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V roce 1919 byla naše obec elektrifikována.
Vážení spoluobčané
Rok 2019 by měl, dle všech předpovědí, být lepší než ten nedávno minulý.
A to samozřejmě už jen proto, že zmizela zrádná osmička, tudíž přízeň osudu by
nám měla být nakloněna. Tak se necháme překvapit, ale pozor, nesmíme štěstí
vyplašit a měli bychom mu jít s veselou
a otevřenou myslí naproti.

Slovo starostky

A pokud se ptáte, co nás čeká v Zátoru,
myslím, že se můžete těšit na spoustu kulturních i společenských
akcí. Některé z nich jsou již vepsány do našeho stolního kalendáře.
První událostí bude otevření dlouho očekávaného Sportovního
areálu, který vyvolal tolik různých diskuzí. Stavba bude dokončena koncem března a průběžně vybavována v souladu s požadavky SK, JSDH, složek, občanů. Věřím, že bude sloužit nám všem,
zejména však mladé generaci. Stavba má dostatečné sociální zázemí k tomu, aby se zde mohly konat sportovní utkání, soutěže,
soutěže v hasičském sportu, různé akce pro širokou veřejnost.
K dispozici bude moderní posilovna, malé wellness s vířivkou
a dvěma saunami, prostorné kabiny pro sportovce a velká klubovna. Budova může být využívána i jako školicí středisko, nebo
místo pro různá sportovní soustředění. Je tedy na Vás, občanech
naší obce, jaké další využití pro stavbu naleznete.
Projekt vznikal postupně od roku 2009 a zaznamenal spoustu
změn. Výsledek budete moci sami již brzy posoudit. Zastupitelstvo obce bylo vedeno snahou multifunkčního využití s důrazem
na mládež, pohyb, sport a kolektivní hry. Chtěli jsme nabídnout
alternativu možného trávení volného času, zdravý způsob života,
podporu pohybu, sportu, kolektivních her.
Dalším velkým úspěchem je získání finančních prostředků z česko- polského projektu gminy Chrzastowice a obce Zátor „Radost
z rozvoje spolupráce na česko – polském pomezí.“ Získali jsme 261
613 EUR, spoluúčast obce činí 10%. Projekt bude trvat 36 měsíců.
A ptáte se, co se skrývá pod tímto názvem? Především kvalitní a velmi náročná práce naší školy, kde celý projekt vznikal
a jeho realizací získají žáci i pedagogové nové aktivity, nové
pobídky, nová řešení. Řešení tkvící v propojení činnosti školy
s aktivitami všech našich složek, pochopitelně těch, které budou mít zájem se do projektu zapojit. Cílem je přece přinést
radost, zkušenost, přátelství a spolupráci. Budou to náročné
tři roky, ale moc se na ně těším. Ti, kteří se chtějí blíže seznámit s projektem, naleznou článek uvnitř tohoto zpravodaje.
A v každém dalším najdete nové zprávy z průběhu projektu i možnosti, jak se můžete zapojit i Vy.

V novém čísle najdete:
 Změna jízdního řádu
 Změna sazby místního poplatku
 Právní a ekonomické poradenství
 Nastupuje mobilní rozhlas a esemesky
 Hrad Zátor v ohrožení?
 GDPR a činnost místních spolků
 Ze života obce
 Okénko pro chytré hlavy a hlavičky
 Příroda kolem nás
 Občanské záležitosti
 Pozvánky

Aktuální informace
Odstartoval nový česko-polský
projekt
Po úspěšné česko-polské spolupráci v předchozích letech přišlo
vedení Základní školy Zátor s dalším návrhem a vypracovalo
nový projekt s názvem „Radost z rozvoje spolupráce na česko
-polském pomezí“. Projekt byl krajskou komisí doporučen, následně schválen Evropskou unií (EU) a zastupitelé obce mu na
svém prvním letošním zasedání rovněž dali zelenou.

Cílem tohoto projektu je vyhledávání a zapojování místních
komunit (spolků), institucí a veřejnosti do mimoškolních záIng. Salome Sýkorová jmových aktivit mezi obcí Zátor (s rozšířením na mikroregion
starostka obce Zátor Krnovsko) a gminy Chrzastowice (společenství 9 obcí u Opole).

„Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I když si je člověk zachová v srdci, žel přírodě,
nezachová si je v kolenou.“
Jan Werich český herec, dramatik a spisovatel

2

leden
únor

Zátorský

zpravodaj

Jeho smyslem je zvýšit intenzitu příhraniční spolupráce, rozvoj česko-polských vztahů a partnerství mezi obcemi.

Pracovníci projektu od letošního roku do roku 2021 připraví a následně zrealizují 30 akcí pro školy, spolky a širokou veřejnost v obou
těchto česko-polských regionech. Dále vytvoří spoalečné česko-polské webové stránky, kde vznikne virtuální databáze - partnerská
síť zapojených subjektů. „Díky tomu bude veřejnost informována
o všech pořádaných aktivitách a možnostech spolupráce,“ uvedl ITC
pracovník projektu Petr Náhlý.

v příhraničí, Přístavba školní jídelny, Zateplení školy, Angličtina
v praxi v ZŠ Zátor, Podpora rozvoje funkčních gramotností v ZŠ Zátor, Sběrný dvůr v obci, Zakoupení svozového vozu, Bezdrátový rozhlas-protipovodňová opatření, Zateplení obecního úřadu, Výstavba
víceúčelového hřiště nebo Výstavba atletického oválu. Celková hodnota těchto projektů obce Zátor financovaných z fondů EU přesáhla
43 miliónů korun.
O chystaných aktivitách tohoto projektu vás budeme průběžně seznamovat v každém vydání Zátorského zpravodaje.

Na setkání složek obce, které se uskuteční v úterý 26. února v 17
hodin, bude nový projekt spolkům představen a budou otevřeny
možnosti spolupráce jak na akcích vzdálenějších, tak těch, které se
budou konat již brzy. Během tří let jsou plánovány příměstské tábory, výměnné pobyty, sportovní klání, různé kulturní akce, setkávání
zájmových skupin, workshopy i tvořivé dílny. „Věříme a uděláme vše
proto, aby projekt přinesl občanům všech věkových skupin zábavu, zájmové, kulturní a sportovní vyžití a hlavně radost ze společně
stráveného času s našimi nejbližšími zahraničními sousedy,“ poznamenala koordinátorka aktivit projektu Martina Vodičková a dodala:
„Těšíme se, že se kromě spolupracujících subjektů zapojí i široká veřejnost – aktivní občané, rodiče i senioři, kterým nabízíme možnost
ukázat svoje dovednosti a předat zkušenosti mladší generaci v rámci
společných zájmových aktivit.“
Tento projekt navazuje na předchozí pro obec prospěšné evropské
projekty, které vedly k rozvoji obce a školy, mezi něž patří: Sport

I nterreg V-A Česká republika – Polsko
PROJEKT „Radost z rozvoje spolupráce na česko-polském pomezí“
Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001643
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Změna jízdního řádu
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Tlampače utichají. Nastupuje
mobilní rozhlas a esemesky
Hláška z jednoho klasického českého filmu říká: „Ona vesnice
se nám, mladý muži, změnila.“ Právě zaniká jedna neotřesitelná česká klasika. Obecní rozhlas v malých městech a vesnicích
nahrazují moderní technologie. Místo tlampačů teď mluví starostové z hlasových zpráv v mobilních telefonech, posílají esemesky nebo e-maily. Ti z nich, kteří si takzvaný mobilní rozhlas
pořídili, dokumentují na desítkách příběhů jeho výhody oproti
starým tlampačům.

Upozornění na změnu sazby
místního poplatku
Dle OZV č. 2/2018 je sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2019 - 550,-Kč /
osoba/objekt/byt.

Hlášení z amplionů ustupuje z vesnic spolu s tím, jak se rozšiřují
mobilní telefony a také jak „mládnou“ důchodci. Dnešní sedmdesátníci mají k novým technologiím úplně jiný vztah, než měli
stejně staří lidé ještě před patnácti dvaceti lety. Starostové také
přidávají zkušenosti s tím, jak nová plastová okna v domech znemožňují poslech rozhlasu. Nástup mobilních technologií v tomto prostředí se tak stává nevyhnutelným.
Do schránek jste dostali leták s nabídkou, jak ještě zlepšit informovanost občanů. Zamyslete se nad tím a rozhodně nám dejte
vědět, co si o této možnosti myslíte.

Hrad Zátor v ohrožení?
Máme informace, že na našem hradě kope spousta „zlatokopů“ načerno. Ačkoliv je nálezce historického předmětu povinen
svůj objev odevzdat, často si kovový skvost ponechá a spěchá
s ním za překupníky na černý trh, nikoliv do muzea. Jsou to pro
nás všechny nenahraditelné ztráty.
Ve Vídni a v Mnichově se na aukcích a na burzách objevují věci
z České republiky, z moravských lokalit. Ztrácíme tím archeologické kulturní dědictví, které je nejen statkem celého národa,
ale v podstatě se týká celé Evropy,“ smutně připouští Pavel Kouřil z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.
Je mi to moc líto.
Jana Kadlčíková

Právní a ekonomické
poradenství:
Vždy v pondělí od 15 - 17 hodin na OÚ Zátor.

11. 3. 2019, 8. 4. 2019, 6. 5. 2019, 10. 6. 2019

Soutěž o nejhezčí zahrádku,
okno a skalku pokračuje.
Těšíme se
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GDPR a činnost místních spolků
Místní spolky, ať už jsou to hasiči, fotbalisté, zahrádkáři, myslivci, ochotníci či klub
žen, má snad každá obec. V souvislosti
s nařízením GDPR měli i členové těchto
spolků několik otázek na Úřad pro ochranu osobních údajů, který odpovědi na ty
nejdůležitější zveřejnil v rubrice „Často
kladené otázky k činnosti spolků“. Dozvíte se v ní, že pro vedení seznamu členů
spolku není třeba souhlasu, jelikož pravidla pro vedení evidence členů spolku
stanoví přímo občanský zákoník v § 236.
Jedná se tedy o splnění právní povinnosti
v souladu s čl. 6 odst. 1, písm. c) obecného
nařízení GDPR. GDPR nebrání ani použití

dobrovolně sdělených čísel telefonů a emailů, např. pro zasílání pozvánek či nekomerčních sdělení (zpravodajů), které se
realizuje na základě oprávněného zájmu
spolku pod písmenem f) výše citovaného
článku 6 GDPR. Pro běžné činnosti spolku
tak není třeba souhlasu členů, avšak situace je jiná, pokud by došlo ke zveřejnění
seznamu členů, ke kterému je souhlasu
členů již třeba, jelikož to říká § 236 OZ.
Souhlasu není třeba ani při zveřejňování
fotografií z pořádaných společenských
akcí, veřejných vystoupení, na nichž jsou
zachyceni návštěvníci akce a širší veřejnost. Zde se nejedná primárně o proble-

matiku ochrany osobních údajů, ale o postup podle § 84 a násl. OZ, který upravuje
pořizování podobizny. V případě veřejně
provozovaných aktivit, např. u sportu, je
možné zveřejňovat např. jmenné údaje
spolu s fotografií hráče rovněž bez jeho
souhlasu, jelikož určitá forma prezentace
je nezbytná a přirozená a je dovoleným
zpracováním na základě oprávněného zájmu sportovního klubu. Odpovědi na další
otázky týkající se činnosti spolků si můžete přečíst:
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/gdpr/gdpr-a-cinnost-mistnich-spolku.
aspx

Ze života obce
Čaj o páté – Temný večer
14. 12. 2018 sedmáci
uspořádali
Čaj
o páté. Vybrali si téma
Temný večer. Světla
v sálu obecního úřadu
byla ztlumená na minimum, aby sál mohly
osvětlit svíčky. Program
byl pestrý. Sedmáci
tancovali ve tmě se svítícími náramky, hosté
mohli soutěžit v házení
svítících náramků na kužely nebo si zatancovat
podle videa na známou
píseň. Pro odvážné byla
nachystaná stezka odvahy a na závěr tradiční
tombola. Nechybělo ani
dobré jídlo a pití. Sedmáci děkují všem za podporu.

Vánoční koncert „Barokní Vánoce
Vánoční koncert „Barokní Vánoce“
v sobotu 29. 12. 2018 byl opravdu bohatě navštívený. Věřte, že váš zájem pořadatele hodně potěšil. Pokaždé se vám
snažíme zprostředkovat hezký zážitek
a zajistit, aby k nám přijel soubor „Campagnuollo barok ancamble“, nebylo vůbec
jednoduché. Tvoří ho interpreti působící
v předních hudebních a kulturních centrech Moravy a Slezska. Vedoucím je pan
Martin Jakubík. Soubor vystupuje v základním obsazení: zpěv, housle I+II, varhany + basso continuo – fagot, violoncello,
kontrabas. Dle předepsaných partů autorem vystupují také: viola, flétna, hoboj,
trubka, lesní roh, komorní sbor aj.
Do Zátoru přijeli už brzy odpoledne
a po zkoušce se šli ohřát na faru. Nástroje zatím zůstaly zamčené v kostele, jejich
cena je totiž daleko vyšší než velmi drahý
automobil. Soubor Campagnuollo Barok
Ancamble ve snaze o co největší autenticitu využívá špičkové kopie barokního

varhanního pozitivu, což umožňuje provádět komorní hudbu i v místech, kde varhany nikdy nezazněly. Srdce posluchačů
si získala sopranistka Anna Sokolová. V
závěru jsme si společně zazpívali koledy
Tichá noc a Narodil se Kristus Pán. Zazněly
i naše varhany. Koncertem provázel
osvědčený Martin Bodešínský.
Nádherně vyzdobený kostel, krásné jesličky, vlídné přijetí pana faráře, chutné
občerstvení – svařák a věnečky, to všechno dohromady návštěvníkům obohatilo
Vánoce.

Výtěžek z dobrovolného vstupného se
využije na opravu našich starobylých varhan. Však už je nejvyšší čas. Představte si,
že hned na počátku tohoto roku elektrický motor u varhan vypověděl definitivně
poslušnost. A nastal problém. Víte, kdo
je kalkant? Kalkant (z latinského calcere –
šlapat) je člověk obsluhující měchy, které
vhánějí vzduch do varhan, a to zpravidla
šlapáním na příslušné páky. U nás v Zátoru
se páky obsluhují rukama. A je to pořádná
dřina. Takže na milost zatím přišly klávesy.
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Aktivní občané se představují
Kdo vlastně jsme?
My sami si říkáme Aktivní občané Zátoru.
Věříme, že občané Zátoru o nás již určitě
slyšeli. Ve spolupráci s obcí a dalšími volnočasovými složkami obce pořádáme
a pomáháme na několika kulturních, společenských a sportovních akcích (koncerty, divadla, zájezdy, besedy, atd.). Je nás
spoustu, na každé akci jsme taky trošku
jiná parta, ale vždy se srdcem Zátoráka.
O několika našich akcích se dočtete více
dále.
Co je naším mottem?
Chceme, aby naše obec žila!
Co je naší myšlenkou?
Snažíme se nelenit a stále něco konstruktivního vymýšlet pro zvyšování kvality
života v naší obci. Jelikož nejsme žádné
sdružení, nemáme právní subjektivitu,
zkrátka jsme jen místní nadšenci, naše záměry a nápady finančně podporuje obec
Zátor a občané. Výdělek z akcí, které pořádáme, se snažíme poté zpětně věnovat
do rozvoje obce, především pro ty nejmladší. Proto zvelebujeme a vybavujeme
dětské hřiště či jiné prostory v obcí sloužící k trávení volného času dětí. Z výdělku
realizujeme také dětský den. Ani letos

neuděláme výjimku a dětský den bude finančně zajištěn z výdělku prvního obecního plesu. I proto jsme rádi, že vám pestrá
nabídka jídla a pití chutnala.
Před několika měsíci nás napadlo, jak
sklepní prostory využít jako vinný sklep.
Reprezentační ples obce byl nejvhodnější
příležitostí, kdy jej představit našim občanům. Jsme nesmírně rádi, že jste náš
nápad ocenili. Celé sklepení prošlo velkou
rekonstrukcí, abyste právě Vy, návštěvníci
obecního plesu „Ve znamení růže“, mohli
být prvními, kteří si tu přiťuknou sklenicemi dobrého vína. Našemu srdci je nejbližší
pořádání dětského dne. Je pravda, že dět-

ský den u nás v obci vždy byl. Pohádkový
les u kanálu však začínal být pro velké
množství dětí a rodičů malý. Proto jsme se
rozhodli využít krásných prostor v centru
obce. Již jsme zde uspořádali dva povedené ročníky. Na co jsme však právem hrdi je
to, že se nám vždy podaří zapojit všechny
složky obce, které svým dílem rády pomohou.
Jak jste si již všimli, máme rádi detaily.
Téma proto nemůže chybět. V minulém
roce jsme se převlékli za piráty, letos Vás
také nezklameme a tentokrát se inspirujeme pohádkami.
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Na fotografii vidíte část ze skupiny Aktivních občanů, kteří uspořádali Pirátský dětský den 2018.
Vánoční bruslení je již tradiční událostí
na konci kalendářního roku. Tuto tradici
započal hokejový klub Zátor a my v této
sportovně-společenské události pokračujeme. Snažíme se této události dát přidanou hodnotu a vymyslet dětem aktivity
a doprovodný program. Nezapomínáme
ani na dospělé, zajišťujeme pitný režim
v podobě domácího svařeného vína
a čaje. Každý rok se nás sejde kolem stovky občanů a přejeme si krásné prožití svát-
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ků vánočních a pohodový vstup do nového roku. Letos tomu nebylo jinak…

a uspořádaly soutěž o Nejlepší „buchtu“
Zátoru.

Vesnická zabíjačka patří ke každé správné
obci. Pro nás to byl v roce 2017 ovšem začátek všeho! Na této akci jsme zjistili, že
když se chce, dokážeme skoro nemožné
a vydělali jsme si první finance na realizaci
dětského dne v létě. Stmelili jsme se a zároveň zjistili, že jsme skvělá parta a taky
obec. Můžeme tvrdit, že „naše“ výrobky
chutnaly všem a následující rok bylo strávníků ještě více. A ke každé zabíjačce patří i buchty, přidaly se k nám dámy z ČČK

Dračí lodě, to je velkolepá akce v Leskovci nad Moravicí. Rozhodli jsme se do této
soutěže zapojit. V minulém roce byla obec
Zátor natolik výjimečná, že měla v soutěži
tři lodě. To svědčí o tom, jak je Zátor aktivní obcí a není to ničím jiným než aktivními
lidmi. O tom také svědčí krásné umístění
v soutěži Vesnice roku.
Jiřina Míčková

Zátorský Zmrzlík
1. ĺedna 2015 se vydala naše rodina Románkova (po pěkném Silvestru) v Zátoru na otužileckou výpravu do řeky. Byla legrace
a ledové vykoupání bylo v ledové tříšti parádní. Jenže nás přitom
vyfotila paní Renata Kopecká a fotky s komentářem uveřejnila
v Zátorském Zpravodaji. Příznivý ohlas způsobil, že jsme ve spolupráci se Zátorským klubem seniorů a Obcí Zátor založili tradičního každoročního Zátorského Zmrzlíka. Zájem otužilců se rozšířil na 16 až 18 a zejména setkání občanů v tento první den roku
nabyl nebývalé účasti, která se každým rokem značně zvyšuje.
Všechny další ročníky se již konaly na „kanále“ u tzv. „Elektrárny“, protože zde je mnohem více vody a dá se v ledové tříšti plavat. Ve druhém ročníku jsme museli led nejprve rozbíjet. V roce
2018 bylo konání čtvrtého ročníku Zátorského Zmrzlíka výrazně
zdařilé. Účast občanů nejen obce Zátor a otužilců byla opravdu
výrazná. Dobré pití a občerstvení potěšilo všechny účastníky.
Tato akce první den v roce začala být tradiční a stala se neodmyslitelnou součástí zahájení Nového roku v obci Zátor. Setkání občanů, dobrá nálada, legrace a legrační kostýmy otužilců, sounáležitost občanů první den v roce a podpora odvážných otužilců, se
nedá slovy přesně vyjádřit. Ostatně i účast médií i amatérských
fotografů ukazují úžasnou atmosféru této akce. Již se těšíme
na další ročník 2019, ovšem jako vždy, musím jít příkladem a být
v ledové vodě první.
RNDr. Zdeněk Románek
předseda Zátorského klubu seniorů
Počasí vůbec nebylo zimní, odpoledne začal foukat nepříjemný
vítr, ale po sněhu nebylo ani památky a teplota se spolehlivě držela nad nulou. Zátoráci se už popáté sešli, aby žasli nad odvahou otužilců, kteří se tentokrát do studené vody ponořili dvakrát
a ještě v druhém kole našli dost sil, aby zapózovali před fotoaparátem pana Matušky. Diváci zachumlaní v teplých bundách jim
nadšeně fandili.
Senioři si tentokrát vzali na pomoc ČČK a dobře udělali. Občer-

stvení bylo nápadité a pro přejedené žaludky po Vánocích velmi vhodné. A tak jsme si mohli vybrat chleba se sádlem, chleba
se škvarkovou pomazánkou nebo chleba se sádlem a škvarky.
K tomu výborné jednohubky, sůl, cibule nakrájená na proužky,
okurky a jako ohříváček svařák a čaj.
Je hezké, když tolik lidí společně s dobrou náladou vykročí do
nového roku. Poděkování patří odvážným otužilcům, pracovitým pořadatelům i dobře naladěným hostům.
Jana Kadlčíková
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Navštívili vás letos Tři králové?
Charita v Krnově organizovala již 19. ročník Tříkrálové sbírky ve více než 20 obcích
a městech a vykoledovala o 183 Kč více než
v loni, což je 394 575,- Kč. Přes úspěšnost
koledování v menších obcích se zvláště
v Krnově pro nedostatek koledníků stále nedaří navštívit všechny domácnosti.
V průběhu sbírky procházely skupinky Tří
králů složených z dobrovolníků a to jsou
lidé různých profesí, z různých oblastí,
zaměstnanci Charity, duchovní, studenti, děti a přáli požehnání, zdraví, pokoj
a štěstí s prosbou o příspěvek do pokladničky. Děti svou přítomností vykouzlily
mnoha lidem úsměv ve tváři.
Navštívili vás letos Tři králové? Ne každý dokáže otevřít dveře svého domova,
svého srdce a podílet se na pomoci nemocným, osamělým a potřebným. Vždyť
z výtěžku Tříkrálové sbírky pravidelně
Charita Krnov nakupuje např. kompenzační pomůcky. Za loňský rok eviduje 150
lidí, kterým pomohla zapůjčením polohovacího lůžka, kyslíkového koncentrátoru,
invalidních vozíků, chodítek a dalších pomůcek. Do terénní pečovatelské služby
byly zakoupeny mobilní koupací vany
a sprchy, které pravidelně s velikou radostí využívají klienti trvale upoutaní na
lůžko. Každému, kdo zaklepe na dveře
Charity Krnov, je o t e v ř e n o !
Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisí-

ců lidí ve všech koutech republiky, často
i v obcích o několika desítkách obyvatel.
Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí v České republice. Spojuje generace, zachovává tradici a učí nás nebýt
lhostejným k druhým.

Společné úsilí a štědrost dárců vyneslo
v jednotlivých obcích a městech tyto částky. Bohušov 16 559 Kč; Brantice 8 106 Kč;
Kč; Hošťálkovy 9 350 Kč; Jindřichov 210
Kč; Krasov 1 443 Kč; Krnov 149 517 Kč; Lichnov 19 915 Kč; Liptaň 5 360 Kč; Město Al-
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brechtice 58 327 Kč; Třemešná 21 072 Kč;
Úvalno 11 745 Kč; Vysoká 7 045 Kč; Zátor
30 447 Kč; Rusín 7 327 Kč; Slezské Rudoltice 10 512 Kč; Osoblaha 14 753 Kč; Slezské
Pavlovice 4 284 Kč; Hlinka 3 113 Kč; Dívčí
Hrad 9 154 Kč; Janov 4 680 Kč; Petrovice
1 656 Kč.
Všem koledníkům přejeme, aby se jim po
celý rok dařilo mít v srdci lásku, kterou při

svém koledování s velikou radostí rozdávali.
Kolektiv pracovníků Charity Krnov
https://krnov.charita.cz/zpravy-a-aktuality/zpravy-z-charity-krnov/navstivili-vas-letos-tri-kralove/
Podívejte se, kolik se letos našlo koledníků v Zátoru. Celkem 7 skupinek. Obdivuhodné! Protože jsem také dříve chodila

Úspěch zátorské posilovny
V sobotu 22.12. 2018 uspořádal oddíl silového trojboje vánoční
cenu města Krnova v disciplíně benchpres na lavici. Tyto závody
jsou velmi populární. Soutěží se způsobem, že nejvyšší dosažený výkon se přepočítá na body Wilks. Startovalo se ve třech kategoriích: žen, juniorů a mužů. Ze Zátorské posilovny se za juniory zúčastnili Michal Lant, který zvedl 113 kg, Marek Kucharski
128 kg. Z mužů se zúčastnil Radek Procházka, který zvedl 165 kg
a Pavel Kubeš 145 kg. V průběhu soutěže byly k vidění velmi
hodnotné výkony. Všem děkujeme za účast a přejeme hodně
sil do dalšího ročníku.
Zátorská posilovna
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jako vedoucí skupinky, vím, že je to činnost velmi náročná. Zátoráci jsou štědří,
v kasičkách se našlo zase více než loni, celkem 30. 447,- Kč, loni to bylo 28.906,- Kč.
Naši úctu si zaslouží všichni, děti i dospělí.
Jejich i vaší zásluhou se Zátor zařadil mezi
ty obce, které přispěly nejvíce.
Jana Kadlčíková
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První obecní ples „Ve znamení růže“
První obecní ples organizovaný obcí Zátor a aktivními občany je již minulostí. Sobotní večer 16.2. se do zátorské kroniky
zapíše zlatým písmem jako úspěšně realizovaný obecní ples, který ukázal, že obec
Zátor může být pyšná a hrdá na to, že v ní
žije spousta aktivních občanů, kteří spojili
své síly pro blaho obce. Věříme, že všichni účastníci toho slavnostního večera dají
nám, organizátorům, za pravdu, že tento
obecní ples byl vydařený. Ke zdárnému
úspěchu a k příjemnému prožití tohoto
večera jistě napomohl nově vybudovaný
vinný sklípek v podzemí obecního úřadu,
bohaté občerstvení, široká nabídka nápojů, skvělá muzika a štědrá tombola. Fo-

tokoutek nám odhalil, že téma plesu „Ve
znamení růže“ ovlivnilo takřka všechny.
Sál tak hýřil rudými barvami, nechyběla
výrazná výzdoba a zároveň každý host
dostal od organizátorů rudou pozornost,
dámy byly polichoceny růží a pánové červeným drinkem. Celý výtěžek z této vydařené akce bude použit na realizaci dětského dne v parku u základní školy. Všem
hostům a sponzorům patří velké poděkování a pro organizátory již pomalu začíná
přemýšlení nad tím, jak měl vypadat druhý obecní ples, abyste se opět dobře bavili. Velmi rádi si vyslechneme i Vaše nápady
a podněty, jak ples zdokonalit.
Jiřina Míčková

První obecní ples byl výborný. Výborná
hudba a zpěvačky, profesionální obsluha
v baru, vynikající jídlo. Všechno bylo zakončeno ve sklípku, kde se o hosty staraly
veselé vinařky. Na hanbě nezůstal ani fotokoutek, u kterého se všichni dobře bavili. Většina účastníků odcházela spokojeně
s pěknými výhrami. V tombole jsme měli
150 cen. Děkuji všem sponzorům, všem,
kteří pomáhali s organizací plesu, zejména Aktivním občanům. Už teď se těším na
další obecní ples.
Salome Sýkorová
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Poznávejme svůj domov – vlastivědný seriál
„Vše v přírodě - každá květina, každý strom a každé zvíře nás může
mnohému naučit.“
Eckhart Tolle německý spisovatel

Skorec vodní je pěvec, který velikostí a zbarvením připomíná kosa černého. Má však nápadnou bílou náprsenku. Zpívá
i v zimě, ale my obyčejně slyšíme hlasité zurčení vody. Žije totiž
výhradně u čistých, na kyslík bohatých, rychle proudících vodních toků, a to zejména ve vyšších nadmořských výškách. Je to
mimořádný druh pěvce. Svou kořist získává téměř výhradně pod
vodou. Potápí se za ní do horských bystřin, do potoků a řek. Pod
vodou běhá za vydatné pomoci křídel po dně a buď odhrnuje
kamínky zobákem, nebo je odhazuje nožkou a sbírá kořist. Tou
jsou především bezobratlí živočichové. Na jeden ponor zde vydrží průměrně 5-10 sekund. Často sedává na balvanech, někdy
usedá přímo do vody, často se brodí v mělčinách. Typické je pro

něj podřepování, zejména těsně před odletem. Polétává zpravidla po celé délce toku.
Je zpravidla monogamní, páry spolu často setrvávají i po celý život. Hnízdo staví obě pohlaví v dutinách v březích, na mostech,
případně ve vhodných budkách, často jen několik centimetrů
nad vodní hladinou. Jedná se o kulovitou stavbu z mechu se
vstupním otvorem po straně. Pár stejné hnízdo opakovaně využívá po řadu let a v případě potřeby jej dostavuje, proto může
dosahovat průměru až 0,5 m.

Po dohodě s p. Matuškou budeme uveřejňovat snímky z přírody, abychom vám ukázali, jak je u nás doma krásně. Kolik míst
s nádhernými výhledy jsme ještě ani jednou nenavštívili. Rádi
otiskneme vaše zážitky a postřehy z výletů po našich kopcích.
Redakce ZZ
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Občanské záležitosti
Jubilanti leden-únor

Rozloučili jsme se

Milan Spáčil, Anna Kraváčková, Jarmila Málková,
Josef Hudeček, Antonín Kunášek, Bohumila
Bartoňková, Alice Malovaná

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

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

Okénko pro chytré hlavy
a hlavičky
Správné odpovědi na otázky z minulého čísla 93/2018:
1. Název sýru Gouda je odvozen od nizozemského město
v provincii Jižní Holandsko.
2. Hektolitr je sto litrů, proto to je 200 piv.
3. Prvočísla mezi 46 a 50 jsou – 41, 43, 47.
4. Sedmá planeta planetární soustavy Uran má jediná sklon
svými póly ke Slunci, nikoliv rovníkem.
5. Organická chemie, zabývající se strukturou, vlastnostmi,
přípravou a využitím organických sloučenin.
6. Popocatépetl, sopka v centrální oblasti Mexika.
Otázky:

Miroslav Duda
Růžena Židková

luce udělal závratnou kariéru: ve 24 letech byl generálem,
krátce po třicítce prvním mužem ve státě a na vrcholu svémoci ovládal většinu západní Evropy. Rychlý byl i jeho pád;
závěr života strávil ve vyhnanství?
2. Kolik nul má číslo bilión?
3. Zapiš číslem jeden mikrometr?
4. Jméno české spisovatelky, zakladatelky novodobé české
prózy, rozená Barbora Novotná, později Barbara Pankel (4.
února 1820 Vídeň – 21. ledna 1862 Praha – Nové Město) ?
5. V jižní části souostroví Ohňová země se nalézá (doplň),
kde svojí polohou vymezuje severní okraj Drakeova průlivu
oddělujícího Jižní Ameriku od Antarktidy?
6. Správný název životovědy, která zkoumá život, zabývá
se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů
v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, až
po celé ekosystémy – tedy společenstva mnoha populací
různých organismů a jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich
životnímu prostředí?
Správné odpovědi najdete v dalším čísle.

1. Jméno Francouze, který během Velké francouzské revo-

Z minulosti
Po 1. světové válce bylo jasné, že bez elektrifikace by nový stát zaostával. ČSR se
do budování robustní elektrické soustavy
pustilo ještě předtím, než byly definitivně
stanoveny jeho hranice. Díky Elektrotechnickému svazu československému vznikl
potřebný zákon, který byl Národním shromážděním přijat v červenci 1919. Vděčíme za to elektrotechnikovi a tehdejšímu
předsedovi svazu Vladimíru Listovi, klíčovému muži nejen v procesu vzniku české energetické soustavy. Byl vynikajícím
technikem s mezinárodním vzděláním, renomé a zahraničními kontakty. Byl natolik
obratný a schopný, že se mu podařilo sehnat podporu pro zákon o elektrizaci ve
výši 75 milionů korun pro první desetiletí.
Za systematickou elektrizací českých zemí
paradoxně nestály požadavky průmyslu,
který si byl schopen dostatečně levnou
energii obstarat sám, ale nároky tehdy dominantního agrárního sektoru. Nedostatek pracovních sil (po válce) vedl k tomu,
že sedláci hledali náhradu lidské práce ve
strojích. Začaly tak vznikat malé elektrárny s lokálními distribučními sítěmi.
Nově vzniklé a vládou podporované energetické společnosti vystavěly až 500 kilometrů rozvodných sítí za rok.

Stát dokázal žadatele o elektřinu vhodně
vtáhnout do procesu výroby a distribuce. Obec hradila stavbu vedení do jejího
katastru z takzvané primární sítě, přípojku, stavbu trafostanice a rozvod po obci
k odběrateli. Rozvod po pozemku
a v domě byl v režii uživatele. Na elektrifikaci si obec většinou půjčovala, obvykle
u příslušné okresní hospodářské záložny
se splatností až 30 let, a nebyly to malé
částky. Přijetí elektrifikace zastupitelstvem obce trvalo rok či dva, vlastní realizace byla rychlá, nepřesahovala dvouroční lhůtu.
Občané se k podobnému kroku nezískávali snadno kvůli vysokým finančním nárokům. Nakonec však elektřina vítězila,
neboť v tom hrály pozitivní úlohu ekonomické zájmy místních podnikatelů a provozů, které se už bez elektřiny mohly jen
těžko obejít.
V našich zemích se spustil boom malých
vodních elektráren (u mlýnů, pil atp.). Často miniaturní provozy, kterým energetici
hanlivě říkali krcálky, s využitím nespolehlivých a někdy i na tehdejší dobu vysloveně nebezpečných strojů vyráběly obvykle
stejnosměrný proud nejen pro daný podnik, ale i přilehlou vesnici. V Loučkách byla
turbína v továrně – dnešní IKTUS – a elektřinu dodávala i do vesnice.
Od té doby, co se rozsvítila v obci první
žárovka, se pohled jejích obyvatel na svět

Autor: RNDr. Zdeněk Románek

značně proměnil. Většinová populace
prakticky nerozuměla tomu, jak elektřina
funguje, ani tomu, jak může být i životu
nebezpečná. Inženýr Vladimír List vzpomínal: „Když se stavěla první elektrická
dráha z Tábora do Bechyně, přišel jsem
jako mladý inženýr navečer do venkovského hostince a naslouchal jsem rozhovoru
hostů o elektrice. Starosta vykládal: „To,
že elektrika svítí, tomu rozumím. Elektrárna pumpuje dráty olej až do lampičky a
ten v ní hoří, že by však takový olej vytáhl
celý vlak do našeho kopce, tomu nerozumím. To se ti inženýři jistě zmýlili.“ To bylo
léta Páně 1902.
Obavy vyvolávaly také články, které se
kvůli plynárenské lobby objevovaly čas
od času v novinách a časopisech, a varovaly před nebezpečím elektřiny pro oči lidí
kvůli ostrému světlu, před nebezpečím
podávání jídla pod elektrickou žárovkou,
jejíž střepy by se mohly dostat do talíře
a způsobit i vážné poranění.
Elektřina přesto měnila mezi dvěma světovými válkami i každodenní život, kdy už
byly běžné elektrické vysavače, žehličky,
sporáky, ohřívače, radiopřijímače a v některých domácnostech i elektrické pračky
a chladničky. Elektřina měnila vše.
V roce 1918 přitom elektrická síť vypadala ještě zcela jinak, než jsme dnes zvyklí.
Elektrifikace probíhala na místní úrovni,
často v režii městy vlastněných nebo sou-
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Obrazně řečeno, každý pracoval na svém
elektrickém písečku. Jinak to ostatně zpočátku ani nešlo, protože většina zdrojů
vyráběla stejnosměrný proud, který se nedal přenášet na větší vzdálenosti.
Postupně začalo přibývat i soustav se
střídavým napětím, a i proto bychom
vlastně až do let první republiky neměli
vůbec mluvit o jedné síti, ale sítích. Užívaly se různé hodnoty napětí a u střídavého
proudu i různé hodnoty kmitočtu. Až do
konce Rakouska-Uherska se stavěly trojfázové elektrárny na střídavý proud a stále ještě i stejnosměrné elektrárny (často
kvůli tomu, že část výroby bylo pak možné skladovat v akumulátorech).
Na začátku historie naší republiky bylo
na našem území zhruba jeden a půl tisíce
kilometrů elektrického vedení. Na konci
první republiky to už bylo zhruba 37 tisíc
kilometrů.
Po první světové válce měla k elektřině
přístup zhruba třetina obyvatel Čech, Moravy a Slezska, v roce 1938 už to bylo asi
90 procent obyvatel. Elektřina přitom ještě nebyla zavedena do zhruba 30 procent
obcí. „Tmavých míst“ bylo méně na Moravě, která v postupu elektrifikace vedla už
na začátku 20. století.
Na Slovensku byla situace poněkud komplikovanější. Podkarpatská Rus byla z působnosti původního energetického zákona vyňata.
Cena elektřiny na svícení v polovině 30.
let, když už k ní měla přístup většina obyvatel, se pohybovaly kolem tří korun za
kilowatthodinu (na topení či pohon strojů byly levnější tarify). Průměrný dělnický
plat v té době činil zhruba kolem 500 korun; úřednický plat byl asi dvojnásobný.
Pokud byste šli kolem krnovského gymnázia před sto lety, tak byste v oknech
tehdejší reálné školy zahlédli pouze mihotající se světélka vycházejících z petrolejových lamp.
Výdaje na vybudování osvětlení této školy
schválila městská rada v roce 1920. První
žárovky se ve školní budově rozsvítily 2.
října 1920. V přízemí budovy byly nákladem ve výši 2500 K. osvětleny deseti žárovkami dvě učebny. V prvním patře se ve
čtyřech učebnách rozsvítilo 20 žárovek,
jejich instalace stála 4500 K. a ve druhém
patře 5 žárovek v hodnotě 1000 K.
Výkon každé instalované žárovky byl ve
výši 100 svíček. V roce 1920 nebyl výkon
žárovek označován jak dnes, ale byl odstupňován v porovnání s počtem zapálených svíček.

Před 90 lety udeřil dosud nejkrutější mráz
Zima v sezóně 1928/1929 byla mimořádně
drsná. Zatímco prosinec byl ještě jen slabě
podprůměrný, v lednu už se začalo ochlazovat citelněji, a to až k –29°C. Ve druhé
polovině ledna sice přišlo krátké a mírné
oteplení až na 4 stupně, ale jinak byly
v lednu i v únoru teploty celou dobu pod
nulou. S únorem pak přišel rozhodující
a zdrcující úder zimy. Jak k tomu došlo?
Podle dobových záznamů panoval v led-
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nu 1929 kontinentální charakter počasí.
Oblast střední Evropy byla pod vlivem
rozsáhlé tlakové výše se středem daleko na severovýchod od tehdejšího Československa. Po jihovýchodním okraji
této tlakové výše k nám proudil mrazivý
vzduch z Ruska. Zároveň ale počasí u nás
ovlivňovala tlaková níže se středem nad
severní Itálií, která zemi zásobovala častým sněžením. Sněhová pokrývka pak při
vyjasnění nedovolila ohřátí vzduchu teplem z půdy a přispěla k udržení extrémně
nízkých teplot.
V únoru se pak střed tlakové výše přesunul nad Finsko. Rozsáhlý výběžek vysokého tlaku zasahoval až do jižní Francie
a prakticky zcela zablokoval přísun teplejšího vzduchu od Atlantiku. Golfský proud,
který jinak chrání Evropu před extrémy,
za této situace neměl absolutně žádnou
šanci. V mrazivém a také suchém vzduchu, který měl svůj původ na Sibiři, padaly
teploty k hodnotám, jaké tehdy nikdo nepamatoval. V noci na 11. února panovaly
pro extrémní mráz ideální podmínky. Bylo
jasno, bezvětří a sníh.
Extrémní mrazy zaznamenaly všechny
tehdejší stanice, teplota klesala nejčastěji
k –29 až –35 stupňům, ojediněle až k –40,
které hlásilo například Valašské Meziříčí.
Naopak ‚nejtepleji‘ bylo na severozápadě území s teplotami kolem –25 stupňů.
V centru Prahy bylo –27. V Třeboni měli
–41,5 stupně, v Opavě hlásili –41 stupňů,
Havlíčkův Brod –36 stupňů.

V pondělí 11. února 1929 v 8 hodin
ukazoval teploměr v Zátoru 36°C
pod nulou.
Kronikář v Ludvíkově zapsal: 1929 - dlouhá
a tuhá zima, mráz dosahoval až 40 stupňů
C. Veliké závěje znemožnily na dlouhou
dobu dopravu. Mnoho zvěře zahynulo
a stromů pomrzlo.
V kronice Nových Heřminov je zaznamenáno: Na tak krutou zimu jako v roce
1928/1929 si nepamatují ani nejstarší
obyvatelé obce. 11. února 1929 v 8 hodin
ukazoval teploměr 36 stupňů Celsia pod
nulou. V lese se našlo mnoho umrzlých,
prokřehlých, vyčerpaných a hladových
srn a jiné zvěře. Z 399 kusů obecních
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ovocných stromů při okresní silnici zmrzlo
201 stromů zcela, především třešní, a 103
stromů částečně, takže se musely prodat
jako dřevo na zátop. Také mnohé lesní
stromy, především jedle a smrky, kvůli
velké zimě uschly a bylo nutné je pokácet.
Kvůli této mrazivé katastrofě ztratila obec
dobrý zdroj příjmů z prodeje ovoce. Nové
vysazení stromů na místní okresní silnici
nebylo obci povoleno výnosem okresního úřadu v Bruntále, protože okresní výbor nechal stromy vysadit ve vlastní režii.
Stromy, které byly mrazem ušetřeny, smí
obec Nové Heřminovy dále využívat.
Někteří první osídlenci přišli do naší vesnice z Beskyd. Přečtěte si, co o zimě
1928/1929 napsal kronikář Karel Brumovský, řídící učitel v Horních Starých
Hamrech.
Okolo 15. prosince 1928 začaly mrazy do
poloviny ledna 1929, ale byly ještě snesitelné -20 až -26°C. Koncem ledna neobyčejně
zesílily a dostoupily vrcholu na Hromnice
2. února a 10. února, kdy dostoupily - 42°C.
Mrazy způsobily velké škody v lesích, na
polích, v chlévech
a sklepích. Ptactvo,
zvěř i srnčí mrazem hynula. Srnčí dostala,
ačkoli byla řádně krmena, tuberkulózu
plic. Pošlé kusy, které se našly, musely se
spálit, a ne do země zakopat, aby se tato
nakažlivá nemoc nemohla dále mezi zvěří
šířit. Ptactvo přilétalo k obytným stavením
a školská mládež byla vybídnuta, aby je
dle možností přikrmovala. Stav zvěře klesl
alespoň na 60 %. Zajíci přibíhali až do stavení, odkud se nedají odehnat ani zuřivým
štěkotem psů. V lesích pomrzly jedle, staré i mladé. Jehličí zčervenalo a odpadlo.
Nejstarší občané nepamatují, že by kdy
ve zdejších lesích od mrazů jedle pomrzly.
V mnohých chlévech, zvláště zděných,
mrzl i dobytek, pročež se muselo tam topit a dobytek přikrývat. Mnohým pasekářům pomrzly brambory ve sklepích úplně,
takže na jaře budou muset bramborovou
sadbu znovu zakoupit. Následkem tuhých
mrazů jezdily vlaky nepravidelně. Také
návštěva školy trpěla, a mnohé děti přišly
polozmrzlé. Nejvzdálenější děti nemohly
vůbec školy navštěvovat. Mnoho lidí mělo
omrzlé uši, ruce i nohy. Pro velikou zimu
nevyučovalo se na zdejších školách v první části února.
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Kalendář akcí
Bleší trh - Klub zátorských seniorů
sobota 23. 3. 2019 v sále KD 14 hodin

Co je bleší trh? Podle původního významu je místem, kde lidé mohou prodat své použité věci. Označení bleší pochází ze středověku, kdy kníže nebo panovník přenechal darem oblečení prostému lidu. Jakmile se toto oblečení dostalo mezi lid, mohlo se s ním
obchodovat a tím dostala i leckterá blecha novou oběť.
PŘIJĎTE, VÁM ŽÁDNÉ TAKOVÉ NEBEZPEČÍ NEHROZÍ. URČITĚ SI VYBERETE! TĚŠÍME SE NA VÁS.

Travesti show – ženám k MDŽ
neděle 31. 3. 2019 v sále KD 17 hodin

Zápis dětí do 1. tříd
středa, čtvrtek 3. 4. a 4.4. 2019 v budově ZŠ Zátor

Pálení čarodějnic
středa 24. 4. 2019 ve škole

Tento zpravodaj vychází pravidelně v posledním týdnu každého sudého měsíce ZDARMA. Vzhledem k vymezenému rozsahu čísla
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- 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

