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V novém čísle najdete:

Vážení spoluobčané
Čekají nás Vánoce, nejvýznamnější a zároveň nejkrásnější svátky
v roce. Dovolte mi prosím, popřát Vám, vašim rodinám a nejbližším
hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. A do nadcházejícího roku hodně optimismu s přáním, ať se nám v Zátoru všem dobře žije.
„S láskou má svět naději, s láskou se stíny ztrácejí……“

Salome Sýkorová, starostka obce

Aktuální informace
Sbor dobrovolných hasičů Zátor
Na valné hromadě konané dne 30. listopadu 2019 byl zvolen nový
výbor SDH Zátor ve složení: starostka SDH - Bc. Kateřina Nálepová, místostarosta Ing. Antonín Šamaj, velitel JSDH Jaromír Wysoglad starší.
S dlouholetou starostkou SDH paní Annou Krušinovou jsme se
rozloučili tím nejhezčím způsobem - od Obce převzala oficiálně
nový hasičský automobil.
Bc. Kateřina Nálepová

 Svoz odpadu
 Sbor dobrovolných hasičů
 Matyáš Stříž
 Vánoční svícení
 Příspěvky občanů
 Pozvánky
 Rozpis vánočních bohoslužeb
 Zajímavosti o Vánocích
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Upozornění na změnu svozu odpadu v období vánočních svátků.
Informujeme občany, že svoz TKO proběhne mimořádně v pátek 20.12.2019, svoz plastů v pytlích proběhne až
v pondělí 6.1.2020.
Sběrný dvůr
Informujeme občany, že sběrný dvůr bude letos otevřen pouze do 17.12. (úterý) 2019. Od 18.12.2019 do 29.2.2020 bude
sběrný dvůr uzavřen.
OÚ
Obecní úřad Zátor bude v období vánočních svátků tj. od 23.12.2019 do 3.1.2020 uzavřen.
Hřbitov
Prosíme občany, aby zavírali bránu na hřbitově.

Ze života obce
Matyáš Stříž
Vážené zastupitelstvo obce Zátor. Tímto
jsem vám chtěl poděkovat za finanční přispěvek, který jste mi poskytli. Díky tomu
se mi podařilo relativně dobře vstoupit do
cyklokrosové sezóny.

V prvním závodě v Mladé Boleslavi jsem se
umístil na 12. místě. V Hlinsku jsem byl 10.
a na Holých Vrších 5. Tento týden se 28. 10.
konal závod ve Slaném, kde jsem skončil 6.

Mé celkové pořadí je zatím pěkné 6. místo
z 65 závodníků v ČR. Myslím si, že se mám
ještě kam posunout.
S pozdravem Matyáš Stříž.
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Vánoční strom
Jako každý rok patří velké poděkování ing. Hynku Hájkovi a Jiřímu Krajčovičovi za instalaci vánočního stromu a komu patří největší dík?
No přece našemu dalšímu dárci. Tentokrát to byla rodina Havířova z Louček. Letošní vánoční strom je překrásný.

Betlém v Zátoru
Pan Milan Belej s paní Vlastou Doričákovou ani tentokrát nezklamali. Připravili hlavně malým, ale i velkým návštěvníkům další překvapení. Zátorský betlém je prostě originální, krásný a jedinečný.
Děkujeme vám za šíření radosti a pohody v adventu 2019.

Světelný strom
Dalším překvapením je zhmotnělý nápad vedení školy na vytvoření světelného stromu. Dík patří panu Lubomíru Kolářovi, který
ho vyrobil. Sklenice se světýlky s láskou připravila škola. Lidé přicházeli, rozsvítili si svoji svíci za asistence mladých zátorských hasičů, rozjímali a vyprávěli mezi sebou. Myslím, že nápad měl velký
úspěch.
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Vystoupení dětí MŠ
Letos v sále KD účinkovaly jen děti z naší školy a obě vystoupení byla mimořádně zdařilá a profesionální. Za MŠ vběhli na pódium malí
čertíci s čerticí Zdeňkou. Následovali je andílci pod vedením Terezky Staškové.

Vystoupení paní Olgy Procházkové a jejích žáků

Vánoční svícení
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Vánoční svícení sále KD

Ježíškova pošta
Ježíškovu poštu připravili manželé Petr a Zuzka Náhlí. Posuďte sami, jak se jim to podařilo. A dopisů Ježíškovi byl plný koš.

Soutěž o nejlepší vánočku
Do soutěže se přihlásilo 6 zdatných pekařek. Hodnotil se vzhled
a hlavně chuť. Jak je zřejmé z fotografie, mezi hodnotiteli byly
i vyhlášené kuchařky.
1. místo Jiřinka Pecháčková
2. místo Jana Pastorková
3. místo Pavlína Hošková

5
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Škola
Každá třída z druhého stupně
přichystala pro hosty kavárnu
nebo cukrárnu - relaxační, čertovskou, perníkovou, cukrárnu
s dílnou, vánoční kavárnu.
1. stupeň nachystal prodej
výrobků a program v ateliéru – sbor, pásmo písniček
a básniček, step a ukázky zumby.
Děti, všichni zaměstnanci školy
i rodiče se na tento den pečlivě připravovali a očekávali své
zákazníky. Jak se nám doneslo,

vše zvládli na jedničku a s úsměvem. Patří jim za to veliký dík.
Dole v přízemí nabízeli vánoční
zboží cizí prodejci.
Ve školní jídelně si návštěvníci
mohli pochutnat na štrůdlu,
párcích. Svařák se nabízel před
školou.
O zpěv před školou se postaraly Julinka Vaculíková, Rozárka
Synková a paní Olga Procházková, sólistka Slezského divadla
v Opavě.

Lapionový průvod vedli andělé
– Bc. Mgr. Barbora Sekaninová,
ředitelka školy s malým andílkem dcerou Laurinkou, Zdeňka Urbanová – zástupkyně MŠ
a Veronika Bucová – učitelka
MŠ. Moc jim to slušelo. Obec
rozdala u kyselky 90 lampionů.
Úvodní slovo Mgr. Martin Suchánek doplnil o překrásnou
zátorskou pověst Andělské

světlo. Svoje vystoupení okořenil pěkným vtípkem. Myslím, že
jako moderátor se velmi osvědčil a jsme rádi, že se úkolu ujal.
Následovalo poděkování paní
starostky všem, kteří v uplynulém roce s obcí spolupracovali
a rozsvícení vánočního stromu.
Podvečer zakončil ohňostroj
s hudebním doprovodem, jak
jinak než písněmi Karla Gotta.
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Vánoční hvězdy - Vše prodáno, dobrá věc se podařila
„Kupte si vánoční hvězdu a celé Vánoce Vás
bude hřát pocit, že jste pomohli těžce nemocným dětem“,
je motto charitativní sbírky 2019, kterou
organizuje Šance Olomouc. Vážení a milí,
zakoupením květiny na Vánočním svícení
jste se zapojili do charitativní sbírky a pomohli jste nám získat prostředky určené na

humanizaci léčby dětí na dětském hemato-onkologickém oddělení v Olomouci. Výtěžek je určen na sociální pomoc rodinám,
na financování rekondičních pobytů dětí
a na aktivity, které naplní volný čas hospitalizovaných dětí. Malí pacienti tráví na
hemato-onkologickém oddělení v průměru
8 měsíců. V letošním roce zasíláme Šanci
výtěžek 30.000,-Kč. Srdečně děkujeme, že

Zátorské kalendáře
Jako každý rok jsme pro vás připravili stolní kalendář
s fotografiemi p. Jaroslava Matušky, citáty, telefonními
kontakty, akcemi nadcházejícího roku a významnými svátky
a výročími. Našim občanům jej rozdáváme zdarma. Jak se
nám vše povedlo, posuďte sami.

vánoční hvězda zdobí Vaše domovy a navodí příjemný pocit, že jste pomohli těžce
nemocným dětem.
Marcela Hudečková a Šárka Němcová,
členky Šance Olomouc o.p.s., Dětská klinika FN, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Před kulturním domem
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Rozsvícení vánočního stromku

Perníkový kostel
opět z dílny paní Mohelníkové, která nám udělala zase radost
již poněkolikáté.

Vystoupení v ateliéru
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Příspěvky občanů
Zamyšlení nad…..
Vážení spoluobčané. Poslední dobou slyším
často v mediích přetřásat slovo DEMOKRACIE. Zdá se mi ale, že toto slovo již bereme
všichni jako samozřejmost a zapomínáme
na to, jak těžké je demokracii udržet, jak
těžké je nedopustit, aby za nás opět rozhodovala jen hrstka vyvolených a my opět jen
odevzdaně nepřihlíželi.
Proto mám pro Vás možná návod, nebo jen
důvod k zamyšlení, jak to opět nedopustit.
Pojďme do toho společně a zúčastňujme se
schůzí zastupitelstva naší obce. Tady totiž
politika a demokracie nás všech začíná. Nemusíte být zastupitel, stačí se jen zajímat
o projednávané body, snažit se je pochopit
a ptát se, o čem to je a proč to tak je.
Jsem přesvědčen, že najednou objevíte
spoustu zajímavých věcí, jako například:
nesmyslné směny pozemků, další a další
nesmyslná rozhodnutí a v neposlední řadě
i velká strategická rozhodnutí.
Pokuste se pochopit, o co jde a zvážit výhody i nevýhody. Přijděte na zastupitelstvo
a ptejte se. Říkejte své názory, jak by věci
kolem Vás měly vypadat, protože přesně
tuhle zpětnou vazbu Vaši zastupitelé potřebují.

A proč bych vlastně tohle všechno měl dě- to, že na začátku téměř každý nastupoval
lat?? Pro zastupitele obcí, měst a krajů není do politiky s přesvědčením, že ji bude dělat
nic smutnějšího, než to, když jejich práce čistě a až po delší době zjistil, že to vlastně
nikoho nezajímá.
stejně nikoho nezajímá.
Je těžké se zlobit na politiky, že se nic nehý- A pamatujte na to, že dobrý lokální politik
be, že věci nejdou dopředu a nebo strašně bude stoupat vzhůru. Nebude spravovat
pomalu, když to stejně vypadá, že to niko- jen obec, město či kraj, ale jednou možná
ho stejně nezajímá.
i celou zemi. Jenže bez našeho zájmu to
Proč by měl zastupitel něco tlačit, když to nepůjde.
stejně nikoho nezajímá? Proč by měl hlídat
hospodaření obce, když to stejně nikoho Závěrem Vás prosím, choďme na schůze
nezajímá? Proč by nedosadil na strategické zastupitelstva, ptejme se a zajímejme se
místo příbuzného, když to stejně nikoho o dění v naší obci. Tady to opravdu všechnezajímá. Proč by neměl fikslovat při zadá- no začíná. Přeji všem krásné prožití svátků.
vání veřejných zakázek, když to stejně nikoho nezajímá?
Přikryl Petr - občan Zátoru
Ďábel pokušení přichází tehdy, když nás
všechny to vůbec nezajímá.
Pomožme svým lokálním politikům vyrůst.
Eugenie Kolářová, Oldřich Slezák, Jaroslav
Ukažme jim, že nás to
Brychta
zajímá, že nás zajímá,
co se kolem nás děje
Blahopřejeme a do dalších let přejeme dobré
a že nám to není jedzdraví, štěstí a rodinnou pohodu.
no. Nezapomeňte na

Jubilanti

Okénko pro chytré hlavy a hlavičky
Správné odpovědi z minulého čísla:
1. Rod Habsburků pocházel ze Švýcarska, dnešního kantonu Aargau, kde si kolem roku 1100 dali jméno podle hradu Habichtsburg
(Jestřábí hrad).
2. Jiří z Kunštátu a Poděbrad měl přezdívku „husitský král“.
3. Krychle s objemem 216 m³ a současně obsahem celého pláště 216 m² musí mít hranu o velikosti 6 m, protože V=6x6x6 = 216 m³
a celý plášť je 6 stran tvaru čtverce, což je 6x(6x6m2)=216 m².
4. Gravitačně vázaný systém hvězd = galaxie.
5. Základní územní mocenská jednotka=stát.
6. Pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník má jeden úhel 90 stupňů a ostatní dva jsou stejné (rovnoramenný), takže 180 – 90 = 90 a
90:2 = 45 stupňů oba dva.
Otázky:
1. Název největšího živočicha na zemi. Samice jsou dlouhé přes 30 m a váží neuvěřitelných 190 tun. Což je hmotnost zhruba 20
slonů afrických. Pro zajímavost, jenom jejich jazyk váží 3 tuny.
2. Doplňte rok narození Alžběty Elizabeth II, (anglicky celým jménem Elizabeth Alexandra Mary; * 21. dubna xxxx?
3. Název technického oboru, který se zabývá tvorbou a využíváním technologií v měřítku řádově nanometrů, což je přibližně
tisícina tloušťky lidského vlasu.
4. Název horského masivu, který je téměř na rovníku v Tanzanii při hranici s Keňou. Skládá se ze 3 nečinných stratovulkánů – Shira,
Mawenzi a Kibo. Na vulkánu Kibo se ve výšce 5895 m n. m nachází nejvyšší bod Tanzanie a zároveň celého Afrického kontinentu –
vrchol Uhuru (česky vrchol svobody).
5. Jak se nazývá trojúhelník o stranách 9,9,9 cm? A jak veliké jsou jeho vnitřní úhly?
6. Jméno nezapomenutelného představitele Fanfána Tulipana (francouzský herec, který zemřel 25. listopadu 1959 v nedožitých 37
letech na rakovinu jater).
Správné odpovědi v dalším čísle Zpravodaje.
Autor: RNDr. Zdeněk Románek
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Pozvánky na akce
Štěpánská zábava
čtvrtek 26. 12. od 20 hodin v sále KD. Hraje PROTON, vstupné 100
Kč, předplatné u Radka Natova tel. 735 996 856.
Hlavní ceny: wellness pobyt, kuchyňský robot a mnoho dalších
cen ...

SKÁ Z ÁBAV
N
Á
P
E
A
ŠT

čtvrtek 26. 12. 2019
od 20:00 v sále OÚ Zátor
Hraje: PROTON
Hlavní ceny: wellness pobyt, kuchynský robot
a mnoho dalších cen ...

Sváteční koncert
neděle 29. 12. 2017 V kostele Nejsvětější Trojice v Zátoru proběhne
dne 29.12. v 15 hodin sváteční koncert KEEP SMILING GOSPEL. Můžete se těšit na neopakovatelný zážitek.
Vstupné je dobrovolné.

OBEC ZÁTOR A FARNOST ZÁTOR VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

SVÁTEČNÍ KONCERT

KEEP
SMILING GOSPEL
MŮŽETE SE TĚŠÍT NA NEOPAKOVATELNÝ
HUDEBNÍ ZÁŽITEK

29.12. 2019 v 15:00
KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
ZÁTOR
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Vstupné: 100 Kc
Predprodej vstupenek u Radka Natova, tel.: 735 996 856

Vánoční bruslení
pátek 27. 12. 2017 od 14:00 - 15:30 na zimním stadiónu v Krnově
vstup zdarma, drobné občerstvení zajištěno.

Zátorský zmrzlík
středa 1. 1. 2020 od 14 hodin Na elektrárně. Malé občerstvení
a svařáček bude.

Tříkrálová sbírka
neděle 5. 1. 2020 od 9 hodin do 12 hodin v Zátoru i v Čakové. Koledníci se zastaví i v kostele.
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Rozpis vánočních bohoslužeb
13:00

Brantice

21:00

Lichnov

23:00

Zátor

9:00

Lichnov

11:00

Zátor

13:00

Brantice

Svátek sv. Štěpána
prvomučedníka

11:00

Zátor

Pátek
27. 12.

Svátek sv. Jana
apoštola a evangelisty

18:00

Zátor

Sobota
28. 12.

Svátek svatých
Mláďátek, mučedníků

10:00

Zátor

Neděle
29. 12.

Svátek Svaté rodiny
Ježíše, Marie a Josefa

9:00

Lichnov

11:00

Zátor

13:00

Brantice

Středa
1. 1.

Slavnost Matky Boží
Panny Marie
zasvěcený svátek

9:30

Lichnov

11:00

Zátor

13:00

Brantice

Neděle
5. 1.

Slavnost Zjevení Páně
(Tři Králové)

9:00

Lichnov

11:00

Zátor

13:00

Brantice

Neděle
12. 1.

9:00

Lichnov

Svátek Křtu Páně

11:00

Zátor

13:00

Brantice

Úterý
24. 12.

po západu slunce
začátek Slavnosti
narození Páně

Středa
25. 12.

Slavnost Narození
Páně – zasvěcený svátek

Čtvrtek
26. 12.

Začátek vánoční doby

mše + žehnání vína

žehnání
manželům

žehnání koledníkům

Konec vánoční doby, odnesení stromků

Zátor
Vánoční koncert 29. prosince 2019 od 15 hodin.
Vánoční svátek Svaté rodiny se slaví v neděli 29. prosince 2019, při
této mši se obnovují manželské sliby a žehná manželům.
Žehnání tříkrálovým koledníkům v Lichnově v 10 hodin v kostele
a v Zátoru v 12 hodin v kostele.
Tříkrálová sbírka trvá od 1. ledna do 14. ledna 2018.
Začátek Vánoc – po západu slunce 24. prosince 2019
Konec Vánoc – po západu slunce 12. ledna 2020
Koledy jsou součástí každé mše svaté od 24. prosince 2019 do 12.
ledna 2020, tedy po celou dobu vánoční.
Betlém je možno mít postavený do 2. února 2020, což je svátek
Uvedení Páně do chrámu.

Některá data, která jsou organizačně důležitá:
Začátek tanečních zábav: 13. ledna 2020
Poslední den konání tanečních zábav: úterý 25. února 2020
Popeleční středa 26. února 2020
Květná neděle 5. dubna 2020
Velký pátek 10. dubna 2020
Bílá sobota 11. dubna 2020
Slavnost Zmrtvýchvstání neděle 12. dubna 2020
Slavnost Seslání Ducha svatého neděle 31. května 2020, den dělání
„svatodušní“ smaženice.
16. května 2020 pouť sv. Jana Nepomuckého v kapli v Radimi od
15 hodin
Slavnost Nejsvětější Trojice 7. června 2020 v Zátoru od 10 hodin
Slavnost Těla a Krve Páně 14. června 2020 v Zátoru od 10 hodin
21. června 2020 pouť sv. Antonína v kapli v Dubnici od 15 hodin
16. srpna 2020 pouť kostela v Branticích v 10 hodin
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Zajímavosti o Vánocích
Roráty
Roráty jsou prastaré adventní zpěvy, které
se zpívají v předvánočním období. Vycházejí z biblických textů. Rorátní mše probíhají
v brzkých ranních hodinách a mnohde se
konají jen za svitu svící. To vyvolává v prosincových tmavých, studených a předvánočních ránech jedinečnou atmosféru.
Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla
IV. Tyto staročeské písně nás spojují s vírou
našich předků. Nápěvy i slova písní překlenují celé generace. Dávají nám zakusit pospolitost křesťanů, která je rozprostřena
přes celá století.
Roráty byly zároveň důležitým faktorem
pro šíření a udržování rodného českého jazyka mezi širokou veřejností. Nebýt rorátů
a jim mnohých podobných českých zpěvů,
možná by dnes český jazyk již nebyl „živým“ jazykem.
Název „roráty“ pochází z nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. stol:
„Rorate coeli de super...“ - „Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele...“ (Bible,
Izaiáš 45,8).(podle P. Aleše Opatrného)

Koledy
Krátká, skoro novinová zpráva v evangeliu
sv. Lukáše o narození Krista vyvolala tradici
vánočních písní. Jejich hlavním obsahem je
láska k betlémskému děťátku.
Lidová víra připisovala vánočním koledním
obchůzkám magickou moc. Měly přinést
štěstí a blahobyt do každého stavení. Na
koledu se o Vánocích chodilo o Štědrém
večeru, na svátek sv. Štěpána, na Nový rok,
o dni sv. Tří králů a někde i na Hromnice.
Slované přijali název koleda podle názoru
L. Niederleho z latinského slova calendae
(kalendy), označujícího první lednové dny,
kdy se slavil slunovrat. Staroslověnské slovo koleda znamenalo prý také novoroční
den.
V Čechách je starodávný obyčej koled
a koledování doložen ještě v předhusitských dobách. Vzdělaný mnich Jan z Holešova sepsal v Břevnovském klášteře více
než před půl tisíciletím spis Štědrý večer,

v němž zachytil vánoční obyčeje a zvyky
našich předků. Neopomněl popsat ani vánoční píseň, která se tehdy zpívala: vele,
vele, stojí dubec uprostřed dvora. O mnoho mladší není ani koleda Narodil se Kristus
Pán, která vznikla z latinské duchovní písně
Ave hierarchie coelestis (Buď pozdraveno,
kněžstvo nebeské).
Na naše krásné koledy můžeme být právem pyšní.
Zdroj: Andělé v oblacích prozpěvují,
Kniha vánočního zpívání a muzicírování, Pavel Jurkovič, vydal Gafoprint-Neubert, Praha
1996
S anglickými Vánocemi je nerozlučně spjata
relativně mladá koleda Good King Wenceslas opěvující dobrého českého knížete,
světce a patrona českého království svatého Václava. Svatováclavská koleda je i dnes
o svátku sv. Štěpána, kdy prý dobrotivý král
navštěvoval příbytky nuzáků, slyšet na dělnických předměstích Manchesteru, v noblesních čtvrtích Londýna, pod starobylými
klenbami katedrál i pod krovy vesnických
kostelíků. Legendu o životě sv. Václava
zveršoval anglický duchovní John Mason
Neale. Zhudebnil ji spolu s Thomasem Helmorem na nápěv staré jarní latinské písně
Tempus adest floridum. Poprvé byla Svatováclavská koleda otištěna v Nealeově knize
koled pro dobu vánoční (Carols for Christmas Side) v roce 1853 a okamžitě si získala
srdce Britů, kteří se seznámili s osudy svatého Václava již ve středověku díky krásné
a dobrotivé dceři Karla IV., princezně Anně,
provdané za anglického krále Richarda II.
( 1377-1400). Dojímavá Helmorova hudba,
opírající se o starší zpěvnou formu, povýšila koledu Good King Wenceslas na nekorunovanou vánoční hymnu Britských ostrovů. Svatý Václav, král a dobrodinec, se stal
neoddělitelným souputníkem voňavých
větviček cesmíny, věčně zeleného jmelí,
vánočního pudingu a báječného krocana
s nádivkou.
Na Štěpána dobrý král
Václav z okna hledí,
všude kam se podívá,
závěje a ledy.
Svítil měsíc a byl mráz,
pálil jako divý,

a vtom spatří chudáka,
jak tam sbírá dříví.
„Hola, páže,“ pravil král,
„podívej se honem.
Odkud je ten sedláček,
víš-li něco o něm?“
„Pane můj, ten sedláček
bydlí támhle kdesi
u studánky v chalupě
pod samými lesy.“
Přines maso, přines chléb
a pár polen k tomu,
zanesem to ještě dnes
sedláčkovi domů.“
A tak šli, král s pážetem,
a tak vyrazili,
i když venku vítr dul
a vyl ze vší síly.
„Pane můj, je hrozná tma
a je hrozná zima.
Sotva jdu, už nemůžu,
strach mě z toho jímá.“
„Vkládej nohy do mých stop
a pojď dál, můj hochu!
Za chvíli ti nebude
zima ani trochu.“
Vkládal nohy krok co krok
do stop po svém králi,
a kam vkročil svatý král,
tam i sněhy hřály.
Proto, věřte, křesťané,
boháči i páni,
ten, kdo cítí s chudými,
dojde požehnání.
Vánoční zpěvy milovali i naši sousedé
v Německu. Jedna z nejstarších německých
koled je o Josefovi. Dochovala se v lipském
rukopise z roku 1500. Nejproslavenější vánoční německy zpívanou koledu zkomponoval Rakušan Franz Xaver Gruber. Slova
koledy, kterou si dnes o Vánocích zpívá
přes 200 národů, složil Josef Mohr, působící jako farář v obci Oberndorfu, ležící nad
řekou Salzach nedaleko Salcburku. Mohr
napsal slova písně ve 26 letech. Píseň Tichá
noc (Stille Nacht) poprvé zazněla o Vánocích roku 1818. Kostelní varhany byly rozbité a tak farníci Tichou noc uslyšeli nejdříve
bez hudebního doprovodu. Farář Mohr zpíval bas a jeho učitel Gruber nosnou melodii.
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