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V letošním roce Zátor oslaví 655 let od první písemné zmínky o naší vesnici.
Vážení spoluobčané,
milí čtenáři

Slovo starostky

V novém čísle najdete:

Dlouho jsem přemýšlela nad tím, jaké
téma si tentokrát pro Vás zvolím. Výběr
nebyl lehký. A také vím, že v současné
hektické a velmi složité době se na Vás
hrne spousta informací a člověk je ani
nestačí, a myslím, že už snad ani nechce,
vstřebávat. Čím začít.

Nejprve bych reagovala na skutečnost, které jste si všichni určitě
všimli. V místech, kde stála naše hasičská zbrojnice, je volná plocha,
dnes by nikdo nepoznal, že zde stál dům. Zůstanou nám naše vzpomínky. Vzpomínky posledních třiceti let, které se váží k našim oblíbeným místům, lidem, událostem. Z těchto drobných střípků se pak
skládá historie rodiny, obce, oblasti, národa, Evropy, světa a stanou
se součástí našeho běžného života.
Tehdejší zastupitelstvo stálo před složitým úkolem. Rozhodnout,
kterou stavbu v rámci protipovodňových opatření zbourat. Bytový
dům nebo zbrojnici? Tehdy jsme rozhodli, že jednodušší a zároveň
méně bolestivé bude rozloučit se s naší hasičárnou. Zároveň nenápadně a bez zvláštní pozornosti zmizely z naší obce rodinné domy
a chaty podél řeky Opavy. Bylo jich celkem 8. A na stole máme návrh revitalizace území s navrženou výsadbou nových stromů a keřů,
s volnými přístupy k řece, odpočinkovými zónami, jak se dnes moderně říká místům pro trávení volného času. Cílem by měla být řeka
přívětivá všem, která již nebude hrozbou, ale příjemnou součástí
našeho běžného života.
Na Vaši častou otázku, kdy se s výstavbou započne, nedokážu odpovědět……
Salome Sýkorová
starostka obce

Ze života obce
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S sebou rukavice, roušky a vzhůru na zajíčka. Jak to vlastně v praxi
bylo? Jednotlivé rodinné týmy vyrážely jednotlivě v průběhu dní
od 9. do 19. dubna. Byla připravena stanoviště s plněním úkolů
a to v přírodě. Start byl na nádraží, kde si účastníci prohlédli mapku trasy a dozvěděli se první indicie, kam se vydat dál. Indicie byly
vlastně takové básničky s hádankou. Cestou luštili zaječí labyrint,
poznávali žlutě kvetoucí rostliny, vařili koktejl pro zemi, kreslili,
skládali básničku zajíčkovi, stavěli domečky pro skřítky atd. Cestou si zapisovali čísla z kartiček, a vajíček cestou. Trasa vedla
i kolem Čmelína, kdo chtěl, mohl opéci párky. V cíli byla truhla
s pokladem a kdo správně sečetl čísla, dostal kód zámku a zajíček
v utajení poutníky odměnil pěkným dárkem. Dle ohlasů se naše
hledačka líbila a prošlo jí postupně 36 dětí s doprovodem, který
byl pro plnění úkolů velmi důležitý ! Je fajn, že i stanoviště byla
dobře ukryta a vydržela po celou dobu trvání bez poškození.

Ano, je to pravda! I v době koronaviru Čmeláci nespali a připravili Děkuji za pochvaly a fotografie z vaší cesty a krásné básně i obZátorského zajíčka i letos. Byl to však oříšek, jak udělat akci pro děti rázky, některé zde ve zpravodaji najdete, také fotku zajíčka, který
a dodržet všechna opatření a nařízení vlády. Letošní zajíček byl ur- naši trasu asi také navštívil ......
čený dětem z našich kroužků a probíhal v přísném utajení! Vybraní
účastníci byli osloveni zvacím dopisem s podrobnými informacemi.
Tak příští rok na viděnou – Váš Zátorský Zajíček

„Trpělivost je nejlepší prostředek proti všem potížím.“
Titus Maccius Plautus
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S kapkou vody do pohody
S tímto názvem Čmeláci připravili v květnu badatelskou
procházku na téma voda a její
svět. Cílem bylo zpříjemnit čas
v době zákazu setkávání a vydat se v rodinách na pěknou
cestu za poznáním. Start byl
u naší klubovny, kde si účastníci
mohli vyzvednout v pod kódem
uzamčené truhle badatelský

balíček. Ten obsahoval plán
cesty a úkoly, které se po trase
plnily. Cesta vedla kolem potůčku, kde měřili teplotu a sestrojili malou lodičku, dále k rybníku za hřištěm, kde se zkoumal
vodní svět pod hladinou. Poté
po mokřadech, kde se účastníci
seznámili s nějakou tou vlhkomilnou květenou a dále vzhůru

na kopec s různými hádankami
a kvízy dorazili až k posezení nad Čakovou, kde se mohli
posilnit a zastavit na chvíli své
unavené nohy. Cílem cesty
byla studánka, již skoro pozapomenutá a zarostlá v džungli
narůstajících travin a keřů. Byly
předány dary studánce a zazpívána pěkná píseň. A pak už jen

z kopce dolů. Kdo si udělal tento pěkný výlet, měl na 3-4 hodiny o zábavu postaráno. Trasu
absolvovalo na 10 rodinných
týmů a ohlasy byly moc milé!
Děkujeme! Tak zase příště na
badatelské procházce, věnované třeba mechům a lišejníkům.
Za Bumblebees Kamil a Iva

Projekt „Radost z rozvoje česko-polské spolupráce„

05.03.2020 se česko-polský tým projektu
„Radost z rozvoje česko-polské spolupráce“ dohodl na realizaci těchto společných
akcí: Uneko cup, Zátorské léto, Dětský
den a atletické závody v Zátoru, zdobení
vajíček, cyklistické a hasičské závody, sportovní den a slavnostní otevření dětského

sportoviště v Polsku. Všechny akce se měly
konat ve školním roce a v době letních
prázdnin. O koronaviru se zatím mluvilo jen
jako o velké neznámé, která se nás snad nedotkne. Pandemie nám však zhatila všechny naše plány. Výše popsané akce jsme
z důvodů nařízení vlády oboustranně zrušili a přesunuli na rok 2021. Museli jsme své
síly přeorientovat. Z reálného světa jsme
se ocitli v on-line prostředí na internetu.
Začala tvrdá práce na webových stránkách
projektu www.projekt-radost.eu. Aktualizovalo se diskuzní fórum. Naším záměrem
je, aby stránky byly živé a sloužily zároveň
jako nástroj plánování a hodnocení aktivit.
Vkládat a komentovat příspěvky do fóra
mohou všichni, kteří se chtějí aktivně zapojit, spolupodílet a pomáhat při tvorbě
programu. Dále se upravují i stránky obce,
plánují se náhradní termíny akcí ve spolu-

práci s polským partnerem a v neposlední
řadě byla proplacena první žádost o platbu
za období leden – srpen 2019. Tyto peníze
z 90 % pokryly platy zaměstnanců projektu
a akce konané v tomto období. Celý realizační tým se již těší na září, kdy pevně věříme, že se opět budou moci rozběhnout
všechny plánované akce a z Projektu „Radost“ budou mít všichni radost.
Také reagujeme na výzvu polského partnera a vypracováváme životopisy našich
nejvýznamnějších sportovců. Kdo z vás ví o
našem významném sportovci/sportovkyni
ze Zátoru a nejbližšího okolí, prosím ozvěte se nám na email: jirina.mickova@icloud.
com, nebo nám jej napište do diskuzního
fóra.
Děkujeme.
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Pouť k Nejsvětější Trojici
Pouť k Nejsvětější Trojici bývávala kdysi dávno jednou z nejvýznamnějších událostí v naší obci. Poutě obecně jsou křesťanskou
tradicí a součástí historie našich obcí a jsou spojeny s nejvýznamnějšími jmény světců, které historie spojila s určitým místem. Bohužel je smutným faktem, že tato křesťanská tradice zcela vymizela z naší paměti. Zachovány zůstaly nejznámější svátky spojené
s Velehradem, Hostýnem a Starou Boleslaví. Poutní den v Zátoru
naplnili kostel zejména cizí farníci a bohužel musím konstatovat,
že byli v převaze. Všechny nás přivítal slavnostně vyzdobený kostel
a pan farář Radim Zielonka si dal záležet na průběhu slavnostní

mše. Součástí celého dne bylo i odpolední posezení na faře, kde
se sešla veselá a příjemná společnost. Velmi dobře posloužila při
nepříznivém počasí nová pergola, pod níž zahráli a zazpívali Radek
Vaculík, Sváťa Chlápek a přidaly se k nim Andy Koschatzká a Julinka
Vaculíková. Matěj dohlížel, aby se nespálilo jídlo. A paní Renata Kopecká nám veselou společnost fotila. Pan farář dohlížel na to, aby
nikomu nic nechybělo. Pavlína Štefelová s úsměvem roznášela občerstvení.
S. Sýkorová

Hasiči
Milí občané Zátoru i naši činnost ovlivnila
doba koronavirová. Naštěstí to vypadá, že
už je za námi a tak i my se můžeme alespoň částečně znovu věnovat tomu, co nás
naplňuje.
V dnešním článku bych se ráda vrátila trošku do minulosti. Letošní rok je pro nás takovým mezníkem v historii sboru. Na začátku
roku jsme převzali dopravní automobil, na
který jsme čekali 10 let. Zároveň jsme se
ale museli naposledy rozloučit s hasičárnou
i naším Matýskem. Vím, že bourání hasičárny vyvolalo v obci vášnivé diskuze, ale i tak
mi dovolte se k ní ještě jednou vrátit.
„Novou“ hasičskou zbrojnici stavěli v 80.
letech minulého století v rámci akce Z naši
dědečkové i tatínci. V obecní kronice z roku
1989 se zachoval zápis: „Místní SPO má od
srpna novou požární zbrojnici. Moderní
budova plně vyhovující požární technice,
jejímu uskladnění a údržbě. Zbrojnice je
budova víceúčelová. Její součástí je i společenský sál, kuchyně, klubovna. Tyto prostory umožní místní organizací SPO bohatý
společenský život a usnadní jeho organizaci. Budou ji využívat i jiné složka NF jiná zařízení, jako mateřská škola, státní statek, Sig-

ma a jiné. Československá státní pojišťovna
přispěla na vybudování požární zbrojnice
částkou 1 milion Kč.“
Mnozí z nás jsme na ní prožili nejen dětská,
ale i ta pubertální léta. Skoro všichni jsme
zde vyrostli, slavili narozeniny, svatby, učili
se první taneční krůčky na vyhlášeném hasičském plese. Já sama jsme zde vyrůstala
jako dítě a mám nespočet vzpomínek. Pamatuji si přesně ty noci, kdy za zvuků sirény
jsme v pyžamu s drkotajícíma zubama, ale
s hrdostí otvírali hasičům ta těžká dřevěná
vrata, aby mohli vyjet k ohni. Jak několikrát
do roka bušili na dveře sousedé z obce, že
hoří. Jak volali v roce 1997 hasiči z Karlovic,
že jde povodňová vlna a chlapi měli ani ne
hodinu na záchranu obyvatel kolem řeky,
jak nás 3 dny nato vyzvedával armádní vrtulník a na laně nás „svezl“ za kapličku…..
Vzpomínek je mnoho, veselých i smutných.
Když jsme se sevřeným hrdlem i srdcem minulý měsíc pozorovali bagry, všechny tyto
vzpomínky se znovu objevily a ukápla nejen
nám hasičům slza. Dnes už nepoznáte, že
na místě u řeky stála tak veliká budova.
Tento týden jsme se rozloučili i s naším vymazleným RTHP „ Matýskem“, který již pár

let v tichosti stárl v areálu Agrozatu. Jenže
doba se mění a je třeba jít dále. Uzavřeli
jsme jednu dlouhou kapitolu našeho sboru a teď je třeba začít novou. Máme před
sebou nové výzvy a spoustu plánů, které
chceme zrealizovat, něco již umíme, něco
se budeme učit nově. A co nás tedy ještě do
konce roku čeká?
Byli jsme úspěšní při žádosti o neinvestiční
dotaci u Moravskoslezského kraje. Získali
jsme dotaci 80 tisíc Kč z Programu na podporu rozvoje sborů dobrovolných hasičů
pro rok 2020. Z této částky budeme 10 %
financovat z vlastních zdrojů. Finance budou použity na nákup nového vybavení pro
sportovní tým, znovuobnovení kroužku
mladých hasičů a jejich podporu.
Za dobu coronaviru jsme nezaháleli. Všichni řidiči absolvovali povinné školení řidičů,
někteří z nich i školu smyku s novým Crafterem dotovanou Moravskoslezským krajem.
Tento víkend jsme stihli i školení strojníků
a zároveň zdravotníků zotavovacích akcí.
Usilovně hledáme nový termín pro původně zrušený Memoriál Dědy Matějáka v požárním útoku, který by se měl uskutečnit
někdy během letních měsíců. V září jedeme
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na školení mládeže, v podzimních měsících
plánujeme návštěvu ve zdejší mateřské
a základní škole s preventivním programem pro mladší děti. Zájezd celého sboru
do Rožnova pod Radhoštěm bude pak příjemným zpestřením podzimu a poděkováním všem členům včetně seniorů. V listopadu potěšíme všechny generační ročníky
RETRO zábavou. Chystáme samozřejmě
i tolik oblíbenou mikulášskou nadílku.
Na závěr bych chtěla poděkovat místním
občanům, kteří díky své všímavosti a včasnému oznámení pomohli v květnu zmírnit
dopad požáru lesa nad kravínem v místě
zříceniny zátorského hradu. Ohniskem požáru bylo pravděpodobně špatně uhašené
tábořiště. Ceníme si jejich pomoci.
Zároveň děkuji občanům i zastupitelstvu
obce za podporu a uznání. Těší nás, když je
naše dobrovolná práce oceněna.
Za SDH Zátor, Kateřina Nálepová, starostka
Dovolte mi pár doplňujících informací ke
starému hasičskému autu (CAS 25 RTHP).
Držím v rukou velký technický průkaz od

zmiňovaného vozu. Vozidlo bylo uvedeno
do provozu dne 9. 3. 1981 pod SPZ 50-49.
Celou dobu jej provozovalo Město Město
Albrechtice a 18. 5. 2004 jej zakoupila Obec
Zátor za 80.000 Kč pro naši JSDH. Naše vozidlo CAS 25 RTHP by příští rok slavilo 40 let
a hasičská zbrojnice začala sloužit hasičům
od roku 1988. Tedy bylo o chlup starší. Vozidlo mělo přední lištu s postřikem na čištění
komunikací a nahradilo starší CAS, které
pak bylo využíváno na náhradní díly.
Myslím, že všichni budeme souhlasit s paní
Katkou, že většina z nás má na hasičskou
zbrojnici hezké vzpomínky. Chodili jsme
na hasičské plesy, plesy SRPŠ, mikulášské
nadílky, valné hromady. Vzájemně jsme se
všichni znali s tehdejšími členy jednotky,
z nichž mnozí již nejsou mezi námi. Čest jejich památce. A jak všichni stárneme, mění
se i systém ochrany obyvatelstva. Činnosti
se centralizují a posouvají se do profesionální roviny. Dojezdová vzdálenost profesionálních hasičů z Krnova, Bruntálu je zhruba
7 – 8 minut. Jednotky jsou spolu propojeny
mobilními telefony a mají k dispozici veš-
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kerou možnou techniku na hašení různých
druhů požárů, likvidaci chemických havárií,
vyprošťovací techniku k autonehodám, vycvičený profesionální tým, který pomáhá
při různých náročných operacích, např. likvidace vosích, sršních hnízd, apod.
V našem okolí pracují JSDH pouze v Široké Nivě, Lichnově, Býkově-Laryšově.
U nás máme zásahovou jednotku složenou
z mladých schopných hasičů a členové sboru jsou aktivní a zapálení lidé, které baví
se spolu setkávat a kteří jsou připraveni
v případě potřeby pomoci. Spolu s paní starostkou Kateřinou Nálepovou a velitelem
hasičů Jaromírem Wysogladem se z jednotky stává moderní sbor, který bude schopný
pomáhat při zásazích a bude nás reprezentovat v hasičském sportu. Milí členové hasičského sboru, jsme rádi, že vás máme.
Velmi mě těší zájem mladé generace o hasičský sport v naší obci.
S. Sýkorová

Zátorská kyselka
Letos je tomu právě dvacet let od poslední rekonstrukce naší Zátorské kyselky po ničivých povodních z let 1996 a 1997. Tehdy nám přispělo MMR ČR (Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky). Rekonstrukce stála zhruba 650 tis. Kč. Tehdejším starostou byl výtvarník
a skvělý učitel pan Jaroslav Skřivánek. Měli jsme to štěstí, že jsme přistihli jeho pravnučku, jak si přišla s maminkou pro „Zátoračku“.
Myslím, že se na nás Jarek dívá a má velkou radost. Tímto mu chci věnovat krásnou vzpomínku a poděkování.
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Škola a zátoračky
covat s kamarádem, rodičem, a to vše v bezpečí domova. Mnohé
z nich jsem poznala tak, jak jsem je doposud vůbec neznala. Mé
poznání v procesu vzdělávání získalo nový rozměr.
Už vím, že to byla jen další zkouška v mém profesním životě. Snad
jsem obstála. Cítím se jako součást a spoluautor velkého díla s názvem Základní škola v Zátoru. Je to krásný pocit.
(Jarmila Foksová, vedoucí vychovatelka)

Jsem Ivana.
Kromě jedné roční epizody v podobě práce v dětském domově,
jsem zatím celý svůj profesní život strávila v zátorské škole. Za
celou tuto dobu jsem nebyla v situaci, kdy je třeba s žáky komunikovat při učení jen virtuálně. Pro mne osobně bylo období od
11. března zvláště obtížné. Stejně jako pro ostatní to byla v první
řadě nejistota a strach z virové nákazy. Myslela jsem především na
všechny své blízké: „jen aby byli v pořádku!“ A potom s nákazou
spojená ta velká změna způsobu mé pedagogické práce: rychle se
naučit vše, co je spojené s online výukou, osvojit si techniku práce
v classroomu. Když už jsem si myslela, že to slušně zvládám, přišla další pohroma v podobě vytopené školy. I když jsem zažila dvě
povodně, dost mě to zasáhlo. Ve všech těchto obtížných situacích
mi vždy pomohl kladný přístup rodičů žáků ke škole a jejich obětavost při domácí výuce dětí. A také jejich podpora v komentářích,
které se týkaly online výuky i kalamity ve škole. Někteří i osobně
pomáhali odstraňovat škody. Skvělá byla i ochota mých kolegyň
a kolegů okamžitě nastoupit do školy a přispět ke zmírnění následků havarijního stavu.
(Ivana Brychtová - vedoucí učitelka 1. stupně)
Jsem Jarmila
V Zátoru jsem se narodila, chodila do školy, učili zde oba moji rodiče a od roku 1984 zde působím jako pedagog. Základní vzdělání
zde získaly všechny mé tři děti. Školu znám jako žák, pedagog, rodič a především jako velký patriot. Můj vztah k ní pozbývá charakteristiku abstraktního pojmu, ten vztah je hmatatelný, uchopitelný, je mou součástí, jsem to JÁ.
Když byl v březnu vyhlášen stav nouze a bylo zřejmé, že výuka
bude mít rysy vzdělávání na dálku, prošli jsme všichni rychlokurzem v Classroomu. Zbývají mi tři roky do důchodu a v ten okamžik
mi prolétlo hlavou: ,,To nedám, na to nemám, co jen budu dělat,
jak jen budu učit bez křídy v ruce a bez těch mnoha párů očí, ve
kterých jsem se za ty roky naučila číst…..!“
Nemám ve zvyku se jen tak lehce vzdát, a tak jsem přece jenom,
krůček po krůčku, směřovala k výuce v Classroomu, vkládala, kopírovala, sdílela, opravovala, komentovala a ………začala objevovat
i dosud nepoznané výhody této výuky.
Věnovala jsem se všem dětem. Všem! Každému jednomu zvlášť,
to se vám v běžné hodině podaří málokdy. Měla jsem na žáka tolik
času, kolik chtěl, kolik potřeboval. Mohl opravovat, ptát se několikrát nebo se jen tak pobavit, mohl nahlížet do sešitu, spolupra-

Jsem Romana
Ani nechci zmiňovat, jak dlouho už v Zátoru učím, ale škola je mým
druhým domovem.
Jelikož jsem velmi přizpůsobivý člověk, tak zavření škol a rozhodnutí o distančním vzdělávání mě zas až tak moc nezasáhlo. Mám
ráda výzvy a objevování nových věcí, takže situace přímo pro mě.
Po hektickém začátku, kdy bylo nutné vymyslet strategii, způsob
a pravidla výuky či poprat se s digitální technologií, nastalo období relativní spokojenosti. Žáci i rodiče byli totiž neskuteční a já
dodneška
nechápu, jak to mohli zvládnout, nezešílet a všechno se naučit.
Když ale v dubnu přišla ta havárie, fakt jsem brečela. Nejvíc jsem
se bála, že o školu přijdeme a já nebudu mít práci, kterou mám
ráda. Protože nikde jinde než v Zátoru bych učit nechtěla. To si raději najdu práci jinou. V této době jsem si uvědomila, jak velkou sílu
mohou mít lidé, kterým společně na něčem záleží. V současnosti je
to právě naše škola. Je až s podivem, jak děti i rodiče posílají motivační komentáře, jakou podporu u nich máme, jak se lidé z vesnice
zapojují do sbírky. Moc si toho vážím.
Distanční výuka mě bavila jen zpočátku, postupně mně vadilo, že
je bez osobní interakce s dětmi, neakční, nezáživná. Přesto jsem za
ni velmi ráda. Pomohla mi uvědomit si spoustu věcí, které se vzděláváním dětí souvisí a vím, že prožitky celé této těžké doby budou
ku prospěchu spoustě nových výzev, na které už se moc těším.
(Romana Lantová - vedoucí učitelka 2. stupně)
Jsem Bára
Jsem nervózní a hledám odvahu k otevření dveří do svého srdce,
odvahu nechat čtenářům nakouknout do mého nitra. Ano, mám ji.
Narodila jsem se v Zátoru, vyrůstala jsem v Zátoru a od roku 1998
pracuji jako učitelka v místní základní škole. Poměrně brzy mě
proud života přináší k spolutvoření jádra této instituce. Ve vedoucí
funkci jsem 19. rok. Mám svůj vnitřní i vnější svět a svůj vlastní způsob, kterým prožívám věci. Jsem introvert, životem mě provázejí
velké obavy z toho, že bych mohla být součástí prostoru, kde se
lidé k sobě chovají bez respektu a úcty. Na strach reaguji zvýšenou
aktivitou. Čím větší strach mám, tím větší odpovědnost za jiné na
sebe přebírám a o to větší nároky na sebe kladu. Ale poslední dobou zaujímá strach v mém životě jinou dimenzi.
Nově u mě narůstá důvěra v život, procesy života a důvěra k lidem.
Moje výkonnostní aktivita se snižuje, jsem trpělivější, jsem schopna vnímat věci v širších souvislostech. Přichází potřeba vnitřního
naplnění z mé práce. Ve své práci ředitelky přeskupuji procesy, měním nastavení a nově vytvářím prostor pro vlastní tvoření a hlubší
potkání se s lidmi.
Cítím se bezpečně a má nejsilnější potřeba zajistit všem ve škole
pocit bezpečí je naplněna a stává se symbolem. S nalezením smyslu mé práce, vnitřního klidu a míru, paradoxně ztrácím motivaci
pracovat na pozici ředitelky tím způsobem, kterým jsem na ní dosud pracovala. Je srpen 2019, začíná nový školní rok a já do něj
vstupuji bez vnitřní motivace a zároveň s nadějí, že se ve mně urodí
něco nového, o co se ve své práci opřu. Plním své ředitelské úkoly, dokument za dokumentem, tabulku za tabulkou. Vnímám, že
je to něco, co umím, ale zároveň je ve mně jaksi pusto a prázdno.
Začínají mě vyčerpávat další a další požadavky veřejnosti. A jiskra
nepřichází. Zato každá chvilka strávená se zaměstnanci nad nový-
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mi koncepcemi nebo běžnými činnostmi zaměřenými k dětem mě
nabíjí. Cítím, že je ono, co mě oživuje. Kdyby tohle tvořilo více než
polovinu mé práce, bylo by to dostatečné.
Začínají jarní prázdniny a já se rozhoduji, že ve své funkci ředitelky končím. Vnitřně se loučím s touto svou rolí a oplakávám ztráty.
Oznamuji své rozhodnutí zástupkyním. Cítím jejich obavy, co toto
mé rozhodnutí přinese škole. Dva dny na to Česká republika vyhlašuje pohotovost. Zveřejnění svého rozhodnutí samozřejmě odkládám a jdu do akce. Vnímám svou sílu a dary, které jsem schopna
v době krize uplatnit. Rozjíždíme distanční výuku. Vše šlape jako
hodinky. Duben se překlápí do druhé poloviny a já se vracím ke
svému vnitřnímu rozhodnutí.
Ale rozhodla za mě vnější moc. Ráno 20. dubna vcházím do budovy školy. Totální kalamita. Voda protéká skrz čtyři patra, jsou
zatopeny třídy a chodby. Cítím, že budova školy mě nepouští. Že
ví, že takto ji nenechám a neodejdu. Uvědomuji si, že mé srdce
a srdce školy bije ve stejném rytmu, jsme součástí.
Je červen. Plánujeme setkání s žáky a rodiči, projektové dny. Zpracováváme celkové hodnocení, hodnocení distanční výuky, revidujeme a inovujeme školní vzdělávací program. Nastavuji organizaci
a úvazky pro nový školní rok. Zároveň s neuvěřitelně šikovným
školníkem koordinujeme ve škole stavební práce. Je hotová nová
vodoinstalace, ve všech zatopených třídách jsou nové základy
podlah, elektroinstalační práce jsou z větší části také hotové. Ve
třídách se opravují omítky a obklady po vodařské a elektrikářské
práci. Vysoušeče jedou na plné obrátky. Plánujeme podlahářské
a malířské práce. Objednáváme nové vybavení a pomůcky.
Říká se, že školu tvoří zaměstnanci. Kdo má možnost nás vidět při
práci, zjistí, že zátorská škola má momentálně kvalitní a pevné základy. Jsou to drobnosti, to jak se spolu domlouváme, jak si vzájemně pomůžeme, jak se podpoříme, jak umíme táhnout za jeden
provaz. A to vše protkané společným nastavením PRO DĚTI.
Že je to tak, že jdeme svým směrem, poznáváme také podle zpětných vazeb žáků, rodičů a zaměstnanců. Je to hnací motor našeho
společného snažení a autenticita je to, co oslovuje, dojímá a má
pro nás nejvyšší výpovědní hodnotu.
Chci se s Vámi o ten úžasný pocit podělit. Rozlepuji pomyslné obálky vzkazů, pocitů, vyznání, pozdravů, podpory a stále mívám po
jejich přečtení husí kůži.
Uvádím citace rodičů, žáků a přátel školy dokumentující výuku
v Classroomu, potopu ve škole, práci ŠD v distančním období a natočení videa ke Dni dětí:
,,Dobrý večer, v první řadě Vás chci celý učitelský sbor pochválit.
Nastavili jste velice rychle pravidla a celou distanční výuku. Postupně se můj syn osamostatňoval a věděl kterou knihu otevřít, který
sešit, a hlavně už uměl otevřít více oken v počítači. Takže přítel
google byl s námi téměř pořád.”
„Líbí se mi, jak jsou úkoly v gmailu pěkně seřazené. Nevím, jestli
je to práce počítačů nebo jak, ale i hezky pojmenované. Jako, kdo
to poslal a jaký je to předmět, taky je super, že můžeme psát do
společného komentáře, kde to všichni uvidí, ale i do soukromého,
kde to vidí jenom učitel a může nám na naši otázku odpovědět.
Jsem ráda, že nám úkoly posíláte takto přes počítač a nedáváte
nám úkol jako vytiskni, vyplň, vyfoť a pošli, to by byla nuda. Děkuji,
že jste se nás snažili takhle pěkně vzdělávat i z domu, jste k nám
shovívaví a poradíte, když potřebujeme.”
„Jednou jsem zjistil, že se zatopila škola, tak jsem se podíval z okna
a vidím tam učitele, jak tam uklízí a jeden den jsme si šli s Honzou
pro boty do školy a tam byly všichni ti učitelé, fakt borci. Ta škola
bylo úplně zničená a smrdělo to tam jak omítka.”
„Hodně mi je líto vytopené školy, i když do ní nerad chodím, ten
pohled na zničené třídy byl smutný. Je mi líto všech učitelů, kteří
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pomáhají s úklidem, musí to být pro ně hodně náročné. Dopoledne
ve škole a odpoledne oprava úkolů. Moc si vážím toho, že i přes
všechno si našli čas a ke Dni dětí nám vytvořili moc pěkné video.”
„V tomhle mám naši školu ráda. Učitelé si ze sebe umí udělat srandu, např. na Talentmanii . I v hodinách se snaží být vtipní. A i když
to není vtipné, tak se zasmějeme, protože je vtipné, že se snaží být
vtipní. Všichni jsou super! Nejvíc mi chybí to, jak nás vždycky všichni
učitele seřvali, když jsme dělali bordelů.”
„Naši úplně nej nej nejlepší paní učitelky a páni učitelé…”
„Úžasné, dojalo mě to. Jste šikovní naší zlatí páni učitelé a paní
učitelky. Děkujeme.”
„I já musím smeknout a hluboce se uklonit před celým učitelským
sborem. Jste perfektní parta a je úžasné, že tuhle setsakramentsky
zatěžkávací zkoušku zvládáte na výbornou. Korona ani voda Vás
nesemlela. NAOPAK!!! A myslim, že teď už Vás nerozhodí vůbec
nic. A video, text, zpěv, herecké výkony, kaskadérské kousky ani
„kostýmy“ nemají chybu! JSTE BOŽÍ (ukápla mi nejedna slza). Věřím, že školu brzo vymazlíte a bude ještě krásnější, než před „tím“.
Moc Vám fandím a děkuji. Jste vážně dobří.”
„I když máme vše co potřebujeme, chceme víc a víc a nikdy nejsme
spokojeni s tím co máme. Nadáváme jak špatně se máme, protože
musíme chodit do školy, že musíme brzy vstávat a bůh ví co ještě,
ale kolik lidí je na tom mnohem hůř než my, kolik dětí by hrozně
moc chtělo do školy se vzdělávat, ale nemůžou. My to máme skoro
vše naservírované na zlatém podnose, ale ani to nám nestačí.”
„Jste skvělí, jsem hrdá na to, že jsem v Zátoru, byť jen krátce, učila. Takový sbor s takovým nasazením se dnes už jen tak nevidí.
A vzhledem k mému věku a k mým kantorským zkušenostem z různých škol si to můžu troufnout hodnotit. Držím vám palce a moc
vám fandím.”
„Bavilo mě vyplňovat úkoly. Nebyly ani tak těžké, spíš byly na přemýšlení. Myslím, že přes tuto náročnou dobu jsem se naučila lépe
pracovat se svým notebookem a více komunikovat s učiteli a se
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spolužáky. Naučila jsem se, že všechno jde, když se chce. Také doufám, že jsem se snad v češtině zlepšila.”
„Dobrý den paní učitelko bylo to pro mě těžké, chyběl mi kontakt
s vámi. Některé úlohy jsem zvládl sám, s těmi těžkými mi pomohla
mamka. Pořád dokola se trápím s VEDLEJŠÍMI VĚTAMI!!! s ostatními jsem si poradil. Jsem rád jak jsem to zvládl. Děkuji vám za vaše
pochopení, trpělivost a že jsem to s vámi zvládl. Přeji vám krásné
prázdniny, ať si od nás odpočinete.”
„Otázky ve stylu “Jak to vnímá někdo”, nebo “Co si myslí ….” byly
nejtěžší. Naučila jsem se pořádně číst otázky a pracovat s počítačem (předtím jsem byla úplně marná!) a taky jsem se naučila komunikovat prostřednictvím zpráv.”
„Skvělé...kéž by více škol takto přistupovalo k prázdninovým aktivitám.”
„Jinak už se moc těším až vás všechny zase uvidím :) znamenáte
pro mě všichni moc jste součástí mého života a každý z vás mi něco
dal.”
„Uvědomila jsem si, že je to vlastně super chodit do školy.”
„Začala jsem si víc vážit času stráveným s kýmkoli, kdo pro mě
něco znamená, chyběli mi (a pořád někteří chybí) mí kamarádi
a i učitelé.”
„Děkujeme za pozdravy a výzvy ŠD, děti jsou rády, že mohou být
v kontaktu.”
„Strašně moc vám děkujeme, video je krásné!!!!! A moc si vážíme
že máme tak fajné učitele.”
„Naučil jsem se být hodně samostatný, dokážu vstát a donutit se,
abych si udělal úkoly. To bych předtím nezvládl.”
„Učení přes Classroom mě bavilo, ale lepší je chodit do školy.”
„Díky tomuto období jsem si často připomínala to, když jsem si ří-
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kala, že chci, aby byla škola z domova, abychom už nechodili do
školy atd. Ted’ už vím, že tohle není nic pro mě. Učení z domova
mi moc nevyhovuje, ale jsem ráda, že jsme si všichni tímto prošli.”
„Myslím si, že bychom v životě měli mít řád. Napadá mě, že jsem
měla taky řád, vstát brzy ráno, dopravit se do školy a potom zase
ze školy, doma si udělat své povinnosti. Čekala jsem na víkend, na
který jsem se těšila. A teď, v této situaci mi to chybí, protože takový řád nemám a každý den je skoro stejný.”
„Nedovedl jsem si představit dělat si úkoly online, ale postupem
času jsem si udělal systém a na všechno zvykl.”
„Nechci si hrát na cíťu, ale během videa ke Dni dětí mi pár slz
ukáplo, protože si nemám na co stěžovat, všichni učitelé pro nás
udělali vše a vím, že to není jen povinnost, ale je to proto, že vás
ta práce s námi baví, a za to bych vám všem chtěl poděkovat. Za
nádherných 9 let, které utekly rychleji, než jsem si myslel, chci vám
poděkovat za váš pozitivní přístup ke všemu. Jste ti nejlepší učitelé, jaké jsem si mohl přát.”
Děkuji. Cítím, že je zasaženo nejen mé srdce. Cítím ty jemné vibrace, které prostupují mé nitro, nabalují se jedna na druhou a explodují v nekonečnou radost, vděčnost a přesvědčení, že naše společná práce má hluboký smysl.
Děkuji absolutně všem zaměstnancům školy za péči, kterou dětem
a škole věnují.
Je červen a já vím, milí kolegové, že spolu s vámi škole ještě jeden
celý školní rok v roli ředitelky ráda věnuji.
Děkuji zřizovateli, obecním složkám, rodičům a dalším dobrovolníkům za pomoc a podporu. Děkuji všem firmám, které u nás pracují, za vysoce profesionální práci. Děkuji všem dárcům za finanční
příspěvky do sbírky „Společně pro školu“. S každým dárcem pro
nás roste zároveň síla komunity, kterou vzdělání na Základní škole
v Zátoru zajímá. Děkuji všem, kteří jsou v tom se mnou.
(Barbora Sekaninová - ředitelka školy)

květen
červen

Zátorský

zpravodaj

9

Školní družina v době koronavirové
Uplynulé měsíce nás naučily mnohému.
Nejistotu, obavy, údiv a nervozitu překrylo
úsilí, práce a touha být i tak našim dětem
nablízku.
Po vzoru učitelů, kteří kousek po kousku objevovali možnosti a tajemství výuky
v Classroomu, jsme založily školní družinu
na dálku. Že to není možné?
Myslíme, že nic není nemožné. A následující dny nás v tom utvrzovaly. V prostoru
Classroomu tak vznikla dvě oddělení školní
družiny, do kterých jsme přizvaly všechny
žáky naší školy. A začal kolotoč. Nemohly
jsme se nasytit každodenních komentářů
s dětmi. Hádanky, rébusy, pozdravy, dota-

zy, videa…..každý den, v pondělí i v sobotu
a v neděli. Měly jsme co dělat, abychom odpověděly na každý komentář.
Největší úspěch měly ale výzvy. Jsme odvážné, a tak jsme je natáčely ve formě
videa. Vznikaly tematické celky, které
bavily, ohromovaly a překvapovaly. Obdivovaly jsme vaši velikonoční výzdobu,
domácí mazlíčky, žasly jsme nad kulinářskými dovednostmi, procházely se vašimi zahradami, viděly jsme vaše roušky, poznaly
oblíbená místa, obdivovaly jsme sportovní
výkony, dojímaly se nad tím, jak máte rády
své maminky a jaká jste byla krásná miminka a batolata. Losování vítězů probíhalo

také formou videa a vítězové se radovali
z voucherů na nákup v papírnictví.
Výzva střídala výzvu a právě teď pročítáme
se slzou v oku, že by vám nejvíce v družině
chyběly vaše vychovatelky – tedy my.
Určitě jsme se v této zvláštní době více poznali, naučili se něco nového, sdíleli jsme
spolu to, co bychom v běžném provozu nesdíleli. I přes tyto prožitky se přece jenom
nejvíce těšíme na to, až bude družina živá
tak, jak jsme zvyklí. Naplněná smíchem, zábavou, sportem, hrou, vycházkami.
Chybíte nám, moc se na vás těšíme!
Vychovatelky ŠD

Poděkování

Na tomto místě chci upřímně poděkovat místní strojírenské firmě
UNEKO spol. s. r. o., především spolumajitelům Zdeňku Šarmanovi, Ivu Makovému a Ivanu Pláteníkovi za velkorysý příspěvek ve
výši 50 000 Kč, s kterým přispěchali na pomoc škole jako první.
Této pomoci si velmi vážím a děkuji i jménem občanů Zátoru.
Salome Sýkorová

Loučení s deváťáky
Zcela netradiční, přesto stejně dojemné,
slavnostní a milé setkání žáků, rodičů, pedagogů a hostů se letos konalo v parku
u školy. Sice v omezeném počtu, ale nic to
neubralo na prožitku. Opět jsme žasli nad
tím, jak čas nemilosrdně rychle utíká a jak
se ty malé děti ze dne na den proměnily
v okouzlující dámy a šarmantní muže.
Letošní poslední zvonění jsme prožili všichni jinak, nově, s vděčností a radostí. Ještě
před pár dny jsme totiž nevěděli, jestli nám
nařízená omezení dovolí slavnost uspořádat. A vyšlo to!!!
Přejeme všem našim žákům, ať žijí své
dny v radosti, ať se jim daří překonávat

Poděkování firmě SMOLO Services s. r. o. Třinec a SMOLO HB s. r.
o. Třinec za poskytnutí finančního daru ve výši 10 tis. Kč na likvidaci
škod v naší škole.S firmou SMOLO máme dlouholetou spolupráci
na úseku odpadového hospodářství. Zajišťuje nám svoz nebezpečného odpadu, velkoobjemového a svoz bioodpadu v hnědých
kontejnerech.
DĚKUJEME!
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překážky, hledat řešení životních nezdarů
a naplno se radovat z maličkostí, z úspěchu,
z každého dne.
Krásné prázdniny všem!
V této nelehké situaci pro školu i pro obec
Zastupitelstvo Zátoru uvolnilo z rozpočtu
půl milionu Kč navíc na opravu škod. Zůstatek na účtu školy k 31. 12. ve výši zhruba
300 000 Kč byl ponechán rovněž škole ke
stejnému účelu. Škola v účetním roce 2020
hospodaří s rozpočtem ve výši 4 miliony Kč,
uvolněných z rozpočtu obce na neinvestiční náklady (opravy, údržba, vytápění, voda,
elektřina, plavecký výcvik, zakoupení pomůcek, školení). Dále jsme získali přímou
dotaci z ministerstva financí ve výši téměř
7 milionů Kč na rekonstrukci střechy hlavní budovy, výměnu střešních oken a nové
zateplení střechy. Zde chci vyzdvihnout
precizní práci Ing. Pavla Antonyho, jehož
bezchybná žádost byla hlavním důvodem
našeho úspěchu. S potěšením musím konstatovat, že nápad paní ředitelky na obnovení provozu staré školy, která přechodně
sloužila jako školní jídelna a družina, byl
velmi dobrý. Modernizace budovy z roku
1875 byla sice náročná, z rozpočtu obce
bylo vynaloženo 1 567 512 Kč, ale máme zde

dvě nové moderní učebny včetně sociálního zázemí, a třídy výtvarné výchovy (ZUŠ
Krnov) a přírodovědy (Bumblebees), které
současně využívá i škola. V současné krizové situaci se nám tato budova velmi hodí,
protože jsou vytvořeny podmínky pro provizorní výuku dětí v době koronaviru.
Ve snaze ještě více podpořit sbírku vyhlášenou školou jsem dostala od ZO úkol oslovit
všechny firmy, které s námi doposud spolupracovaly, a požádat je o pomoc. Rozeslala
jsem dopis tohoto znění asi 20 subjektům.
Přeji hezký den.
Vzhledem k naší dlouholeté spolupráci si
Vás dovoluji požádat jménem ředitelky školy Bc. Mgr. Barbory Sekaninové o podporu
v nelehké situaci, která vznikla v naší ZŠ vlivem havárie vodovodního potrubí.
V příloze naleznete naši prosbu se stručným
popisem události, plakát s transparentním
účtem pro účely sbírky, nebo návrh darovací smlouvy. Je na Vás, pokud se rozhodnete
nás podpořit, jaký způsob zvolíte.
Ing. Salome Sýkorová

Jaro ve školce
Jaro ve školce bez dětí bylo nejprve hlavně tiché. Pak školka
ožila řemeslníky a zaměstnanci. Opravovalo se, malovalo,
uklízelo, třídilo. Obrovský kus
práce udělaly paní učitelky na
zahradě. Školka se blýskala čistotou a uvolněný prostor čekal

na děti. Když 11. května nastoupily, bylo to skvělé. Na dětech
bylo vidět, jak se těšily a jak
jim společnost ostatních dětí
chyběla. Některé mladší děti si
po dlouhé pauze opět zvykaly
na to, že se musí od maminky
ráno odloučit. Ale jen co se do-

staly mezi hračky, bylo jim hned
veseleji. Rodičům bych chtěla
poděkovat za skvělou spolupráci při nástupu dětí do školky
po ukončení nouzového stavu
a za pochopení k opatřením,
která jsme nastavili. Naštěstí
jsme nemuseli řešit žádné re-

spirační onemocnění. Co bylo
ještě jinak? Po pár letech jsme
byli všichni v jedné budově. Třída Sluníček, která má své prostory v základní škole, obydlela
novou přístavbu. A moc se jim
tam líbí. Velkými okny pozorují
život na zahradě, k jídlu, práci

květen
červen
i zábavě využívají terasu.
I ostatní třídy trávily většinu
času venku na zahradě a na
procházkách v okolní přírodě.
Ke změnám došlo i v pedagogickém sboru a vedení školky.
Čekala nás i jedna mimořádná
událost, a to pasování předškoláků na školáky. Jak na to,
abychom vše vymysleli tak, aby
akce splnila opatření a zároveň
to byla pro děti dostatečně

Zátorský

zpravodaj
významná událost? Šikovné
pedagožky Zdenka Vávrová,
Tezera Stašková a Maruška Zappová vykouzlily na zahradě téměř z ničeho krásné slavnostní
prostranství. V publiku seděly
všechny děti ze školky, které se
už mohou těšit, až tento okamžik prožijí také. A slavnostní
punc akci dodali tři významní
hosté, paní ředitelka Barbora
Sekaninová, její zástupkyně

Věra Stašková a také paní starostka Salome Sýkorová. Atmosféra byla veselá a uvolněná
a každé dítě si svou pasovací
chvilku užilo. Poslední okamžiky obřadu pokropily pro štěstí
dešťové kapky a velmi rychle
jsme se přesunuli do školky,
kde jsme vše oslavili dětským
šampaňským a ovocným rautem. Slavnostní chvíle dokumentovala paní fotografka,
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a děti tak budou moci průběh
akce ukázat svým blízkým, kteří
na ně doma mysleli.
Zahradní slavností byla ukončena významná životní etapa dětí
i rodičů. Přejeme dětem, ať se
jim ve škole líbí a ať se jim daří.
Ivana Kmínková, zástupkyně
ředitelky pro MŠ
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Občanské záležitosti
Vítání občánků
Nejkrásnější ze všech dárků
dává život do kočárků,
v jednom z nich teď tiše dýchá,
Vaše štěstí, Vaše pýcha.
První červnovou sobotu jsme se sešli v obřadní místnosti obecního úřadu k slavnost-

nímu uvítání nových občánků a společně
s rodiči, prarodiči a hosty prožili radost
z největšího zázraku života – zrození dítěte. Uvítali jsme Ivana Šimra, Anastázii Skřivánkovou, Viléma Náhlého, Nelu Hlaváčovou, Alexe Ničmana, Naděždu Gazsakovou,
Emu Střížovou a Marianu Válkovou. Milé

holčičky, milí chlapečkové! Vítáme vás mezi
občany naší obce. Přejeme pevné zdraví! Vyrůstejte v lásce a bezpečí pro radost
svých rodičů a prarodičů, nás všech. Rodičům přejeme hodně síly, zdraví, důslednosti, trpělivosti a lásky.
Marcela Hudečková
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Jubilanti

Rozloučili jsme se

Hudek Milan, Hudečková Marie, Gromnicová Věra, Lantová Anna
Tomančák Adolf, Daníček Miloslav, Marková Anděla, Otisk Jan,
Müller Antonín, Brychtová Eliška

Stanislav Hruzík, Jana Hruzíková
Břetislav Burda, Jaroslav Večeřa
Jiří Vítek, Eduard Pavlík

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

Pozůstalým projevujeme upřímnou
soustrast.

Otevřený dopis starostce obce Zátor a jejim zastupitelům
Dobrý den paní starostko a zastupitelé obce Zátor
Obracím se na Vás prostřednictvím tohoto emailu. Důvodem je mé pracovní vytížení a proto se nemohu zůčastňovat všech veřejných
zasedání zastupitelstva obce což mne velice mrzí.
Druhým důvodem paní starostko je to, že nejste k zastižení na OÚ ani v době úředních hodin a není schopen Vás nikdo zastoupit. Již se
mi to stalo dvakrát.
Proto tedy píši tento email.
Můj první dotaz je stále stejný již několik měsíců. Proč byla stavba areálu předražena o cca 10 000 000,- czk, když ve zmanipulovaném
výběrovém řízení, které bylo s velkou pravděpodobností ušito firmě KARETA na míru byla vysoutěžena částka za kompletní provedení
stavby včetně oplocení areálu a kamerového systému cca 20 – 21 000 000,Částka je orientační protože jí nevím přesně ale čerpal jsem jí s článku kde jste v jednom z čísel obecního zpravodaje tyto informace
uvedla a bylo tam uvedeno I Vaše jméno.
Z tohoto důvodu předpokládám, že jsou údaje pravdivé.
Můj druhý dotaz zní. Proč neustále část zastupitelstva pod Vašim vedením neustále bojkotuje rychlé reklamační řízení s firmou KARETA,
které se vztahuje ke vzniklým vadám sportovního Areálu např. Problém se zastřešením areálu. Již teď je víc než jasné, že byla použita
zcela jiná třída krytiny než byla uvedena v projektu a dokonce byla I neodborně položena. Z těchto důvodů mne velice mrzí jako občana
Zátoru a daňového poplatníka, že Váš přístup není daleko razantnější vůči zhotoviteli stavby potažmo stavebnímu dozoru, který evidentně selhal Ve více věcech.
Informace čerpám zatím bohužel z neveřejných zdrojů, protože Vy a potažmo Vaše část zastupitelstva v této záležitosti nejste bohužel
moc vstřícní. Celá tato událost na mne působí dojmem jako by byla účelově oddalována tak aby pravda nevzešla najevo. Velice rád bych
věřil že je tomu jinak.
A můj třetí a poslední dotaz zní. Dle mích informací bohužel opět z neveřejných zdojů ( blízké MÚ Krnov) se prodala bývalá pekárna
BALAMA novému majiteli. Na tom samozřejmě není nic dívného Až na jednu věc. Nový majitel chce zde vybudovat ubytovnu pro pro
problémové občany. Pokud by se tato věc podařila, jsem 100% přesvědčen o tom, že by minimálně v dané lokalitě by klesla cena okolních
nemovitostí občanů Zátoru na minimum ne li 0,- czk
Z tohoto důvodu žádám zastupitelé obce aby se touto informací začalo vážně zabývat a uvažovalo o vyhlášení bezdoplatkové zóny( po
vzoru jiných měst) než bude pozdě.
Tímto Vás žádám o reakci na můj email do 14 dnů a zároveň prosím o zveřejnění tohoto mého emailu I v následujícím obecním zpravodaji.
Pokud tak nebude učiněno, budu zvažovat další kroky.
Předem děkuji za Vaší odpověď

S přátelským pozdravem
Petr Přikryl

Odpověď na dopis pana Přikryla ze dne 21. června 2020
Nejdříve k mé nepřítomnosti. Kromě toho, že většinu prací realizuji ve své kanceláři, mám bohužel i spoustu povinností mimo ni. Navíc
starosta nemá pevnou pracovní dobu. K tomu slouží telefonické spojení, které je všem známo, případně email, na sjednání schůzky, aby
mohl každý občan, který má o to zájem, se mnou komunikovat. Navíc mé úřednice vždy každému hlásí, kde jsem, a kdy se vrátím. Vaše
návštěva mi hlášena nebyla.
Na Vaši první otázku, protože odpověď je poměrně obsáhlá, Vás odkážu na webové stránky obce – www.zator.cz, kde pod kapitolou –
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Ze života projektů – naleznete Sportovní areál. Jsou tam uvedeny částky, které Vás zajímají. Co se týká výběrového řízení, bylo několikrát
prověřeno kontrolními orgány a je v pořádku. K žádnému pochybení, zmanipulování ani předražení zakázky nedošlo.
K Vaší druhé otázce uvádím, že si nejsem vědoma jakéhokoliv „bojkotu“ reklamačního řízení ze strany členů Zastupitelstva obce Zátor,
kteří byli na mé kandidátce. Reklamace průběžně, jak se závady objevují, nebo jsou hlášeny, uplatňujeme a firma je odstraňuje. O všech
vedu evidenci. Bohužel si nedovoluji polemizovat o tom, jaká třída krytiny byla použita, nebo snad, že byla špatně položena. Stavbu kontroloval řádný stavební dozor investora Ing. Vladimír Šarman a také autorský dozor investora Ing. Petr Guňka, kteří dohlíželi na stavbu,
materiály a jejich správné použití. Nevím, z jakého zdroje jste čerpal, z kterého Vaše domněnka vyplývá?
Odpověď na Vaši třetí otázku bude opět poněkud obsáhlejší. A chtěla bych tímto také uvést na pravou míru všechny dohady o investorovi a jeho záměrech. Věnovala jsem této problematice velkou pozornost. Kontaktovala jsem nejen projektanta stavby, ale i budoucího
investora. Samozřejmě jsem informace prověřila na MěÚ Krnov. Zpracování projektové dokumentace na předmětnou stavbu bude trvat
zhruba půl roku. Poté bude následovat vydání stavebního povolení, poté samotná stavba a nakonec kolaudace. Časový horizont nebude
určitě otázka letošního roku a snad ani roku 2021. Záměrem investora je vybudovat na tomto místě 10 bytových jednotek včetně stání
pro automobily. Bytové jednotky budou poměrně velké a luxusní. Měly by tam vzniknout dva bezbariérové byty, dva mezonetové byty
a 6 bytů o rozloze zhruba 90 m². Tedy byty pro seniory a slušné nájemníky. Jak jsem hovořila s panem Matoušem, vše je zatím ve fázi
příprav a dostala jsem jeho souhlas se zveřejněním těchto informací. Pokud budete mít zájem, mám k dispozici první vizualizace budoucí
rekonstrukce.
Problematikou vyhlašování bezdoplatkových zón (tímto je myšlen doplatek na bydlení) se Zastupitelstvo obce Zátor ještě nezabývalo.
A nebylo také proč. Bezdoplatková zóna se může vztahovat k celé obci, určité části obce, nebo jen k jednomu domu. Pokud bychom ji
vztáhli k jednomu domu, musí tento existovat. Pokud k části obce, musíme ji vymezit. Ať však by bylo rozhodnutí jakékoliv, vždycky bude
diskriminační a poškodí nízkopříjmové skupiny občanů, kteří příplatek na bydlení potřebují. Nemyslím si tedy, že by zastupitelstvo takové
diskriminační podmínky akceptovalo.
Problém vyhlašování bezdoplatkových zón na různých místech České republiky roste. Podle informací z konce minulého roku existují
oblasti, kde se nevyplácí doplatek na bydlení, ve více než dvaceti obcích. Dalších sedmdesát jejich vyhlášení zvažuje.
Bezdoplatkové zóny fungují jako absolutní nástroj represe.
„Funguje tu i jistý kaskádový efekt, před kterým jsme varovali. Když jedna obec zavede bezdoplatkovou zónu, vedlejší to tím spíše udělá
také, aby zabránila přesunu obyvatel z první obce na své území.“
Bezdoplatkovou zónou se rozumí lokalita, kterou místní samospráva skrze opatření obecné povahy prohlásila za oblast se zvýšeným
výskytem sociálně nežádoucích jevů, v níž noví obyvatelé nemají nadále nárok na výplatu doplatku na bydlení, byť splňují obecná kritéria
pro jeho přiznání.
Podobné oblasti lze v České republice nalézt například v Mostě, Kladně, Karviné či Slaném. Některá zastupitelstva se dále snaží prohlásit
za bezdoplatkovou zónu celé město a tímto opatřením ze svého území vytlačit sociálně slabé, kteří jsou právě na doplatku na bydlení
závislí.
„Na pomoc v hmotné nouzi je nárok garantovaný Listinou základních práv a svobod. Není přijatelné, aby v Berouně občan nárok měl
a na Kladně se člověk ve stejné situaci k pomoci nedostal,“ uvedl kladenský senátor Dienstbier.
Salome Sýkorová,
starostka obce

Jaký bude obecní kalendář?
Jestli si to budete přát, přinese recepty na nejoblíbenější jídla
vaší rodiny. Možná se u vás vaří už od roku 1945, kdy se osídlovalo pohraničí. Pan J. Matuška pokrmy rád vyfotografuje.
Pokud chcete fotit sami, posílejte fotky v co nejvyšší kvalitě.
Máte na to čas až do konce srpna.
Pro Vaši inspiraci Ludánkovy chlebíčky
Chlebíčky nemusíme žádnému Čechovi představovat. Bez
nich se neobejde žádná oslava, nesmí chybět na žádné tabuli. Existují desítky zdobení, chuťových kombinací a rafinovaných nápadů. Lůďa vybral klasiku
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Mám zájem o nemovitost ve Vaší obci

prosím kontakt na uvedené mobilní číslo. Děkuji. Hezký den. Pavlíková, tel. 603 539 999

Okénko pro chytré hlavy a hlavičky
Omlouváme se, ale v minulém čísle zpravodaje bylo uvedeno nesprávné Okénko, což napravujeme takto:
Správné odpovědi z čísla Zpravodaje 100 jsou tyto:
1. Rodné příjmení první ženy (manželství 1977-1991) amerického prezidenta Donalda Trumpa je Zelníčková, bývalá lyžařka
a modelka.
2. Rok narození prezidenta Miloše Zemana je 1944.
3. Rok narození premiéra Andreje Babiše je 1954.
4. Kvádr má 12 hran.
5. Pohoří, jehož nejvyšší hora je Čerchov (1042 m.n.m.) je Český les.
6. Název města, v jehož zámku je vysoce cenná sbírka obrazů, je Kroměříž. Nejcennějším obrazem je obraz benátského malíře
Tiziana Vecellia, zvaný Apollo a Marsyas,
Otázky měly být tyto:
1. Všechny planety našeho planetárního systému mají osu otáčení téměř kolmo ke Slunci, tedy jejich póly jsou téměř kolmo ke
Slunci, kromě jediné, která má své póly natočené přímo ke Slunci. Název této planety?
2. Bombus je rod hmyzu, je sociální, živí se nektarem a pylem, je ochlupen, často v černé a žluté barvě v pásech. Český název?
3. Název čísla 10 na patnáctou?
4. Název jezera, u něhož byl upálen (v Kostnici) Jan Hus?
5. Kolik základních částí obsahuje Zátorská kyselka (podle vědeckého rozboru provedeného v letech 1886 a 1887 profesorem
krnovského gymnázia G.Floglem - kde největším zastoupením je kyselina uhličitá,vápník,sodík, magnesium atd….). Tedy číslo?
6. Ves a tvrz (latinsky) Sator, později Zátor . Co znamená slovo Sator ? Nápověda, obec Zátor má ve svém znaku pluh, což souvisí
s významem slova Sator.
Odpovědi na tyto otázky byly již uveřejněny, ale pro jasnost je opakujeme:
1. Uran
2. Bombus je čmelák
3. Biliarda
4. Bodamské jezero
5. 16 částí, nejvíce kyseliny uhličité, vápníku, sodíku a magnesia
6. Sator = pluh
Odpovědi na otázky z čísla Zpravodaje 101 jsou:
1. Trdlo je nástroj k utloukání másla.
2. Kredit je úvěr (půjčujeme si).Většinou používáme debetní kartu,tedy peníze z našeho účtu, které nesprávně říkáme kreditka.
3. Parsec je astronomická jednotka, což je vzdálenost, pod kterou vidíme vzdálenost Země a Slunce pod úhlem jedné vteřiny.
Vteřina je jednotka úhlu nikoliv času. Jednotka času je sekunda. ČTV nesprávně užívá sportovní zpravodajství pod názvem Branky
Body Vteřiny. Slovenská TV správně užívá Branky Body Sekundy.
4. Obdélník může mít tyto rozměry: a) 1cm a 16 cm nebo b) 2 cm a 8 cm.
5. Merkur oběhne Slunce za 87,969 našeho dne.
6. Cyklostezka v Zátoru má číslo 503.
Nové otázky jsou:
1. Kolik trojciferných čísel můžete vytvořit z cifer 1,2,3 , jestliže se cifry neopakují a záleží na pořadí?
2. Kde leží Mys Dobré naděje a které oceány spojuje?
3. Ve kterém moravském městě je jedna z nejstarších evropských palíren (přes 500 let) a jak se jmenuje?
4. Jak se jmenuje správně hostinec v Zátoru, který je v objektu, kde je i prodejna Hruška?
5. Jaké telefonní číslo má zátorská pošta?
6. Makču Pikču je nejvýše položené kamenné město na Zemi. Ve kterém státě a ve kterých horách leží? A který národ jej vybudoval?
Správné odpovědi v dalším čísle Zpravodaje.						

Autor: RNDr. Zdeněk Románek
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