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ČČK letos oslaví 70. výročí.
Vážení spoluobčané
Ani jsme se pořádně nenadechli a je tady
konec prázdnin a všichni vidíme, že podzim přišel nenápadně a o pár týdnů dříve.
A jak jsme nadávali na velké vedro, nyní
nostalgicky vzpomínáme, jak to bylo fajn.
Bylo mi velkou ctí, že jsem byla, jako každý rok, pozvána do naší školy na zahájení
nového školního roku. Je to pro mě moc
hezký zážitek pozorovat nadějné žáky
Slovo starostky
dychtící po vzdělání. Naše škola má jako
vždy co nabídnout. Přeji všem žákům, rodičům, pedagogům i všem
nepedagogickým pracovníkům hodně úspěchů, pevné nervy, optimismus a zachování pozitivního myšlení, ať jejich dny v naší škole
jsou vyplněny radostí a pohodovými zážitky. Ať z našich dětí vyrostou vzdělaní a čestní občané, ať dělají Vám, rodičům jen samou radost.
Další významnou událostí, která nás ještě čeká, je oslava stého výročí české státnosti. Vzpomeňme na historii a oslavme tento den.
S námi si můžete prohlédnout vernisáž fotografických prací pana
Jaroslava Matušky v sále KD, poslechnout koncert vážné hudby
v kostele Nejsvětější Trojice a shlédnout ohňostroj. Nebo můžete
společně se ZKS zasadit lípu republiky. Pokud máte ještě nějaký
nápad, jak oslavit tento den, rádi jej podle možností zařadíme do
programu.
V posledních dnech jsme dokončili opravu bývalé evangelické kaple včetně oplocení a úpravy terénu. Stavba víceúčelového hřiště
u školy se blíží ke konci a od října letošního roku bude sloužit výuce tělesné výchovy v naší škole, TJ Loučka a všem aktivním sportovcům. Opravili jsme zase část místních komunikací a sběrný dvůr
se pomalu rozbíhá. V rámci zkvalitnění odpadového hospodářství,
zejména s důrazem na třídění odpadů, jsme rozdali do každé domácnosti tašky na třídění odpadů. V současné době intenzivně pracujeme na realizaci projektu na zvýšení kapacity mateřské školy.
V zahradě školy vznikne nový objekt (herna), propojený se stávající budovou, vybavený venkovními toaletami s bezbariérovým přístupem. Zahrada školy získá postupně také nový kabát. Děkujeme
firmě Agrozat Zátor za přistavení cisterny s vodou, která byla potřeba při opravě kaple, za umožnění uskladnění asfaltového recyklátu
a hasičské cisterny v areálu firmy, také za zapůjčení pole na již tradiční traktoriádu.
Máme radost z úspěchů našich hasičů na soutěžích. Myslím, že jim
to v nových sportovních oblečcích moc sluší. V letošním horkém
létě jsme si všichni uvědomili, že se bez hasičů neobejdeme.
Závěrem Vás všechny co nejsrdečněji zvu na nadcházející akce. Seznam naleznete na konci zpravodaje.
Přeji Vám také šťastný výběr členů zastupitelstva v komunálních
volbách ve dnech 5. a 6. října 2018 a děkuji všem za dosavadní spolupráci a pomoc.
V Zátoru dne 3. 9. 2018

Ing. Salome Sýkorová
starostka obce Zátor

V novém čísle najdete:
 Reakce na Vaše ohlasy
 Hasiči v Zátoru
 Letní soustředění přípravky SK Zátor
		 v Malé Morávce
 Jak se daří naším sportovcům
 Dračí lodě
 Traktoriáda Zátor
 Zátorský klub seniorů
 Největší sucho
 O nejkrásnější okno, květinovou za-		
		 hrádku, kouzelnou skalku 2018
 Okénko pro chytré hlavy a hlavičky
 Občanské záležitosti
 Pozvánky
 Kalendář akcí

Aktuální informace
Reakce na Vaše ohlasy
Máme radost z realizace víceúčelového hřiště za školou. Projekt byl
připravován od roku 2009. Žádost o dotaci byla podávána vždy neúspěšně na MŠMT ČR. V loňském roce jsme požádali na MMR ČR
a byli jsme úspěšní. Výsledkem bude moderní multifunkční hřiště
pro výuku tělesné výchovy, lehké atletiky a míčových her pro potřeby školy a všech sportovců obce a okolí. Hřiště bude vybaveno
moderními povrchy tartanovými, umělou trávou, pískovým dosko-

„Mluvit pravdu v čase všeobecného klamu je revoluční čin.“

George Orwell (1903-1950), novinář a spisovatel, vlastním jménem Eric Arthur Blair
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čištěm. Součástí bude běžecká dráha, dráha pro skok daleký, vrh
koulí, víceúčelové hřiště. Prostor bude vybaven dvěma tribunami,
lavičkami, stupínky vítězů.
Tento projekt byl dlouhodobý a škola se dočkala nového moderního hřiště po dvaceti letech, kdy byla plocha zcela zdevastována povodní z roku 1997. Výuka tělesné výchovy tak může probíhat v podmínkách odpovídajících všem normám s ohledem na žáky a jejich
bezpečnost. Do budoucna bychom chtěli dovybavit areál plochou
pro beach volejbal. Po dokončení „Sportovního areálu Zátor“ bude
mít obec opravdu kvalitní zázemí pro různé volnočasové aktivity
široké veřejnosti.

Pak bychom se chtěli pustit do opravy budovy bývalé školní jídelny.
Chceme, aby tu vznikla ordinace lékaře s bezbariérovým přístupem,
knihovna a v horním patře zůstane výuka výtvarné výchovy a přírodovědný kroužek našich Bumblebees. Možná, že z nádherných
půdních prostor vznikne někdy výtvarný ateliér, nebo jiná pěkná
aktivita.
Problematika chodníků v naší obci má trochu jiný rozměr. Nejdříve
jsme budovali v letech 2004 a 2005 chodník podél silnice I/45, což
byla náročná investice skoro za 9 mil. Kč. Dotaci nebylo lehké získat,
ale jedná se o komunikaci s extrémní hustotou provozu. Tedy bylo
podpořeno z národních i evropských zdrojů. Poté jsme vybudovali
chodník od úřadu k mateřské škole. Tam jsme již dotaci nezískali,
protože provoz na této komunikaci nevykazuje zvýšené hodnoty.
Stejná situace je pak s pokračováním chodníku na horní Zátor a na
brantické ulici. Nemluvě o tom, že v některých úsecích vzhledem
k šířkovému uspořádání není výstavba chodníku možná. Dalším
problémem jsou vlastnické vztahy.
Na chodník brantická je již vydáno stavební povolení, rozpočtové
náklady činí 8 mil. Kč, což bez zapojení dotačních financí nezvládneme. Pokud budeme monitorovat využití stávajících chodníků,
musím bohužel konstatovat, že podél hlavní komunikace v Louč-

kách (sil. I/45) je pohyb minimální a po chodníku k mateřské škole
nechodí téměř nikdo. Všichni využívají komunikaci. Naši pracovníci
několikrát do roka čistí chodníky od travních drnů a zametají. V zimních měsících, pokud napadne sníh, je údržba dost problematická
a náročná. Pan Matěják vyjíždí brzy ráno, aby byly plochy připraveny.
Jsem ráda, že i u nás jsou majitelé domů, kteří si chodník před domem uklidí. Zákon jim to neukládá, není to jejich povinnost.
Každá rodina má svůj vůz, někteří vlastní dvě i tři auta. Dnes již málokdo chodí pěšky. Poslední trendy ukazují, že dalšími účastníky
provozu jsou cyklisté na elektrokolech, tito jezdí po komunikaci.
Součástí chodníku již cyklostezka nemůže být, jak to vidíte v jiných
obcích a městech, prostě nám tam bohužel nevejde. Zase narážíme
na šířkové poměry. Charakter vesniček v pohraničí je prostě takový.
Úzké uličky vklíněné do kopcovitého terénu, což nám mnoho možností a prostoru nedává. Přesto máme v plánu realizovat nejdříve
chodník na brantické ulici, který je již připraven. Poté části chodníků
na horní Zátor, kde nám to šířkové a majetkové poměry dovolí.
Jednostranný chodník podél sil. I/45 od firmy Uneko spol. s. r. o. po
konec zástavby, po čp. 199 zatím není ani technicky ani ekonomicky možný. Jednání proběhla s Povodím Odry, s. p., ŘSaD Ostrava,
v rámci projektu úprav v souvislosti s výstavbou přehradní nádrže.
Vzhledem k hustotě osídlení nemáme zatím ani žádné dotační možnosti. Samozřejmě vývoj jde dál a uvidíme do budoucna, jaká bude
situace.
Ing. Salome Sýkorová
starostka obce Zátor
Zátor 107, 793 16 Zátor
mail: obec@zator.cz
tel: +420 724 178 620
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Hasiči v Zátoru
Ráda bych zhodnotila snažení našich sportovních týmů v letošní sezoně, která se neúprosně blíží ke svému konci. Myslím si, že
jsme ušli velký kus cesty a tak se vrátím trochu do historie …
Jsme parta mladých lidí, která žije hasičským
sportem a snaží se něco dokázat. Ještě před
pár lety jsme nevěřili, že bychom mohli ukázat více než ostatní v krnovském okrsku.
S časy požárního útoku 35 vteřin a více jsme
to brali spíše jako legraci a relax po práci.
Pak jsme se ale několikrát zúčastnili i jiných
soutěží v okrese Bruntál a zjistili, že to jde
i lépe. Snaha vyrovnat se špičkovým týmům
Pradědské ligy nás nutila se neustále zlepšovat. A tak jsme přes zimu ladili formu, taktiku a postupně i vybavení. Nakonec jsme
zhodnotili, že k našemu úspěchu potřebujeme lepší mašinu, kterou nám obec ochotně
zakoupila. Pak už nezbývalo nic jiného, než
získat fyzičku a zkušenosti a pustit se do
boje. Sportovní duch, cílevědomost a touha
něco dokázat nás neustále hnaly dopředu
a tak jsme během pěti let došli k neuvěřitelné proměně. Věřte, že každého z nás
minimálně jednou napadlo s tím seknout
a věnovat se více práci, zábavě a rodině.
Nakonec si ale uvědomíte, že tohle všechno
zažíváte právě každý víkend, když s partou
stejně trhlých lidí vyrážíte na další hasičskou
soutěž. A vůbec vám nevadí, že jedete svým
autem, na své náklady a v případě většiny
z nás s sebou vezete i drobotinu.
Letošní sezona nám začala velice brzy a to
už 14. dubna. I přesto, že kvůli rekonstrukci
fotbalového hřiště nemáme kde trénovat,
jsme na okrskovém kole v Úvalně obsadili
krásnou 2. a 3. příčku. Tímto jsme si zajistili
postup do okresního kola, které se konalo
v půlce května. Nakonec se jej zúčastnilo
pouze družstvo mužů, kteří se umístili na
krásném třetím místě.
Na konci dubna jsme účastí na Jarním klání o velikonočního beránka v Široké Nivě
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začali sezonu soutěží Hasičské ligy Praděd.
Oba dva sportovní týmy do série vstoupily
s bojovnou náladou a cílem pokořit rekordy
a ukázat, že „na to máme“.
Daří se především našim klukům, kteří pomalu a jistě stoupají tabulkou nahoru. Svůj
osobní rekord si letos stříkl Tomáš na levém
proudu s časem 15,44 v Miloticích. Celý tým
pak dosáhl zatím nejlepšího času v Širokém
Brodě, kde i přes mírný kopeček proudaři
stříkli krásných 15,82 vteřin. Nutno podotknout, že součástí jejich 7členného týmu je
jedna žena. Loňskou sezonu kluci ukončili
krásným 8.místem. Letos máme do konce sezony poslední dvě soutěže a kluci se
v bodování vyšvihli už na 4. příčku. Atakovat
třetí místo by bylo moc hezké, ale teď už je
to spíše o štěstí. Tak držte palce.
Samozřejmě i holky nezaostávají pozadu
v získávání bodů, ale je to trochu složitější.
Potýkáme se nejen s úrazy, ale i s nedostatkem lidí, takže si musíme skoro každou soutěž někoho půjčit, což je v tak malém počtu
ženských družstev celkem problém. I přesto
si letošní sezonu holky stříkly rekord, a to
v Janovicích s časem 17, 35 vteřin. Jinak se
v tabulce drží na sedmém místě stejně jako
loni. Díky tomuto času ale víme, že to jde
a uděláme maximum pro to, aby to příští sezonu bylo vidět.
To je tak ve zkratce to nejdůležitější z naší
sezony. Věříme, že již v příštím roce budete
moct naše výsledky vidět osobně, protože
v červenci 2019 bychom znovu chtěli pořádat soutěž v Zátoru na novém hřišti.
Nakonec bychom chtěli poděkovat nejen
sboru za finanční podporu, ale i obci, která
financuje nemalou část výdajů na soustředění a technické a materiální vybavení.
K reprezentaci obce nám letos nově slouží
i funkční mikiny, které jsme již náležitě ocenili v sychravém počasí ve Staré Vsi a zároveň tajně doufáme, že příští rok již budeme
jezdit na soutěže i novým dopravním autem.
Za sportovní tým Katka Nálepová

Pořadí 2018 (muži)
Pořadí

Družstvo

Body

1

Vrbno pod pradědem

298

2

Bílý Potok A

291

3

Široký Brod A

260

4

Zátor

239

5

Janovice

226

6

Široká Niva

215

7

Leskovec n. Moravicí

212

8

Velké Kunětice A

199

9

Stará Ves

194

10

Bílý Potok B

191

11

Karlovice

184
182

12

Milotice n. Opavou A

13

Suchá Rudná

153

14

Bernartice

146

15

Lipová - lázně

138

16

Břidličná

121

17

Široký Brod B

103

18

Jeseník

80

19

Moravský Beroun

64

20-21

Raječek

55

20-21

Sádek

55

22

Jamnice

50

23

Nemrlov

48

24

Dolní Studénky

23

25

Hrabišín

20

26

Liptaň

19

27

Valšov

17

28-29

Mostkov

14

28-29

Písečná

14

Milotice n. Opavou B

13

30
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Letní soustředění přípravky SK Zátor v Malé Morávce
V termínu 8.-14.7.2018 (neděle - sobota) proběhlo v Malé Morávce pod vedením Vratislava Hruzíka, Radka Natova a Romana Němce
soustředění fotbalové přípravky SK Zátor.
Z hráčů se jej zúčastnili: Lukáš Albrecht, Ondřej Čáň, Jakub Hájek, Mikuláš Cimbál, Tom
Cimbál, Josef Kupka, Martin Malát, Samuel
Mičlo, Šimon Natov, Jan Ondrušek, Vít Ond-

rušek, Patrik Sedláček a Jakub Ulman.
Ubytováni jsme byli tentokráte v Penzionu
Na Rychtě. Musím říci, že všichni byli velice
vstřícní a ochotni vyslyšet všechny naše požadavky.
Pro kluky jsme připravili mimo běžných
tréninků také zpestření v podobě výšlapů
Ovčárna – Praděd - Petrovy kameny – Malá

Morávka a Malá Morávka – Karlova Studánka – Malá Morávka. Tak jako v loňském roce
jsme také využili lanové centrum u hotelu
Kamzík.
Asi nejméně oblíbenou součástí soustředění byl budíček v 7:00 a následná rozcvička.
Opět se projevilo to, na co jsme již zvyklí.
Kluky nelze utahat … i když během dne
„mleli z posledního“, jakmile dostali 20
vteřin odpočinku a volnost, ožili. Oblíbenými hrami byla tradičně schovávaná, kostky
a také badminton.
Večery kluci trávili povětšinou venku u penzionu hrami, během kterých jsme opékali
(maso jsme dostali sponzorsky od firmy AGROZAT Zátor).
Poslední večer zpestřila stezka odvahy, kterou všichni zdárně absolvovali, i když někteří
s doprovodem. Na závěr všichni dostali sladké odměny.
Za všechny musíme kluky pochválit, že soustředění zvládli, dodržovali pravidla, která
jsme si určili a stmelili partu.
Věříme, že se nám podaří udržet zájem dětí
o fotbal a soustředění zrealizujeme i v příštím roce.
Na závěr ještě připojím poděkování všem
sponzorům: Obec Zátor, AGROZAT Zátor,
Ladislav Sedlák, Zátorskou lesní, ZALESS
s.r.o.
Vratislav Hruzík

Jak se daří našim sportovcům?
výkonem 206 cm a druhý byl závodník Kunt, který skočil 204 cm.
Jelikož jsme společně s druhým trenérem Brabcem vymysleli plán
,, B“, místo startu na ME jsme se vrhli do tréninku a hlavním cílem
bylo předvést co nejlepší výkon na Mistrovství ČR dospělých 28.7.
2018 na Kladně.
Jan začínal na základní výšce 191cm, kterou zdolal stejně jako 196 cm
napoprvé, pak 201 cm skočil na druhý pokus a nový osobní rekord,
také okresní rekord 206 cm skočil prvním pokusem a v tuto chvíli byl
na třetí – bronzové pozici. V soutěži zůstali již jen další tři skokani. Na
další postupné výšce 210 cm měl Honza nádherný druhý pokus, kdy
jen kotníkem lehce škrtnul o laťku a spadla. Dva z jeho soupeřů však
tuto výšku skočili, ale další výšku již ne, takže chybělo velmi málo
k tomu, aby Honza byť ještě dorostenec získal medaili mezi muži.
Nyní Honzu čeká 26.8.2018 start na finále extraligy v Uherském Hradišti a týden nato v Praze 1.9.2018 Mistrovství ČR do 22let, kde bude
jedním z favoritů na vítězství a 4.9.2018 exhibice v Kutné Hoře, kde
se představí v mix soutěži žena + muž nejlepší čtyři výškaři a výškařky této republiky.
Závěrem tohoto krátkého článku bych Vám chtěl, paní starostko
i celé obci poděkovat za podporu, bez níž bychom těchto výsledků
zcela jistě nedosáhli.
Špok David
Štefela Jan
Po úspěšné halové sezóně, kde se stal Honza Mistrem České republiky v hale výkonem 203cm, před námi byla výzva, limit na ME
– GYOR 2018 skočit dvakrát 202cm.
Honza tento limit skočil třikrát – v Opavě, v Třinci a v Praze. Tímto
jsme splnili kritérium českého atletického svazu a doufali jsme, že
se ME zúčastníme. Na ME může startovat za jednu zemi omezený
počet závodníků (v našem případě dva) a limit splnili tři závodníci. Rozhodnout muselo umístění a přímý souboj těchto závodníků
v Praze na Julisce 26.6. 2018.
Honza v tomto závodě, který byl zároveň Mistrovství ČR dorostu
pod širým nebem, skončil třetí, byť opět zdolal 202 cm kritérium na
ME, porazil ho vítěz a posléze osmý muž Mistrovství Evropy Pospíšil

K tomuto článku přidávám krátký komentář k druhému členu našeho týmu Davidu Špokovi, který chodí do deváté třídy zátorské ZŠ
a bydlí v Krasově .
David na sebe upozornil již v hale na Mistrovství České republiky na
1500 m, kde v Ostravě obsadil čtvrté místo a v současné době se
připravuje na Mistrovství ČR žactva, které bude 22.9.1018 v Jablonci,
kde se pokusí získat dvě medaile a nominovat se na Mezistátní utkání do Chorvatska.
Tyto dvě medaile se pokusí získat v disciplínách 1500 m překážek,
kde je v současné době podle letošních tabulek na druhém místě
v republice a na 3 km chůze, kde je čtvrtý.
S pozdravem

Jiří Malysa (trenér a manažer)
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Ze života obce
Dračí lodě
Ve dnech 24. – 26. 8 se konaly závody Dračích lodí 2018 na Slezské Hartě. I přes nepřízeň počasí, kdy podstatnou část závodů
propršelo a foukal silný vítr, se o prvenství
prala více než padesátka soutěžících lodí
z Moravskoslezského kraje. Soupeřilo se ve
sprintu na vzdálenost 200 metrů a ve vytrvalosti na 1 000 metrů. Mezi padesátkou
lodí nechyběly ani tři zátorské, což řadí obec
Zátor mezi obce s největším počtem závodních týmů vůbec. Konkrétně se jedná o týmy
Květinky, Zátoráci a Darmožrouti. Na této
akci vládlo přátelské prostředí a příjemná

atmosféra, která byla podpořena bohatým
kulturním programem. Všechny tři zátorské týmy tvrdě makaly, navzájem si fandily
a podporovaly (Zátoráci například milerádi
poskytli Darmožroutům členy své posádky,
když zrovna bylo potřeba). Nejvíce se zřejmě fandilo Květinkám, protože předvedly
opět fantastický výkon a na 200 metrů obsadily třetí místo a na 1 000 metrů skončily
desátí. Darmožrouti v těžké konkurenci
obsadili v závodu na 200 metrů 33. místo
a na 1 000 metrů skončili dokonce patnáctí,
těsně před týmem Zátoráků. Zátoráci pak
v závodu na 200 metrů skončili na slušném
37. místě. Nemalý dík také patří obci Zátor,

která finančně i organizačně pomohla svým
týmům, které hrdě reprezentovaly obec.
Mgr. Jiřina Míčková
A JEŠTĚ Dračí lodě :
A který tým měl 3 lodě? No přece Zátor.
Koho bylo nejvíc vidět a slyšet? No přece
Květinky. Odkud jsou Květinky? No přece ze
Zátoru. Které týmy si pomáhaly? No přece
Květinky, Zátoráci a Darmožrouti. Odkud
jsou? No přece ze Zátoru.
Není důležité vyhrát, ale ověřit si, že jsme
tým, dobrá parta a umíme si pomáhat. A to
jsme prosím my - Zátoráci!!!
Salome Sýkorová

6

Zátorský

zpravodaj

červenec
srpen

čevenec
srpen

Traktoriáda Zátor
V sobotu 1.9. 2018 se naší obcí opět prohnala kolona tvořená traktory a malotraktory.
To vše díky již V. ročníku traktoriády Zátor.
Letošní ročník byl ve znamení překonávání předchozích traktoriád. Na fotbalovém
hřišti se sjeli traktoristi a traktoristky v rekordním počtu účastníků. Zúčastnilo se 36
strojů. To ovšem nebylo vše, co nás mile překvapilo. Žasli jsme nad počtem návštěvníků
letošní traktoriády, kdy dle mého střízlivého
odhadu se během dne na poli vystřídalo
zhruba 800 lidí. Ovšem mnoho z Vás tvrdí,
že se zde objevilo přes 1000 návštěvníků,
a to nejen místních občanů, ale i obyvatel
okolních vesnic, ba dokonce k nám zavítali
zvědavci z Ostravy a Přerova. Soutěžilo se
v klasických disciplínách (šnečí jízda, sprint
a cross). Nejpomaleji se se svými stroji dokázali pohybovat: Dominik Poláček v kategorii

Zátorský

zpravodaj

malotraktorů a Tomáš Macháček v kategorii
traktorů. Dále následovali rychlostní disciplíny a ty ovládli dva řidiči. Mezi malotraktory
byl nejrychleji v cíli ve sprintu i v crossu Kamil Šmigura a obě disciplíny mezi traktory
vyhrál Marek Štefela. Proběhlo opět porovnávání sil mezi lidmi a stroji a následovalo
přetahování traktorů mezi sebou. Po celý
den byl dětem k dispozici skákaci hrad ve
tvaru traktoru, který jsme měli zapůjčený ze
společnosti Zetor.
I přes mnohé komplikace se nakonec podařilo traktoriádu opět posunout o trošku dále.
Poděkováni patří všem, kteří se na akci podíleli organizačně a všem sponzorům akce.
Lukáš Kuchta
I vám, občanům, mohou pořadatelé poděkovat za finanční výpomoc, protože i tentokrát se před uskutečněním akce konal sběr
kovového odpadu, jehož výtěžek byl použit
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při pořádání této akce. Obec Zátor byla organizačně a finančně nápomocna organizátorům.
Fotodokumentace z akce:
https://www.zonerama.com/zator-loucky/
Album/4564113
Mgr. Jiřina Míčková
Letošní traktoriáda byla pod hlavním vedením pana Lukáše Kuchty, který již není žádný
začátečník. Za úspěchem stojí práce celého
týmu SK Zátor a neúnavná aktivita některých členů.
Měla jsem tu možnost shlédnout spanilou
jízdu a některé ze soutěží. Atmosféra byla
úžasná, návštěvníků spousta, počasí luxusní
a za finanční podpory obce Zátor. Co víc si
mohli pořadatelé přát. Spokojenost a úsměvy účastníků jim byly odměnou.
Děkuji všem
Salome Sýkorová, starostka
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Zátorský Klub seniorů
Lípa republiky
ZKS oslaví zcela mimořádný rok 2018 vysazením lípy republiky. Sté výročí založení
Československa (1918), padesáté výročí
pražského jara (1968) a pětadvacáté výročí
vzniku samostatné České republiky (1993),
tedy česko-slovenského rozdělení. Všechny
tyto události mají v tomto roce významné jubileum. Vyvrcholením je 28. říjen 2018. Tato
nejvýznamnější událost našich novodobých
dějin se určitě bude prolínat celospolečenským životem na všech úrovních a my se
chceme zapojit. Kdo jiný by měl zdůrazňovat význam národních tradic a vlastenectví,
když ne senioři? Jak?
Vysadíme společně jubilejní strom, který ponese poselství naší národní historie. Vybrali
jsme lípu srdčitou. Lípa byla odedávna nazý-

vána královnou medonosných rostlin. Lípy
bývaly vysazovány na návsi, u vesnických
studní, ke křížkům, kapličkám, kostelům,
s oblibou i do alejí. Vjíždět do paláců lipovou
alejí bylo dovoleno jen těm nejváženějším
a nejvzácnějším hostům.
Zvolili jsme místo. Vzali jsme v úvahu, že se
jedná o snadno dostupný a pravidelně udržovaný obecní pozemek na křižovatce historických cest, kde už je našimi občany obnovený kříž a pohodlné posezení.
Správnou podzimní výsadbu s následnou
péčí provede Flora Úvalno. Postaráme se
o řádné označení, které ponese informaci
o významu naší lípy.
Cena za odrostlou lípu srdčitou není právě
malá. Doufáme v pomoc obce a na setkání
složek požádáme všechny organizace o finanční příspěvek.

Co možná o lípě nevíte
Lípa je naším národním stromem. Objevuje se na standartě prezidenta, státní pečeti, vojenských uniformách a bankovkách.
Lípa jako národní strom se vysazuje i při pamětních událostech
a na výročí související s naší státností, jako je například oslava
vzniku republiky.
U Slovanů, Keltů i Germánů prý bývala stromem osudu. Věřilo se,
že když zahyne lípa, vysazená na dvorci rodu, zanikne i celý rod.
Jako ochranný a rodinný strom se lípa dlouho těšila velké úctě.
Byla sázena po narození prvního dítěte.
Velmi vysoko se cení lipové dřevo. Je měkké, lehké, světlé, tence
vrstevnaté, nepraská, nekrabatí se po navlhčení a velmi snadno
se opracovává. Používá se při výrově nábytku, avšak s velikou
oblibou ho využívají dřevořezbáři. Lipové dřevo se využívalo
a dodnes využívá na rámy obrazů, okenní a dveřní zárubně,
římsy a součásti hudebních nástrojů, sochy a rýsovací prkna.

Slyšte, slyšte, slyšte!
Senioři zase jedou na
výlet v sobotu 20. 10.
2018
HARMONOGRAM:
07:00 Zátor škola - odjezd autobusu
08:00 Zámek Slezské Rudoltice - prohlídka zajištěna
10:45 Prohlídka Otmuchovského náměstí PL
12:00 Jánský vrch Javorník
13:30 Oběd 14:45 Tančírna račí údolí
16:00 Jeseník - procházka kolonádou
18:00 Písečná - večeře
21:30 Předpokládaný návrat + rozvoz
do domovů
CENA ZÁJEZDU:
nad 65 let 440 Kč, do 65 let 510 Kč
(vstupy, oběd, večeře)
Přednost mají senioři, členové ZKS

Víckrát už nikdo z nás ve svém životě nebude slavit tak významné výročí naší vlasti, neměli bychom být lhostejní.
Více na:
https://lipyrepubliky.cz/location/moravskoslezsky-kraj/
Mgr. Jana Kadlčíková

Z lipového dřeva jsou vyřezány slavné oltáře, neboť toto dřevo
se latinsky nazývalo lignum sanctum, což v překladu znamená
svaté dřevo.
Národní obuví některých evropských států jsou dřeváky. Nejtrvanlivější, jak se ukázalo, jsou z lipového dřeva. Dá se v nich
ujít 352 km, kdežto v dřevácích z topolového dřeva jen 142 km.
Med se dříve skladoval v soudcích vyrobených z lipového dřeva, protože v nich nehořkne, nemá nepříjemný pach a dobře si
uchovává přírodní vůni a chuť.
Vůni lipového květu prý cítí včely na vzdálenost tří kilometrů.
Kromě včel lákají lipové květy na 70 druhů hmyzu.
Lípa se může dožít až 1 000 let. Naše nejstarší a nejmohutnější lípy jsou druhem lípy velkolisté a jsou vyhlášeny za památné
stromy.
Mgr. Jana Kadlčíková

a ČČK, místa v autobuse jsou však
omezená, přihlaste se osobně u pí.
Skřivánkové na OÚ či pomocí emailu:
skrivankova@zator.cz nebo na tel. :
554 645 126.
OBČANSKÉ PRŮKAZY S SEBOU.
Mgr. Jana Kadlčíková
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O nejkrásnější okno, květinovou zahrádku, kouzelnou skalku 2018
Děkujeme všem za zaslané fotografie. Víme,
že v naší vesnici bylo mnoho krásných zahrádek, ale asi málo fotografů. V dalším čísle
přineseme výsledky.
JK
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Rychlé informace z obce

Takto zachytil pan Matuška úplněk
v pátek 31. srpna 2018 ve 20:13:05.

TOTO DO HNĚDÉHO KONTEJNERU
ROZHODNĚ NEPATŘÍ
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Občanské záležitosti
Největší sucho
Letos nás trápilo horko, sucho u nás v Zátoru nebylo tak hrozné, ale
jinde řeky vysychaly a lidským očím se ukazovaly tzv. hladové kameny. Napadlo nás, že tedy v minulosti už podobné počasí muselo být.
Třeba v 16. století.
Normální průběh první čtvrtiny 16. st. vystřídalo neobyčejně teplo,
až horko. V letech 1520-1570 v horkých létech vysychaly řeky a zuřily
četné požáry po celé Evropě, při kterých docházelo i ke vzplanutí
říčních břehů. Všude byl katastrofický nedostatek vody. Postupný
nárůst teplot byl tak mimořádný, že se v Čechách začaly pěstovat
plodiny, které se zde do té doby vůbec neobjevovaly. Výjimkou nebyla ani dvojí úroda ovoce, podruhé se sklízelo v prosinci. Takzvané
megasucho postihlo české země v roce 1540, kdy ve střední Evropě
panovalo téměř středomořské klima.
Některé zimy v první polovině 16. století byly tak teplé, že se na polích selo už v lednu. Výjimkou nebyly ani dvojí sklizně ovoce v roce,
přičemž druhá sklizeň probíhala v prosinci. Květiny začínaly kvést
koncem ledna a obilí dozrávalo již koncem června.
Zhoršování klimatu nastalo přibližně od poloviny 60. let 16. století a stabilizovalo se kolem 80. let téhož věku, aby došlo k oteplení
začátkem 90. let. Závěr století však přinesl do střední Evropy mimořádně dlouhé, sněživé a studené zimy, které nikdo nečekal. Tato
série studených zim trvala bez přerušení až do prvních let 17. století.
„Nihil novi sub sole*,“ říkali staří latiníci. Uvidíme.
Jana Kadlčíková
*Nic nového pod sluncem.

Okénko pro chytré hlavy
a hlavičky
Správné odpovědi na otázky z 90/2018:
1. Hudební festival v Litomyšli nese jméno Bedřicha Smetany.
2. Nejsvítivější hvězda zemské oblohy (mimo Slunce) je Sirius.
3. Nervové buňky mozku a nervového systému jsou neurony.
4. Plynný štít Zeměkoule je atmosféra.
5. Číslo, které je sudé a současně jeho ciferný součet je dělitelný třemi, je číslo dělitelné číslem šest.
6. MMXVII = 2018.
Otázky:
1. Jakou základní vlastnost má trojúhelník o stranách 8,10,6
(cm)?
2. Kolik piv (půllitrových) má jeden hektolitr?
3. Jak se nazývá číslo, které udává počet protonů a neutronů v jádře atomu?
4. Jméno třetího československého prezidenta?
5. Jak se nazývá proces, kdy pozemská zeleň vyrábí cukr,
organické látky a zejména kyslík důležitý pro život lidstva
i zvířat?
6. Délka všech vlásečnic v lidském těle je řádově v tisících
kilometrů - tipněte si !
Správné odpovědi najdete v čísle 92/2018.
Autor: RNDr. Zdeněk Románek

Rozloučili jsme se
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
Jiří Kurečka
Milan Petr

Adolf Fritsch
Tuto kondolenci odeslala starostka
obce rodině p. Fritsche:
Přijměte prosím upřímnou soustrast za
občany obce Zátor, kterým pan Adolf
Fritsch nesčetněkrát pomohl, poradil.
Byl právem jmenován „Čestným
občanem obce Zátor“ za zásluhy
o rozvoj a ekonomické zvelebení naší
obce. S úctou vzpomínáme
Pan A. Fritsch po roce 1989 oslovil pana Františka Kadlčíka,
aby mu zprostředkoval setkání s představiteli Zátoru. Chtěl
pomoci obci, kterou v roce 1945 jako velmi mladý opustil.
Zasloužil se velkou měrou o vybudování pekárny v Zátoru,
vystavěl podnik na opravu pekárenských strojů na brantické
ulici, podporoval v obci jezdecký spor a volnočasové aktivity
ve škole, věnoval 450 000 Kč na opravu bývalé školní jídelny
(termofasáda, okna, dveře). Daroval peníze na odbornou
rekonstrukci cenných vitrážových oken v místním kostele.
V neděli 16. září v 11 hodin se můžete v zátorském kostele
zúčastnit mše se vzpomínkou na zemřelého pana A.
Fritsche, který byl pochován 31. srpna 2018.
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Knihovna
V letošním roce slavíme stoleté výročí vzniku první Československé republiky. Jen o jeden rok méně bude řadě českých knihoven.
Datují se totiž rokem 1919, kdy jeden z Masarykových tzv. osvětových zákonů uložil zakládání obecních knihoven. Tento zákon vyvolal doslova revoluci. Podle statistik Eurostatu je v zemích EU 63
tisíc knihoven, z toho 10 % funguje v ČR. I když současný zákon už
povinnost zřizovat obecní knihovnu obcím neukládá, představují
knihovny největší položku české kulturní infrastruktury (veřejných
knihoven je více než 5 tisíc, muzeí je necelá pětistovka, divadel
o něco méně než dvě stě). Nedivte se, že New York Times napsaly
v roce 2016, že Česko je rájem knihoven. Je to pravda i v roce 2018?
Kolik knih přečte vaše dítě? Nejvýraznější vliv na rozvoj čtenářství
má rodina a škola. Čtenářství rodičů ovlivňuje čtenářství dětí z dětí rodičů, kteří sami čtou, se častěji stávají silní čtenáři a také
pravidelní návštěvníci knihoven. Začíná školní rok, přiveďte své
děti do knihovny. Čekají tu na ně velmi zajímavé a moderní knihy dobrodružné knihy, knihy o zvířatech, pohádky a komiksy. A vy si
také něco vyberete.
Pavlína Kadlčíková, knihovnice

Operetní koncert v sále
čtvrtek 11. 10. 2018

VINOBRANÍ
sobota 13. 10. 2018

Zájezd seniorů
sobota 20. 10. 2018

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

Koncert ke stému výročí samostatného československého
státu
neděle 28. 10. 2018

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

Kalendář akcí
Setkání aktivních občanů a jazzový koncert
14. 9. 2018 v 17 hodin
Srdečně zveme všechny občany, kteří chtějí přispět svými postřehy k nově se tvořícímu kulturnímu programu na rok 2019. Zároveň se tak aktivně zapojit do debaty se zástupci volnočasových
složek a vedením obce Zátor, která proběhne v kulturním domě
Zátor dne 14.9.2018 v 17:00 hodin. Hlavními tématy tohoto setkání budou: vzájemná spolupráce, využití nápadů, návrhů, případná
pomoc při pořádání akcí, zhodnocení aktivit uplynulých a příprava
kalendáře s pevnými termíny kulturních akcí na rok 2019. Na setkání se složkami se můžeme těšit na prezentace. JSDH se pochlubí
svými opravdu vynikajícími výsledky, ZKS zhodnotí také svoji práci. Pozadu nezůstane ani SK Zátor.
20 hodin: Od 20:00 hodin následuje posezení u jazzové hudby
s občerstvením.
Srdečně zve starostka obce Ing. Salome Sýkorová

Znovuotevření bývalé evangelické kaple
neděle 30. 9. 2018 v 17 hodin
Vernisáž výtvarných prací paní Růženy Urbanové, kulturní program, občerstvení zajištěno.

Volby do zastupitelstev obcí
pátek 5. října a sobota 6. října 2018

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

Vernisáž dětských prací ZUŠ
Krnov
19. 11. 2018 v 17 hodin v sále KD
Výstava potrvá do 30. 11., potom bude přemístěna do kapličky.

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

Štěpánská zábava
středa 26. 12. 2018

Vánoční bruslení
čtvrtek 27. 12. 2018

Vánoční koncert
sobota 29. 12. 2018

Zmrzlík
úterý 1. 1. 2019 ve 14:00

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
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