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V roce 1919 byla naše obec elektrifikována.
Vážení spoluobčané

Slovo starostky

V novém čísle najdete:

Jsou prázdniny a já mám plnou hlavu
starostí. Pobíhám po stavbě a se spoustou věcí si nevím rady. Myslím také na
to, že máme velmi málo času. Oprava
čp. 32 (bývalé školní jídelny a družiny)
je v plném proudu. Musíme všechno
stihnout včas, abychom mohli naše děti
po prázdninách přivítat v nových prostorách. Pro naše školáky musí být vše
perfektní. Věřím, že výsledek bude stát
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za to.
Nové sociálky už začínají mít svoji podobu. Shnilé stropy jsou odstraněny, doplněny novými a vše se připravuje na nové obklady,
příčky, zařizovací předměty. Všechna překvapení, která se nám
tu objevují, samozřejmě značně navyšují předpokládaný rozpočet. Bohužel u 150 let starého domu se to dalo předpokládat.

Další starostí je nová elektroinstalace, protože ji není možné
uchytit do rákosového stropu. Dále je potřeba posouzení statika, zda jsou v pořádku stropy. Řešíme i zbytečné zatížení stavby.
V další fázi naši pracovníci odstraní cihly a zához na půdě. Z hlediska bezpečnosti a hygieny jsme se rozhodli pro sádrokartonové podhledy ve třídách a na chodbách.
Dalším závažným krokem byly podlahy. V přízemí šlo o vyrovná-

ní podlah stěrkou tam, kde původně byly odtoky po bývalé kuchyni. V prvním patře jsme naopak rozhodli ponechat původní
podlahu, která je v pořádku a do obou tříd přijde nové linoleum.
Předpokládaný rozpočet byl zhruba 750.000 Kč, navýšení bude
zatím asi o 100.000 více.
Škola už má samozřejmě připraveno nové vybavení jak pro žáky,
tak i učitele. Výzdoba tříd a chodeb bude pak zcela v rukou třídních učitelů. Myslím, že naši nejmenší se mají na co těšit a ti druzí
mohou jen tiše závidět. Myslím rovněž, že rodiče, kteří měli obavy z nového prostředí, budou určitě spokojeni.
Budova, která kdysi sloužila jako škola, pak jako družina, školní
jídelna, pak zde přechodně působily kroužky a posilovna, se nyní
vrací ke svému původnímu zaměření a bude zase sloužit jenom
dětem. Dýchnou zde na nás staré časy v kombinaci s novým, moderním pojetím. Poslední rekonstrukce budovy proběhla v roce
1963. A ptáte se, jak je budova stará? Kolaudována byla v roce
1876.
A jak to vidím do budoucna? Přála bych si, aby budova dostala nový kabát, aby se podařilo opravit a natřít střechu, odstranit vlhkost odvedením okapových vod mimo budovu, oplotit
a upravit okolí pro dětské hry.
V přízemí budovy budou pěkné prostory pro Bumblebees, kroužek mladých přírodovědců a výtvarný obor odloučeného pracoviště ZUŠ Krnov, s. r. o.
Chci poděkovat všem, bez jejichž práce, obětavosti a zapálení by
oprava nebyla možná. Osvědčili se také staří přátelé, kteří nás
nenechali na holičkách.

„„Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, je to špatné. Protože každej blbec – starej –
byl taky jednou mladej blbec.““
Jan Werich
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Zvlášť oceňuji odvahu a loajalitu celého zastupitelstva, které
schválilo tento projekt a umožnilo škole navýšit počty žáků. Což
se efektivně projevuje ve spokojenosti obyvatelstva s poskytovanými službami a také máme možnost zaměstnat další pedagogy.
Pro ty, kteří budou chtít opravené prostory vidět, uspořádáme
„Den otevřených dveří“. Velmi rádi Vás přivítáme a dáme Vám
včas vědět. Předpokládáme, že naše „Stará škola – školička“
bude připravená a hezky zabydlená nejpozději koncem září.
Léto se na nás tentokrát celou dobu směje. Slunečných dní bylo
mnoho a letní radovánky jsme si mohli užít do sytosti. A hlavně,
se slunečními paprsky získáváme pozitivní energii, kterou umocňují zážitky z našich krásných dovolených. Jsem ráda, že prázdniny plynou v poklidu, doufám, že děti školou povinné i ty menší, mají léto bez úrazů a podobných patálií. Přeji pedagogickým
i nepedagogickým pracovníkům, a samozřejmě, dětem šťastný
a pohodový nástup do školy. Přeji jim, aby školní rok 2019 – 2020
byl naplněn nejen tvořivou činností, ale také radostí a touhou po
vědění. Aby byly utužovány vzájemné vazby a kamarádství. Aby
česko – polský projekt „Radost“ dál přinášel opravdovou radost.
Ať dětský smích je tou hudbou budoucnosti, kterou chceme slyšet.

Přístavba MŠ Zátor.
Zároveň s opravou bývalé školní jídelny jsme se pustili do přístavby MŠ Zátor. I tam se pracuje. Harmonogram prací ukládá, aby
nejkomplikovanější činnosti byly hotovy ještě
v době prázdnin. Nejpozději koncem listopadu budou mít děti k dispozici novou hernu a zahradní toalety.
Co dělají v době prázdnin aktivní občané?
No přece se pilně připravují na Dračí lodě. A jen tak pro Vás připravili malé překvapení. Zakoupili venkovní zařízení na stolní
tenis. Betonový stůl je určený pro hraní pinpongu a má parametry i pro profesionální hru. Pořizovací cena včetně dopravy
a montáže je 21.880 Kč. Byl uhrazen z výtěžků aktivit pořádaných
tímto dobrovolným sdružením (MAO). Firma jej nainstalovala na
dětské hřiště za školou. Hned v pátek už jsem tam zastihla dva
borce, jak stůl zkoušeli. Ať slouží všem!!!!
Já osobně mám velkou radost z toho, že se nám v Zátoru daří,
že zde žijí veselí a pracovití lidé, kteří se dokáží nejen bavit, ale
dokáží udělat i spoustu užitečného pro druhé a pro naši obec,
kterou mají rádi.

Ing. Salome Sýkorová
starostka obce Zátor

Aktuální informace
Certifikát environmentálního vyúčtování
Naše obec recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí.
Loni občané odevzdali k recyklaci 6 926,31
kilogramů starých spotřebičů. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik let vyplácí.
Naše obec obdržela certifikát vypovídající
o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy,
uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství
jsme snížili produkci skleníkových plynů
CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných
elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vyřadili 6
926,31 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho

následně předali k recyklaci, jsme uspořili
98,33 MWh elektřiny, 5 641,23 litrů ropy,
412,29 m3 vody a 3,08 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 20,24 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 83,38 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal,
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie
pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných až
k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to
i pozantní čísla. Pozitivní zprávou pro
uživatele počítačů také je, že odevzdání
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu
energie potřebnou pro chod notebooku
po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně
životního prostředí, si zaslouží obrovský
dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednic-

tvím sběrné sítě společnosti ASEKOL
k dispozici více než 17 000 sběrných míst.
To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již
v každé středně velké obci. Zároveň ulice
a separační stání jsou doplněny o červené
kontejnery na drobné elektro. Každý, kdo
má zájem třídit vysloužilé elektro, si může
najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do
okamžiku finální recyklace jednotlivých
frakcí vyřazených spotřebičů do nového
produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky
studie jsou prezentovány jako spotřeba
energie, surovin, emise do ovzduší, vody
a produkce odpadu. Konečná bilance
vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech.
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ZA ROK 2018 JSTE ZAJISTILI SBĚR 6 926,31 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI:

Úspory elektrické
energie

Úspory vody *
412,29 m3

98,33 MWh

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 83,38 t

Úspory ropy **
5 641,23 l

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 20,24 t CO2 ekv

Úsporu primárních
surovin
3,08 t

*

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY

**

SE ROVNÁ STEJNÉMU
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
5 534 SPRCHOVÁNÍCH.

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY

SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
82 959 KM V BĚŽNÉM
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

Sportovní areál - Zlaté české ručičky?
Mám radost ze sportovního areálu. I přes
všechny komplikace a nevoli mnohých se
nám ho daří začleňovat do života obce.

ního turistického pochodu IPA, tentokrát
po zátorských kopcích, a základnu budou
mít právě v našem areálu.

Hned po otevření jsme přivítali v rámci zahájení fotbalu SIGI TEAM, mladí fotbalisté
z Krnova v rámci týdenního kempu využívali celý areál, proběhlo Zátorské Eldorádo, setkání Zátorských Aktivních Občanů,
kteří zde pořádali různé hry pro Zátoráky,
hasičské soutěže – Memoriál dědy Matějáka. SK Zátor organizuje promítání pohádek pro naše nejmenší. Zátorská posilovna je v plné parádě a navštěvovaná jako
vždy mladými i staršími sportovci, kteří
chtějí pracovat na své kondici, nebo třeba shodit nějaké to kilo a zlepšit postavu.
Ženám je umožněno cvičení v klubovně.
Začátkem září nás čeká nová fotbalová
soutěž a také přivítáme 4. ročník policej-

Postupně bychom chtěli areál zvelebovat.
Počítáme s bezpečnostním systémem,
představuji si výsadbu zeleně, workoutové prvky a herní prvky pro děti, aby se
tatínkové mohli v klidu dívat na fotbal a
hlavně fandit. Dále chceme upravit cvičné
hřiště, parkování v okolí a do budoucna tu
vidím pod lesem dřevěné chatky pro letní
tábor mládeže.
A že na každé stavbě jsou problémy? No
jak jinak. Za 20 let mého působení v úřadě
nebyla jediná stavba, která by nevykazovala vady. Opravovali jsme a opravujeme
stavby z minulých let – dům čp. 31, střechu přístavby tělocvičny, dům čp. 86 a na

nových stavbách jsme také reklamovali
některé nedostatky.
Sportovní areál je také má. Všechny jsou
postupně odstraňovány, některé se nově
objevují. Nejsložitější a pro nás nejdůležitější byla havárie veřejného sociálního
zařízení, kdy jsme se potýkali s ohromnými problémy při pořádání Eldoráda
a při otvírání areálu. Závada byla nalezena
a odstraněna.
Mé přání do budoucna – aby z našich žáků
vyrostli řádní a šikovní řemeslníci, protože bez nich a jejich práce se žádná společnost neobejde. A že řemeslo má zlaté
dno? Ano, má. Jen je třeba vrátit řemeslům jejich prestiž a význam.
Salome Sýkorová
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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

Provozní doba sběrného
dvoru
úterý 15:00 - 18:00
čtvrtek 15:00 - 18:00
sobota (každá sudá) 9:00 - 12:00
Ve sběrném dvoře odebíráme: kovy, objemný odpad, papír, plasty, sklo bíle a barevné, vyřazené elektro, oděvy,
oleje (motorové oleje a o jedlé oleje - přinášet v PET lahvích), bioodpad, nebezpečný odpad

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

neodebíráme: stavební odpad ( stavební suť, střešní krytinu, thermo izolace, atd.) pneumatiky

Provoz pošty
Hodiny pro veřejnost od 1. srpna 2019
Pondělí: 9:00 - 11:00 / 15:00 - 17:00
Úterý: 9:00 - 11:30
Středa: 9:00 - 11:00 / 15:00 - 17:00
Čtvrtek: 9:00 - 11:00 / 15:00 - 16:00
Pátek: 9:00 - 11:30

Záhada zanesené kanalizace na sportovním areálu je objasněna.
Od 27. 6. se fa Vliva s r. o. (subdodávka stavby – kanalizace, vodoinstalace, topení, plyn) na žádost starostky pokoušela odstranit závadu na kanalizaci. Provedli čištění velkým krtkem z KvaK
Krnov. Potrubí bylo ucpáno hadry a igelity ze stavby. Jímka byla
vyvezena. Problémy pokračovaly. Teprve až kamera v odpadním
potrubí dokázala určit místo a příčinu vracející se vody na toaletě
pro veřejnost. Na přiložených snímcích je vidě předmět ve tvaru
krychle. Při předání stavby a za slabého provozu dokázala voda
kolem kostky odtéct do septiku. Za silného provozu se však tyto
volné otvory ucpaly. Následně se voda vytlačila ven spodní výpustí v podlaze. Vzniklá situace byla řešena a odstraněna v rámci
reklamačního řízení stavební firmou.
Co to asi je?

V chodbě u veřejných pánských záchodů byla vykopána sonda,
obnažena kanalizace a v místě domnělé ucpávky byly po vyřezání dílce objeveny 2 ohořelé hranoly z tvrdého dřeva. Poté bylo
vše uvedeno do původního stavu včetně napojení izolací, armatur apod. V současné době je vše v pořádku, jen čekáme na položení dlažby v místě výkopu.
Závada u střešního okna je už opravena a při dalších deštích do
budovy nezateklo. Další reklamované vady budou odstraněny
v průběhu srpna 2019 – oprava střechy přístřešku v místech napojení na fasádu, zapravení soklu na fasádě, oprava sprchového
koutu u rozhodčího, výměna kachlí pod bateriemi, nerovnosti
fasády.
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Místní aktivní občané
Dětský den a Májka už jsou dávno minulostí, ale my si až teď
našli prostor na to poděkovat. Aktivní občané uspořádali takovou menší sousedskou slavnost, u které se hodovalo, soutěžilo,
sportovalo, ale hlavně jsme se dobře bavili. Nejlepší však na tom
všem je, že už jsme zase vymysleli další událost pro vás občany....
že by Drakiáda na podzim? Jsem hrdá na Zátor a Zátoráky, že je
nás tady tolik zapálených a díky nimž obecní život jen vzkvétá.

No posuďte sami je nás dost ne?
Chcete se i vy stát aktivními a nevíte jak na to? Stačí přijít na některou další událost a pomoci.
Děkujeme všem za účast, aktivitu v soutěžích, SK za dary a pohostinnost a taky za přípravu celé párty.
Za aktivní občany Jiřina Míčková

ŠKOLA
Milí občané,
prázdninový čas ve škole je časem pro
budovy a prostory, které slouží dětem.
Uklízíme, opravujeme, pereme koberce,
malujeme, čistíme, renovujeme a budujeme. Prostory ladíme s tím, co dané místo
nabízí, a organizace školy žádá. Poměrně
omezené prostory budovy základní školy
i budovy mateřské školky nás učí s těmito
místy efektivně zacházet a maximálně využívat všechny možnosti jak v dopolední,
tak v odpolední činnosti.
Bohužel, někdy musíme dělat úpravy postrádající logiku. Jako například v minulém
školním roce zdvojnásobit počet umyvadel ve všech sociálních zařízeních ve
všech patrech budovy školy. Důvody jsou
různé, někdy jsou to požadavky v souvislosti s Rámcově vzdělávacím programem,
někdy jsou to nové normy či nový právní
výklad stávajících norem.
Představím Vám práce tohoto školního
roku, které se však oproti výše zmíněným
řadí do kategorie logické a smysluplné.
První takový přírůstek je přístavba MŠ.
Jedná se o jednu velkou hernu a venkovní
záchodky. Tato úprava patří do kategorie
nezbytné. Pro vysvětlení použiji matema-

tickou rovnici. Na straně jedné je dvougenerační rodinná vilka, na straně druhé 60
dětí a personál v počtu 12 dospělých osob.
Tuto nerovnost bude řešit několik kroků.
Prvním krokem je právě přístavba školky,
dalšími plánovanými kroky pak rekonstrukce sklepních a půdních prostor.
V budově základní školy je to neméně
vzrušující, protože po letech se vracíme
k počtu 12 tříd ve škole. Což znamená,
že potřebujeme 12 kmenových tříd. Kmenová třída je místnost, která patří dané
třídě a ve které má žák své trvalé místo
a ve které probíhá výuka většiny hlavních
‚ a naukových předmětů. Pak jsou takzvané odborné učebny. Například ateliér,
učebna angličtiny a počítačová učebna. Kmenová třída musí splňovat zákonem dané hygienické normy, umyvadlo
s tekoucí vodou, tabule umístěna tak, aby
stěna s okny byla po levé straně, intenzita osvětlení stropními svítidly, plocha
v m² na jednoho žáka, objem vzduchu v m³
na jednoho žáka, omyvatelnost podlah,
žaluzie, omyvatelnost stěny do určité výšky, čistota a kvalita malby. V budově školy
v tuto chvíli není volných 12 učeben, které
by splňovaly tyto normy. Při tomto počtu
tříd měla základní škola v historii k dispo-

zici odloučené pracoviště, a to budovu č.
32. Pamětníci si ji budou pamatovat jako
bývalou školní jídelnu. Přijde mi zajímavé,
že se tento prostor, který tak dlouho sloužil škole, po 10 letech opět vrací k nám.
V budově bývalé školní jídelny budou dvě
kmenové třídy, které budou splňovat jak
hygienické normy, tak standard školy na
vybavení kmenové třídy. Našim standardem jsou ergonomické lavice a židle pro
žáky, interaktivní tabule a připojení na internet. Pamatuji si, že učitelé i žáci pobývali v této budově rádi. Pobyt na odloučeném pracovišti umožňuje v rámci klimatu
celé školy utvořit si ještě takové vlastní
mikroklima. Jaké to mikroklima bude, záleží na lidech, kteří tam budou. Výběr tříd
pro školní rok není náhodný, záleží na dalších faktorech, počet hodin ve třídě, počet pedagogů ve třídě apod.
Jsem moc ráda, že budovy školky a školy
žijí spolu s námi. Velmi si vážím rozhodnutí
představitelů obce Zátor uvolnit finanční
prostředky a zrenovovat budovu č. 32.
A dále si velmi vážím osobní angažovanosti, odvahy a energie paní starostky
Salome Sýkorové, která napsala projektovou žádost na přístavbu MŠ, získala dotaci

6

červenec
srpen

Zátorský

zpravodaj

a manažersky řídí tento projekt a dále řídí
rekonstrukci budovy bývalé školní jídelny.
Děkuji.
Bc. Mgr. Barbora Sekaninová
(nelekejte se, nejsem nová ředitelka,
mám jen nové příjmení)
Z minulosti
Kdysi škola – zase škola
1774 se za Marie Terezie Zátor a Loučky
sloučily do jedné školské obce. Děti tehdy
docházely do společné jednotřídní školy
v Zátoru s jediným učitelem.
Panovnice ovšem nenařídila, jak jí dnes
žáci zazlívají, že by děti do školy musely
chodit, ale použila formulaci: „Rádi by-

chom viděli, kdyby rodičové svých dětí ve
věku 6 - 12 let do škol posílali.“ To proto,
že zatím ještě nebyla dostatečná síť škol,
aby do nich mohly všechny děti povinně
chodit. Bylo třeba nejdřív vybudovat ve
všech vsích s farou tzv. triviální školy. Učilo se v nich čtení, psaní a počty, náboženství a základy hospodaření.
Teprve školský zákon v roce 1869 zavedl
povinnou školní docházku pro všechny
děti od 6 do 14 let. V důsledku toho vzrostl počet žáků.
Roku 1872 byl císařský školní rada v Krnově uvědomen, že se v obci Zátoru nachází 113 školou povinných dětí a v obci
Loučkách 108, které společně navštěvují
jednotřídní školu v Zátoru. C. k. školní

rada rozhodl zavést řízení, aby škola v Zátoru byla rozšířena na dvojtřídku a aby též
v Loučkách byla zřízena zvláštní samostatná dvojtřídní škola. Představenstva
obcí Louček a Zátoru se sešla ke společné
schůzi a dne 27. 2. 1872 rozhodli postavit
v obou obcích nové dvojtřídní školy.
11. 5. 1875 byl v Loučkách slavnostně položen základní kámen. Stavba rychle pokračovala, až dne 4. 4. 1876 byla budova
od císařského krnovského okresního hejtmana Julia Krcha přejata. 16. 9. 1876 škola
obsazena a první školní rok začal. Ve škole
se však vyučovalo pouze v jedné třídě a až
do roku 1945 německy.
Jana Kadlčíková

Záplavy v Zátoru
V době mé dovolené vlivem přívalových dešťů byly zaplaveny
sklepy rodinného domu paní Věry Rafajové - Veselské.
Všichni v Zátoru i v Loučkách si dovedou představit, co na brantické ulici zažívají při vydatnějším dešti nebo bouřce. Nedivím
se, že se ptají, proč jim nepomůžeme tak, jako těm, co bydlí
u cesty k nádraží. Tento letitý problém vzniká vždy při přívalových deštích a zaplavuje některé nemovitosti na brantické ulici
pod svahem. Problém spočívá v nízké absorpční kapacitě lesů
a přilehlých polností, pak už jen velké množství vody sjede přes
strž v majetku obce Zátor a zaplaví části nemovitostí pod kopcem.
Jak sdělil hydrogeolog pan Ulahel, je to složitý problém a hlavně
to množství vody není kam odvést. Jediné opravdu profesionální
řešení spočívá v realizaci KPÚ (komplexní pozemkové úpravy),
které navrhují v těchto místech vytvořit tzv. suchý poldr, což je
investice projekčně i finančně velmi náročná. Zmírnění problému
lze ovlivnit částečně tím, že Agrozat v lokalitě nezaseje kukuřici.
Je mi to moc líto, ale jiné pořádné řešení není a za těch 30 let,

Ornice z kukuřičného pole Agrozatu.

co tam lidé bydlí, je to stále stejné, nebo podobné a lidé to vědí.
Letos to bylo umocněno tím, že SŽDC opravuje v těchto místech
most.
Již několik let upomínám odpovědné organizace, které by měly
urychleně situaci napravit. Znovu jsem opětovně napsala urgentní prosbu na Státní pozemkový úřad na realizaci Komplexních
pozemkových úprav, v rámci kterých by došlo k výraznému zlepšení situace. Další dopis s žádostí o urgentní řešení situace šel přímo na Ministerstvo zemědělství ČR panu ministru Ing. Miroslavu
Tomanovi CSc., kopii dopisu přikládám. Obrátila jsem se také na
našeho p. senátora MUDr. L. Václavce, aby nám pomohl.
Obec v současné době nezaručí, není to v jejích silách, že se tato
situace nebude opakovat. Přívalové deště jsou v tomto období
bohužel častým jevem a erozní vlivy a absorpční kapacita krajiny
se bohužel rychle mění k horšímu.
Ing. Salome Sýkorová
starostka
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Právní a ekonomické
poradenství
termíny II. pololetí
2019
V budově Obecního úřadu Zátor od
15:00 - 17:00
9. 9. 2019
14. 10. 2019
11. 11. 2019
9. 12. 2019

Slavnost ohňů

Plavecké závody 2019

Nejhezčí zahrádka
Děkujeme za fotografie, které už posíláte do soutěže o nejhezčí zahrádku. Ty, kteří ještě váhají, upozorňujeme na uzávěrku. Zároveň
chceme ukázat, jak pěknou květinovou výzdobu udržují zaměstnanci obce a jak roste lípa.
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Ze života obce
Slavnostní otevření sportovního areálu Zátor
Slavností otevření sportovního areálu Zátor (dále jen SA Zátor“)
proběhlo v neděli 16. 6. 2019. Od 11:00 byla veřejnosti umožněna
prohlídka budovy. Všichni tak měli možnost prohlédnout si celou
budovu.
Ve 12:00 byla slavnostně přestřižena páska a budova byla oficiálně otevřena.
Od 13:00 sehrála přátelské utkání přípravka SK Zátor se svými
vrstevníky z FC Baník Ostrava. Nutno říci, že celá výprava z Ostravy byla velmi ochotná a navíc nám nechali na památku i jeden
z dresů přípravky. V době příjezdu klubového autobusu FC Baník
Ostrava vydatně pršelo, počasí se naštěstí rychle zlepšilo a než
se kluci převlékli, vysvitlo sluníčko. Pro naše hráče byla zápas velkým zážitkem a nic na tom nezměnila ani prohra 3:10.
Od 14:30 přišlo na řadu utkání ženy Zátor – muži Zátor. Muži si
pro pobavení diváků vzali i paruky. Zápas se hrál ve skvělé atmosféře a skončil vítězstvím žen v poměru 3:1. Následné penalty
byly již jen pro pobavení.
Největším tahákem celého dne však bylo utkání SK Zátor (Za
domácí nastoupili především bývalí hráči.) se Sigi Teamem, za
který nastoupila řada známých osobností ze světa sportu. V dresu hostů se tak divákům představili např. Ladislav Vízek, Horst
Siegl, Radoslav Látal, Ondřej Kušník, Martin Frýdek, Aleš Škerle,
Rudolf Otepka, Miroslav Matušovič, Vlastimil Vidlička či Zdeněk
Pospěch. I když utkání poznamenal vydatný déšť, všichni si utkání užili. Nic na tom nezměnila ani jednoznačná výhra Sigi Teamu
v poměru 11:3. Součástí programu byla i autogramiáda, které se
zúčastnily všechny osobnosti.
Nebýt nepříjemného deště, mohla být návštěva ještě vyšší, ale
i necelých 300 diváků je velmi potěšující a je vidět, že organizátoři připravili zajímavý program.
Krásné zátorské ženy, se odvážně pustily do fotbalu s našimi borci.
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UNEKO CUP 2019
V sobotu 29.6.2019 proběhl v našem sportovním areále 1. ročník mládežnického
turnaje UNEKO CUP. Na turnaji startovalo
celkem 10 týmů ve 2 věkových kategoriích
– starší přípravka (2008 a mladší) a starší
žáci (2004 a mladší).
Divákům se představili kromě domácích
družstev také hráči z Široké Nivy, Malé
Morávky, JUVENTUSU Bruntál, Staré Vsi,
Horního Benešova, Chomýže a Polska
(MIRO Deutsche Fussballschule). Celkem
se na turnaji představilo 120 hráčů. Domácí týmy vstoupily do turnaje výborně.
V kategorii přípravky jsme porazili nejprve soupeře z Malé Morávky (4:1), poté
jsme zdolali také JUVENTUS Bruntál (4:2).
Kluci byli po obědě asi ještě nerozběha-

ní a tak podlehli hostům z Polska (MIRO
Deutsche Fussballschule) v poměru 3:7.
V úplně posledním utkání kategorie přípravky šlo našim hráčům o vše. V závislosti na výsledku utkání mohli skončit na
konečném čtvrtém nebo i prvním místě.
Kluci však nenechali nikoho na pochybách
a svého soupeře z Široké Nivy jasně přehráli
v poměru 7:3. Tímto výsledkem se bodově dotáhli na JUVENTUS Bruntál, ale v náš
prospěch hovořil lepší vzájemný zápas
a tak jsme se stali vítězi v kategorii starší
přípravky.
Naši hráči si začali dobře i mezi staršími žáky. Po výhrách nad Starou Vsí (2:0)
a Horním Benešovem (4:0) to vypadalo, že bychom mohli ovládnout i tuto

kategorii. Bohužel se jim po obědě již
tolik nedařilo a zbývající 2 duely prohráli. Malé Morávce podlehli 0:2 a nestačili ani na Chomýž, kdy utkání rozhodl
v náš neprospěch jediný gól, a my prohráli
0:1. I tak jsme ale obsadili solidní třetí místo.
Celkově musíme turnaj hodnotit velmi pozitivně. Nálada byla výborná, vše se neslo
v přátelské atmosféře a duchu fair-play.
Diváci se postarali o krásnou atmosféru.
Všechny týmy byly spokojené, někteří nás
již žádali, abychom je oslovili na další ročník. Ten jsme již naplánovali, 2. ročník se
odehraje v sobotu 27. června 2020. Rádi
bychom turnaj rozšířili na 8 týmů přípravky a 6 týmů žáků.

HASIČI
JSDH – náběhová plocha
Po zátorské hasiče nastaly 8.
července po Eldorádu krušné
chvíle. Museli zvládnout připravit náběhovou plochu pro
konání hasičské soutěže „Memoriál dědy Matějáka“, která
se uskutečnila dne 21. 7. 2019.
Práce to byla úmorná a ve finiši tam mladí na stavbě i spali.
Rozpočet, pravda, trochu neodhadli. Z požadovaných zhruba 30 tisíc bylo rázem 100. Ale
myslím, že výsledek stojí za to.
Byla jsem překvapena, jak se
uměli zorganizovat a jak jim
šla pěkně práce od ruky, klobouk dolů, jejich nasazení bylo
příkladné. Prý máme jednu
z nejhezčích náběhových
ploch v širokém okolí. Tak tedy
na závěr mi nezbývá, než našim hasičům popřát mnoho
sportovních úspěchů a také
šťastnější dny při náboru mladých hasičů.
S. Sýkorová

kolo do Moravskoslezského
Kočova, kde kluci vybojovali
krásné 3. místo.
Sportovní tým mužů začal
s příchodem května trávit víkendy na soutěžích Hasičské
ligy Praděd, v jejímž žebříčku
jsou zatím na 5. místě, což je
na půlku sezony velice dobré
umístění. Naši občané - příznivci hasičského sportu se
mohli o rychlosti týmů v této
lize přesvědčit v neděli 21. července , kdy se konečně po
pár letech znovu na domácím
hřišti konal Memoriál Dědy
Matějáka v rámci Hasičské ligy
Praděd. Přijely sportovní týmy
hasičského sportu z Bruntálska, Jesenicka a Opavska. Našim klukům se sice moc nezadařilo, chuť si ale spravili hned
následující víkend v Rýmařově,

Letošní hasičskou sezonu jsme
začali již velice brzo, v půlce
dubna okrskovou soutěží v Býkově. Díky medailovému umístění obou týmů mužů jsme se
v květnu podívali i na okresní

Soutěž mladých
hasičů
První červencový víkend se konala ve
sportovním areálu v Zátoru Dětská pohárová soutěž v požárním sportu. Soutěže se zúčastnilo 13 družstev z Bruntálska a jedno družstvo z Jeseníku. Po
úspěšném dokončení požárních útoků
vyhrálo v obou kategoriích (mladší
i starší žáci) družstvo z Holčovic.
Děkujeme za účast.

kde vybojovali 3. místo z 25
týmů. Kromě běhání jsme se
více zapojili i do dění v obci.
Pomohli jsme na Dni dětí, otvírání sportovního areálu i Eldorádu. Pochvalu si určitě zaslouží naši členové, kteří se aktivně
zúčastnili běhu zátorskými
uličkami a vybojovali medailová umístění.
V současné době řešíme pomoc při organizaci Traktoriády, jsem ráda, že i naši členové
přidávají ruku k dílu na akcích
pořádaných v obci.
Po Eldorádu nás čekala náročná výzva, kdy jsme svépomocí
budovali nový náběh na fotbalovém hřišti. Všechno jsme
ale zvládli, mnohým nevěřícím
vytřeli zrak a za 10 dní jsme
náběh udělali. Stálo nás to

nespočet hodin práce, telefonátů, nervů a některé i dovolenou. Každopádně si troufám
říct, že jsme všem ukázali, jak
skvělá parta lidí jsme, a že když
se chce, všechno jde. Celou fotodokumentaci najdete na fb
stránkách našeho sboru.
Tato pro nás důležitá akce by
se neobešla bez podpory firmy pana Jirky Krajčoviče, pana
Lukáše Kuchty a samozřejmě
Obce Zátor. Tímto jim ještě
jednou DĚKUJEME!
K. Nálepová
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14. Zátorské Eldorádo
Zátorské Eldorádo bylo již
v pořadí 14. V loňském roce je
nahradila „Hudební slavnost“
v areálu školy, protože ještě
nebyl sportovní areál zrekonstruovaný. Sportovní areál
měl premiéru. Dopoledne pro-

běhla soutěž mladých hasičů
a odpoledne patřilo také dětem. Čekaly je jako obvykle
dětské radovánky: kolotoče,
aqua zorbing, vodní fotbal,
kejklíři, odpolední program.
Dospělí si užili zábavu večer

při poslechu kapel , vychutnali si ohňovou show v podání
krásných tanečnic a hezké odpoledne korunoval ohňostroj.
I přes některé provozní problémy věřím, že se Eldorádo
líbilo a většina návštěvníků od-

cházelo spokojeně domů. Na
pivko nebyly fronty, jídla a jiného pití bylo dostatek a myslím,
že dobrá nálada nechyběla.
Samozřejmě, jako vždy, jsme
měli luxusní počasí.
Salome Sýkorová

Tak přivítal Zátor „Děkana“.

Dobré svezení pro děti.

Jakub Děkan s hudebníky se klaní.

Zátorský psí šampion
Dne 15. 6. 2019 se v naší obci, přesněji
v areálu myslivecké chaty, konal již 4.
ročník akce s názvem Zátorský psí šampion. Jedná se o neoficiální výstavu všech
pejsků, bez ohledu na věk či plemeno.
V letošním roce nám i přálo počasí a mohli jsme se těšit ze slunečného dne. Těší
nás, že se akce každým rokem těší větší
a větší účasti.
V letošním roce se akce zúčastnilo bezmála 85 pejsků. K vidění byli úžasní
voříšci i vznešená plemena všech velikostí. Pejsci byli posuzování ve 12 kategoriích podle věku a původu, kde bylo
oceněno 1. – 3. místo krásnými dary od
sponzorů akce a poháry. Hodnocen
byl zejména soulad pejska a majitele
a také pejskova povaha. Poté probíhalo také 6 doprovodných soutěží – Dítě
a pes, Netradiční aport, Dráha plná nástrah, Psí karneval, Psí pár a Nejlepší trik.
I v těchto kategoriích bylo vyhlášeno 1. -3.
místo. Ze všech prvních míst výstavních
kategorií byl vybrán Absolutní vítěz výstavy, kterým se stala fenka Pepsi slečny Pe-

try Porubové. Dále byl vyhlášen i Pes sympatie, kterým se stala fenka Lexie slečny
Lucie Šimíčkové.
V průběhu dne probíhala i tombola o krásné dárky pro pejsky. Hodnotný výtěžek
z tomboly byl použit na podporu organizace Dočasky.cz, která pomáhá opuštěným pejskům v nouzi. Velmi nás těší, že se
účastníci rozhodli také pomoci a donesli
spoustu krásných dárků pro zmíněnou organizaci již na akci, či rovnou darovali své
výhry z naší výstavy.
I v letošním roce bylo zajištěno pro všechny účastníky akce skvělé občerstvení od
týmu z hospůdky Kačák v Branticích.
Ráda bych poděkovala všem sponzorům,
bez kterých by se akce nemohla konat. Díky
štědrým darům neodcházel žádný pejsek
z akce s prázdnou a výherci získali velmi
hodnotné a početné dary. Velké poděkování patří také zástupcům naší Obce
Zátor, která akci každoročně podporuje,
ať již sečením trávy v areálu Myslivecké
chaty, zapůjčením laviček, stolů a stanů,
tak i poskytnutím finančního daru pro

nákup krásných cen a dárků do tomboly.
Taktéž děkuji p. Kaděrkovi za zapůjčení
areálu myslivecké chaty, pí Renátě Libové za skvělé posouzení pejsků a nesmírně
velké poděkování patří celému organizačnímu týmu Zátorského psího šampiona,
rodině i přátelům, za každoroční podporu
a pomoc při organizování této „bláznivé“
akce.
Kofroňová Petra
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Plavání v kanále
V červenci proběhlo již tradiční plavání v „Kanále“. O příjemnou
atmosféru se postarali hostitelé Petra Gajdošová a Jarda Ničman
se svými přáteli. Soutěžilo se nejen v plavání, ale i v dalších tradičních disciplínách jako bylo: vrh koštětem, prázdným sudem, držení tupláku, výlov plné bečky. Všichni zúčastnění si to opravdu užili
a zažili spoustu legrace. Bylo postaráno i o dobré občerstvení
a hudbu. Tedy vážení „Léto jak má být!!!“ Jen ta voda byla studená
a mokrá až do dna. A kdo tam nebyl? Ten může jen litovat, tak zase
za rok.

Upozornění
Všichni ti, kteří se účastnili modelování z ruky u paní Zuzky
Tihlaříkové a mají vymodelované a naglazované misky, si je
mohou vyzvednout první středu v září , tj. 4. 9. 2019 od 14.00
do 15.00 hod v učebně výtvarné výchovy v budově Loučky
čp. 32 (bývalá školní jídelna).

Občanské záležitosti
Jubilanti

Rozloučili jsme se

Anna Šebestíková, Vlasta Lhoťanová,
Marie Křiváková

Miroslav Lhoťan, Svatava Hajná,
Alena Šromová

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

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Okénko pro chytré hlavy a hlavičky
Správné odpovědi na otázky z minulého čísla 96/2019:
1. Císařství je jen v Japonsku.
2. Název čísla 0,000 000 000 001 je biliontina, správná předpona je piko (tedy 10 na mínus 12). Ovšem v některých zemích
s krátkou desítkovou soustavu je to triliontina s předponou atto. U nás používáme dlouhou desítkovou soustavu, takže pro nás
je triliontina 10 na mínus 18, tedy 0,000 000 000 000 000 001 .
3. Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které navštívily Ježíše krátce po
jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Jejich jména nejčastěji Kašpar, Melichar a Baltazar, přinesla
až pozdější tradice, v Novém zákoně se tyto údaje nevyskytují.
4. Uvedení Páně do chrámu - den, kdy Panna Maria 40. den po narození Ježíše, jej donesla do jeruzalémského chrámu – jsou
Hromnice 2.února.
5. Jméno našeho prezidenta, po Antonínu Novotném a předchůdcem Gustava Husáka
je armádní generál Ludvík Svoboda (sedmý prezident).
6. Známý australský vačnatec, který připomíná medvěda, tzv. medvídek koala.
Otázky:
1. Jak se nazývá je obor informatiky zabývající se tvorbou strojů řešících komplexní úlohy například z oblastí logistiky, robotiky,
zpracování přirozeného jazyka, či zpracování velkých objemů dat.
2. Jméno (lat. cellula) - základní, stavební a funkční jednotky těl živých organismů, nikoliv však virů, viroidů a virusoidů. Je obklopená membránou a uvnitř obsahuje koncentrovaný vodný roztok různých látek (cytoplazmu) a obsahuje genetický materiál
a je schopná se dělit.
3. 25. února 1634 v Chebu byl zavražděn český vojevůdce a politik, vévoda meklenburský, frýdlantský a kníže hlohovský a zaháňský, vedle Jana Tserclaese Tillyho nejvyšší velitel císařsko-ligistických vojsk během třicetileté války - stačí zkrácené jméno.
4. Celé pravé jméno sovětského diktátora Stalina.
5. Název tropického deštného pralesu( přibližně 5 500 000 km2 ).V Jižní Americe, na území Brazílie, Kolumbie, Peru, Venezuely,
Ekvádoru, Bolívie, Guyany, Surinamu a Francouzské Guyany.
6. Název jedněch z největších vodopádů na světě. Nacházejí se v jižní Africe na řece Zambezi na hranicích mezi Zambií a Zimbabwe a jsou zapsány do seznamu Světového dědictví.
Správné odpovědi najdete v dalším čísle.						

Autor: RNDr. Zdeněk Románek
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Kalendář akcí
Zájezd seniorů
středa 28. 8. 2019
v 16 hodin na setkání domluvíme podrobnosti výletu (Kroměříž
a okolí)

Svěcení kříže v obci Čaková
konec září 2019
připravujeme koncert v kostele Nejsvětější Trojice.

Traktoriáda
sobota 31. 8. 2019
od 8:00 hodin na fotbalovém hřišti v Zátoru.

Setkání složek
pátek 13. 9. 2019
hodnocení uplynulého roku, akce na rok 2020 - přímá návaznost
na kalendář, finanční požadavky složek na rozpočet obce. Na
závěr jazzový koncert Marie Veliké, malé občerstvení zajištěno.
Těšíme se na vás.

Výlet - Čechy pod Kosířem
a Loštice
sobota 14. 9. 2019
ČČK pořádá výlet (Čechy pod Kosířem a Loštice). Pokud máte zájem, hlaste se na telefonu 732 521 643, pí L. Gajdošová, ještě jsou
volná místa.

TJ LOUČKA oslaví 10 let trvání
sobota 12. 10. 2019
Začátek v 9:30 na atletickém hřišti v Zátoru. Proběhne prezentace
TJ na jednotlivých stanovištích. Vzácným hostem je Šárka Kašpárková, reprezentantka ČR a mistryně světa z roku 1997 v trojskoku.
Všichni jsou srdečně zváni. (Součást projektu „Radost.“)

VINOBRANÍ
sobota 12. 10. 2019
Od 20 hodin Vás zve ČČK na dobré víno, kvalitní občerstvení, dobrou zábavu, k tanci a poslechu hraje BT NOVA.

IPA
sobota 14. 9. 2019
Ve sportovním areálu od 8 do 9 hodin se budou scházet milovníci turistiky na již 4. turistický pochod, který pořádá Policie ČR
a výtěžek ze zápisného věnuje vždy na dobročinné účely. Jedná
se o celodenní akci, občerstvení pro účastníky je zajištěno a jsou
připraveny dva turistické okruhy (21 km a 11 km)
Tento zpravodaj vychází pravidelně v posledním týdnu každého sudého měsíce ZDARMA. Vzhledem k vymezenému rozsahu čísla
si redakční rada vyhrazuje právo na úpravu, popřípadě krácení dodaných příspěvků. Do 12. dne sudého měsíce lze podávat návrhy
na příspěvky v tištěné podobě do kanceláře OÚ Zátor nebo elektronicky na e-mail obec@zator.cz - Inzerce: po dohodě za úplatu
- Informace o obci Zátor na www.zator.cz - Zátorský zpravodaj vyadává: OÚ Zátor & ANDERLE studio - Roman Anderle. Vychází 1x
za dva měsíce - Redakční rada: Salome Sýkorová, Jana Kadlčíková - povoleno MK ČR pod ev . č.: EV14400

Radost z rozvoje spolupráce
na česko-polském pomezí
Poslední červnový víkend se stal
výjimečným z pohledu spolupráce a zapojení naší obce v projektu “Radost z rozvoje spolupráce na česko-polském pomezí”.
Připravili jsme tři společná setkání. Uneko cup, Zátorské léto
a plánování realizačního týmu.
Ve dnech 28.6. - 29.6. 2019 byla
v obci Zátor pro česko-polské děti
připravená dvoudenní fotbalová
akce, která navázala na turnaj
Uneko cup. První den jsme zahájili společným obědem ve školní
jídelně. Na druhou hodinu byla
objednána exkurze ve Slezském
muzeu v Opavě, kde nás nejvíce
zaujaly unikátní exponáty slona
indického a expozice s názvem
“Příroda Slezska”. Úlohou této
výstavy je zobrazení přírodních
podmínek našeho regionu, skládá se z botanické a zoologické
části. Při zpáteční cestě přes Lichnov se v autobusu začalo ozývat
polské slovíčko czereśnia. Řidič
přibrzdil a zaparkoval autobus
u krajnice. Přes půl hodiny jsme
si užívali sběr třešní a višní, které
dozrávaly podél cesty. Po návratu z výletu začal na nově vybudovaném sportovním areálu společný trénink dětí se vzájemným
přátelským utkáním a přípravou
na fotbalový turnaj. Na večeři
jsme se přemístili na chatu čmeláků Bumblebees. Vyhladovělí
a unavení jsme se usadili k připravenému ohni. K jídlu jsme si opékali špekáčky. Kamil Krmášek si
pro nás připravil program, seznamovací, zábavné a společenské
hry. K dispozici a k zapůjčení byl
i teleskop s dalekohledy. Večer
jsme společně strávili posezením

a příjemnou diskuzí u táboráků.
Tento výjimečný den jsme zakončili pohledem na západ slunce.
V sobotu, druhý den naší akce, začal od 8 hodin Uneko cup. Turnaj
byl rozdělený do dvou věkových
kategorií. Za starší žáky a starší
přípravku nastoupilo celkem pět
týmů. V druhé jmenované skupině
se zúčastnilo soutěže i mužstvo
MIRO Deutsche Fussballschule
z Chrząstowic. Celý den probíhal
v příjemné sportovní atmosféře
a doprovázelo jej krásné slunečné
počasí. O dramatický závěr turnaje se postaral domácí tým starší přípravky Zátor. Až poslední
utkání s Širokou Nivou rozhodlo
o výherci v turnaji. Ve hře byly
tři možné scénáře o umístění.
Prohraný zápas by Zátoru přinesl
třetí příčku, remíza zajistila druhé
místo a výhra znamenala celkové
vítězství. Naši hráči toto klíčové
utkání zvládli a výsledkem 7:3 si
zasloužili první místo v prvním
ročníku Uneko cupu. Podrobné
výsledky a další umístění jednotlivých týmu jsou v přiložených tabulkách. Blahopřejeme vítězům
a děkujeme všem týmům, trenérům, rozhodčím, rodičům dětí za
účast v turnaji.

UNEKO cup:
Výborně připravená akce, kterou
převážně organizovalo SK Zátor
a duší projektu byl pan Vratislav
Hruzík. K ruce měl celý tým spolupracovníků, bez nichž by se
určitě neobešel. Se zápalem pomáhali Petr Gajdoš, Radek Natov,
Roman Němec, Ladislav Sedlák
a Kateřina Kaločová za MAO.

Soutěžilo 10 družstev, z nichž
jedno bylo ze spřátelených Chrzastowic. Proč UNEKO cup? No
protože jedním z hlavních sponzorů našich nejmenších fotbalistů je firma UNEKO spol. s. r. o. ,
strojírenská výroba Zátor. Děkujeme vedení firmy za podporu
a přízeň, která trvá již několik
let. Další milá spolupráce byla se
sdružením Bumblebees, našich
malých ochránců přírody. Pan
Kamil Krmášek připravil pro naše

děti a pro děti z Polska opravdu
výbornou zábavu a jejich „Čmelín“ je úžasné místo s neobvyklou
atmosférou, kterou naši polští
přátelé velmi ocenili a nenechali
si ujít ani výhled na Praděd se západem slunce. Tedy za mě, to byl
úžasný zážitek, včetně kávičky do
porcelánových hrníčků. Ani škola
nezůstala pozadu. Na děti čekala perfektně uklizená, voňavá
a čisťoučká tělocvična, kde ulehli ke spánku. Renáta Kopecká,

Marcela Němcová, Viktorie Podhorská a Vítězslava Poláčková odvedly poctivou práci.
Celé dva dny bylo pečováno o pitný režim
a stravu sportovců. Miluška Podhorská, Lenka Gajdošová, Olga Glacová, Denisa Mlýnková
a Jiřina Miturová se opravdu snažily, aby všem
chutnalo. Pan školník Petr Skála se postaral
o to, aby všechno fungovalo a nic nechybělo.
A nakonec realizační tým našel útočiště v prostorách Obecního úřadu Zátor, kde jsem se
postarala já, manažeři Petr Náhlý a Luděk Volek. Všem zúčastněným, pracovníkům školy,
představitelům složek, patří velké poděkování, protože poctivá a kvalitní práce dnes není
samozřejmostí a sami víte, že organizovat jakoukoliv akci je velmi časově i profesně velmi
náročné.
Při této česko - polské akci z projektu „Radost“ jsme si vyzkoušeli, jak funguje spoluprá-

ce mezi složkami, školou, obcí a polským partnerem. Myslím, že jsme obstáli na výbornou.
Odměnou nám byla spokojenost našich dětí.
Ing. Salome Sýkorová
starostka obce Zátor

Zátorské léto
V neděli dne 30. června se uskutečnila
v obci akce “Zátorské léto”. V rámci této události pro veřejnost otevíráme významné budovy naší obce. K prohlídce byla odemčena
a zpřístupněna kostelní věž. V evangelické
kapličce byla připravena výstava fotografii
naší obce. Příjemné odpoledne jsme prožili
společně s přáteli z polské obce Chrzastowice. Toto setkání bylo zaměřeno na vytváření
vztahů a navazování kontaktů v rámci projek-

tu Radost. Představili jsme deklaraci o spolupráci pro partnery projektu. Byla domluvena
její úprava a přijaty návrhy na změnu. Nová
verze dokumentu bude podepsána při společném setkání složek 23. září v Polsku. Ve tři
hodiny odstartoval závod “Zátorskými uličkami”. Poměřit své síly v běhu mohly všechny
věkové kategorie. Pro děti byly připraveny
atrakce, historický dřevěný kolotoč, ruské
kolo na lidský pohon a zmrzlina na faře. K poslechu a k tanci hrála kapela G2 Band.
Setkání realizačního týmu
V neděli dopoledne jsme na obecním úřadě
přivítali polský realizační tým. Setkali jsme se
k pravidelnému plánování a přípravě nadcházejících akcí projektu. Z tohoto setkání vzešel
plán akcí, které se do konce roku uskuteční.
Domluvili jsme se na vytvoření facebookových stránek a překladu webových stránek
projekt-radost.eu, projekt-radosc.eu do polského jazyka. Nový profil je na Facebooku
dohledatelný pod jménem radost.radosc
a k dnešnímu dni je již zprovozněn. Následně
jej budeme postupně aktualizovat. O dalších
chystaných aktivitách našeho projektu vás
budeme průběžně informovat jak v každém
vydání Zátorského zpravodaje, tak i na webových a facebookových stránkách projektu.

Plán nadcházejících akcí:

23.09. - Setkání složek v obci Chrząstowice
12.10. - 10 let TJ Loučka
13.01. - Lyžařský kurz I.
22.01. - Lyžařský kurz II.

Zátorské léto:
Autobus, dodávka + osobní automobil s vedením obce Chrzastowice. Svojí návštěvou nás
poctil wojt Gminy Chrzastowice
pan Florian Ciencor, vedoucí pro
kulturu Elžbieta Kaliszan včetně
vedoucích představitelů škol.
Obec Zátor hostila tuto opravdu
velkou skupinu a věnovali jsme
se polským partnerům celé odpoledne. Paní Zdeňka Vávrová si
s dětmi mateřské školy připravila scénku k výročí elektrifikace,
členky ČČK a zátorských seniorů
se postarali o občerstvení a další

zábavu. Zde byla opět výborná
spolupráce školy, která tentokrát zajišťovala občerstvení pro
polského partnera, krátký úvodní
program a poskytla prostory školy jako azyl. Skupina Bumblebees
s panem Krmáškem a panem farářem zajišťovali občerstvení na
horním Zátoru a hlídku u věže.
Pan K. Krmášek se svými pomocníky instaloval do věže výstavu
dětských prací a fotografií obce
včetně fotografií z pořádání dětských akcí. Stojí za to ji shlédnout. Je úžasná. Ani paní Zlatica
Durecová se nenechala zahanbit,
krásně uklidila bývalou kapličku

a vyzdobila ji fotografiemi obce.
Klub zátorských seniorů přidal již
svůj „tradiční“ „Blešák“.
Zde se opět potvrdilo, že spolupráce složek, školy a obce funguje. Myslím, že projekt splňuje
naše očekávání. Po prázdninách,
až děti nastoupí do školy, dění
a projektové aktivity se přesunou
čistě do školy.
Ing. Salome Sýkorová
starostka obce Zátor
Zátor 107, 793 16 Zátor
mail: obec@zator.cz
tel: +420 724 178 620

