahrada v mateřské škole slouží dětem
už po několik generací a přirozeně došlo
k tomu, že hrací prvky dosloužily, stromy
zasazené původně jako živý plot přerostly
a zahrada začala působit smutným dojmem.
Rozhodli jsme se zahradu zase rozveselit.
Zvolili jsme tzv. přírodní zahradu. Pro děti
je to prostředí, které rozmanitými způsoby
stimuluje jejich smyslové vnímání. Přírodní
areál s úkryty, doupaty, kopečky, potokem,

stromy a keři poskytuje celou řadu podnětů.
Na takových „hřištích“ si děti mohou hrát
nerušeně, mohou sbírat zkušenosti během
vlastních aktivit. O tyto prostory je dnes
nouze, dětská hřiště jsou často holé plochy
vybavené prolézačkami, které sice umožňují
dospělým dobrý přehled a kontrolu, avšak
volnou tvůrčí hru spíše omezují. I tyto prostory mají v životě dětí své místo. Vzhledem
k tomu, že v dostupnosti školky je obecní
hřiště vybavené moderními hracími prvky,

zvolili jsme doplňující variantu. Zahrada
v přírodním stylu splňuje požadavky dětí, zároveň je šetrná k životnímu prostředí, navíc
je finančně výhodná a trvale udržitelná. Teď
se těšíme až se stovky nově zasazených bylinek, rostlin, keřů a stromů na jaře ukážou
ve své zelené a kvetoucí podobě a zahrada
ožije dětskou hrou.
Barbora Šovčíková a zaměstnanci MŠ

Hejtmanův pohár
Očekávané výsledky jsou tady! Už známe 3 nejlepší školy v každém kraji ve čtvrtém ročníku
soutěže Hejtmanův pohár - oblíbené soutěže
pro žáky základních škol a víceletých gymnázií.
Přináší osvěžující náplň pro hodiny tělesné
výchovy, která žáky baví! Hejtmanův pohár je
soutěž pro všechny základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií v překonávání
dráhy sportovních dovedností. Co je podstatné? Není třeba nikam
jezdit a zapojit se může celá škola! Stačí stáhnout instrukce a může
se začít. O vítězích pak nerozhodují sekundy, ale soutěžní body.
Cílem projektu je podpořit u dětí zájem o sport a zdravý životní styl.
Děti ze základních škol ve všech 14 krajích soutěží ve zdolávání předem určené „opičí dráhy“, která prověřuje jejich sportovní všestrannost. K celé soutěži je zároveň vytvořena speciální online aplikace,
přes kterou se školy mohou do Hejtmanova poháru přihlásit, dozvědět se veškerá pravidla nebo zapisovat časy svých žáků.
Soutěž v překonávání překážkové dráhy probíhá přímo v hodinách

tělesné výchovy. Kromě toho se děti můžou těšit na plnění speciálních úkolů, tzv. „Hejtmanských výzev“, které se prolínají i do dalších
vyučovaných předmětů jako český jazyk, výtvarná i hudební výchova. Pořadatelé Hejtmanova poháru v pátek 9. listopadu v Ostravě
spolu s náměstkem Jiřím Navrátilem, MBA přivítali nejlepší školy
čtvrtého ročníku soutěže v Moravskoslezském kraji. Vítěznou trofej a šek na 10 tisíc korun získalo Gymnázium Mikuláše Koperníka
z Bílovce. Pro diplom a poukaz na nákup sportovního vybavení do
obchodu Hervis v hodnotě 4 tisíce korun si do Ostravy přijeli zástupci Základní školy a Mateřské školy Zátor, která obsadila druhé místo,
se svou paní učitelkou Mgr. Ivanou Brychtovou. I v této škole opičí
dráhu proběhli téměř všichni žáci! Blahopřejeme!
Po vyhlášení výsledků a předání ocenění bylo pro účastníky připraveno drobné občerstvení. Následovala společná prohlídka krajského
úřadu, při které se žáci podívali i na místa, která jsou běžně veřejnosti nepřístupná! Kromě odměn od pořadatelů soutěže si všichni
odnesli také dárkové tašky od Moravskoslezského kraje.
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Činnost a úspěchy TJ Loučky v roce 2018
TJ Loučka je tělovýchovným zařízením, které zahrnuje 9 sportovních oddílů: Přípravný
oddíl I a II, Atletiku, Florbal I, II a III, Budo
systém, Badminton, Stolní tenis, Cyklistiku
a Netradiční sporty. Tyto oddíly navštěvuje 96 členů, které má na starosti 9 trenérů.
Děti, ale i starší členové se zde věnují základům sportů a naplňují svůj volný čas zdraví
prospěšnými činnostmi. V rámci těchto oddílů se jejich členové zúčastňují různých soutěží a dosahují menších i větších úspěchů,
z nichž za zmínku stojí 2. místo v Hejtmanově poháru Moravskoslezského kraje, účast
ve finále Odznaku všestrannosti olympij-

ských vítězů v Brně, tradiční Zátorský kros,
závody v cyklokrosu a cyklistice, soutěž
Streethockey, okresní kolo štafetového
závodu, okrskové kolo MC Donald‘s CUP,
3. místo turnaje ve čtyřhře v badmintonu,
školní turnaj čtyřher ve stolním tenise, tradiční 5. ročník atletických závodů, atletický
Pohár rozhlasu a jiné. Soutěží bylo hodně,
naplněných spoustou osobních a malých
vítězství a radostí z každého zlepšení výkonu. Všechny tyto oddíly by nemohly pracovat bez podpory Obecního úřadu v Zátoru
v čele s paní starostkou Salome Sýkorovou.
Od obce jsme získali finanční podporu v cel-

kové částce 91 000 Kč a také 10 000 Kč jako
část z odměny za vyhlášení Obce roku. Tyto
finanční prostředky jsme použili především
pro přepravu žáků na soutěže, medaile,
dresy, odměny trenérům, propagační materiály a dále na nákup sportovního náčiní
(švihadel, mini stolu na stolní tenis, velkého
stolu na stolní tenis, florbalových hokejek,
medicimbalů). Pro všechny, kteří s dětmi
pracují, je největší odměnou to, že se děti
věnují zdravému pohybu a zažívají úspěch
při sportu. Více o našich aktivitách se můžete dovědět na stránkách www.tjloucka.
webnode.cz.
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Noc na Karlštejně
Děti ze základní školy (5. - 9. třída) jely 12. listopadu do opavského Slezského divadla. Podívaly se na muzikál Noc na Karlštejně.

Knihovna
S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih
pak nebývá nikdo učený ani ve škole. Jan Amos Komenský
Když vaše děti nenajdou knihy pod stromečkem, pošlete je do
knihovny. A vy přijďte s nimi. Vyberete si.
Přeji vám krásné Vánoce s krásnou knihou. A do nového roku
mnoho zdraví a štěstí.
Pavlína Kadlčíková, knihovnice

Dobrovolníci ze školní družiny
„Dobrovolník je obyčejný člověk, který dělá neobyčejné věci.“
Čtyři děvčata ze školní družiny na druhém stupni se nabídly pomoci s provozem mobilní kavárny v Domově pro seniory v Krnově.
Ze začátku měly obavy, jak zvládnou komunikaci se starými lidmi.
V kavárně se obavy při práci rozplynuly. Dívky pomohly nachystat
stoly a židle, uvítat a usadit obyvatele domova. Každému donesly
jeho vybraný nápoj a pečlivě dávaly pozor, zda někdo nepotřebuje
dolít vodu nebo pomoci donést šálek k ústům. Odměnou jim byly
úsměvy babiček a dědečků a milá prosba, ať přijedou opět. Na staré lidi myslíme ve škole často. Například se každoročně se připojujeme k akci „Potěšte na Vánoce druhé“ a vyrábíme drobné dárky
a přáníčka. Letos se školní družina připojuje k charitativní sbírce
Ježíškova vnoučata. Pilně vyrábíme na vánoční jarmark a z výtěžku nakoupíme dárky podle přání několika seniorů v domově. Když
u nás nakoupíte, podpoříte je také.
Mgr. Ivana Kmínková
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Klub seniorů Zátor

Nový název, nové logo. Zátorští
senioři děkují JSDH a ČČK za to,
že vyhověli naší žádosti o příspěvek na pořízení lípy republiky.
Děkujeme všem občanům, kteří
začali přispívat ihned na setkání
složek. Klub seniorů věnoval 5
000 Kč. Dohromady to stačilo
nejen na nákup stromu, ale i na

jeho odborné zasazení. Nebyli
jsme sami, kdo tímto způsobem
oslavil výročí republiky. Zájemci
na webu Lípy republiky https://
lipyrepubliky.cz/, https://lipyrepubliky.cz/lipa/lipa-republiky-vzatoru/ najdou další zajímavé
informace díky panu Matuškovi,
který nás přihlásil.

S pomocí obce jsme podnikli na
podzim velmi hezký výlet. Navštívili jsme Slezské Rudoltice,
Otmuchov, prohlédli si velmi
důkladně zámek Jánský vrch,
poseděli si v krásné Tančírně
v Račím údolí a na závěr jsme vydatně povečeřeli v Písečné.
Těšíme se na setkání 1. 1. 2019
ve 14 hodin NA ELEKTRÁRNĚ.
Přijďte povzbudit otužilce, po-
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bavit se a uvítat společně nový
rok 2019, aby se naplnilo staré
rčení: „Jak na Nový rok, tak po
celý rok.“

Zátor oslavil sté výročí republiky
V neděli odpoledne 28. října 2018 jsme se
měli u lípy sejít. Tentokrát nám počasí udělalo pořádnou čáru přes rozpočet a pořadatelé museli improvizovat. Proto se všechno
odehrálo v místním kostele. Vernisáž fotografií pana J. Matušky, vzpomínka na Zátor
před sto lety, koncert Vrbenského sboru,
předání odměn za krásné zahrádky, losování o kalendář a nakonec nás paní učitelka
Eliška Brychtová naučila zátorskou znělku
z roku 1968.
Dovolte mi, abych se krátce vrátila k oslavě 100 let Československé republiky, která
proběhla v naší obci. Chci se s vámi podělit
o svůj hluboký prožitek a dojmy.
Se zájmem a obdivem jsem spolu s ostatní-

Na parkovišti jsme si pak společně připili a sledovali ohňostroj

mi prohlížela fotky pana Matušky a znovu
žasla nad tím, jak Zátor vzkvétá a jak je blízký mému srdci. Oceňuji nápad zasadit lípu a
vzdát tak hold všem, kteří utvářeli a utvářejí
podobu naší vlasti. Poděkování všem velikánům, vědcům, umělcům, vlastencům, bojovníkům za svobodu a pravdu, ale především
jako velké díky všem obyčejným lidem, kterým je přirozená láska k vlasti a člověku.
Znalost regionu, historie, příkladná rétorika a schopnost upoutat – tak bych charakterizovala rozhovor Mgr. Jany Kadlčíkové
a pana faráře Zielonky.
Zpěv vrbenského sboru s průvodním slovem
sbormistra mě utvrdil v tom, jak je hudba

mocný nástroj. Jak promlouvá, spojuje, dojímá a probouzí v lidech pocity a vzpomínky, jak je všechny objímá a hladí. Ohňostroj
a Smetanova Vltava nemohly nechat nikoho
na pochybách, že mezi světovou hudební
elitou má česká symfonická hudba své místo.
Děkuji všem, kteří se podíleli na uskutečnění
této akce . Bylo to dojemné, důstojné a milé
setkání.
J.F.

„Zátor všichni rádi máme, všechno pro něj uděláme. Máme ho rádi,
máme ho rádi, starší, mladší i ti mladí.“

Divadelní soubor Lidové divadlo při MIKS Krnov
Divadelní soubor Lidové divadlo při MIKS Krnov zavítal
do Zátoru hned dvakrát. Potěšil nejdříve dětské diváky
a potom i ty dospělé hrou „Mátový nebo citrón?“ Určitě

jste si všimli, že v obou představeních vystupoval Karel
Václavek ze Zátoru a ve hře pro dospělé také Jan Pirkl,
který je v současné době moderátorem ČT 1.
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Vernisáž
V posledním listopadovém týdnu měli všichni zátorští možnost navštívit výstavní síň
Kulturního domu, kde proběhla tradiční
každoroční výstava prací žáků výtvarného
oboru Základní umělecké školy s.r.o. Vzhledem k letošnímu 25. výročí existence školy
byla výstava tématicky zaměřená na dění
v hudebním, dramatickém, výtvarném a tanečním oboru. A protože v umělecké škole
to žije neustálým pohybem jak fyzickým, tak
tvůrčím, ztvárnili žáci pod vedením paní učitelky Zuzany Tihlaříkové postavy a jejich pohyb v kresbě, malbě, grafice a keramice. Na

slavnostní vernisáži se o kulturní program
postaraly žákyně sólového zpěvu Adéla
Hečková, Michaela Repková, Gabriela Holubová, Sofie Triandafilidu, Monika Melčáková, Magdalena Koschatzká, Aneta Fuksová a Adéla Koloničná pod vedením operní
pěvkyně Olgy Procházkové, která svým
vlastním pěveckým vystoupením příjemně
zakončila zahájení výstavy. Všem, kteří jste
se vernisáže zúčastnili jakožto hlavní aktéři,
organizátoři i návštěvníci, děkujeme a těšíme se opět za rok na další setkání a ocenění
práce mladých výtvarníků. Vystavovali tito

žáci: Vít Ondrušek, Mario Mlýnek, Klaudie
Mlýnková, Amálie Šromová, Eliška Pecháčková, Adéla Kolářová, Bianca Elise Blondy,
Magdaléna Koschatzká, Hana Vinzenzová,
Nela Vrablicová, Kateřina Jalůvková, Veronika Štefelová, Simona Oborná, Kateřina
Hudečková, Tereza Siudová, Anna Siudová,
Barbora Němcová, Jan Theinert, Nela Theinertová, Zuzana Lantová, Barbora Stoklasová, Radim Štýber, Adam Lucas Blondy, Jan
Kovařík, Viktorie Němcová, Bruno Mužík,
Adéla Hečková.

Vánoční svícení
Rok od roku pořadatelé přidávají další a další skvělé nápady, aby se vám vánoční svícení v Zátoru líbilo. Přinášíme několik fotografií jako
ukázku pěkného setkání občanů na počátku adventu. Zvlášť chceme upozornit na perníkovou kyselku, kterou vyrobila a věnovala škole paní
Danuše Mohelníková. Všem zúčastněným patří velký dík.
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Na křídlech
Pořadatelé byli mimořádně spokojení,
všechna místa ve vyzdobeném sále byla
obsazená a ještě museli donášet židle. Těšila jsem se na módní přehlídku, těšila jsem
se na paní Zuzanu Bubílkovou. Všechna má
očekávání se naplnila vrchovatě. Paní Bubílková byla vtipná, pohotová, její historky
o známých lidech byly veselé i rozpustilé
a zároveň vlídné. Na každém z nich našla
i něco hezkého. A navíc byla hezká, upravená a dovedla si udělat legraci sama ze sebe.
Překvapilo mě, jak krásné šité šperky umí při
svých cestách vlakem vyrábět. Zkrátka, takovou ženu je možné obdivovat.

A šaty! Nádhera! Autorka se nám hned na
začátku svěřila, že se nechala inspirovat příběhem o Ptačích lidech.
„...lidé kdysi dávno měli křídla, aby mohli žít
svobodně a šťastně....křídla jim pomáhala
být v harmonii..kdykoliv mohli vzlétnout...
ale postupem času si na svá bedra začali
klást strachy
a křídla ztěžkla…až je lidé
úplně ztratili a přestali létat...jejich životy začaly být plné strachů...plné úzkosti...“
Módní návrhářka Blanka Drabová nám představila spoustu zajímavých modelů, které
byly inspirovány denní dobou. Byly krásné,
jak vidíte na fotografiích, a modelkám moc

slušely. A to všechno pro nás přichystaly
dvě ženy, které se dojemně hlásily k Zátoru.
Proč? Paní Dagmar Samsonová, dříve Štefková, v Zátoru prožila dětství a kus mládí
a její dcera (Blanka Drabová) a syn, který
celý večer uváděl, sem jezdili za prarodiči.
Myslím, že jejich vyznání bylo všem Zátorákům milé. Škoda, že ten večer tak rychle
utekl. Děkuji pořadatelům.
Přehlídka se mi moc líbila, líbila se mi i paní
Blanka. A tak jsem hledala a našla https://
www.blanke-art.cz/ Můžete se podívat taky.
Jana Kadlčíková
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Občanské záležitosti
Okénko pro chytré hlavy
a hlavičky
Správné odpovědi na otázky z minulého čísla 92/2018:
1. 0 x 0 = 0, to jo , ale neradujme se, 0 x 6 = 0, 0 x 50 = 0,
atd. atd…Takže 0/0 může být jakékoliv číslo, no a těch je
nekonečně mnoho, takže 0/0 je nekonečno, tady se zastaví i
počítač, prostě dělit nulou nelze.
2. Počátek na číselné ose (0) neleží uprostřed, to by
Archimedes zajásal, když řekl: „Dejte mi pevný bod ve
vesmíru a já pohnu celou Zemí.“ Takže číselná osa je
nekonečná a najít v nekonečnu prostředek je totálně
absurdní tvrzení. Počátek na číselné ose leží tam, kde mně
zrovna padla ruka s tužkou.
3. Krevní destičky sloužení k zastavení krvácení a ke
srážlivosti krve.
4. Jediná žena na českém trůně – Marie Terezie. I když se jí
říká císařovna, nikdy jí nemohla být jako žena, císařem byl její
manžel František Lotrinský, tedy byla ženou císaře. Ovšem z
jejích 17 dětí se dva synové stali skutečně císaři říše římské.
5. William Shakespeare [šejkspír]

Otázky:
1. Odkud pochází název jednoho z nejlepších sýrů na světě
- GOUDA, který se vyznačuje žlutou vnitřní hmotou. Jeho
vůně je jemná, s lehkým oříškovým nádechem. Mladý má
obal žlutý, starý má obal tmavě hnědý a přestárlý má obal
černý?
2. Punské války (264–146 př. n. l.) je označení tří konfliktů o
nadvládu ve Středomoří mezi kterými tehdejšími mocnostmi?
3. Vyjmenuj všechna prvočísla, která se nachází mezi čísly 40
a 50?
4. Jméno planety (třetí největší a čtvrtá nejhmotnější), jejíž
zvláštností je sklon její rotační osy: osa leží téměř v rovině,
ve které planeta obíhá. Severní a jižní pól se proto nacházejí
v oblastech, jež jsou u jiných planet charakteristické pro
rovník.
5. Část vědního oboru chemie, který se zabývá strukturou,
vlastnostmi, přípravou a využitím organických sloučenin.
Název?
6. Popocatépetl [popokatepetl] (zkráceně El Popo) je aktivní
sopka a druhý nejvyšší vrchol v centrální části, kterého státu?
Správné odpovědi najdete v čísle 94/2019.

6. Je to nejmenší planeta, první u Slunce a jmenuje se
Merkur (podle boha obchodu, jinak slovo Merkur v překladu
znamená zboží. Má i další, ale již jen odvozené významy.)

Autor: RNDr. Zdeněk Románek

Vítání občánků
Máte to největší štěstí na světě, není nic hezčího, než úsměv dítěte…
Listopadovou 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 života – zrození dítěte. Uvítali jsme
Martinu Veiglovou, Viléma Vaculíka, Dominika Štefelu, Terezu Zajícovou a Daniela Mazura. Milé holčičky, 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.
Marcela Hudečková
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Nahlédnutí do demografických údajů obyvatelstva
Každé území je charakterizováno lidmi s určitými vlastnostmi, podle kterých lze obyvatelstvo členit a strukturovat. Patří mezi ně především pohlaví, věk, rodinný stav, vzdělání, etnicita a náboženské
vyznání. Tyto charakteristiky významně ovlivňují chování obyvatel,
proto je zkoumání struktury pro rozvoj obce velmi důležité. Milí
čtenáři, dnes Vás seznámíme s některými aktuálními demografickými údaji naší obce:
K nejdůležitějším demografickým událostem patří narození a úmrtí,
k dnešnímu dni se letos v naší obci narodilo 17 dětí, zemřelo 9 obyvatel a 11 párů uzavřelo manželství.

Aktuálně má obec věkový průměr 40,92 let, celkem 1214 obyvatel ve
třech základních skupinách věkových struktur:
1. Dětská složka 0 – 14 let – 178 obyvatel
2. Reprodukční složka 15 – 64 let – 812 obyvatel
3. Postreprodukční složka nad 65 let 224 obyvatel
Zpracovala Bc. Marcela Hudečková
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Rozpis vánočních bohoslužeb
Pondělí
24. 12.

Po západu slunce začátek slavnosti narození Páně

15:00

Brantice

21:00

Lichnov

23:00

Zátor

9:00

Lichnov

11:00

Zátor

15:00

Brantice

Uterý
25. 12

Slavnost narození Páně - zasvěcený svátek

Středa
26. 12.

Svátek sv. Štěpána prvomučedníka

10:00

Zátor

Čtvrtek
27. 12.

Svátek sv. Jana apoštola a evangelisty

17:00

Brantice

18:00

Zátor

9:00
15:00

Lichnov
Zátor
Brantice

9:30

Lichnov

11:00

Zátor

15:00

Brantice

Pátek
28. 12.

Svátek svatých Mláďátek, mučedníků

Neděle
30. 12.

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Úterý
1. 1.
Sobota
6. 1.

Neděle
13. 1.

Slavnost Matky Boží Panny Marie zasvěcený svátek

Slavnost Zjevení Páně (Tři Králové)

Svátek Křtu Páně

11:00

7:30

Brantice

9:00

Lichnov

11:00

Zátor

7:30

Brantice

9:00

Lichnov

11:00

Zátor

Začátek vánoční doby

Koncert + žehnání a prodej vína

Žehnání manželům

Žehnání koledníkům

Konec vánoční doby, odnesení stromků

Promluva pana faráře
Brantice – Vánoční koncert 27. prosince 2018 od 17 hodin a žehnání
vína s originál pečetí sv. Jana evangelisty a s možností zakoupení.
Zátor – Vánoční koncert 29. prosince 2018 od 15 hodin s možností
zakoupení svatojanského vína.
Vánoční svátek Svaté rodiny se slaví v neděli 30. prosince 2018, při
této mši se obnovují manželské sliby a žehná manželům.
Žehnání tříkrálovým koledníkům v Lichnově v 10hodin v kostele
a v Zátoru v 12hodin v kostele. Tříkrálová sbírka trvá od 1. ledna do
14. ledna 2018.
Začátek Vánoc – po západu slunce 24. prosince 2018
Konec Vánoc – po západu slunce 13. ledna 2019
Koledy jsou součástí každé mše svaté od 24. prosince 2017 do 13.
ledna 2018, tedy po celou dobu vánoční.
Betlém je možno mít postavený do 2. února 2018, což je svátek Uvedení Páně do chrámu.

Zelený mužíček
Konec církevního roku a začátek nového (což je první adventní neděle), není ukončením něčeho minulého a vracením se k něčemu
starému, jakoby se něco rok co rok opakovalo. Církevní rok je neustálým pokračováním pozemského života církve, pozemského života věřících lidí. Na první neděli adventní se pokračuje v myšlenkách
u druhém příchodu Krista na zem (což je téma předcházejících nedělí).
Druhý příchod Krista na zem nahání Ďáblovi strach, protože bude
definitivně zničen, nebo přesněji řečeno, nepočítá se s ním v novém
stvoření. Počítá se však s každým, kdo stále víc a více rozhojňuje
lásku jednoho k druhému, počítá se s každým, kdo stále víc a více
rozhojňuje lásku ke všem lidem. V tomto pokračování křesťanského
života v dalším církevním roce chci vaše srdce posilnit, povzbudit.
Nevzpírejme se dobré zprávě (evangeliu), nevzpírejme se svatosti.
Svatost není utopie. Svatost je cestou připodobnění se Ježíši Kristu.
Svatost je cestou připodobnění Bohu.
Možná, že vám také zelený mužíček namlouvá z mobilu, s monitoru
počítače nebo televize, že nejlepší advent a vánoce prožijete tak, že
si všechno koupíte za třetinu ceny a vše ostatní zaplatíte za tři měsíce. Jinak řečeno, udělat si nejšťastnější život teď a zároveň nehledět
na život teď, nehledět na realitu, jen si plnit sny. Na nic nečekat a mít
většinu věcí hned nebo do čtyřiceti osmi hodin.
Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi. Pro toho, kdo má jenom v srdci pozemský život bez naděje na věčnost je v mnoha situacích skvělým
útěkem od reality, když si naplňuje své žádosti, když se opijí, když
řeší věci nad kterými nemá ani moc ani sílu a hraje si na všemocného
a vševědoucího.
Vzpřimte se, nebuďte pokroucení falešnými iluzemi, vzpřimte se
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a zdvihněte hlavu, nemusíte vlastnit nabízené věci. Kdo usiluje o svobodu srdce, nezakouší strach, zakouší sice bázeň před Bohem, ale
ne strach. Nežijme na tříměsíční dluh vlastnění nějaké věci a nevlastnění svobody srdce. Spoutané srdce věcmi tvrdne a jsme míň a míň
schopni odpouštět si chyby a hříchy, protože je pro nás důležitější
svět žádostí a jejich naplňování. Najděte ve všech dárcích a přáních
ty, které naplňují druhého člověka, které naplňují přítomností Boha
a bližního přiblíží k Bohu, do těchto dárků a přání investujte a zakusíte deseti, třiceti i stonásobek radosti srdce než si umíte představit.
Modrý kód
„Já se z toho snad zjevím.“ Tuto průpovídku většinou vysloví člověk
v nenadálé situaci, která většinou trvá mnohem déle, než si vyslovující uvědomuje. Zjevit se, to je také stěžejní plán Boha. Co to však
„zjevit se“ pro Boha znamená? Zjevit se, označuje v mnoha případech nalezení podstaty v nějaké věci. Jinak řečeno (psáno) znamená
to, znát odpověď na některé proč.
Jsou tři velké skutečnosti, které nám Bůh zjevil: naději v nekončící
život (počátek a konec naší víry), záchranu (počátek a konec Božího

Potraviny Wysogladovi
Přejeme všem lidem nejkrásnější Vánoce. V roce 2019 úplně nejvíc
zdraví, štěstí,lásku,peníze,splněná přání.

Otevírací doba:
Po: 7.30-10:30 14:00-16:00
(Pokud budeme doma,otevřeme i mimo pracovní dobu na
zazvonění.)
Út: 7:30-10:30 14:00-16:00
St: 7:30-10:30 14:00-16:00
Čt: 7:30-10:30 15:00-16:00
Pá: 7:30-10:30 14:00-16:00
So: 8:00-10:00
Ne: Zavřeno - V neděli po 9 hodině
Tel: +420 732 983 007
Možnost objednávky pečiva,nejpozději den předem
dopoledne,možno také objednat nákup,dovoz až domů,nejpozději
do tří dnů.

plánu s lidstvem) a Boží touhu učinit nás šťastné (záruka a příslib
všech Božích záchranných zásahů). V době před narozením Ježíše
Krista nám dal Bůh pochopit prostřednictvím proroků věci minulé
i budoucí. Bůh nám poskytl schopnost duši zakoušet prvotiny budoucích věcí. A protože vidíme, že se každá z věcí uskutečňuje
přesně tak, jak řekl, vede to naše duši (nitro), aby stále postupovala cestou bázně před Bohem. Bázeň neznamená strach. Bázeň nás
povzbuzuje a motivuje připojit se k uskutečňování Božího plánu na
zemi. My sami můžeme nalézt svůj přístupový kód k Boží plánu. Najdeme ho v osobním spojení s Bohem. A nezáleží na barvě kódu, jestli bude modrý nebo jiné barvy.
Když se na Boží plán podíváme z pohledu sociálního, pak se Boží
plán uskutečňuje v roli mateřství a otcovství, v roli bratrství a sesterství, v roli synovství a dcerovství, v roli spolupracovnictví, v roli spolužáctví a domyslete sami vaši konkrétní roli náležící vašemu životu.
Odkódujte a žijte v Božím plánu v dalším roce s číslem 2019.
Radim Zielonka

Jubilanti listopad-prosinec
Eugenie Kolářová
Svatava Hajná
Jaroslav Brychta
Oldřich Slezák
Blahopřejeme a do dalších let přejeme dobré zdraví,
štěstí a rodinnou pohodu.

Rozloučili jsme se
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
Jaroslav Mráz
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Poslední zasedání ZO v tomto
roce
pondělí 17. 12. 2018 v 18:00, v sále KD

Zmrzlík
úterý 1. 1. 2019 ve 14 hodin, NA ELEKTRÁRNĚ

V. ZÁTORSKÝ ZMRZLÍK

Štěpánská zábava

Klub seniorů
Zátor

středa 26. 12. 2018

Obec Zátor

V. Vánoční bruslení

Otužování

čtvrtek 27. 12. 2018 od 14: 00, Zimní stadio Krnov
Drobné občerstvení zajištěno, vstup zdarma

/zator.obec

Zveme všechny příznivce otužování
či jen zvědavce, jak zátorské, tak
i přespolní. Popřejme si vzájemně
u příležitosti této akce vše nejlepší
do nového roku. Občerstvení
v podobě svařeného vína zajištěno.

1.1. 2019
14:00 NA KANÁLE
/zator.obec

Tříkrálová sbírka

neděle 6. 1. 2019

Hasičský ples
sobota 12. 1. 2019

Zimní stadión Krnov
Čtvrtek 27.12. 2018
14:00 - 15:30
VSTUP ZDARMA

Obecní ples
Sobota 16. 2. 2019
DROBNÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Vánoční koncert
sobota 29. 12. 2018 v 15 hodin, v kostele Nejsvětější Trojice

Ceník štípaného palivového dřeva
Obecní lesy Čaková 2018 - zaváděcí ceny. Rozvoz pro domácnosti
v obci Čaková, Zátor a Zátor Loučky zdarma (ostatní doprava po dohodě). Kontejner objem 4 SPRM, kontejner objem 10 SPRM
SPRM = sypaný prostorový metr 1m x1m x1m volně nasypaný

Občerstvení zajištěno, dobrovolné vstupné

Vánoční koncer�

Kostel Nejsvětější Trojice Zátor
Koncert duchovní hudby

Obec Zátor ve spolupráci s římskokatolickou farností
Zátor Vás zve na tradiční Vánoční koncert.
Vystoupí Oderský chrámový sbor, komentuje Martin
Bodešinský.

Vst�pné dobrovolné / Občersvení zajištěno

29-12-2018 / 15:00

SPRM – 1
sypaný
prostorový metr
1mx1mx1m

Smrk,Borovice,
Jedle

Smrk,Borovice,
Jedle

Buk,Bříza,Dub,
Javor,Jasan

Buk,Bříza,Dub,
Javor,Jasan

Měkké
jehličnaté
(Bez DPH)

Měkké
jehličnaté
(Včetně
DPH 15%)

Tvrdé
listnaté
(Bez DPH)

Tvrdé
listnaté
(Včetně
DPH 15%)

Štěpiny 50
cm

495,65

570,-

826,-

950,-

Štěpiny 40
cm

513,04

590,-

843,40

970,-

Štěpiny 33 cm

530,043

610,-

956,52

1100,-

Štěpiny 25 cm

608,89

700,-

1043,47

1200,-

Objednávky na Oú Čaková tel: 554 645 086, mobil: 727 873 086
pondělí, středa od 7- 17, 00 hod., Úterý, čtvrtek od 7 – 15,30 hod.,
pátek od 7 – 12,00 hod

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

Z MINULOSTI
Příloha pro zájemce o historii obce a regionu.
Děkuji každému, kdo se chtěl dovědět něco více o tom, co se před sto lety odehrávalo v naší vesnici a okolí. S velkou radostí jsem pro vás
připravila novou přílohu.
Jana Kadlčíková

Okolnosti vzniku Československa
Jak přijali němečtí obyvatelé v pohraničí začátek Velké
války a jaký měli vztah k Rakousku.
V té době si lidé začali připomínat Sibylina proroctví o tom, že až po cestách
budou jezdit vozy bez koní, ve vzduchu létat stroje těžší než vzduch
a ženy začnou nosit kalhoty, vypukne hrozná celosvětová válka. Rakušané
a Němci byli vychováváni k lásce ke svému národu a vládnoucí dynastii.
Většina německého obyvatelstva byla prorakousky smýšlející. Při každých
jmeninách a narozeninách se velice slavnostně vyzvedávaly císařovy dobré
vlastnosti. Josef II. i František Josef I. byli velkými oblíbenci celého národa.
V německojazyčném Krnově byl císař Franz Josef tak populární, že ještě za
jeho života v roce 1908 Krnované umístili císařovu jezdeckou sochu přímo
uprostřed náměstí. Slavnostní odhalení proběhlo v říjnu 1908 za osobní
účasti jednadvacetiletého arcivévody Karla Františka Josefa, ze kterého se
později stal poslední rakouský císař a český král Karel I. Dobře se to pamatuje.
Pomník byl odhalen v říjnu 1908, odklizen z očí veřejnosti v říjnu 1918 a jeho
stopa úplně zmizela v říjnu 1938, když nacisté nařídili odvézt sochu z Krnova
do Mnichova.

Život v našem regionu za Velké války
Když se řekne 1. světová válka, většina lidí u nás si vzpomene na dobrého
vojáka Josefa Švejka. Ale to je hrozný omyl. Velká válka byla strašlivá, nebylo
na ní vůbec nic úsměvného. Srbové se chtěli osvobodit z rakouské nadvlády
a atentátem na následníka trůnu v Sarajevu 28. června 1914 v podstatě
zahájili 1. světovou válku. Německé obyvatelstvo v našem pohraničí uvítalo
povinnost nastoupit k branné moci. Na nádraží k vyzdobeným vagonům
brance doprovázely celé rodiny i s hudbou, lidé byli velmi nadšení. Mobilizace
proběhla ve třech dnech, od 31. července do 2. srpna 1914. Kdo nenarukoval
přímo, byl neustále sledován, ponižován a poté rychle odeslán na frontu.
Prvotní nadšení ovšem opadlo, když po 2 až 3 týdnech začali dostávat zprávy
o smrti svých příbuzných, kteří odpočívali ve studené cizí zemi. Stále se však
věřilo, že válka bude trvat jen krátce. Nápisy na vagonech hlásaly, že se vojáci
vrátí do švestek, do hrušek. Sami důstojníci tvrdili, že nejhorší část této války
do dvou až tří měsíců pomine, někteří připouštěli, že za tuto dobu mohou
být i některé zbraně zdokonaleny. Rýmařovští odcházeli do války a věřili,
že se vrátí zpět, aby stihli ještě část žní, protože u nich se sklízí později. Ale
ani opožděné žně lomničtí a tylovští nestihli, ani žádné z těch čtyř příštích.
A doma na Rýmařovsku se situace vůbec nevyvíjela příznivě. Žně byly
zvládnuty s vypětím všech sil až téměř koncem října, brambory zamrzly, a
tak začal být hned v prvním roce války nedostatek potravin. Ženy z chudších
vrstev se spolu s dětmi snažily vydolovat ze zmrzlé půdy aspoň něco
brambor. První válečná zima byla hladová, ale ty další ještě horší. Po vysokých
ztrátách na životech v první světové válce zůstalo v rakouské monarchii
množství vdov a sirotků. Byl pro ně zřízen fond, který měl vyplácet peníze.
Přispět mohl kdokoli. Válka vždycky stojí velké peníze. Od roku 1915 se objevil
na území Rakouska–Uherska a později také Německa nový způsob válečného
finančního příspěvku obyvatelstva. Už jste někdy slyšeli, co je to Wehrmann?
Šlo o dřevěnou sochu (Wehrmann), případně štít (válečný štít – Wehrschild),
do kterého se zatloukaly zakoupené kovové hřeby. V Bruntále byl wehrschild
se znakem města a letopočtem válečných let 1914 – 1915 slavnostně odhalen
v neděli 9. května 1915 před radnicí. První hřeb zatloukl polesný Adolf Riedel
(zástupce arcivévody Evžena Habsburského). Pak další představitelé města,
úřadů, organizací, spolků, podnikatelé a sami obyvatelé. Za 20 haléřů mohl
občan do štítu zatlouct černý železný hřebík. Za 1 korunu žlutý mosazný
hřebík. Za 20 korun měl právo na zatlučení leštěného mosazného hřebíku,
který nesl vyryté jméno dárce. Zvlášť bohatý dárce mohl na sochu připevnit
destičku za padesát korun. V zahradě hostinského Engmasse v Branticích
v těsné blízkosti restaurace, které se říkalo „Gasthaus zum Wehrmann“
(popisné číslo 125), byl slavnostně odhalen 27. srpna 1918 pomník polského
rytíře z umělého kamene. V pravé ruce držel svěšený meč a levou rukou
se opíral o stojící štít s vyobrazeným rakouským orlem. Ke spodní části
podstavce sochy byl připevněn ještě jeden štít, který byl z veliké části pobitý
malými kovovými cvočky. Pomník byl určen k památce padlých brantických
občanů v první světové válce, po kterých zůstaly v obci vdovy a nezaopatřené
děti. Proto si každý dobrodinec mohl v restauraci u Wehrmanna zakoupit
v ceně od 1,- do 10,- korun speciální měděné cvočky, které měl potom právo
zatlouci do dřevěného štítu zhotoveného z bukového dřeva. Čistý výnos byl
následně obcí Brantice odevzdán vdovám a sirotkům po padlých vojínech.
Rytíř Wehrmann představoval symbol síly německého ducha. Místní Němci
rádi podobnými věcmi podporovali národní identitu. Sochy ochránců měst
jsou německou specialitou, jinde se téměř nevyskytují. I přes silnou militantní
podobu byl důvod pro umístění černého rytíře veskrze lidumilný. Wehrmanni
byli instalováni i v jiných obcích. Většinou to byl velký špalek z bukového dřeva,
hrubě otesaný do podoby velké hlavy. Při bohoslužbách byli lidé vyzýváni,
aby si v kostele nebo před ním koupili jeden nebo i více malých hřebíků či
spíše cvočků, peníze byly hozeny do zapečetěné pokladničky a hřebíček si za
to mohl každý zatlouct přivázaným kladívkem do hlavy toho symbolického
válečného muže. To vydrželo až do konce války. Obyvatelé regionu zpočátku
projevovali velkou obětavost. Při sbírkách pro válečné oběti přispívali také

chudobní svými drobnými penízky a skoro všichni přinášeli rádi tuto velkou
oběť. Také živnostníci obětovali z velké většiny všechno a nakonec z nich
byli žebráci. Ale jakmile začaly chodit z fronty ranění na zotavenou, tak
i tato horlivost upadla. Noviny nepřinášely zprávy o ztrátách, přestože byly
obrovské. Opět byly zavedeny vojenské lékařské prohlídky mužů od 18 do 50
let a mnozí muži, kteří nebyli dříve ze zdravotních důvodů odvedeni, museli
narukovat na frontu. Když 2. května 1915 přišlo ke zlomu na ruské frontě
u Görlitz, přišlo zlepšení. Ale z dřívějšího spojence Itálie se stal nepřítel. Pro
dlouhé trvání války začaly být potraviny na příděl. Jako první to byly mouka
a chléb. Brzy nato také maso, cukr a tuk byly vydávané na lístky. Těžce pracující
dostávali o polovinu větší příděl a těhotné ženy zvláštní přídavek. Ve městech
se prodávaly potraviny na černém trhu za hříšné peníze. Venkované měnili
zeleninu a brambory za ošacení, prací prostředky, petrolej, mýdlo, tabák
a další. Chudobní ale měli o tyto věci velkou nouzi a tak je trápila podvýživa,
což bylo úrodnou půdou pro různé nemoci, hlavně tuberkulózu. Pro válku
bylo třeba barevných kovů, a tak byly zabavovány věci jako cínové nádobí,
měděné kotle, hmoždíře a dokonce kostelní zvony. Rakouská vláda se snažila
umožnit vojákům mimořádné dovolené na obdělání půdy a sklizeň a také
na tyto práce propůjčovala válečné zajatce, ale za to chtěla, aby zemědělci
odvedli veškerou úrodu až na vládou stanovený zůstatek pro vlastní
spotřebu a osev. Vojenské četnictvo provádělo kontroly a domovní prohlídky.
Rovnoprávnost, za kterou ženy před válkou marně bojovaly, přišla za války
sama od sebe a vyzkoušela jejich způsobilost ve všech profesích. Zvláště
na venkově, kde na zemědělských usedlostech musely s dětmi zvládnout
veškeré práce. I život v domácnosti na ně kladl ty nejvyšší požadavky
a k tomu ještě výchova dětí bez otců, to nebyl žádný snadný úkol. Ještě těžší
ale byla starost o každodenní chléb, který se prodával za nejvyšší ceny a to
za niklové, stříbrné a zlaté peníze. Papírové bankovky byly bezcenné a na
živobytí nestačily. Byly nařízeny bezmasé dny a jejich dodržování hlídalo
četnictvo namátkovými kontrolami. Nebyl také tabák, proto se kouřilo
sušené bukové a ořechové listí. O krádežích na polích za války se nemá cenu
ani rozepisovat. Proti těmto krádežím byla zavedena rázná opatření: Kdo byl
přistižen po 18. hodině (mimo majitele polnosti) na cizím poli, byl odveden
stráží k potrestání. Válka měla špatný vliv na vyučování ve školách. Děti
byly podvyživené a unavené. Učitelé narukovali na frontu, školy se měnily
na jednotřídní, a tak bývalo v jedné třídě až 90 dětí. Nedostatečný dohled
a špatná disciplína vedly mládež k surovosti a špatné školní docházce.
Některé děti nemohly navštěvovat školu, protože neměly nutné oblečení a
trpěly hladem. Bída byla také na středních školách, kde chyběl papír a studenti
museli i na vyšším stupni používat břidlicové tabulky, což znehodnocovalo
vyučování. Ve školách se také pracovalo na válečné pomoci. Děvčata pletla
z nasbírané vlny pro armádu šály, ponožky a jiné oblečení. Chlapci zase sbírali
kovy, malinové listí na čaj, kopřivy na látku a bukové a ořechové listí místo
tabáku.

Válka končila, skončilo utrpení?
Podle dávné legendy se u Cvilína zjevují přízrační mlžní koně, když má oblast
zasáhnout nějaké veliké neštěstí či smrtící epidemie. O zjevování cvilínského
„morového stáda“ se zmiňují už staré slezské kroniky. Přízraky se prý objevily poprvé v 16. století, kdy zemi postihla hrozivá morová epidemie. Historik
Václav Krolmus uvádí, že mělo-li být ohlašované neštěstí obzvláště veliké,
seděly na přízračných koních i fantomy bledých, bíle oděných jezdců. Naposledy se objevili po první světové válce. Vypadali, jako by byli i husté mlhy,
a ačkoliv běhali neklidně sem a tam, nevydávali žádný zvuk. Po nějaké době
pohroma skutečně přišla, když celý kraj postihla španělská chřipka. Epidemie,
jakou lidé nezažili od morových ran. Přes vojáky přeskočila chřipka na civilisty
a rozšířila se po celém světě. Svět se přitom zrovna vzpamatovával ze světové války. Počet obětí chřipky ji brzy hravě překonal. Divná chřipka. Zabíjela
mladé a zdravé lidi a často i těhotné ženy. Všude to vypadalo podobně. Služby začaly selhávat, obchody, školy, úřady zavírat. Ve velkých městech byla
leckde nakažena polovina lidí. Nemocní přeplnili nemocnice i márnice. Muselo se pohřbívat do hromadných hrobů. V domácnostech žili společně zdraví, nemocní i umírající lidé. Všechna protiopatření selhávala. A že lidé zkusili
skoro všechno. Někde bylo povinné nošení roušek a desinfekce telefonních
sluchátek. Naopak bylo zakázáno podávání rukou nebo plivání a kašlání na
ulicích. V obavách před nákazou lidé podléhali i mýtům a pověrám a nechávali
si třeba vytrhávat mandle i zuby, vdechovali kouř ze dřeva nebo u sebe nosili
kousek síry. Proti nemoci se podával nanejvýš aspirin, léky proti bolesti, zábaly a čaje. Nic lepšího nebylo. Chřipka na celém světě zabila mezi 50 až 100 miliony lidí. Zemřelo zhruba dvacet procent z těch, kteří se chřipkou nakazili. Jen
pro srovnání - právě ukončená válka za sebou nechala patnáct milionů obětí
za čtyři roky. Chřipka se tak v rekordně krátkém čase několika měsíců ukázala
být mnohem smrtonosnější než lidské zbraně. Během října a listopadu 1918,
tedy v době, kdy se rodilo Československo, jen v Čechách, Moravě a Slezsku
na chřipku zemřelo 26 tisíc lidí, během celé pandemie, která v první vlně přišla
do českých zemí už v létě 1918, pak nemoc stála život 44 - 76 tisíc lidí.

Nová Evropa
Po první světové válce (1914-1918) zanikla habsburská monarchie a ve střední
Evropě vzniklo několik nástupnických států - Maďarsko, Polsko, Jugoslávie
a Československo. Vyhlášením samostatné Československé republiky vznikl

národnostně pestrý stát. Češi a Slováci získali vytoužený stát, zatímco dříve
privilegovaní Němci se stali jen nejpočetnější minoritou. Již den po vzniku
ČSR vznikly první dvě sudetské provincie Deutschböhmen a Sudetenland
a v listopadu téhož roku Böhmerwaldgau a Deutschsüdmähren. Rozkládaly
se v pohraničních oblastech převážně osídlených sudetskými Němci. (Termín
sudetští Němci představuje souhrnné označení pro německé obyvatelstvo
v českých zemích. Poprvé byl pojem použit spisovatelem Franzem Jesserem
roku 1902.) Jejich cílem bylo připojení k tzv. Německému Rakousku.
(Existence Německého Rakouska byla saint-germainskou smlouvou (10. 9.)
1919 zakázána.) Když selhaly všechny pokusy o přijatelnou dohodu, rozhodla
se česká strana silou udržet důležité pohraničí a s výslovným souhlasem
Spojenců provedla vojenské obsazení těchto území. Až na výjimky proběhla
tato operace na celém území pokojně. Samostatné Československo bylo
vyhlášeno v pondělí 28. října roku 1918. V Praze se jásalo, kapely vyhrávaly,
v Zátoru ne. Původní myšlenka přemyslovských panovníků přilákat výhodami
do českého království cizince, aby tu našli nový domov, nabrala ve 20. století
obludné rozměry. Pro tzv. sudetské Němce se česká země společnou vlastí
nestala. Hranice nového státu byly vytyčeny na základě versailleského míru,
který udělal tečku za první světovou válkou. Ještě pár dní před tím ale vůbec
nebylo jasné, zda v Evropě k nějakým změnám státoprávního uspořádání
dojde. Navíc se do regionů důležité zprávy dostávaly se zpožděním. Němečtí
obyvatelé vznik Československa nevítali. Převážně německá města Krnov
a Bruntál s novým uspořádáním nesouhlasily. Vláda provincie Sudetenland
žádala provedení referenda v pohraničních krajích. Toužili po připojení
k Rakouskému Německu a později k Německu. Městské zastupitelstvo
v Bruntále, podobně jako další města ve Slezsku, žádalo o účinný zásah proti
českým snahám o osamostatnění přímo císařskou kancelář ve Vídni a vyzvalo
i další města k podání podobných protestů. Na jejich požadavky reagoval
Edvard Beneš výzvou ke spojencům, aby vydali prohlášení, že československý
stát bude spravovat území Čech, Moravy a bývalé rakouské části Slezska
v jejich historických hranicích do té doby, než mírová konference o problému
definitivně nerozhodne. Situace v pohraničí byla velmi komplikovaná
a v Praze neměli přehled o tom, co se tady dělo. Počátkem prosince 1918
začalo československé vojsko postupně obsazovat pohraničí, území severní
Moravy a Slezska. Opava byla obsazena 18. prosince a k definitivnímu
připojení Krnova do nově vzniklé Československé republiky došlo až 27.
prosince. O půl šesté večer přijelo vlakem od Opavy do Krnova asi šest set
mužů československého vojska - IV. polního praporu Slovácké brigády, která
vznikla před několika týdny v Hodoníně. Příslušníci městského Volkswehru se
sice chtěli postavit na obranu, ale sám zemský hejtman dr. Freissler je žádal,
aby odevzdali zbraně a uvolnili československým jednotkám vstup do města.
Za zpěvu českých písní dorazili českoslovenští vojáci k radnici, kde důstojníci
oznámili starostovi obsazení města jménem Československé republiky. Po
předání hrála vojenská kapela českou národní hymnu a sokolskou píseň.
Potom odtáhli do kasáren, k soukenickému domu Silesia a ke skladu tabáku
na nádraží, aby je obsadili. Sto padesát vojáků zůstalo v krnovských kasárnách
a ostatní ještě téhož dne odjeli. Situace se postupně uklidňovala. Krnov se stal
opět součástí českého státu v rámci Československé republiky. Na Bruntálsku
a v Bruntále se ještě do jara 1919 obyvatelé nehodlali smířit s osudem. Zpráva
o vyhlášení nového státního útvaru se k místnímu obyvatelstvu dostala
s několikadenním zpožděním. Z Bruntálu se nám mnoho zpráv nezachovalo.
V bruntálské nádražní kronice se píše: 1918 - státní převrat. Doprava přerušena
nebyla a k žádným nehodám nedošlo. Bruntálští se novinky dovídali z novin
nebo od těch, kdo do Bruntálu přijeli. Bruntálská městská rada informace
také neměla, ale 1. listopadu rozhodla o posílení městské stráže. 31. října
byla v Bruntále ustavena Německá okresní lidová rada. Zasedání se konala
v Bruntále, ale i v Krnově. Řešili politické otázky i zásobování obyvatelstva
a sbírek potravin. Pro místní politiky i obyvatelstvo byla situace jasná. Hlásili
se k novému rakouskému státu. Bez ohledu na vyhlášení Československé
republiky se republika Německé Rakousko cítila státním útvarem pro
všechny rakouské Němce i obyvatele pohraničních oblastí českých zemí.
Pro národní stát Němců se vyslovili lidé z celého bruntálského okresu. 22.
prosince byly jednotky volkswehru v neobsazených oblastech zrušeny
a provincie Sudetenland zanikla. Bruntál na krnovské události reagoval
demonstrací. Ještě téže noci přijel od Krnova mimořádný vojenský vlak a do
města vpochodoval IV. polní prapor Slovácké brigády.

Jak to vypadalo v samotném Zátoru, zapsal pan Josef
Holý, četnický strážmistr v Zátoru.
„Obsazením a získáním území jsme si německé občany nezískali. Naopak
Němci bez rozdílu politického přesvědčení, kde jen mohli, štvali proti Čs.
republice, ačkoli měli ústavou zaručena všechna práva a bylo smutné,
že někdy měli těch práv více, než samotní Češi a Slováci. Němci odpírali
platit daně, při prvních pravidelných odvodech do čs. armády odpírali se
k odvodům dostavit a za mobilizace v r. 1921, vyhlášené Československem
při pokusu excísaře Karla zmocnit se uherského trůnu, němečtí záložáci

demonstrativně a jednotně odepřeli poslušnost čs. státu a nikdo z nich
neuposlechl povolávacího rozkazu.
Ve veřejných a státních úřadech byli ponecháni dosavadní němečtí úředníci
a také na vedoucích místech ve státních úřadech byli Němci až téměř do roku
1925, kdy sem byli teprve dosazováni čeští úředníci. V Zátoru byl vyměněn
dosavadní železniční zřízenec – Němec, konající službu na železniční
zastávce, za zřízence Čecha - Karla Holouše ze Štěpánova u Olomouce.
Všechny strážní domky na železniční trati Zátor – Milotice byly obydleny
železničními zřízenci – Čechy. V obci samotné se usídlil v lednu 1925 četnický
strážmistr Josef Holý a později ještě strážmistr Antonín Filipovič. V Loučkách
se vrchním četnickým strážmistrem stal dědeček pana Zdeňka Kadlčíka,
pan Richard Talavášek. Jeho tchán – zátorský Němec, sociální demokrat
Hermann Polke, zrekonstruoval svůj dům (čp 104), aby v něm mohla být
česká četnická stanice. Na římskokatolické faře v Zátoru působil od roku 1927
český kněz, kaplan Josef Hlouch, pozdější českobudějovický biskup. V místě
byla jen německá škola a děti českých státních zaměstnanců musely dojíždět
do české školy do Krnova. Až teprve v roce 1935 byla v Loučkách zřízena
jednotřídní česká obecná škola, do které chodily děti z Louček, Zátoru,
Čakové a Brantic.

Názor českého strážmistra známe. Víme, jak se na situaci dívali zdejší Němci?
Německý děkan v pamětní knize farnosti Seifersdorf k roku 1918 napsal:
„V říjnu 1918 došlo ke zhroucení (ústředních) mocností. Pořádek
a zákonnost tím byly velmi narušeny. Nepřátelé, zejména Anglie, se
vyjadřovali v provoláních o demokracii a sebeurčení národů, které beztoho
už nacionalistickými střety podlamovaly a oslabovaly odolnost monarchie.
Vnitřní nepřátelé, jmenovitě sociální demokracie, s nimi pilně spolupracovali.
Rakouská monarchie se rozpadla na několik států, potom co císař Karel
nabídl poslancům říšského sněmu konstituční uspořádání monarchie na
federálním principu. Čechy, Morava a Slezsko spolu se Slovenskem vytvořily
samostatnou Československou republiku, do které byli Němci zahrnuti proti
své vůli (žádali připojení k „Německému Rakousku“ nebo Německu) a jejich
území násilně obsazeno československými oddíly. Prvním presidentem byl
český rodák z Hodonína, bývalý říšský poslanec profesor Masaryk, který také
po 1 a půl roce konstituoval Národní shromáždění, zvolené přes protesty
Němců.“

Kdy vlastně skončila první světová válka?
Euforie ze vzniku samostatného Československa před
sto lety poněkud vytěsnila z hlav našich předků, že se tou
dobou na frontách ve Francii a v Itálii stále ještě bojovalo
i umíralo. Zatímco v severní Itálii uzavřelo Rakousko-Uhersko
příměří 3. listopadu 1918, na západní frontě uhasl požár první světové války
příměřím s Německem až 11. listopadu v 11 hodin.

Jaké měla válka důsledky?
Historici obvykle uvádějí velmi hrubý odhad, že ve válce bylo zabito až 150
tisíc Čechů. Z toho asi 145 tisíc v rakousko-uherských uniformách a pět tisíc
v řadách legií. V tom však nejsou započítáni čeští Němci − celkově na bojištích
padlo 236 tisíc obyvatel českých zemí. Připočítá-li se k tomu 70 tisíc zabitých
obyvatel dnešního slovenského území (z toho 45 tisíc Slováků), dojdeme
k číslu až tři sta tisíc. O tolik lidí přišla v letech první světové války populace
budoucí Československé republiky. Vedle toho je ale potřeba k válečným
ztrátám započítat i pokles porodnosti a zvýšenou úmrtnost. Poklesem
plodnosti válka způsobila rozkolísání do té doby pravidelné věkové struktury
obyvatelstva, v níž vznikl několikaletý hluboký zářez, patrný ještě na počátku
21. století. Počet narozených dětí klesl z 264 438 v roce 1914 na 116 820 v roce
1918.
Nejviditelnějším pozůstatkem po hrůzách Velké války na území ČSR bylo
ale 210 tisíc válečných invalidů. Systematickou péči o ně stát zavedl na jaře
1919, byla ovšem dvoukolejná. O invalidy, kteří ke zranění přišli v uniformě
Rakousko-Uherska, se staral Zemský úřad pro péči o válečné poškozence.
Legionáři pak spadali do péče Kanceláře československých legií při
ministerstvu národní obrany.
Ve společnosti rovněž žilo na 380 tisíc pozůstalých po padlých vojácích. Stejně
jako invalidé dostávali i oni od státu finanční dávky, jejichž celková výše šla do
miliard korun. Nejznámějším povoláním válečných invalidů, ale i válečných
vdov, sirotků a předků padlých vojáků se stal prodej tabáku v trafikách.
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Přeji Vám, abyste Vánoce prožili v klidu, míru a ve zdraví v kruhu své rodiny.
Jana Kadlčíková

