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V roce 1919 byla naše obec elektrifikována.
Vážení spoluobčané

Slovo starostky

Prázdniny jsou před námi a nás čekají
ještě dvě tradiční akce, Zátorské léto
a po delší odmlce Zátorské Eldorádo. Těšíme se na Vás, věříme, že nám
popřeje počasí a že si všichni vyberete zábavu, kterou máte rádi. Bohatý
program a pozvánku naleznete uvnitř
tohoto periodika. Jste všichni srdečně
zváni.

Bohužel se tentokrát musím věnovat i smutným událostem.
V poslední době jsem se setkávala s příslušníky Policie ČR, které samozřejmě v naší obci ráda vidím, podezřele často, ale tentokrát měli na starosti případy, které zahanbují ne výší škody,
ale způsobem a zaměřením těchto činů. Jednalo se nejprve
o poškození osobních vozidel občanů naší obce, poté následovalo poničení skřítka v zátorské kyselce. Bohužel jej dotyčné
osoby vytáhly na komunikaci před budovu a málem způsobili
dopravní nehodu, protože betonová socha byla na silnici málo
zřetelná. Naštěstí osádka vozidla byla natolik duchapřítomná, že
na poslední chvíli zareagovala a ještě skřítka odtáhla z cesty. Dalším nepříjemným překvapením bylo řádění vandalů na místním
hřbitově. Zneuctění hrobů, rozbité lucerničky, poházené květiny, věnce, odloupnuté fotografie z náhrobků. To byl výsledek
jejich řádění. A do třetice zcizení sítí na fotbalovém hřišti. To lze
také považovat za hrubý čin vandalů, protože sítě byly odřezány
a nedají se již dál použít.
Pevně věřím, že Policie ČR viníky vypátrá, protože neúcta
k mrtvým a vandalství na veřejných místech jsou odsouzeníhodné události. Je mi z toho smutno, ale doufám, že by toho nebyl
schopen žádný Zátorák. Barbarství tohoto druhu, i když vyčíslená škoda nebyla vysoká, je ta nejhorší, pro společnost nejnebezpečnější a morálně nejubožejší trestná činnost.

V novém čísle najdete:
 Jak se daří našemu projektu?
 Jak pomáhá mobilní rozhlas?
 Ucpaná kanalizace před školou
 Provozní doba sběrného dvoru
 Srdce v parku
 Kroužek Příroda a myslivost
 Den dětí
 Závod míru U23
 Jarní koncert
 Sportovní areál Zátor
 UNEKO CUP 2019
 Pozvánky

Prosím všechny občany, aby byli všímaví ke svému okolí a všechny podezřelé události nebo postřehy ihned hlásili přímo Policii
ČR. Děkuji předem za pochopení a pomoc.
Všem občanům naší obce přeji krásné nadcházející léto, školákům dlouhé prázdniny a všem sportovcům přeji příjemně strávené chvíle na našich sportovištích, které se pro vás letos nově
otevřely. A našim nejmenším? No přece bezpečnou hru na nové
školní zahradě. Milovníkům přírody krásné toulky zátorskými
stezkami, na které Vás zve spolek Bumblebees, a našim seniorům? Ať nepolevují ve svých aktivitách, protože kdo je aktivní,
nestárne.

Ing. Salome Sýkorová
starostka obce Zátor

„Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati
je vlastnost povah vznešených.“
Jan Amos Komenský
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Aktuální informace
Jak se daří našemu projektu?
Projekt Radost
Měsic červen byl ve znamení přípravy a realizací akcí. Přijali jsme
pozvání našeho polského partnera a vyrazili jsme do Chrzastowic na fotbal. Pro děti byl připravený turnaj, kterého se zúčastnilo dvanáct týmů rozdělených do dvou věkových kategorií.
Naši hráči si v turnaji vedli dobře a celkově se umístili na čtvrté
příčce. Nejužitečnějším hráčem turnaje byl vyhlášen Vít Ondrušek. Na prvním místě se umístil tým z obce Ozimek. Další akcí,
kterou připravujeme, je dvoudenní fotbalový workshop. Uskuteční se v Zátoru ve dnech 28.6. - 29.6. 2019 a naváže na turnaj
UNEKO CUP. V neděli 30.6. proběhne v ZŠ Zátor od 11:00 setkání
realizačního týmu projektu. Na programu je sjednocení termínů
a harmonogramu nadcházejících akcí. Od 14:00 začíná Zátorské
léto, kde očekáváme příjezd autobusu s vedoucími jednotlivých
složek z Chrzastowic. Toto setkání je zaměřeno na vytváření
partnerských vztahů a navazování kontaktů. Tato klíčová aktivita je propojena s vytvořením databáze partnerských subjektů,
která bude součástí webových stránek. V těchto dnech probíhá
spuštění a testování stránek na adrese www.projekt-radost.eu.
Cílem je vytvořit místo, které spojuje myšlenky, zdroje a lidi. Ve
veřejné části stránek jsou zobrazeny informace k projektu, ak-

cím, fotogalerie, komentáře, diskuzní fórum a ankety. Ve vnitřní
uzavřené sekci probíhá plánování jednotlivých akcí s partnery
projektu a realizačním týmem. O dalších chystaných aktivitách
našeho projektu vás budeme průběžně informovat jak v každém
vydání Zátorského zpravodaje, tak i na webových stránkách projektu.

Program Interreg 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

Jak pomáhá mobilní rozhlas?
MOBILNÍ ROZHLAS - zlepšujeme Zátor

Od února je v naší obci v provozu aplikace Mobilní rozhlas. Aktuality a informace jsou rozesílány občanům jak do e-mailu, tak chytrým
telefonům. Za dobu pěti měsíců bylo celkem odesláno přes 3340
e-mailů a 3450 zpráv. Mobilní rozhlas nám výrazně pomohl při pátrání po majiteli zatoulaného psa. Hned po zveřejnění podrobností
v rozhlase se majitel přihlásil. Velmi dobře se nám osvědčila uzavřená skupina pro mateřskou školku. Přes letní prázdniny se chystáme rozšířit tuto službu i do základní školy. Rodiče dětí budou včas
informováni. Děkujeme za vaši spolupráci, postřehy a fotohlášky.
UPOZORNÍTE, OPRAVÍME. DĚKUJEME.
Jak se přihlásit do Mobilního rozhlasu?
Písemný formulář na obci.
Na webové adrese www.zator.mobilnirozhlas.cz
Pro chytré telefony přes aplikaci Zlepšujeme Česko. Stáhnout ji
lze na adrese www.zlepsemecesko.cz
Petr Náhlý
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Ptáte se
Dne 9. 5. 2019 mě navštívil předseda Klubu seniorů Zátor pan RNDr. Zdeněk Románek s několika dotazy. Ty vyplynuly
z přátelského posezení, které organizovalo sdružení Bumblebees v uličce za DPS
čp. 86 Zátor.
Dovolte mi prosím, abych Vás seznámila
s obsahem našeho rozhovoru. Zápis, který mi pan Románek předal, je pro zájemce uložen na obci a mohou si jej kdykoliv
přečíst.
Jeho první otázka směřovala k možnosti
vybudovat posezení jako místo setkávání
občanů uprostřed horního Zátoru na pozemku obce.
Ano, můžeme vybudovat posezení. Diskutovali jsme o tom, kde by mohlo být.
Jednou z možností je výběžek u místní komunikace v dané lokalitě. Pokud kdokoliv
z občanů přijde s jiným návrhem, budeme
o něm jednat. Samozřejmě pozemek musí
být v majetku obce. Návrh předložím na
zasedání zastupitelstva dne 24. 6. 2019.
Druhá otázka se věnovala sociálním službám. Má obec přehled o osamocených
a potřebných občanech naší obce?
Přehled o těchto osobách máme prostřednictvím obvodního lékaře a sociálního odboru MěÚ Krnov. V současné době,
ve spolupráci s obcí a paní Wysogladovou,
která dováží obědy seniorům, máme další cenné informace. Zhruba od roku 2002
u nás fungovala služba Charity Krnov.
Navštěvovala tyto občany, prováděla objednané úkony, na které občan doplácel
minimální částku, protože mají dotované
ceny a navíc obec přispívala na tyto úkony 80 tisíc ročně. Jenže klientů ubývalo
a služba pozbyla smyslu. Po dohodě
s Charitou jsme spolupráci pozastavili.
Pokud opět vznikne potřeba, můžeme ji
znovu aktivovat.
Jakou roli zde hraje ČČK? Zde chci uvést
na pravou míru mé vyjádření, které jsem
zřejmě neobratně formulovala. ČČK Zátor čerpá každoročně příspěvek od obce
na svoji činnost. Já jsem samozřejmě tím
nemyslela, že je obec platí za to, že navštěvují staré a potřebné občany. Chtěla
jsem jen upozornit na to, že tady organizace existuje a že jejich obecnou náplní je zdravotní péče, prevence, školení,
předávání informací, sdružování lidí se
stejnými zájmy a samozřejmě společné
aktivity apod. Děkuji moc jejím členkám
a členům, že navštěvují naše seniory a že

Provozní doba
sběrného dvoru
úterý 15:00 - 18:00
čtvrtek 15:00 - 18:00
sobota (každá sudá) 9:00 - 12:00

o ně pečují. Vážím si jejich práce a ze srdce
jim přeji všechno nejlepší a hlavně pozitivní myšlení. Vždyť pomoc bližnímu v nouzi
je činnost blízká našemu srdci. Nemyslela
jsem to vůbec tak, že jsou za to placení.
Moc se všem členům ČČK omlouvám, nechtěla jsem nikoho urazit a příště si dám
pozor na způsob vyjadřování. Příspěvek
na činnost je příspěvek na aktivity, které
si sami realizujete a sami si rozhodnete,
jakým způsobem jej využijete. Všechna
naše sdružení, která v obci vznikla, fungují
na bázi dobrovolnosti a neziskovosti. Příspěvky z obce jsou jen na jejich podporu
a částečnou pomoc. Vedení obce si váží
všech dobrovolných aktivit, které se u nás
realizují, a nikdy bychom si nedovolili tímto způsobem znevažovat jejich činnost.
Sociální systém našeho státu se o tyto
občany stará formou příspěvků na nemohoucnost, vypláceného osobě potřebné,
nebo osobě, která o rodinného příslušníka pečuje.
Dále obec spolupracuje s panem farářem
Radimem Zielonkou, který pečuje o zátorské věřící, navštěvuje je v době nemoci,
pokud si to rodina, nebo dotyčný, přejí.
Zná jejich potřeby a strasti. Je vázán mlčenlivostí, ale pokud by se jednalo o pomoc bližnímu, je připraven pomoci.
Pokud se vyskytne problém potřebnosti, máme informaci od obvodního lékaře
MUDr. Herzingera a můžeme řešit konkrétní situaci, pokud si pomoc tato osoba
přeje, což bývá také dost velký problém.
Zaměstnanci obce již mnohokrát v případě potřeby zasáhli a pomohli. Jsou to
vždy okolnosti, kdy je třeba dodržet citlivý
přístup a respektovat soukromí každého
člověka.
Třetí otázka se týkala Zátorského fondu
pomoci a naděje.
Zřízení fondu není úplně jednoduchá záležitost. Fond musí někdo spravovat, vést
účetnictví, mít účet, upravenou legislativu
tak, aby bylo přesně jasné, za jakých podmínek a komu může prostředky vyplácet.
Pokud by se této aktivity chtěl někdo
ujmout, určitě by Vám vyšla vstříc a právní
pomoc poskytla zastupitelka obce Mgr.
Jana Kaděrková. Hlavním přispěvatelem
by mohla být obec Zátor a samozřejmě
dobrovolní dárci. Ale myslím si, že pro potřeby naší malé obce by byla administrace
fondu mnohem dražší, než výše poskytnutých příspěvků.
Myšlenka to není špatná, Myslím, že je
Ve sběrném dvoře odebíráme: kovy,
objemný odpad, papír, plasty, sklo
bíle a barevné, vyřazené elektro,
oděvy, oleje, bioodpad, nebezpečný odpad
neodebíráme: stavební odpad ( stavební suť, střešní krytinu, thermo
izolace, atd.) pneumatiky

možné hledat způsob řešení. Je třeba zjistit, zda návrh je podložen alespoň více jak
dvěma konkrétními případy, které by byly
vhodnými adepty na příspěvek z fondu
(osamocení, bez rodiny, s malým důchodem….), aby měl fond své opodstatnění.
Takové otázky dáváme do diskuze. Prosím o reakce na e-mail, telefon. Děkuji.
Další otázka směřovala k parkování v uličce za DPS.
K této otázce sděluji, že šířkové poměry
mezi komunikací a Zátoráčkem neumožňují zřízení parkování. Pokud tam občané
parkují, tak z vlastní iniciativy. Parkování
vozidel má mít každý zajištěno na svém
pozemku. Parkují tam zdarma, neplatí obci za pronájem plochy. V územním
plánu je plocha součástí komunikace
a funguje jako veřejná zeleň a je takto
i udržována. Pokud občané zatravněnou
část poničí svými auty, měli by ji na vlastní
náklady uvést do původního stavu.
Obecně k otázce oplocení.
Oplocení pozemku nemusí kopírovat
hranicí pozemku. Hranice vytýčená geodetem, vyznačená geodetickými body
a zapsaná na listu vlastnickém konkrétní
osoby, je tou hranicí. Potřeba oplotit pozemek vzniká majiteli, který chová hospodářská či jiná zvířata, majiteli, který chce
oddělit své soukromí, apod. Povinnost
oplotit pozemek ze zákona nevzniká.
Vlastnické právo je nedotčené a vlastník
musí mít na paměti, že k tomuto právu má
i povinnost o tento pečovat.
Dračí lodě.
Dračí lodě jsou placeny jako loni. Každá
osádka obdrží ½ zápisného. Tedy 3000,Kč. Dnes ještě neznáme počet přihlášených za Zátor.
K věcným břemenům.
Konkrétně ke stavbě rodinných domků na
horním Zátoru obec dávala souhlas pro
ČEZ s umístěním jejich zařízení na pozemku obce (příjezdová komunikace k vodárně). Věcné břemeno bude mít uzavřeno
spol. ČEZ s Obcí Zátor.
Děkuji p. RNDr. Z. Románkovi za zprostředkování a vám za zájem.
Salome Sýkorová
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Ucpaná kanalizace před školou
Žádáme nájemníky bytových jednotek čp. 200 a čp. 201, aby
neházeli do odpadů věci, které tam nepatří - vložky, slupky od
brambor, vlhčené hygienické ubrousky, mastnoty, oleje, tuky.
Jsou to věci, které kanalizaci totálně ucpou a náklady na odstranění závady jsou vysoké. Budeme je nuceni zohlednit ve stočném.
Kdo to ještě neví, tak vlhčené ubrousky, na rozdíl od klasického
toaletního papíru, nejsou biologicky rozložitelné, a představují
ohromnou zátěž pro celý odpadový systém. Vlhčený ubrousek
je vyroben z netkané celulózy s příměsí plastů a v přírodě se chová úplně stejně jako kus igelitu, vyhozená plastová lahev od jaru
nebo motorového oleje. A to byste asi do záchodu nespláchli….
Děkuji za pochopení.
S. Sýkorová

Informace k místním
poplatkům
Místní poplatek za psa 200,- /rok/pes - splatnost místního
poplatku za psa je ke dni 30.06.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů činí 550,-/rok/osoba/objekt/byt – splatnost je 31.12.

Poplatky můžete uhradit přímo do pokladny OÚ, kartou
v kanceláři OÚ nebo převodem z účtu na účet obce č.ú.
2723771/0100 do poznámky, prosíme, uveďte vždy identifikaci čeho a koho se platba týká, jako VS uveďte pro občany žijící v místní části Zátor 700+číslo domu a v místní
části Loučky 600+číslo domu (příkl. Zátor 107 bude mít VS
700107 nebo příkl. Loučky 32 budou mít VS60032).
Pro případné dotazy volejte +420 554 645 126 nebo pište
na e-mail: podatelna@zator.cz

Také se stalo v Zátoru
V pátek ráno 16.5. 2019 jsme měli velmi
málo důvodů k radosti. Domnívali jsme
se, že někdo chtěl ukrást skřítka. Policie
ČR měla plné ruce práce. A potom bylo
všechno jinak. Děkujeme panu J. Kuchtovi
za to, že včas ohlásil škody na hřbitově.
I díky jeho pohotovosti se snad podaří najít pachatele.
Nevěřím, že chtěl někdo ukrást skřítka. To
bych totiž dokázala pochopit. Ale musela bych pachatelům uvěřit, že po něčem
moc toužili. A to nemohu. Věřím tomu,
že chtěli ničit a ubližovat. Komu chtěli
ublížit, když poničeného skřítka vytáhli
a nastražili na silnici? Komu mělo posloužit, když na hřbitově rozkopali a zničili lucerny na hrobech, strhali staré fotografie
a rozházeli květinovou výzdobu? Mysleli

na to, že pro osamělé staré lidi je složité
opravu zaplatit? Mysleli na to, že na hřbitově leží i jejich dědové a babičky, kteří je
kdysi měli rádi? Nevím. Obávám se, že jim
to bylo jedno a byli na sebe pyšní. Ale co
z toho, když o nich nikdo neví? A co teprve ten poničený kříž na Havranově? Že to
neudělali oni? Ale jděte, vždyť je to stejný
rukopis. Ublížit a schovat se.
Co teď? Možná by tu sílu mohli věnovat
něčemu užitečnému. Pochopitelně taky
tajně. Co tak vysadit pár stromů nebo
uklidit černou skládku? Z toho ale asi nic
nebude. To je totiž práce a tu přece mohou udělat děti, až budou uklízet Česko.
Že jsem jedovatá? Ano, jsem. Já totiž věřím, že co člověk zaseje, to také sklidí.
Že se pod své „dílo“ nepodepsali? Ale to

nevadí. Zaseli jste zlo a to se k vám vrátí.
A potom, dobře vám tak!
O to více chci poděkovat zaměstnancům
obce, kteří udržují místní hřbitov. Starají se tam o pořádek, pravidelné kosení
i údržbu zeleně a květinové výzdoby. My,
kdo si pamatujeme, jak náš hřbitov vypadal ještě v roce 1989, to dovedeme ocenit.
Chci také moc poděkovat Bc. Marcele
Hudečkové, která má zátorský hřbitov na
starosti a přistupuje k tomu s velkou odpovědností, citlivostí a pochopením pro
občany. Tuto část obce navštěvují často
lidé, kteří přijíždějí z velké dálky. Jsem
ráda, že se už nemusíme stydět.
Jana Kadlčíková
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Vitráže v oknech kapličky
Nové vitráže v oknech kapličky si můžete
prohlédnout při příležitosti Zátorského
léta 30.6.2019, kdy bude kaple otevřená pro veřejnost. Zhotovila je paní Iveta
Strnadová z Vrbna - https://www.vitraze
-sperky.cz/. Děkujeme všem, kdo během
roku přispěli dobrovolným vstupným na
společných zátorských akcích. Právě vaše
příspěvky zaplatily tuto nádhernou výzdobu.
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Trička na Hry bez hranic
Díváte se na tričko, které si oblékne zátorský tým na Hry bez
hranic Mikroregionu Krnovsko v Úvalně. Děti ZŠ jich vytvořily
15.
Mé velké poděkování patří škole a jejím šikovným žákům Zuzaně Rolákové, Honzovi Theinertovi, Daniele Jarošové
a Karolíně Strakové, kteří pod vedením paní učitelky Lucie Javůrkové a paní vychovatelky Šárky Němcové vytvořili s láskou
úplně boží trička. Myslím, že to závodění nám půjde samo.
Každopádně budeme určitě nejhezčí oddíl.
starostka S. Sýkorová

Srdce v parku
O další neobvyklé doplnění centra obce se opět postaral p. Milan Belej. Pozor, je tam zařízení pro umístění zámků lásky pro zamilované. Zamykají je nejčastěji na zábradlí mostů na důkaz své lásky. Podle některých pochází tento zvyk už ze staré Číny, kde si lidé
zamykali své duše.

květen
červen

Zátorský
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Ze života obce
Zápis na farmě 2019
Naše škola přivítala budoucí prvňáčky ve středu 3. dubna a ve
čtvrtek 4. dubna 2019. Konal se totiž zápis do první třídy, tentokrát pod názvem „Zápis na farmě“. Děti si mohly za podpory
rodičů vyzkoušet své dovednosti a znalosti na stanovištích u prasátka, telátka, ovečky a koníka. Za splnění úkolů si mohly odnést

domů hezké dárečky. K zápisu se dostavilo 25 žáků. Přejeme novým žákům hodně štěstí!
Foto: zszator.rajce.idnes.cz/Zapis_na_farme_2019/
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TJ Loučka
Dne 6.5. naši kluci výborně zabodovali
v okresním kole MC Donald‘s CUPu.
Po celou dobu hry hráli výborně. Jednou remizovali a další prohra, byť jen o jeden gól,
je poslala do semifinále o 3. a 4. místo, kde
s přehledem vyhráli.
Gratulujeme tedy k zaslouženému 3. místu ve fotbalové historii naší školy!

květen
červen

květen
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Už jsem čtenář
Žáci 1. třídy naší školy se zapojili do projektu „Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka 2018/2019“. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.
Do projektu nás přihlásila veřejná knihovna v Krnově a pracovnice pro děti připravily akci na téma „Večerníčky“. Ve čtvrtek 6.
6. 2019 byli prvňáčci pasování na čtenáře. Do této nové role je
pasoval tajemník MěÚ Krnov, pan Ing. Igor Kozelek, který v kostýmu pana krále vtipně celý obřad prováděl. Děti dostaly čtenář-

skou medaili, diplom, sladkost a to nejdůležitější – novou knihu,
která byla napsána a ilustrována pouze pro účastníky projektu
a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.
V tomto školním roce 2018/2019 je to kniha: Kde se nosí krky od
spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz. Prvňáčci
si celou akci moc užili a přejeme jim, ať je pro ně čtení zábavou
a oblíbenou činností.

Zátorský zajíček
Počasí přálo a letošní „Zátorský zajíček“ se skutečně vydařil. Děti plnily připravené úkoly, malovaly vajíčka a mohly si pohladit živého
zajíčka, kterého jim přinesl pan Kmínek. Skupina Bumblebees připravila akci s nápaditostí sobě vlastní.
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S havranem na Havranov
Víte, proč se Havranov jmenuje zrovna po
havranovi? My ne. Ale jestli tam půjdete
na procházku, po havranech se rozhlédněte. Je jich tam plno. Vznikla tam galerie
v přírodě.
To ale začínám od konce. Na vycházku se
vydalo přes třicet účastníků ze Zátoru,
Čakové, Krnova, Opavy i Olomouce. Po

prudkém výstupu na kopec nás čekalo
překvapení – kavárna v lese (tedy na místě, kde ještě loni les stával). Děti namlely
a uvařily kávu, maminky vytáhly napečené
moučníky a po dostatečném užívání si výhledu na Jeseníky jsme se vydali tvořit.
Havrany tedy najdete na výstavce v altánku, kolem možná zůstaly havraní sošky

a nedaleko hromádka kamenných havranů. Tvořili jsme nadšeně téměř všichni.
A většina z nás den zakončila táborákem
na Čmelíně. Krásná procházka, díky za nápad a organizaci, Kamile.
Za Bumblebees Iva
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Kroužek Příroda a myslivost
Máme rádi středu. To je den, kdy se schází kroužek Příroda a
myslivost. 15 nadšených dětí a 3 stejně nadšené vedoucí. Moc
nás baví toulat se přírodou kolem nás, hrát si s ní a užívat si ji do
nejmenších podrobností. Skvělé bylo podzimní stavění zvířecích
pelíšků kolem potůčku (sem tam se někteří vraceli s mokrými botami), bavilo nás zkoumat led a sníh, hledat pulce, stavět hnízda,
prolézat křoví, hledat studánku, ochutnávat bylinky, poznávat
květiny a dozvídat se o životě zvířat okolo a o práci myslivců.
Účastnili jsme se podzimního mysliveckého workshopu pro děti
i vedoucí a jarní akce Den lesa v Ostravě, akcí Okresního mysli-

veckého spolku Bruntál. Znalosti o myslivosti si ověřili na soutěži
Zlatá srnčí trofej v Bruntálu. V kategorii nejmenších obsadili první
dvě místa naši! A to Stellinka Špetlová a Miki Cimbál. A rok završíme stanováním a výpravou na zátorský hrad. Vím, je to kousek,
ale my si umíme udělat dobrodružství z každé chvilky. Máme radost, když pozorujeme děti, jak si přírodu užívají a váží si jí nebo
když se z vycházek vrací se spontánně posbíranými odpadky. Příští rok povede přírodovědný kroužek opět Kamil!
Iva, Katka a Míša

Májka
Aktivní občané jsou aktivní
Aktivní občané už o sobě v naší obci dali
několikrát vědět. Tentokrát se rozhodli,
že stavění máje je událost, která u nás nemůže chybět. No řekněte sami, nebyl by
Zátor smutný bez ozdobeného stromečku v samotném středu obce?
A jak se takto aktivní lidé hledají? Prostě
se jednoho dne sejde parta lidí, nadhodí se návrh a my se toho ujmeme. Každý
osloví své známé a v tu ránu nás je sobotního rána před školou víc než 20 zapálených. Pánové se ujali škrabadel, seker a
jiného náčiní a začala těžká dřina. Děvčata
zdobila stromek, tvořila “zákeřného zloděje” a jejich děti si mezi tím daly soutěž

v malbě o nejhezčí májku. Přicházející
déšť nikoho neodradil a o to rychleji došlo
ke vztyčení májky, která od prvního května začala zdobit naší obec. Všem přišel
vhod připravený guláš a ještě něco málo
k zakousnutí a zapití. U samotného hodování jsme se zarputile rozhodli májku
až do konce měsíce uhlídat a zároveň
provést v rámci připravovaného dětského dne slavnostní pokácení. Děvčata se
během měsíce několikrát sešla a poctivě
trénovala na den “D”. Tento den však začal již zrána 1. 6. 2019, kdy se park u školy
pomalu proměňoval v park pohádkový.
Pomyslná vrátka víla Amálka společně
s pirátkou otevřela a uváděla všechny

příchozí celé odpoledne. Na děti čekala
spousta zábavných soutěží, jimiž je provedly pohádkové postavy, bylo jich mnoho. Nejen aktivní občané, ale i členové
ČČK, SK Zátor, Dobrovolní hasiči, Čmeláci,
zaměstnanci Základní a mateřské školy
a zaměstnanci obce Zátor udělali vše, aby
se dětem i jejich rodičům tento den co
nejvíce líbil. Jako vždy nemohlo chybět
interaktivní divadelní představení profesionální agentury, projížďka na koních, skákací hrad a ostatní doprovodné aktivity.
Otevřené zázemí školy přidalo na kvalitě
této akce. Největším poděkováním všem
organizátorům byl úsměv dětí a spokojenost jejich rodičů.

květen
červen
Kdo si počkal, ten se dočkal. V 17:30 moderátor zahájil malým připomenutím
z historie, proč jsme máj postavili. A pak
už všichni diváci nestíhali sledovat, jak
děvčata ze “sdružené obce Hoštice” za
doprovodu hudby svým tancem a kreativním vystoupením stihla odlákat strážce
májky, která pak rukama několika chlapců slavnostně padla k zemi. Závěrečným
tanečkem s přihlížejícími dětmi byl tento
slavnostní den ukončen.

Zátorský

zpravodaj
Děkujeme všem organizátorům za jejich
zapálení a píli, se kterou tyto krásné akce
připravili. Rádi přivítáme další členy, kteří
mají dobré nápady a ochotu udělat něco
proto, aby se nám zde dobře žilo. Další
akci, kterou budou Aktivní občané společně s provozovateli hospůdky
Na Elektrárně pořádat, jsou Plavecké závody. Pokud se najde někdo, kdo se k nám
chce přidat a pomoci, neváhejte se obrátit
na provozovatele v samotné hospůdce.
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Nebojte, neusínáme na vavřínech a již
teď vymýšlíme další akce, věnované především všem dětem a celým rodinám.
Fotografie z akce: https://www.zonerama.com/zator-loucky/Album/5349847
https://www.zonerama.com/zator-loucky/Album/5349916
Videozáznam: https://m.youtube.com/
watch?v=_ilD8t-Dxeg
Za aktivní občany
Mgr. Jiřina Míčková
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Den dětí
Aktivní občané se rozhodli dětem k Mezinárodnímu dni dětí darovat na několika místech “kouzelnou truhlu” plnou hraček.

květen
červen
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Závod míru U23
Opět se ho zúčastnili nejlepší cyklisté do 23 let z celého světa,
kteří na jesenických silnicích usilovali o body do Světového poháru. Jsme na trase a na nás záleží, jak naši vesnici uvidí svět. Tak
viděl Závod míru pan Matuška.

Jarní koncert
Každý z nás je jiný, každý má jiné zájmy
a to je moc dobře. Těm, kdo rádi poslouchají klasickou hudbu, udělal jarní koncert
velkou radost. Ilona Rédlová a Denisa
Strnadová (DUO DENIL) se střídaly s Šárkou Richterovou a Kateřinou Vidličkovou.
Repertoár přizpůsobily jaru, nálada byla
Kateřina Vidličková

Šárka Richterová

uvolněná, příjemná. Pan Petr Náhlý připravil perfektní propagaci, ale ten den se
těch událostí sešlo hodně, Závod míru, tenis a koncert. Naštěstí pan J. Matuška to
stihl a díky tomu můžete nahlédnout, jak
to vypadalo v kostele.
Klasickou hudbu můžete poslouchat všu-

de, doma, v autě, ve vlaku. Ale zkuste si
ji někdy poslechnout v kostele. Ta akustika vás dostane a vzpomínat budete ještě
dlouho.
JK
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Ilona Rédlová

Denisa Strnadová

Sportovní areál Zátor
Nadále se pracuje na vylepšování Sportovního areálu Zátor. SK
Zátor nechává během letních prázdnin vybudovat za oběma
brankami záchytné sítě. Ty zabrání tomu, aby míče létaly k myslivecké chatě a na druhé straně do vzrostlé trávy.
Dalším prvkem, na kterém SK Zátor pracuje, je zavlažování.
Vzhledem ke klimatickým podmínkám, které v posledních letech panují, vidíme jako nezbytné zajistit trávníku závlahu. Proto
bude pořízeno výkonné čerpadlo a rozstřikovače, díky kterým
zajistíme, aby nám hřiště neuschlo, jako se tomu stávalo v předešlých letních měsících.
Pro hasiče bude upraven terén pro náběhovou plochu, která je
nezbytnou podmínkou pro možnost pořádání hasičských závo-

dů a soutěží. Místní dobrovolní hasiči se tak snad již brzy dočkají
a budou moci uspořádat závody v Zátoru.
Také vnitřní prostory jsou postupně vybavovány, což umožní
další využití budovy. Mimo jiné se již podařilo dovybavit klubovnu, která tak bude sloužit složkám pro konání schůzí a porad.
Klubovnu lze využít také jako školící místnost. Tuto službu budou moci za úplatu využít jak místní, tak přespolní. Pro děti pak
plánujeme občasné promítání pohádky. První promítání bychom
chtěli uspořádat v pátek 28.6.2019.
Areál bude jistě postupně doznávat dalších změn a vylepšení,
což by mělo do budoucna umožnit jeho širší využití.
V. Hruzík

UNEKO CUP 2019
SK Zátor v sobotu 29.6.2019 pořádá 1. ročník mládežnického turnaje UNEKO CUP.
Na turnaji bude startovat celkem 11 týmů
ve 2 věkových kategoriích – starší přípravka (2008 a mladší) a starší žáci (2004 a
mladší). Začátek je naplánován na 8:00 a
předpokládaný konec na 16:30.
Kromě domácích se představí také hráči
z Široké Nivy, Malé Morávky, JUVENTUSU Bruntál, Staré Vsi, Horního Benešova,

Chomýže a Polska (FC Chronstau a MIRO
Deutsche Fussballschule). Celkem by se
na turnaji mělo představit až 140 hráčů.
Tomuto turnaji bude předcházet společné
páteční odpoledne polských hráčů s hráči
SK Zátor. Děti mají naplánovaný společný
program včetně tréninku na fotbalovém
hřišti.
V. Hruzík
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Občanské záležitosti
Poznáváme svůj domov
Co to kvete na hřbitově u božítělových kapliček?
Paulovnie pochází z Číny, kde ji vysazovali na císařském nádvoří
v naději, že na ni usedne bájný fénix a přinese vládnoucí rodině
štěstí. Vysazovala se také při narození holčičky. Když se potom
dívka měla vdávat, nábytek do výbavy se vyrobil právě z „její“
paulovnie. Je nápadná nádhernými nafialovělými květy, které
navíc překrásně voní. Kvete v květnu a červnu. Teprve po odkvětu nasadí velké, sytě zelené listy. I ty jsou velmi dekorativní, jednak svým vzhledem, ale také svou velikostí. Mohou totiž
dosahovat 30 - 50 cm. Dají se použít jako hodnotné krmivo pro
zvířata (výživností jsou podobné vojtěšce). Zároveň jsou použitelné ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu díky svým
léčivým účinkům. Také med z paulovnie je velmi chutný. Kromě
toho ho lze použít na léčbu bronchitidy a jiných respiračních onemocnění, podporuje metabolismus a trávicí procesy a stejně jako
listy má příznivý účinek na játra a žlučník. Plody paulovnie jsou
zpočátku zelené a lepkavé, později zhnědnou a puknou. Obsahují velké množství drobných lehkých semen, která se díky své

Kopce v okolí lákají k procházkám

Díváte se na místo, kde bude stát přehradní hráz.

jemnosti používala jako ochrana křehkého zboží při přepravě.
Paulovnie dorůstá výšky 10 - 15 m, její kmen je rovný a hladký.
Může být použita i k zastínění pozemku nebo jako medonosná
rostlina. V poslední době se však také zkoumá možné využití
paulovnií k produkci dřeva a biomasy. Rostou totiž rychleji než
topoly a dřevo je velmi kvalitní, s nízkým obsahem vody (10-12%).
Díky tomu při sušení nemění tvar a zároveň je velmi lehké.
Ze dřeva paulovnie se zhotovují hudební nástroje, používá se ve
stavebnictví, nábytkářství, k výrobě lyží, lodí, ultralehkých letadel a mnohých dalších. Toto dřevo neabsorbuje vodu, neobsahuje téměř žádnou pryskyřici a díky obsahu tříslovin je odolné
vůči červotoči. Cení si ho také řezbáři, je totiž dostatečně měkké
a neobsahuje téměř žádné suky. Paulovnie není nijak náročná na
půdní podmínky a vláhu. Daří se jí hlavně v teplejších oblastech
na plném slunci. Při plném zakořenění snáší bez problému teploty -17oC a krátkodobě i - 27oC. Půda může být i velmi chudá.
Donedávna se u nás pěstovala velmi výjimečně, ale už si získává
své místo na výsluní.
Tak ať se našim paulovniím daří. Víte, kde v Zátoru ještě kvete?
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Po stezkách k domovu
Pod hladinou zátorské řeky Opavy se
mihnul stín stříbřitého těla. Lipan s velkou
duhovou hřbetní ploutví jakoby mimoděk
sebral mušku z hladiny. Netušil, že muška
není pravá. Zásek! Milan Spáčil, stojící ve
vodě hned vedle mne, drží prut téměř ve
svislé poloze, muškařova šňůra krájí proudící řeku a napíná prut do oblouku. Stříbrný lipan je za chvíli v rybářově podběráku. Pak rybu pouští do vody. Milan, tátův
kamarád, je můj velký učitel muškařského
řemesla od mých patnácti let. Obdivoval
jsem ho celá léta. Táta mu s úsměvem říkával Mistr vydra.
Řeka Opava, protékající Zátorem, nám
všem učarovala už hned od našeho prvního příjezdu na chalupu do Čakové. Psal
se rok 1970, já měl deset. Chalupu, vlhkou
a celou oprýskanou, začali rodiče brzy
pomalu opravovat. S dědou Josefem
a babičkou Slávkou jsme tu my děti, já
a sestra Hana, trávili prázdninová léta
plná dobrodružství. Po stezkách kolem
kamenic jsme často chodili na houby
a sbírat maliny. Ve vsi tu potkávali nové
kamarády – syny tátova kamaráda chalupáře Dušana Hlubinky, bratry Romana
a Radana, anebo místní vesnické kluky
a holky. Podvečer voněl kvetoucími lipami, včely se jen nerady loučily s květy,
plnými nektaru. A nám dětem se domů
nechtělo už vůbec. Byl to svět pocitu volnosti a divoké přírody kolem nás. Byl to
pocit nového domova.
Vzpomenu si na to často teď po téměř
padesáti letech, kdykoliv jdu dnes lesními
stezkami nad vesnicí, s pohledem na bělající se zátorský kostel, abych pak sešel do
hospůdky Čakovka. Tam už sedí mnozí ti,
které znám z dětství.
Já i sestra jsme se těšili na pátek, kdy obvykle přijížděli rodiče z Ostravy. Máma
Eva už tušila, že brzy ráno, místo vytouženého spánku, bude muset s babičkou
Slávkou vyrazit na maliny. „Raději už ve
čtyři, dokud není horko a obtížný hmyz...“
Táta František se této ranní činnosti nevěnoval, brzy ráno jsme ale vyráželi na ryby,
většinou za Mistrem vydrou Milanem.
Anebo na posed - pozorovat zvěř. V dalekohledu se objevila výrazná maska srnce
šesteráka. Zalesklo se divoké žluté „světlo“ lišáka.
Vzpomínám na tu dobu, když dnes sedím
tiše na pastvinském posedu a vyhlížím
divočáky, kteří stále nepřicházejí. Sedí tu
vedle mne Vašek Mašek, můj myslivecký
vzor. „Neboj Jendo, když nepřijdou, nevadí, proviant mám s sebou“, zazubí se.
Vašek je z těch, kteří tu s rodiči přišli tehdy
po válce v šestačtyřicátém z Volyně. Byly
to celé rodiny, přišli do domů a statků po
Němcích, které stát vyhnal. Ti přišli o domov a ten jejich se stal domovem novým
příchozím. Přišli tu s nadějemi na lepší život. Po 2. světové válce totiž mocní zahýbali dějinami: jedni odsud pryč mezi své,
druzí sem a tamti jinam. Pekelný kolotoč
dnes už téměř zapomenutých lidských
osudů.
I naše chalupa kdysi patřila německému
sedlákovi. Jednoho dne zastavil na cestě

u naší chalupy nablýskaný mercedes. Mladá žena se německy zeptala mé mámy,
zdali by se nemohla podívat dovnitř do
pokojů naší chalupy. Proč ne, řekla maminka. „Víte, já jsem se tady narodila“,
řekla německá žena a rozplakala se. Tehdy plakala i moje máma.
Historie osídlování tohoto kraje se začala psát už od 12. století, kdy Přemyslovci
vyzvali obyvatele střední Evropy, převážné mluvící německy (Frankové, Sasové,
Bavoři), aby vstoupili do těchto divokých
přírodních končin. Před sedmi sty roky
tu začínali žít - vypalovat temné hvozdy,
zakládat políčka pro chudou obživu, aby
se pak ale hlavně věnovali vzmáhající se
strategické těžbě vzácných kovů v oblasti
Jeseníků. Přemyslovci jim poskytovali daňové úlevy a různé výhody k začínajícímu
životu v novém domovu. Osídlováním
chtěli Přemyslovci mít tuto krajinu pod
svým (jejich) vlivem a hlavně založením
Bruntálu tak posunout hranici českého
státu dál na sever.
Jednoho dne si táta našel novou zábavu
– dovezl ve dvou úlech včely. Po večerech
nám předčítal zajímavosti ze světa včel
a my museli se zájmem poslouchat. Sestra většinou usnula jako první, máma se
držela dlouho a pak zívla. Já byl nadšený,
ale netušil jsem, co mne čeká. Když otec
vytočil první med, jeho hrdost stoupala
k výšinám. Zanedlouho na konci července včelí snůška končila a včely začaly být
divočejší. Tatínkovi se už k nim moc nechtělo. Když narychlo odjížděl do Ostravy do práce, jakoby mimochodem mne
požádal, abych včelám zezadu do krmítka nasypal cukr. „Neboj, nemusíš se jich
bát! Nebude tam ani jedna...“ Tehdy jsem
mu uvěřil. Vysunul jsem krmítko a nestačil
jsem se divit. Babička Slávka mne dlouho
do noci obalovala studenými prostěradly
jako mumii. „Konečně jsi trošku ztloustnul“, říkala s úsměvem, ale tehdy se moc
bála, abych to zvládnul.
Dnes si na to kolikrát vzpomenu, když
koukám do mých čakovských úlů a marně
hledám včelí matku, kterou navíc nemám
označenou barevně. Kdesi tam je, neboť
klade malá bílá vajíčka. Včely hučí jednohlasým sborem a vydechují medovou
vůni. Na chalupě to jsou pak krásné večery plné mých otázek a vzápětí odpovědí
a cenných rad mého kamaráda včelaře
Milana Janči. Společně si povídáme o životě včel v jejich domovech. Včely jsem
do Čakové nastěhoval teprve vloni, ale
cítily se tu doma hned.
Bylo to v zimě, tehdy doma v Porubě,
když táta řekl: „Budeme mít na prázdniny na chalupě koně!“ U nás dětí zavládlo
opravdové nadšení. Pamatuji si, že máma
tehdy zrovna myla nádobí a její postava
poněkud ustrnula. Co si táta vzal do hlavy,
většinou dotáhnul do konce. A nebo do
začátku?, jako obvykle alespoň pro mne.
V létě najednou před chalupou zastavil
trambus a z něho vyvedli štíhlou kobylku,
kterou jsme tehdy ustájili ve chlívu, naší
dnešní kuchyni. Byly to moje nejkrásnější prázdniny, čtrnáct dní plných vyjížděk

po lesních stezkách a pěšinách, kolem
potoků, vývratů, nad údolími, po cestách
pod Ptačí horou. A pak cvalem po velké
pastvinské louce, která navazuje na Jelení
potok, kdy minete včelařův domek, přeskočíte s koněm strouhu a vlevo vám za
ubíhajícím posedem uprostřed louky mizí
v dálce silueta hory Praděd.
Je podvečer a krajinu opouští světlo zapadajícího slunce. V té chvíli zastavím
koně a ve vlnící se trávě vidím běh času:
souboj pachtících se kolonistů s divokou
přírodou, válečníky s krví na rukou, lásku
milenců, právě zapadlých do trávy, nářek
žen, mužů a dětí, odcházející s kufry kamsi pryč, vzápětí divoký ryk jelenů v říji, pak
zas babky houbařky, které spočinuly na
mezi, po chvíli mou babičku Slávku, šťastnou nad košíkem s malinami, chalupu
jako velkou loď plující uprostřed oceánu,
vidím také sebe s otcem na rybách v řece
Opavě. A Milana Spáčila, jak se na nás
směje, když ulovím svého prvního stříbrného lipana. Kyne nám a pak se vzdaluje
pryč. Vzpomínky a současnost.
Jsem tu doma? Patřím sem?
Od kdy má člověk právo na pocit domova v novém prostoru? Hned? Jako včela,
která se zabydlí v novém úlu? Od okamžiku, kdy se tu člověk zamiluje a zplodí
potomka? Ve chvíli, kdy zasadí na pole
brambory? Nadechne se a pocítí vůni krajiny, přátelství mezi lidmi, jistotu pro život
a souznění se štěstím? Když si pověsí klobouk na věšák? Asi ano. A také když často
a už dlouho chodí po stezkách k domovu,
které ale odedávna patřily i jiným.
V Čakové 11.6.2019 Jan Mudra
Chcete i vy poznat pastviny v údolí Jeleního potoka?
Kratší trasa:
Jděte Čakovou ke zvoničce, polní cestou
nad čakovskými bytovkami krajem lesa
až na hřeben kopců, pokračujte svahem
krajem lesa dolů k Jelenovi na lesní cestu,
která vede podél Jeleního potoka až do
Nových Heřminov. Dojdete k autobusové
zastávce na hlavní silnici Bruntál – Krnov.
Delší trasa:
Jděte Čakovou až po odbočku na Širokou
Nivu, minete zajímavý dub, před zatáčkou před vrcholem stoupání odbočuje
vlevo živičná cesta do údolí Jeleního potoka. Dojdete k rybníku a k Jelenovi a pokračujete do Nových Heřminov.
Na pastvinské louce
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Jubilanti
Milan Hudek, Marie Hudečková, Věra Gromnicová
Anna Lantová, Miloslav Daníček, Dušan Vrábel
Anděla Marková, Jan Otisk, Antonín Müller
Eliška Brychtová
Blahopřejeme a do dalších let přejeme dobré zdraví,
štěstí a rodinnou pohodu.

Rozloučili jsme se
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
Bohuslav Gromnica, Miroslav Čegan, Milan Spáčil

Čapí hnízdo je letos plné
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Okénko pro chytré hlavy
a hlavičky
Správné odpovědi na otázky z minulého čísla 95/2019:
1. První vánoční stromeček v Čechách se rozzářil v Praze
v roce 1812 u domu ředitele, režiséra a herce Stavovského
divadla Jana Karla Leibicha -19.století.
2. Půl miliardy nebo pět tisíc stotisíců je stejné číslo.
3. Biochemie se zabývá chemickým složením a chemickými
reakcemi a vzájemnými vztahy chemických individuí, které
se odehrávají v živých organismech.
4. Zpěvák, herec a malíř, který se narodil v Plzni 14.7.1939 se
jmenuje Karel Gott.
5. Tsunami je po sobě jdoucí obrovité vlny způsobené náhlým přemístěním velkého množství vody na velkých vodních
plochách, hlavně v oceánech. Je vyvolávaná tektonickými
pohyby litosférických desek na dně oceánů, kdy dochází k
zemětřesení. Někdy je způsobena sopkami nebo půdními
sesuvy.
6. Mezi pět Mužů 28. října nepatřili Tomáš Garrique Masaryk, Edward Beneš, Milan Rastislav Štefánik i když jsou považováni za hlavní zakladatele Československa .
Otázky:

Zátorský zpravodaj
Aby občané mohli dostávat do schránek zpravodaj včas,
prosíme všechny přispěvatele o dodržení termínů. V den
uzávěrky musíme zpracované podklady odeslat.
Vážíme si toho, jak propagujete bohatou činnost vašich organizací a děkujeme vám za to.

1. Ve kterém státě jako v jediném je císařství?
2. Název český? i správná předpona? čísla 0,000 000 000 001
? (píše se také jako deset na mínus dvanáctou).
3. 6. ledna je svátek Tří králů. Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je dvanáctým dnem
Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí a upomíná na
okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu,
ale všem; dává se rozpoznat jako král všech, které zastupují
mudrcové z daleka. Jaká jsou jména Tří králů, která nejsou
v bibli, ale byla jim přisouzena na základě středověké legendy ?
4. Kterému dni v roce, v křesťanství, odpovídá svátek Uvedení Páně do chrámu? Je to den, kdy Panna Maria 40. den
po narození Ježíše jej donesla do jeruzalémského chrámu
podle židovského zvyku. Svátek je také spojen s ochranou
před ohněm, bouří a bleskem. Také i jeho název?
5. Jméno našeho prezidenta, po Antonínu Novotném
a předchůdcem Gustava Husáka.
6. Jméno známého australského zvířete, které připomíná
medvěda, ale je to ve skutečnosti vačnatec.
Správné odpovědi najdete v dalším čísle.

Děkuji vám, že příspěvky do následujících zpravodajů roku
2019 doručíte nejpozději:
97/ červenec - srpen do 12. 8. 2019
98/ září - říjen do 7. 10. 2019
99/ listopad - prosinec do 2. 12. 2019

Klub seniorů Zátor
Co budou senioři dělat v létě?
Připravujeme na září „výlet pro seniory“. Láká nás Kroměřížsko. Organizace
bude jako vždy stejná. Pokud nebude
kapacita autobusu naplněna, pozveme
členy ČČK, seniory z Čakové a Brantic
a ostatní zájemce. Těšíme se.
Uvidíte nás na Zátorském létě, kde bu-

deme zase nabízet koláče od babičky,
palačinky a kafíčko. Určitě nás tam nepřehlédnete na bleším trhu. Budeme
pilně pracovat na zahrádkách a chystat
se na výměnnou burzu semínek a rostlinek. Jestli máte co nabídnout, přidejte
se k nám. Termín se dovíte včas s dostatečným předstihem.

Autor: RNDr. Zdeněk Románek
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Kalendář akcí
Soutěž o nejkrásnější zahrádku

Plavecké závody

Soutěž o nejkrásnější zahrádku pokračuje. Nezapomeňte fotografovat vaše zahrádky, předzahrádky, okna, balkony, ploty, skalky
atd. ve chvíli, kdy jsou nejkrásnější. Fotografie posílejte do soutěže.

v měsíci červenci (zohledněno počasím) v hospůdce Na Elektrárně. Více informací u obsluhy hospůdky.

Diskotéka pod širým nebem

30.6.2019 v parku u školy od 14:00

pátek 28. 6. 2019 ve 20:00 hodin v hospůdce Na Elektrárně.

Slavnosti ohňů, setkání u Lípy
republiky
sobota 29. 6. 2019 - Bumblebees, obec

Zátorské léto
neděle 30. 6. 2019 od 14:00 hodin v parku u Základní a mateřské
školy - obec Zátor, Klub seniorů Zátor, ZŠ a MŠ, farnost, Bumlebees
Tentokrát na téma elektrifikace. již poněkolikáté prožijeme s polskými přáteli z partnerského města Chrzastowice. Program bude
jako vždy nedělní, pohodový (historický kolotoč, ruské kolo na lidský pohon, střelnice, kavárna u kyselky, otevřená vyhlídka z kostela s doprovodnou vernisáží, fotografická výstava s prohlídkou
zrekonstruované kapličky, hudební doprovod, prodejní stánky,
bleší trh.) V 15:00 hodin běžecký závod “Zátorskými uličkami” pro
všechny věkové kategorie.

Eldorádo

sobota 6. 7. 2019 na fotbalovém hřišti od 14:00 hodin - Obec Zátor+ složky
Po delší odmlce tady máme zase Eldorádo. Držte nám palce, jak
se nám to podaří. Doufáme tajně, že nás počasí nezradí. Připraveno: kolotoče, skákací a vodní atrakce, ukázka integrovaného
záchranného systému, klaunské představení, cirkusové kousky
v samotném šapitó, hudební vystoupení, vyhlídkové lety vrtulníkem, spousta dobrého jídla a pití.
Podrobný program:
14:00 ZAHÁJENÍ
15:00 FOTBALOVÉ UTKÁNÍ - PŘÍPRAVKA SK ZÁTOR
15:30 VYSTOUPENÍ KLAUNŮ ŽOFIE A ALEXANDRO
18:00 KAPELA BRIXTN
19:30 KAPELA PLATONIC
21:00 JAKUB DĚKAN S KAPELOU 22:00 OHŇOSTROJ
22:30 K TANCI A POSLECHU KAPELA MISTRAL
DISKOTÉKA
VSTUPNÉ: DOSPĚLÍ 100 Kč, MLADISTVÍ 15-18 LET 50 Kč, DĚTI DO
15 LET ZDARMA

Traktoriáda

5. ZÁTORSKÉ LÉTO

V rámci projektu “Radost z rozvoje spoluráce na česko-polském pomezí”,
reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001643

* BĚH ZÁTORSKÝMI ULIČKAMI
* KAVÁRNA U KYSELKY
* VYHLÍDKA Z KOSTELNÍ VĚŽE
A PROHLÍDKA KAPLÍ BOŽÍHO TĚLA
* ATRAKCE PRO DĚTI ZDARMA
* VÝSTAVA V EVANGELICKÉ KAPLIČCE
* ZMRZLINA NA FAŘE
* BLEŠÍ TRH
OBEC ZÁTOR

* K POSLECHU I TANCI
HRAJE KAPELA G2 BAND
* OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
* OSLAVA ELEKTRIFIKACE OBCE

GMINA
CHRZASTOWICE

Srdečně vás zveme na:

/zator.obec

První letní párty pod širým nebem na
Elektrárně v Zátoru

Pátek 28. června
20:00 hod.
Hraje DJ Chaplin
OD 17:00 hod. soutěž v zatloukání
hřebíků zednickým kladívkem
Vstup zdarma

sobota 31. 8. 2019 pan Lukáš Kuchta, složky, Obec Zátor

Akce se koná jen za příznívého počasí proto
Tento zpravodaj vychází pravidelně v posledním týdnu každého sudého měsíce ZDARMA. Vzhledem k vymezenému rozsahu čísla
sledujte
náš facebook
si redakční rada vyhrazuje právo na úpravu, popřípadě krácení dodaných příspěvků. Do
12. dne sudého
měsíce lze podávat návrhy
na příspěvky v tištěné podobě do kanceláře OÚ Zátor nebo elektronicky na e-mail obec@zator.cz - Inzerce: po dohodě za úplatu
- Informace o obci Zátor na www.zator.cz - Zátorský zpravodaj vyadává: OÚ Zátor & ANDERLE studio - Roman Anderle. Vychází 1x
za dva měsíce - Redakční rada: Salome Sýkorová, Jana Kadlčíková - povoleno MK ČR pod ev . č.: EV14400

