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V Zátoru oslavíme 100. výročí vzniku samostatného státu vysazením Lípy republiky

a slavnostním koncertem přímo 28. října 2018.

Vážení spoluobčané
Je mi nesmírnou ctí, že jsem získala Vaši
důvěru a mohu zase stát v čele naší obce.
Věřte, je to pro mě úkol nelehký a zároveň
velmi zavazující. Nechci zklamat Vaši důvěru a chci, aby naše obec byla příjemné místo pro život. Děkuji všem, kteří nás poctili
důvěrou a dali nám své hlasy. Chci, aby každý z Vás zde našel něco, co je mu příjemné, co jej zajímá, baví. S týmem, který jste
Slovo starostky
si zvolili, se nám to určitě společně podaří.
K tomu potřebujeme Vaši spolupráci. Chceme, aby Vaše tužby, přání,
dobré nápady, podněty, které jste třeba nalezli na dovolené, v práci
apod., nezůstaly utajeny. Chceme s Vámi spolupracovat.
Naším hlavním cílem je dokončit, pokud nám to dotační politika
a finance dovolí, započaté projekty. Jednou z priorit je bezbariérová škola, bezbariérový úřad, rozšíření parkovacích míst, výstavba
přístavby mateřské školy, modernizace zahrady školy, rekonstrukce
budovy bývalé školní jídelny, vybudování chodníku brantická ulice,
observatoř a další. Posunout realizaci páteřní kanalizace a výstavbu
čističky odpadních vod, věnovat se protipovodňové ochraně, zadržování vody v krajině, ochraně životního prostředí a klást důraz na kulturní a společenské akce, včetně rozvoje všech složek, které doposud
v obci působí. Je pro nás velmi důležitá jejich vzájemná spolupráce
a výměna názorů.
Děkujeme všem za dosavadní pomoc a spolupráci a věřím, že bude
s Vámi se všemi úspěšně pokračovat, protože není dobrého vedení
bez schopných, slušných a pracovitých lidí.
Vždyť realizované akce poslední doby, kterými bylo znovuotevření
bývalé evangelické kaple a atletického oválu, mě utvrdily v tom, že
umíme zorganizovat velmi příjemné a pohodové akce na poli kulturním i sportovním. Čekají nás oslavy sta let Československé republiky,
advent, Vánoce a s tím spojené společné akce. Těším se na Vás, na
Vaše podněty, účast na akcích pořádaných obcí.

Ing. Salome Sýkorová
starostka obce Zátor

V novém čísle najdete:
 Výsledky komunálních voleb
 Příloha o vyvěšení vlajky
 Příloha pro děti
 Soutěž o nejhezčí zahrádku, okno
		 a skalku
 Kdo nám chtěl ukrást našeho skřítka?
 Opravy v obci
 Setkání volnočasových složek
 Hasiči jsou důležitou složkou obce 		
		 Zátor
 TROFEO NIKÉ JESENÍKY 2018
 Jsou mezi námi
 Myslivecký workshop na Reisiglovce
 Otevření kapličky 30. 9. 2018
 Rekonstrukce atletického hřiště za 		
		 školou
 Vinobraní

Změna otevírací doby na
sběrném dvoře od 1.11.2018:

 Čaj o páté

úterý : 15.00 – 18.00

 Blahopřání

čtvrtek : 15.00-18.00

 Vítání občánků

 Pozvánky

„Neptejte se, co vlast může udělat pro vás, ptejte se, co vy můžete udělat pro vlast.“
John Fitzgerald Kennedy americký politik, 35. prezident Spojených států
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Aktuální informace
Opravy v obci

Kříž na Havranově - čtvrtek 1. 3. 2018

Kříž na Havranově, katastr obce Zátor - úterý 9. 1. 2018

Kříž na Havranově - neděle 4. 2. 2018

Kříž na Havranově - neděle 9. 9. 2018
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Pomník padlým na hřbitově - čištění, včetně dočištění
sloupu a mramorových desek, čištění obrubníků, čištění květináčů, čištění dlažby, aplikace bioxidů, závěrečná povrchová úprava, hydrofobizace

Zátorský
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Mezník nad Zátorem - čtvrtek 11. 1. 2018

Mramorový kříž na
hřbitově - čištění, vypsání písma, barevné
retuše, tmelení defektů, doplnění a spárování, lepení, náhrada
starých železných kramlí za nerez, nátěr, impregnování železných
částí, závěrečná povrchová úprava, hydrofobizace

Rekonstrukce atletického hřiště za školou se neobešla bez zlomyslnosti. Nevěřili byste, že se to může
stát! Kvůli tomu, že se někdo prošel po nové dráze za
školou i se svým psem, muselo se všechno udělat znovu! Kdo to asi zaplatil? No přece my.

Nový domeček na dětském hřišti za školou se dětem
líbí.
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Setkání volnočasových složek
Účast na setkání byla hojná, sešli se zástupci: Bumblebees, ČČK, SK
Zátor, TJ Loučka, JSDH, Zátorský klub seniorů a Základní škola a Mateřská škola Zátor. A večer nás čekal jazzový koncert, kde se mohla
debata na téma kulturní život ještě rozvést.

Co z letošního setkání složek vyplynulo?
Webové stránky obce - Když se ve vaší organizaci něco změní, je potřeba připravit aktualizaci a odeslat ji Bc. Marcele Hudečkové. Proto
byste měli mít někoho, kdo se o propagaci organizace bude starat,
předseda nemusí dělat všechno. Nikdo jiný nemůže propagovat vaši
činnost, jen vy sami.
Zpravodaj - Příspěvky do zpravodaje posílejte paní Janě Kadlčíkové (JKadlcikova@aeznam.cz) nejpozději do 10. dne v sudém měsíci (únor, duben, červen, srpen, říjen, prosinec). Fotky posílejte
v té nejlepší kvalitě a napište ke každé popis. Formát zpravodaje je
omezený, proto není možné publikovat všechny poslané fotografie.
Označte ty, které považujete za nejdůležitější. Závěrečná diskuse
o přípravě poslední traktoriády přinesla všem užitečné poučení.
Abychom do budoucna předešli případným dalším nedorozuměním,
je třeba dodržovat dohodnuté podmínky.
1. Pokud organizace potřebuje finanční pomoc obce (dárky do tomboly, proplacení autobusu, vybavení klubovny …), předloží (zašle)
její představitel písemně žádost starostce obce.
2. Pokud organizace potřebuje organizační pomoc (objednat hudbu, umělce, autobus, nápoje, dovoz a odvoz lavic a stolů, stavění
stanů, …), předloží včas písemně požadavky Mgr. Jiřině Míčkové.
3. Pokud organizace potřebuje sál v KD, může využít službu REZERVACE SÁLU na webových stránkách obce. Nemáte-li přístup k internetu, zjistěte si u Bc. Marcely Hudečkové volný termín a domluvte
s ní rezervaci.
4. Nejedná-li se o obecní akci, nemohou se zaměstnanci obce starat
o úklid po akci.
5. Na podzim se bude schvalovat rozpočet, proto je nutné, abyste
zvážili své požadavky na rok 2019 a odevzdali je na OÚ nejpozději do
konce listopadu.

DOVĚDĚLI JSME SE
MÍSTNÍ AKTIVNÍ OBČANÉ připomněli velmi povedenou akci Zabijač-
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ka, na kterou se sjížděli zájemci z širokého okolí. Bohužel, výrobky,
které pracně připravovali, byly během chvíle rozprodány. Výtěžek
MAS použili na Dětský den, další moc dobrou akci. Na dětské hřiště
věnovali dřevěné hříbky, hračky na pískoviště (většina tam již bohužel není) a přemýšlejí nad tím, čím by ještě děti potěšili. Nápad s domečkem jim „vyfoukla“ obec, tak rádi přivítají každý dobrý námět.
Když zdůraznili, jak těžké je sehnat ochotné lidi na pomoc, hasiči
okamžitě nabídli službu u občerstvení a při prodeji piva.
BUMBLEBEES. Pokračuje sbírka kamenů z okresu Bruntál. Až jich
budou mít 100, udělají výstavu. Předem děkují za příspěvek na sbírkový účet „Zátorská observatoř“ (2201042775 / 2010). V letošním
roce Čmeláci omezí počet akcí.
JSDH. Hasiči uvítají dorost! Zvou všechny na ples. Těší se na auto,
zatím jezdí svými auty a za své peníze. Někdy jsou i dvě soutěže za
jednu sobotu. Je to fyzicky i časově náročné. Musí je to bavit, jinak
by to nedělaly celé rodiny. V zimě by chtěli o víkendech chodit do
posilovny. Doufají, že na jaře už budou využívat hřiště a náběhovou
plochu. Uvědomují si, jak důležité je koordinovat činnost hasičů
a fotbalistů. Budou rádi, když se podíváte na jejich videa na YouTube.
ČČK děkuje za ceny do tomboly. Zdravotní procházky nahradilo
zdravotní cvičení s paní Janou Wehrsingerovou. Pokračují v návštěvách nemocných. Jejich akce (zabijačka, zátorská buchta, pochování
basy, vinobraní) jsou známé a oblíbené.
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SK hledá malé fotbalisty, ti nejmenší se připravují, ale ještě nesoutěží. Čekají na dokončení areálu. Všichni jste zváni na Mládežnický
turnaj v červnu 2019. Daří se jim hledat sponzory.
ZŠ a MŠ Zátor - ZŠ má každý rok o jednu třídu víc, velmi potěšující
je, že k nám přicházejí děti z Brantic. Do MŠ bylo podáno 60 přihlášek a aby škola nemusela zájemce odmítat, nachystala pro děti nové
prostory. Škola poskytuje součinnost pro místní složky a zapojuje
děti do pracovních činností, tím se také učí. „Nejlepší prevencí je,
když děti žijí aktivní životy, když fungují složky, když je hodně kroužků,“řekla paní ředitelka.
ZŠ dostala 500 000 dotaci na výstavbu hřiště MŠ. Bude to přírodní
hřiště, děti si na něm hrají přirozeně. Brzy se začne realizovat.
V ZŠ si uvědomují, jak důležité je umět třídit informace. Snaží se
o badatelskou výuku, vytvořili blok předmětů, kde se žáci učí chápat
souvislosti.
Do ŠD chodí 196 z 229 žáků (7 oddělení). Z 9. třídy do družiny chodí
50% žáků, to je 14. Vychovatelky cítí důvěru vedení a tvoří velmi dobrý tým.
Škole se podařilo získat dotaci na stravenky na obědy pro 24 dětí
do konce roku. MŠ chce více propojit školku s obcí, tady se nabízí
možnosti spolupráce se složkami.
TJ LOUČKA nabízí neokoukané netradiční sporty. Cyklisté mají zapůjčená kola od pana Rychty. Vznikl nový oddíl - Budo systém. Jde
bojový sport, který spojuje několik bojových umění jako např. Box,
Jiujitsu, Alkampfjitsu, Aikido, Karate aj. Tento sport povede zkušený
trenér Adam Dovrtěl, který je držitelem 3. danu Jiujitsu, 1. danu Aikida, 1. kyu Hanbo-Jitsu, 4. kyu Allkampf-Jitsu. Do TJ chodí 96 dětí, to
je skoro polovina školy. Chodí sem i ti, kteří už vyrostli, středoškoláci
a dokonce i dospělí. Škola si chválí spolupráci s agenturou Človíček,
která může působit na MŠ i ZŠ. Nabízí dětem nové věci, mají propracovaný systém soutěží, soustředění. Agentura umí pracovat s dětmi,
při soutěži jsou všichni první. To motivuje děti i rodiče. Ideálem je,
aby děti sportovaly 5x týdně a je jedno, kde sportuje a co dělá. Jde
o všestrannost, pestrost, posílení kamarádství, zájem dětí. Nejde tolik o výkony. Nové hřiště dá nové možnosti, novou úroveň, ZŠ může
pozvat i jiné školy a nemusí se stydět. Když jede škola na soutěže,
mají z té všestrannosti bonus všichni. Pozoruhodné a chvályhodné
je to, že v našem družstvu na OVOV v Brně byli tři páťáci!!!
POSILOVNA Koupili si 2 běžecké pásy, s panem Lubošem Ulmanem
se připravují Michal Lant a Pavel Valášek na soutěž v kulturistice, na
další soutěž jede Radek Procházka a Roman Bernát. V prosincovém
zpravodaji přineseme výsledky. Držme jim palce.
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FARNOST Mgr. Radim Zelionka nabízí volnočasovým organizacím
prostory na faře k setkávání, dále nabízí 30 míst (postele s vybavením) pro ubytování vašich návštěv. Je to vhodná alternativa pro
případ špatného počasí. Na kapli na hřbitově je zpracovaný projekt,
čeká se na vypsání termínu dotací. Objekt bude variabilní, Může
sloužit pro výstavy, malé koncerty, ale také pro důstojné necírkevní
poslední rozloučení.

KLUB SENIORŮ ZÁTOR připomněl účastníkům výročí úmrtí prezidenta TGM, nabídl MŠ své služby (Dědeček a babička čtou ve školce), představil zbrusu nové logo, kterým se hlásí k Zátoru a vyzval
zátorské složky ke spoluúčasti na výsadbě Lípy republiky. „Považujeme to za skvělou možnost důstojně oslavit tak významné výročí
vzniku našeho samostatného státu. Chceme si vzpomenout na to,
co dokázali prarodiče, rodiče či lidé v naší obci, co za jejich života
vzniklo a chceme být také prospěšní. Potěšilo nás, že hned na setkání zcela spontánně na tuto akci začali přispívat občané. Děkujeme
všem dárcům, kteří se postupně připojují. Je to vynikající investice,
každý rok jim bude patřit větší kus lípy. Těšíme se na setkání 28. října.“
Poděkovali jsme paní starostce za pozornost, kterou dlouhodobě
věnuje zátorským seniorům. Jak jinak, než pěknou kyticí.
Na setkání pro vás zapsala Jana Kadlčíková

Senioři si jazzový večer užili. Vstupné z jazzového koncertu (1066,- Kč) bylo využito na nákup lípy.
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Kdo nám chtěl ukrást našeho skřítka?
„Zátorský skřítek se probouzel v tichosti a poklidu nového úkrytu
sochařova ateliéru. Práce to nebyla jednoduchá ani ukvapená, ba
naopak. Postupně se tvaroval, modeloval, formoval, cizeloval. Práce
to byla zdlouhavá, únavná, několikaměsíční, ale snad zdařená. Stará
legenda byla skřítkovi předlohou. Ani umístění nevzniklo náhodou.“
sochař MgA. Tomáš Křivý Dis.

Tak spokojeně vypadal zátorský skřítek, když přišel na
svět a uvelebil se před kanceláří OÚ.

Jeho úkolem bylo připomínat starou pověst, zdobit
zátorskou kyselku a hlavně se měl stát kamarádem
malých dětí.

Skoro se zdá, že MgA. T. Křivý bude v Zátoru hlavně
opravovat škody po vandalech. To nestačil křížek nad
Zátorem, který dal znovu do pořádku?

Netrvalo to ani tak dlouho a někdo mu ošklivě ublížil. Asi si ho chtěl vzít domů a takhle ošklivě mu poranil nožku.
Podívejte se, jak vypadá teď.
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Výsledky komunálních voleb ve dnech 5. – 6. října 2018
pořadí

jméno a příjmení

věk

počet
hlasů

SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ
1.

Salome Sýkorová

54

297

2.

Jana Kadlčíková

68

251

3.

Pavel Adam

48

242

4.

Jiří Albrecht

53

215

5.

Jiří Štefela

49

216

Jiřina Míčková

26

204

Markéta Měsícová

30

168

Ivana Brychtová

57

197

Petr Guňka

33

170

OBČANÉ PRO ZÁTOR
1.

Dalibor Vávra

59

142

2.

Jana Kaděrková

36

126

Daniel Němec

49

123

Rudolf Doričák

62

109

Agáta Dydowiczová

50

94

Stanislav Štefela

34

78

Ladislav Sedlák

39

74

Jiří Neckář

40

55

Pavel Hudeček

46

64

STRANA SELSKÉHO ROZUMU (SSR)
1.

Lukáš Kuchta

31

213

2.

Jana Přikrylová

48

101

Dagmar Baczke

44

81

Přemysl Sedláček

37

52

Soutěž o nejhezčí zahrádku,
okno a skalku
V soutěži letos získali odměnu – nákup v zahradnictví Flora Úvalno v ceně 500,- Kč: Jana Heinzká, manželé Hradeční,
manželé Hruzíkovi, Marcela Hudečková, Bedřiška Matušková,
Jana Menšíková, Jana Přikrylová, Lenka Skřivánková. Blahopřejeme a děkujeme. I vaší zásluhou je naše vesnice hezčí.
Ceny výherci dostanou na oslavě ke stému výročí republiky.
Těšíme se, že v příštím roce budeme zaplaveni fotografiemi,
protože v naší vesnici je hodně krásných zahrádek, skalek, vyzdobených oken i plotů.

Výzva občanům
Pracovníci obce prosí, aby do zelených kontejnerů lidé dávali
jen trávu, listí…Větve nechávejte ležet bokem vedle kontejnerů, abychom je nemuseli pracně vybírat z trávy. Větve se štěpkují, ale trávu odvážíme do kompostárny. Mít dva kompostéry
by bylo velmi drahé. Snažně prosíme o to, aby v kontejneru
bylo jen to, co tam patří!!! Nacházíme tam totiž i plasty a použité dětské pleny. Děkujeme.

Karel Chrapek

77

50

Ladislava Němcová

49

87

Renáta Kuchtová

50

64

Radek Procházka

48

92

Jan Němec

29

66

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jiří Hájek

87

Jiří Křivák

65

Irena Buchtová

32

Anna Hudecová

28

Miroslava Lantová

34

Pavlína Coufalová

33

Aleš Hoško

22

Růžena Kořínková

35

Eva Tesařová

18

STRANA ZELENÝCH
Kamil Krmášek

127

Jiří Křivák

47

Jana Wysogladová

27

Jana Pastorková

14

Jaromír Wysoglad

54

Jarmila Volfová

22

Kateřina Veiglová

14

Jaroslava Straková

9

Počet voličů celkem 986
Vydané úřední obálky 516
Odevzdané úřední obálky 514
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Ze života obce
Hasiči jsou důležitou složkou obce Zátor
Jednotku dobrovolných hasičů ocenili občané nejvíce asi při rozsáhlých povodních
v letech 1996 a 1997, kdy členové sboru
mnohdy na úkor svého majetku a rodin zachraňovali, co se dalo. Hasiči ze Zátoru nezapomínají ani na kulturní život v obci. „Každoročně pořádáme hasičský ples, který se těší
velkému zájmu a pravidelně je vyprodáno.
Mezi ostatní činnosti patří mikulášská nadílka, prodej kytiček na podporu lidí s rakovinou, účast na akcích obce nebo dohled při
cyklistických závodech či akcích školy. V současné době se bohužel potýkáme se zastaralou technikou, takže výjezdová jednotka
nefunguje. Kvůli stavbě přehrady v Nových
Heřminovech disponujeme i minimálním
zázemím, protože hasičská zbrojnice musí
ustoupit toku řeky Opavy. Věříme ale, že
brzy dostaneme techniku novou, která už
bude výjezdové jednotce ku pomoci,“ řekla
starostka zátorských hasičů Anna Krušinová.
VZNIK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
(SDH) Zátor se datuje přibližně k roku 1935,
kdy byl v obci založen dobrovolný veřejný
požární sbor. Největšího rozkvětu dosáhl
sbor v devadesátých letech minulého století, kdy členská základna čítala bezmála
sedmdesát lidí. „Sbor byl v celém okrese
znám svou činností s mládeží, několikrát
se děti zúčastnily krajských kol hry Plamen.
Základna mladých hasičů ve sboru fungu-

je dodnes, i když zájem dětí upadá. Věříme
však, že nám roste další mladá generace
a v této krásné činnosti budeme i nadále
pokračovat,“ říká starostka SDH Zátor Anna
Krušinová, která vede sbor již deset let.
V současnosti čítá SDH Zátor celkem čtyřicet
členů. Momentálně se sbor může pochlubit dvěma sportovními týmy, které soutěží
v požárním sportu? „Kromě sérií soutěží
Hasičské ligy Praděd, kde se kluci drží na

předních příčkách, se družstvo mužů i žen
pravidelně zúčastňuje i pohárových soutěží v okrese, odkud se často vrací s poháry
a hodnotnými
cenami,“ konstatuje starostka SDH Zátor
Anna Krušinová. Zátorský sbor jako jeden
z mála v republice měl ve svých řadách hned
dva členy, kteří byli oceněni nejvyšším hasičským vyznamenáním sv. Floriána. Byli to
Vlasta Skřivánková a Vladimír Matěják.

SDH Zátor má také svou základnu mladých hasičů.
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19. ročník elegantní jízdy historických vozidel pod názvem TROFEO
NIKÉ JESENÍKY 2018
Toto setkání historických veteránů a jejich milovníků se uskutečnilo
ve dnech 6.– 9. září 2018. Cílem je podpora rozvoje cestovního ruchu v turisticky atraktivním regionu Jeseníků a mottem jízdy je myšlenka „ZPOMAL A ROZHLÉDNI SE..“

Projížděli i naší vesnicí

8. 9. 2018 projela Zátorem excelentní kolona starých vozů v rámci

Trofeo Niké Jeseníky 2018. Byla vedena 6násobným vítězem Rallye
Paříž-Dakar Karlem Lopraisem jedoucím v Tatře, která onu Rallye vyhrála 3x ! Nejstarší vůz byl z r.1912. Jedním z nejzajímavějších vozů
byl i fialový Rolls Royce č. 23 - přímo ten kus, ve kterém jezdívala britská královna! Naleštěných starých krasavců bylo zhruba 40. Posádky
byly v prvorepublikových kostýmech a skvělé náladě. Podívejte se
na ZONERAMĚ.
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Jsou mezi námi ………
„Humor je sůl země a kdo je jím dobře prosolen, uchová se dlouho čerstvý.“ Karel Čapek
Výstava se konala v Havlově domě (sochař
Havel) v Hradci nad Moravicí. Vernisáž pro

nás byla ohromným překvapením. Tolik dobře naladěných a přátelských lidí pohromadě,
vděčných za příležitost setkat se ve výborné
náladě s přáteli, bohaté a chutné pohoštění,
vtipné úvodní slovo, senzační klavírista…

Nikdo se tam nemračil, nikdo nespěchal
domů. Lidé si vyprávěli, smáli se, posedávali,
bavili se okukováním skřítků, mezi nimiž nechyběl ani ten náš.
JaK

Zátorský skřítek se v Hradci rozhodně neztratil. My také ne. Ze Zátoru nás
přijelo sedm.

Vůbec jsme netušili, že A. S. Puškin napsal v roce
1819 tuto básničku:
Domácímu skřítku
Ty tajný ochránce mé střechy, dobrý skřítku,
ty domovníčku náš, mám k tobě prosbu dnes:
chraň skromný domek můj, mé políčko i les,
můj zanedbaný sad, v něm každý strom i snítku!
Nechť polím neškodí vztek větrů podzimních,
ni nebezpečný chlad už pozdě spadlé vláhy,
dbej, aby pokryl včas a záhy
žír polí blahodějný sníh!
Jaks chránil předky mé, buď přízniv i nám živým,
strach nažeň nočním zlodějům
a před pohledem nevraživým
mou chraň rodinu, můj klidný, šťastný dům!
Kol něho obcházej a střez jej bdělou hlídkou,
chraň líp můj milý sad než jeho vetchý plot,
břeh miluj zelený těch rozespalých vod,
bdi nad zahrádkou mou i nad besídkou!
Měj rád i chlumy kol, kam zříš mne chodívat,
i louku, jíž se z toulek vracím,
i šumných klenů krov i lípy stín a chlad:
jsouť přáteli mým inspiracím.
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Myslivecký workshop na Reisiglovce
6. října 2018 se konal na chatě v Lomnici
u Rýmařova Myslivecký workshop, kterého
se tým Bumblebees zúčastnil. Už k chatě se
jelo prosluněným bukovým lesem a bylo to,
jako vjet do jiného světa. Nebyla tam wifi,
zato asi 50 lidí s láskou k přírodě. Děti se
zábavnou formou lecčemus přiučily, aniž by
tušily, že se učí. Jan Amos by zaplesal. Děti si
mohly vyrobit za pomocí razítek, plastelíny
a sádry odlitky stop.

Paní Květa krásně mluvila o ptácích u „Ornitologie“ a paní Eva ukázala dětem „Pobytová znamení“, podle kterých děti určovaly,
jaká zvířata máme v okolí. Také tu bylo oddělení „Ježek jablka nežere“, kde paní Marcela napravila dětem zavádějící informace
z kreslených pohádek o ježečkovi s jablíčkem na bodlinách. Moc se všem líbila část
„Kynologie“, kde pan Adam se svými neskutečně trpělivými psy přiblížil dětem lov třeba

pernaté zvěře. A historii, myslivecké zvyky
a různé trofeje dětem ukázal myslivec pan
Čestmír. A když se setmělo, šly děti noční
stezku lesem. Některé se překonávaly, ale
zvládly to všechny nakonec vysmáté a nadupané adrenalinem. Asi 40 nás přespalo
do rána a po snídani jsme se rozjeli do svých
koutů, obohacení o krásné chvíle.
Za Bumblebees R. Kopecká
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Otevření kapličky 30. 9. 2018
HISTORIE EVANGELICKÉ KAPLE
V Zátoru, Loučkách, Čakové a Nových Heřminovech žili roztroušeně
evangeličtí věřící, kteří po r. 1836 už nesměli své zemřelé pohřbívat
na katolickém hřbitově v Zátoru a museli přistoupit ke zřízení evangelického hřbitova v Zátoru.
V roce 1839 daroval tehdejší majitel hospodářství Engelbert Peschke
ze Zátoru č. p. 88 evangelickým věřícím dříve jmenovaných čtyř
obcí, na základě listiny z 29. května, kus pole pro zřízení hřbitova.
Toto pole bylo ohrazeno, opatřeno dřevěným křížem a slavnostně
předáno svému účelu. V roce 1880 zřídily obce Čaková a Nové Heřminovy své konfesní hřbitovy.

Pohled na opravenou kapličku od jihu.

Od zřízení hřbitova uplynulo 35 let a oplocení shnilo a místy se propadlo, muselo být proto zřízeno nové oplocení.
14. června 1898 bylo učiněno jednohlasné rozhodnutí postavit u příležitosti 30. výročí panování jeho výsosti Franze Josefa I. na evangelickém hřbitově v Zátoru evangelickou kapli, a to podle plánu stavitele Luleye, a poté hřbitov znovu oplotit.
24. července 1898 se započalo se stavbou. Stavbu řídil stavitel J.
Luley. Během celé stavby bylo nepřetržitě krásné počasí, takže tato
byla dokončena do 12. října. Kříž a kopule byly usazeny na věžičce
29. 9. 1898.

Tak vypadala kaplička ještě na jaře.

Brzy uvidíte v obloucích oken vitráže v zátorských barvách. Zhotoví je paní Iveta Strnadová z Vrbna.
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Paní Růženka Urbanová nakreslila pastelkami ty krásné
obrazy, které vidíte na fotografiích. (Mnozí si ji pamatují jako svoji paní učitelku Maňákovou.)
Po výborném chlebu se škvarkovým sádlem se jen zaprášilo.

Krnovský sbor STACATTO se sbormistryní Svatavou
Olejkovou jezdí do Zátoru pravidelně. Zpěvačky byly
skvělé, jako vždycky. Tentokrát s nimi zpívala i naše
paní učitelka Jana Dostálová.

Na konci jsme si vzpomněli na výročí republiky a zazpívali si společně. A šlo nám to! Znovu je v Zátoru uslyšíme 9. prosince, kdy se koná adventní koncert při svíčkách.
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Všimněte si hudebníků vzadu – p. Rudolf Holčák (harmonium) a p. Adam Krátký (housle).

Lustry a svícny vyrobil pan Víťa Minarčík z Brantic. Lišty
pod stropem jsou nachystané na další výstavy. Věříme,
že jich bude hodně.

Pan Adámek, který kapličku opravoval, upekl na slavnost domácí chléb. My jsme k němu přidali škvarkovou
pomazánku. To ještě paní Miroslava Kaděrková netušila, že za chvíli vyhraje nádherný dort.

Všichni se dovnitř nevešli, ale všem nám společně bylo dobře. Počasí bylo stejně krásné jako před 120 lety.
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Paní Jana Kadlčíková vyprávěla o historii evangelického kostelíka a každý host se mohl zúčastnit soutěže o dort. Stačilo odpovědět správně na otázku, jak dlouho v Zátoru kaplička stojí.

Výherkyně se mohla s dortem vyfotit a pak ho rozkrájet a nabídnout všem. Dort byl z kuchyně paní Ireny Procházkové.
Kdybyste měli chuť, můžete ho taky mít.
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Podzimní koncert v sále KD
Věřte, že vlastní prožitek má větší sílu než
lajk nebo komentář. Ve čtvrtek 11. 10. 2018
v našem KD vystoupili přední sólisté Národního divadla moravskoslezského v Ostravě
Eva Zbrožková, Peter Svetlík. Pořadem provázel Roman Harok, který se kromě herectví
a zpěvu věnuje dabingové profesi, modero-

vání společenských akcí a příležitostně spolupracuje s ostravským studiem České televize. Bylo to mimořádné! Připravit takovou
událost není vůbec jednoduché. Za takovými zážitky se obvykle jezdí hodně daleko
a platí velké peníze. Tak proč nás bylo v krásně přichystaném sále tak málo? Nestojíte

o takové zážitky? Nechce se vám mezi lidi?
Nedovíte se, že se něco takového u nás
chystá? Zveme občany prostřednictvím
SMS, zpravodaje, webových stránek, obecního rozhlasu, plakátů. Máte nápad, jak ještě více a lépe kulturní akce propagovat?
JK
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V neděli 14. 10. 2018 pořádala ZŠ a MŠ Zátor a obec Zátor velkolepou
sportovní podívanou na zrekonstruovaném atletickém hřišti za školou
a 5. tenisový turnaj.
Za nádherného počasí, kdy ani ten vítr, před kterým nás meteorologové varovali, nefoukal, se za školou odehrávaly napínavé souboje.
Konečně jsme se všichni, sportovci i diváci, dočkali důstojného sportoviště. TJ Loučka může směle organizovat soutěže a trénovat, aby
jejich vynikající výsledky na OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů) stále reprezentovaly zátorskou školu i obec. Nejkrásnější na tom všem je, že sportovat mohou všichni, ne kvůli vítězství,
ale jen kvůli radosti z pohybu, zdraví, kamarádství a dobré nálady.

Slavnostní zahájení provozu atletického hřiště se moc podařilo. Organizace byla perfektní, veselá trička všem moc slušela, výkony byly
vynikající, hřiště krásné. A kdo nepřišel, ten tam nebyl.
Amatérský tenisový turnaj – smíšená čtyřhra dospělých – se konal!
Přihlásily se tři dvojice. Tenisové hřiště se muselo líbit všem, připravené občerstvení ještě víc. Sluníčko hřálo, nálada byla výborná. Vítr
sice trochu škodil, ale šlo přece o amatérský turnaj. Jen na tribuny
by se vešlo mnohem více lidí, občerstvení by bylo dost pro všechny.
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VINOBRANÍ

Čaj o páté v sále KD - Co se v mládí naučíš, ………..
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Občanské záležitosti
Vítání občánků

Jubilanti září-říjen

Máte to největší štěstí na světě, není nic hezčího, než úsměv dítěte…..
Slunečnou říjnovou 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 Matouše Křivého, Denisu Tomiczkovou, Jonáše Křiváka, Matyáše Sedláčka a Lindu Fajtlovou. 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

Okénko pro chytré hlavy
a hlavičky
Správné odpovědi na otázky z minulého čísla 91/2018:
1. Platí Pythagorova věta -102= 82 + 62, tedy 100=64+36,
takže trojúhelník je pravoúhlý.
2. Hektolitr je sto litrů, proto to je 200 piv.
3. Protony a neutrony jsou nukleony, proto Nukleonové
číslo.
4. Emil Hácha.
5. Fotosyntéza – nejdůležitější vlastnost naší živé zelené
planety Země.
6. Vlásečnice, jinak též kapiláry, jsou tenkostěnné a jemné
cévy, které propojují tepny (artérie) a žíly (vény). Celkem
jich je v lidském těle asi 40 miliard s celkovou funkční plochou zhruba 1000 m2. Jejich průměr se pohybuje mezi 5
a 20 μm a délka kolem 0,5 mm, takže si můžete vynásobit
40 000 000 000 x 0,5 mm = 20 000 000 000 000 mm = 20
000 000 kilometrů.

Marie Kačmarčíková
Miroslav Matěják
Jan Šulaj
Anna Kaňoková
Blahopřejeme a do dalších let přejeme dobré zdraví,
štěstí a rodinnou pohodu.

Otázky:
1. Kolik je nula děleno nulou? Víme, že ve škole jsme se učili
„nulou dělit nelze“.
2. Na číselné ose znázorňující všechna reálná čísla je počátek
označován jako nula. Vlevo jsou záporná čísla a vpravo
jsou kladná čísla. Kde tento počátek soustavy reálných
čísel na ose leží?
3. Krevní destička (též trombocyt) savců je bezjaderné
tělísko se schopností přilnavosti (adhezivity) a shlukování
se (agregaci), je to nejaderná buňka. U ostatních obratlovců jde o jadernou buňku (koagulocyt. K čemu slouží krevní
destičky?
4. Jméno jediné vládnoucí ženy na českém trůně. Za její
vlády došlo k mnohým reformám státní správy, armády
a školství?
5. Celé jméno anglického básníka, dramatika a herce, který
je široce považován za největšího anglicky píšícího spisovatele a celosvětově nejvýznamnějšího dramatika?
6. Jméno planety, která oběhne Slunce za 87,969 dne (tedy
teoreticky tam tak jen dlouho trvá rok)?
Správné odpovědi najdete v čísle 93/2018.
Autor: RNDr. Zdeněk Románek
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Sněhurka a sedm trpaslíků
Všichni znáte pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. Ti jí pomáhají v těžkých chvílích, které způsobuje zlá královna, protože Sněhurce
závidí její krásu. Vzpomenete si na jejich jména? Víte, jak se jmenují?
Šmudla (v angličtině Dopey) je pomalý a nechápavý, rád si hraje a drží se Sněhurčiny sukně.
Rejpal (Grumpy), někdy nazývaný Bručoun nebo Brumla, má proti všemu připomínky – bez ohledu na to, co který z ostatních trpaslíků
navrhne nebo řekne, Rejpal je proti. Má to prostě v povaze.
Prófa (Doc) nebo také Doktor je moudrý a dost často rozhoduje o tom, co trpaslíci udělají. Je to prostě vůdce této sedmičlenné partičky.
Stydlín (Bashful), který se v některých verzích jmenuje Stydlík, se nejen stydí, ale také se snadno a často dojímá.
Dřímal (Sleepy) či Klimba rád odpočívá a kdykoli má chvilku, rád si zdřímne. Jinak často zívá.
Kejchal (Sneezy) sice kýchá, ale naštěstí ne tak často.
Štístko (Happy) neboli Hopla. To je trpaslík, kterého vždy a všude doprovází dobrá nálada.
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Kalendář akcí
Oslava výročí založení samostatného státu
neděle 28. 10. 2018
v 16:00 fotografická vernisáž pana Matušky na téma “Tady jsme
doma”, v kostele Nejsvětější Trojice
v 16:30 slavnostní zahájení u Lípy republiky, u křížku za kostelem
Nejsvětější Trojice Zátor + společná fotografie
v 17:00 koncert Pěveckého sboru města Vrbna pod Pradědem,
z.s., v kostele Nejsvětější Trojice
v 18:00 vyhlášení soutěže “O květinovou výzdobu”
v 18:15 slavnostní přípitek k výročí republiky, ohňostroj - parkoviště u kostela

Na křídlech

s vámi těšíme na ochutnávku v podobě výstavy ,,Dětská výtvarná
tvorba“, která bude zahájena slavnostní vernisáží ve středu 21. listopadu v 17:00 hodin v sále kulturního domu. Jako předkrm vám
nabídneme pěvecké vystoupení sopranistky Olgy Procházkové
a jejích žáků, hlavní chod zajistí výtvarně zpracované téma lidské
postavy a chutnou tečkou na závěr bude skutečné občerstvení,
které pro vás připraví šikovní pracovníci Obecního úřadu. Snad vás
tedy nabízené menu navnadilo a přijdete svou návštěvou podpořit snažení mladých výtvarníků. Na setkání se těší učitelka Zuzana
Tihlaříková a žáci výtvarného oboru ZUŠ s.r.o.

Vánoční svícení s prodejem
obecního kalendáře
neděle 2. 12. 2018

Štěpánská zábava SK ZÁTOR
středa 26. 12. 2018

pátek 9. 11. 2018 v sále KD, vstupné dobrovolné
Společenský večer se Zuzanou Bubílkovou spojený s módní přehlídkou Blanky Drabové (Blanke Art). Zuzana Bubílková se představí i jako autorka šitých šperků, které si můžete zakoupit.

Divadlo pro dospělé
pátek 16. 11. 2018 v sále KD
Mátový nebo citrón - Komedie o divadelním souboru, jehož
zkouška neprobíhá úplně podle očekávání a premiéra buší na dveře. Snad vše dopadne podle hesla „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“ Nebo snad ne?
obsazení: JULIEN (Jan PIrkl)
SOFIE (Denisa Strnadová)
RICHARD (Aleš Repka)
DOMINIK (Karel Václavek)
KLÁRA (Daria Masná)
BRIGITTE (Irena Kuncová)
ROBERT (Miloš Kadlčík)
BERNARD (Jan Plecháč)

Vernisáž „Dětská výtvarná tvorba“

Vánoční bruslení
čtvrtek 27. 12. 2018

Vánoční koncert
sobota 29. 12. 2018 v kostele Nejsvětější Trojice, Oderský chrámový sbor
Smíšený pětatřicetičlenný sbor a patnáctičlenný orchestr Chorus
Collegium Odry účinkuje jak při liturgii, tak i koncertně. V roce 1970
nastoupil službu a úlohu varhaníka a dirigenta Jan Jakubík. V roce
1995 převzal post dirigenta jeho syn Martin Jakubík. V poslední
době má sbor nastudována díla Mozarta, Bacha, Ryby, Linky,
Grubra, Škroupa, Altbrechtsbergera a dalších, se kterými účinkuje
nejen na území České republiky, ale i v zahraničí.
Varhaník Martin Jakubík působí jako regenschori při chrámu
sv. Bartoloměje v Odrách, kromě svého hudebního nástroje studoval také obor dirigování pěveckého sboru a orchestru u prof.
Státní konzervatoře v Ostravě Karla Brii.
Kromě Chorus collegium Odry působí i jako umělecký vedoucí hudebních souborů Oderští trubači. Často je zván jako sólista
i doprovázeč pěveckých sborů a souborů zaměřených na duchovní hudbu.

středa 21. 11. 2018 v 17 hodin
Vážení milovníci výtvarného umění a fanoušci zátorských mladých talentů. V loňském školním roce jsme opět poctivě míchali
všemožné ingredience ve výtvarném kotlíku a už se společně

Zmrzlík
úterý 1. 1. 2019
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