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V letošním roce Zátor oslaví 655 let od první písemné zmínky o naší vesnici.
Vážení spoluobčané,
milí čtenáři
Jsou prázdniny a my nezahálíme. V loňském roce jsme pro naše školáky připravili školičku v bývalé školní jídelně. Byla to
práce velmi složitá a čekala nás spousta
různých překvapení a překážek. Znáte to,
dům z roku 1875 má svá tajemství. Byla to
Slovo starostky
práce moc pěkná a zajímavá. Pamětníci si
určitě vzpomenou, že tam kdysi byla škola. Investice byla nakonec
vyšší, než jsme čekali, ale vyplatila se. V době, kdy se opravovala
vytopená škola, mohli se sem uchýlit deváťáci.
Letošní prázdniny jsou ve znamení rozsáhlých a velmi náročných
oprav. Ve škole je v současné době úplně nové vodovodní potrubí
včetně kanalizace, větší část nové elektroinstalace, ve vytopených
třídách jsou nové podlahy, omítky, nábytek, interaktivní tabule
a veškeré další vybavení. A nejen to. Podařilo se nám získat z Ministerstva financí ČR zcela mimořádnou dotaci ve výši téměř 7 mil.
korun na rekonstrukci střechy hlavní budovy školy. Bude provedena řádná izolace, výměna oken a střešní krytiny. Půdní prostory, ve
kterých v současné době sídlí školní klub, budou koncem listopadu připraveny k výuce a hrám. V místnosti již nebude docházet ke
kondenzaci par na oknech. V letních i zimních měsících by měla být
teplota v místnostech stabilní.

V novém čísle najdete:
 Projekt Radost
 Letní soustředění přípravky SK Zátor
 Z činnosti SK Zátor
 Zátorský psí šampion 2020
 Batoláček

Všichni zaměstnanci školy v těchto dnech připravují třídy a všechny ostatní prostory a okolí školy pro Vaše děti. Těšíme se na Vás!
Salome Sýkorová
starostka obce

Veškeré opravy a investice v budově školy probíhají vždy z finančních prostředků z rozpočtu Obce Zátor a v tomto případě je tomu
také tak. Obec Zátor je zřizovatelem školy a všechno, co se ve škole
realizuje, bylo vždy z rozpočtu Obce Zátor, nebo z dotačních prostředků, které získala obec (přístavba školní jídelny, zateplení školy a výměna oken, oprava střechy tělocvičny, přístavba tělocvičny,
sportovní ovál, rekonstrukce ateliéru, nové podlahy, modernizace
učeben, výměna podlah, ….). Malá část oprav je hrazena pojišťovnou Generali Česká pojišťovna a. s. a z veřejné sbírky, kterou pořádá
a organizuje škola. Ředitelka školy si určuje a požaduje, jaké opravy
a investice jsou v rámci výuky a provozu potřebné a které ne. Všechny opravy, investice, modernizace jsou vzájemně konzultovány
a domlouvány v rámci potřeb školy a finančních možností zřizovatele. Finančně náročné investice se musí dopředu plánovat. V případě
havárie nastupuje zvláštní režim a obec využívá své rezervy, které
samozřejmě mají své mantinely, ale jsme schopni finančně zabezpečit proces tak, aby nebyla ohrožena výuka dětí.
Všechny práce ve škole jsou organizovány a směřovány tak, aby
naše škola mohla v září přivítat své žáky. Aby se zde děti cítily hezky
a bezpečně.

„Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra, díky hladu sytost, díky únavě odpočinek.“
Hérakleitos řecký filozof, 535 před Kristem
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V červenci měly možnost zátorské děti účastnit se příměstského tábora, který pořádala naše škola. Program měli velmi
pestrý. My jsme je přistihli při občerstvování, kterým ukončily putování za zátorským skřítkem.

ŠD přichystala pro děti čtyřtýdenní prázdninové dobrodružství. Přes 50 dětí se střídavě stalo indiány, pak všichni
putovali za zátorským skřítkem, bojovali o přežití na ostrově a hledali poklad. Prožili jsme společně krásné chvíle plné
radosti, smíchu a napětí. Byli jsme bezva kamarádi a už teď
se těšíme, až se zase setkáme. Poděkování patří všem sedmi
vychovatelkám a pěti asistentkám, které tábor s láskou přichystaly a organizovaly.
Jarmila Foksová (FB školní družina)
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Ze života obce
Projekt „Radost z rozvoje česko-polské spolupráce„

V roce 2019 začala obec Zátor
realizovat projekt „Radost
z rozvoje spolupráce na česko-polském pomezí“ s polskou
gminou Chrząstowice. Asi
málokdo mohl očekávat, že
za těch několik měsíců strávených realizací společného projektu, se stane pro obec Zátor
gmina Chrząstowice opravdovým partnerem s velkým „P“
a projekt radost přineste
opravdovou radost i v době koronavirové ztížené navíc ještě
vodovodní havárií v budově ZŠ
Zátor.
Velké poděkování proto pat-

ří představitelům gminy Chrząstowice spolu s vedením
jejich základní školy za dary,
které byly dne 19.8.2020 předány k užívání Základní škole
Zátor. Polský partner daroval
dvě zcela nové interaktivní tabule s projektory a dalším příslušenstvím, čímž pomohl při
řešení následků havárie v budově ZŠ. Tyto dary byly předány
starostou gminy Chrząstowice
panem Florianem Cieciorem
a ředitelkou ZŠ Daniec paní Jolantou Jokiel do rukou starostky obce Zátor a ředitelky ZŠ
a MŠ Zátor.
Všem představitelům polského partnera ještě jednou
velmi děkujeme za velkorysý
a velmi cenný dar. Jejich vlastní
iniciativa pomoci je důkazem
opravdového přátelství, které
vzniklo při realizaci společného
projektu. Zde platí dvojnásob
naše české „V nouzi poznáš

přítele“.
I když je nynější situace stále
proměnlivá a vládní nařízení se
mění z minuty na minutu, projektový tým nezahálí a plánuje
další aktivity pro děti i dospělé.
Nyní se chystáme školou povinné děti zapojit do Fotosoutěže,
jejímž tématem je: zajímavá
místa, výhledy, budovy a památky na území Euroregionu
Praděd. Uspořádáme školní
kolo této fotosoutěže, které

bude rozděleno do dvou kategorií a to jaro-léto, podzim-zima. Porotou vybrané nejlepší
fotografie budou ohodnoceny
a poté zaslány do Fotosoutěže, kterou pořádá Euroregion
Praděd a má pro prvních deset výherců z každé kategorie
nachystány hodnotné ceny.
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 15. října 2020, tudíž
máte již nejvyšší čas hledat ve
svých přístrojích tu správnou
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fotografii či ji pořídit na svých
posledních
prázdninových
výletech. Podrobná pravidla
soutěže budou žákům sdělena
na začátku školního roku třídními učiteli nebo je naleznete na webu projektu Radost:
http://www.projekt-radost.eu/
Další společnou česko-polskou
aktivitou bude Zátorský kros
pro děti prvního stupně. Společně s vedením školy jsme se

rozhodli, že tuto sportovní událost budeme souběžně pořádat
jak v Zátoru, tak v polské gmině
Chrzastowice. Děti tak ve stejný
den budou soutěžit v přespolním běhu, budou ohodnoceny
na svém území, ale my jako
projektový tým poté porovnáme výsledky obou škol a dodatečně oceníme. Jsme nuceni za
těchto coronavirových opatření vymýšlet aktivity, které jsou

sice společné, ale fyzicky se
nesetkáme. Stejným způsobem
tak plánujeme i atletické závody na podzim. Žáci těchto dvou
dotčených škol se pak také mohou těšit na virtuální setkání
pomocí digitálních technologií
a nebo si budou moci vybrat
z navržených aktivit na našem
webovém prostředí, které poté
budeme realizovat. Uvidíme,
zda nám vláda dovolí je realizo-

vat již společně, či je opět budeme muset nějakým způsobem
přizpůsobit. Věříme, že i tak to
bude pro děti zábavné, místy
poučné a hlavně se budeme
stýkat a lomit bariéry v jazykových dovednostech.
Na své si však přijdou i dospělí, plánujeme opět tématický
obecní ples, který bude podpořen projektem a jistě přijede
i polská delegace.
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Letní soustředění přípravky SK Zátor
V termínu 6.-11.7. 2020 (pondělí - sobota) proběhlo ve Sportovním
areále Zátor pod vedením Vratislava Hruzíka, Radka Natova a Romana Němce soustředění fotbalové přípravky SK Zátor. Z hráčů se
jej zúčastnili: Mikuláš Cimbál, Tom Cimbál, Patrik Endlicher, Norbert Gruner, Kristýna Hruzíková, Jindřich Kaděrka, Vojtěch Kloz,
Dominik Kratochvíl, Martin Malát, Samuel Mičlo, Šimon Natov, Tomáš Pazderník a Patrik Sedláček.
Tentokráte proběhlo soustředění formou příměstského tábora.
Děti přišly ráno před 9:00 a rozchod byl okolo 17:00.
Kromě běžných tréninků bylo připraveno také zpestření v podobě
výletů a doplňujícího programu. V pondělí po obědě připravila pro
děti hry na hřišti Jiřina Míčková. Všem se hry moc líbily a snažili
se vše poctivě plnit. Úterní odpoledne jsme strávili procházkou po
lesní cestě směr Radim, v přístřešku Hradský potok jsme s dětmi
posvačili, hráli hry a plnili různé úkoly. Středa byla věnována výletu do ZOO Ostrava. V 9:30 jsme odjížděli autobusem do Ostravy.
Všem se výlet líbil a při zpáteční cestě si někteří i na chvíli zdřímli. Čtvrteční odpoledne nás čekal výlet do Úvalna, kde jsme si dali

zmrzlinu a navštívili místní Rychtu a zrcadlové bludiště. Stavili jsme
se také na dětském hřišti, kde se mohli vyřádit. V pátek dopoledne
jsme využili místní wellness, po obědě měli kluci na hřišti volnou
zábavu. Odpoledne za námi přišli rodiče, zahráli jsme si společně
fotbálek, opekli maso, dali si dobroty, které donesli rodiče. I přes
déšť vyrazili kluci po deváté hodině večer na stezku odvahy a následně dostali odměny. Páteční noc jsme spali společně (děti i několik rodičů) v klubovně, ráno posnídali a rozešli se domů.
Za všechny musíme kluky pochválit, že soustředění zvládli, dodržovali pravidla, která jsme si určili a stmelili partu.
Věříme, že se nám podaří udržet zájem dětí o fotbal a soustředění
zrealizujeme i v příštím roce.
Na závěr ještě připojím poděkování: Hostinci U Bizona, která nám
poskytla zdarma výborné obědy po celou dobu soustředění. Jiřce
Míčkové za přípravu her pro děti. Finanční dary nám poskytli Zátorská lesní, ZALESS s.r.o. a Ladislav Sedlák. Poděkování patří samozřejmě také trenérům, kteří se po dobu soustředění o děti starali.
Vratislav Hruzík
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Z činnosti SK Zátor
SK Zátor bude mít v sezóně 2020/2021 své
zastoupení ve 4 věkových kategoriích –
mladší přípravka, mladší žáci, starší žáci
a muži, kdy budeme mít muže A a muže B.
Vzhledem k epidemii nemoci COVID-19 byla
zrušena celá jarní část sezóny 2019/2020
a také jsme bohužel museli zrušit mládežnický turnaj UNEKO CUP 2020. Všichni věříme, že sezóna 2020/2021 odstartuje dle
plánu o víkendu 22.-23.8.2020.
V letošním roce jsme si vyzkoušeli uspořádání letního soustředění pro hráče přípravky formou příměstského tábora přímo
ve Sportovním areále Zátor. Soustředění
proběhlo bez komplikací, máme tedy další
vyzkoušenou možnost, jak areál využívat.
V sobotu 8.8.2020 proběhl fotbalový turnaj
mužů za účasti domácího SK Zátor A, TJ Sokol Lichnov, TJ Sokol Brantice a SK Zátor B
jako náhrada za FK Nové Heřminovy, které
na poslední chvíli zrušily start. Ke spokojenosti většiny diváků vyhrál turnaj SK Zátor
A (vyhrál všechna 3 utkání), na druhém místě se umístil Lichnov, třetí příčku obsadily
Brantice a SK Zátor B skončil poslední. Od
19:00 se konala večerní zábava, na které
hrála skupina CONTRACT. Jako pódium
pro kapelu posloužilo nákladní auto Lukáše
Kuchty, za což mu tímto děkujeme. Hudební večer se vydařil, dorazilo celkem cca 250
lidí.
Prvořadým úkolem pro následující soutěžní ročník 2020/2021 je postup mužů do
okresního přeboru a postupné zapojování

mladých hráčů do této věkové kategorie.
Nadále budeme pokračovat v práci s mládeží, ve které nás tradičně finančně podporuje UNEKO, spol. s r.o. V letošním roce
nám sponzorsky poskytly sadu dresů pro
přípravku Stavebniny DEK, kterým také
moc děkujeme. Také muži dostanou letos
díky sponzorským darům několika firem
nové dresy a sportovní vybavení. Na financování se podíleli AGROZAT Zátor s.r.o.,
Autoservis GAVA, Hostinec U Bizona, kvalitnivaporizer.cz, VIAT projekční kancelář,
ZALESS s.r.o. Na své náklady ještě pořídíme
nové polykarbonátové střídačky pro hráče.
Prestižní záležitostí, která nás čeká, je pořádání mužského finále poháru OFS Bruntál, které se uskuteční ve středu 16.9.2020.
Také s ohledem na tuto akci by bylo vhodné
dovybavit areál okolo hřiště lavičkami pro
diváky.
Vedení SK Zátor vyvíjí velkou snahu v oblasti finančního zabezpečení klubu aktivitou
v rámci vypisovaných dotací z veřejných
zdrojů. Díky podaným žádostem jsme
v letošním roce již obdrželi dotaci MŠMT
v rámci programu MŮJ KLUB 2020, příspěvek z rozpočtu Moravskoslezského kraje
z projektu „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2020 – pro TJ/SK a činnosti
a rozvoje Servisních center působících
v rámci ČUS na území Moravskoslezského
kraje“. Také jsme uspěli s žádostí u Národní
sportovní agentury v rámci programu Program podpory sportovních organizací po-

stižených celosvětovou pandemií COVID-19
„COVID-SPORT“. Tyto 3 získané dotace tvoří spolu s příspěvky sponzorů, kterým tímto
děkujeme, významnou položku rozpočtu
klubu. Na finančním zabezpečení klubu se
podílí také Obec Zátor, která nám poskytla
dotaci na rok 2020.
Nutno říci, že valnou většinu práce pro SK
Zátor zastává stále stejná skupina lidí složená z vedení klubu, ke kterým se občas
přidávají dobrovolníci, těch je však málo.
Tito lidé věnují činnosti pro SK Zátor velké
množství hodin svého volného času, což si
mnozí neuvědomují. Mrzí nás, když potom
namísto poděkování slyší na svou hlavu jen
kritiku a výtky. Pro zajištění financí pro rozvoj klubu pořádají zábavy, turnaje, shánějí
sponzorské dary, podávají žádosti o dotace
z veřejných zdrojů a přitom vše dělají zcela
zdarma bez nároku na odměnu. Veškeré
vydělané a získané peníze se pak investují
do vybavení a zkvalitnění zázemí ve Sportovním areálu Zátor. Příkladem může být
investice do zkvalitnění trávníku (podsetí,
hnojení, zapískování, pořízení samozavlažovacího vozíku), na kterou jsme uvolnili
částku převyšující 100.000,-Kč.
Rád bych zde poděkoval všem, kteří se
podílejí na práci pro SK Zátor. Od trenérů,
přes vedení klubu, po dobrovolníky, kteří
nám přijdou pomoci.
Vratislav Hruzík, místopředseda SK Zátor
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Batoláček
Milí batoláčci, v září se opět pro vás otevírá dětský klubík Batoláček. Tak jako v předchozích letech každou středu od 8.30 do 11
hodin. A co vás čeká nového? Každou první středu v měsíci bude
pro rodiče a děti připraveno hravé zdravotní cvičení s paní Emílií
Válkovou (dětská zdravotní sestřička s více jak třicetiletou praxí).
Besedy na téma očkování, paraziti, homeopatie, imunita (nejen

Zátorský psí šampion 2020
Dne 11. 7. 2020 se konal v obci Zátor již 5. ročník Zátorského psího šampiona. I přes značnou
nepřízeň počasí se akce zúčastnilo 82 pejsků se
svými majiteli. K vidění byli voříšci, pejsci bez
průkazu původu i s průkazem původu. Pejsci
byli ohodnoceni ve třinácti kategoriích, kde bylo
vyhlášeno 1. – 3. místo. Následně byl vybrán absolutní vítěz celé výstavy, kterým se stal pejsek
Rivi. Také byli vybráni dva pejsci sympatie ze
všech na výstavě neumístěných pejsků. Využili
jsme také situace s počasím a bylo vyhlášeno
také ocenění Miss mokrý pes. V poledních hodinách probíhala tombola, jejíž výtěžek byl použit
na nákup darů pro organizaci Javornické čumáčky z. s. Odpoledne se mohli páníčci se svými pejsky zúčastnit pěti doprovodných soutěží, jako
je dítě a pes, psí pár, nejlepší trik, či dráha plná
nástrah. Zde bylo taktéž oceněno 1. – 3. místo.
Jsme velmi rádi, že i přes opravdu nepřející počasí akci navštívilo tolik účastníků a věříme, že si
všichni akci užili.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se na akci podíleli – rodině, přátelům, vedení
obce Zátor, majitelům areálu myslivny, majitelům občerstvení, všem sponzorům a v neposlední řadě patří dík i účastníkům akce.
Věříme, že se nám příští rok počasí umoudří
a budeme se na všechny těšit na již 6. ročníku
Zátorského psího šampiona.

u dětí), zdravá výživa a jiné zajímavosti. V tvořivé dílničce se děti
můžou těšit na tématické okruhy, jako jsou např. tvoření z darů přírody, PET lahví, ruliček, korálků aj. Veškeré další informace najdete
na stránkách fb Dětský klubík „Batoláček Zátor“. Těšíme se na vás.
Marie Trpišovská
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Občanské záležitosti
Jubilanti

Rozloučili jsme se

Anna Šebestíková, Vlasta Lhoťanová,
Marie Křiváková

Jiří Kaděrka
Dušan Figur
Vojtěch Smrž
Josef Hudeček

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

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Okénko pro chytré hlavy a hlavičky
Správné odpovědi z minulého čísla:
1. Trojciferných čísel můžeme vytvořit z cifer 1,2,3 , jestliže cifry se neopakují a záleží na pořadí, celkem šest.
2. Mys Dobré naděje leží na jihu Afriky u Kapského města (JAR) a zde se potkávají Atlantický a Indický oceán.
3. Jedna z nejstarších evropských palíren (přes 500 let) je v Prostějově a jmenuje se u Zeleného stromu.
4. Název hostince v Zátoru je „ Hostinec U Bizona“.
5. Telefonní číslo pošty v Zátoru je +420 554 646 023.
6. Makču Pikču, nejvýše položené kamenné město na Zemi, je v Peru v Jižní Americe.V horách Andya postavili je Inkové.
Otázky jsou:
Přezdívky měst na Hané s malou nápovědou. Uveďte pravé jméno hanáckého města.
1. Hanácké Benátky (je zde rozvětvená řeka Morava).
2. Hanácký Jeruzalém (je zde početná a vzdělaná židovská komunita).
3. Hanácký Detroit (je zde četná kriminalita a železniční uzel).
4. Hanácký Oxford (je zde univerzita).
5. Hanácké Athény (je zde množství škol a památek zapsaných v seznamu UNESCO).
6. Hanácké Versailes (je zde památkově chráněné historické centrum a další památky)?
Správné odpovědi v dalším čísle Zpravodaje.						

Autor: RNDr. Zdeněk Románek

Pozvánky na akce
Setkání složek + Jazzový
koncert Swing kvartet
Marie Veliké
Pátek 11. 9. 2020
Setkání složek od 16:30.
Jazzový koncert od 19:30. Vstupné dobrovolné.
Jako každý rok jsme se rozhodli uspořádat setkání se zástupci složek a aktivními občany. Hlavní téma je pro letošek jasné. Zajímalo
by nás, jak naše volnočasové složky zvládly coronavirovou krizi,
s jakými se potýkaly problémy, co vše musely řešit a hlavně, jak
to vše ustály. Budeme se opět těšit na příjemné posezení a diskuzi se zástupci složek (může přijít opravdu kdokoliv).
Prosím, připravte si kalendář událostí na rok 2021, který bude
zveřejněn v obecním stolním kalendáři. Občerstvení zajištěno.
Po této diskuzi nás opět čeká koncert paní Marie Veliké a její jazzové kapely. Přijďte každý, kdo máte tuto hudbu rád. Vstupné
dobrovolné a drobné občerstvení zajištěno.

MEMORIÁL DĚDY MATĚJÁKA
Pátek 11. 9. 2020 od 20:30.
Zveme všechny sportovce, fanoušky a příznivce hasičského
sportu.

Divadlo pro děti
O princezně, která ráčkovala
Neděle 20. 9. 2020 v 15:30.
V sále KD, vstupné dobrovolné, Lidové divadlo při MIKS Krnov,
pořádá Obec Zátor.

Koncert v kostele
Pátek 25. 9. 2020 v 17 hodin.
Varhanní koncert v kostele Nejsvětější Trojice.
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Volby do Zastupitelstva MSK
Pátek 2. 10. 2020 od 14. 00 hod. do 22.00 hod.
a sobota 3. 10. od 8.00 hod do 14. 00 hod. v sále KD Zátor - volby
do Zastupitelstva MSK.

Zájezd ČČK do Rožnova
pod Radhoštěm
Sobota 3. 10. 2020.
Jednodenní zájezd ČČK do Rožnova pod Radhoštěm a okolí, zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle: 731 940 199

DIVOKÉ KOČKY
Neděle 11. 10. 2020 v 17 hodin.
DIVOKÉ KOČKY - MDŽ nejen pro ženy, vstupné 100 Kč. Kvůli
coronavirové situaci jsme byli nuceni zrušit několik kulturních
akcí. Některé se nedají přesunout, ale u “MDŽ nejen pro ženy”
to jde. Jestliže se vám nový termín nehodí, můžete zakoupené
vstupenky od 1.9. vrátit na Obecní úřad, v tento den bude také
zahájen doprodej volných míst.

Uzávěrka fotosoutěže
Čtvrtek 15. 10. 2020

Vinobraní ČČK
Sobota 17. 10. 2020
Vinobraní ČČK, hraje kapela BT, vstupné 100 Kč

JAZZOVÝ
VEČER

OBEC ZÁTOR

OSTI 20 LET
NĚ

SWING KVARTET
A MARIE VELIKÁ
11-9-2020
19:30
/zator.obec

SÁL KD ZÁTOR
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

OD 16:30 hod. BUDE V SÁLE
KD PROBÍHAT SETKÁNÍ
SLOŽEK. K DISKUZI JSOU
ZVÁNI VŠICHNI PŘEDSTAVITELÉ SLOŽEK A AKTIVNÍ
OBČANÉ.
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Obec Zátor

vás srdecne
ˇ zve na zábavný vecer
ˇ s podtitulem

ZA ODLOŽENÝ TERMÍN
“Mezinárodní den žen” nejen pro ženy
neděle 11. října 2020
v 17.00 hodin, sál Kulturního domu

we

Občerstvení zajištěno

lco

me

dr
in

k

Čeká vás jedinečné spojení travesti show,
tance a humoru ostravské skupiny Divoké
kočky s NOVÝM repertoárem.Vystoupení
bude humorně laděné, pojetí předváděných
zpěvaček budou maximálně věrná,
budou mít šmrnc a vysokou
uměleckou kvalitu.
Další: kosmetická poradna, prodej
kosmetiky, drobný prodej, aj.

Vstupné: 100 Kč, bude slosovatelné
Již zakoupené vstupenky můžete vrátit či si
zakoupit nové od 1.9. na Obecním úřadě.

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 vydává: OÚ Zátor & ANDERLE studio - Roman Anderle. Vychází 1x
za dva měsíce - Redakční rada: Salome Sýkorová, Jana Kadlčíková - povoleno MK ČR pod ev . č.: EV14400

