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V letošním roce Zátor oslaví 655 let od první písemné zmínky o naší vesnici.
Vážení spoluobčané,
milí čtenáři
přemýšlela jsem dlouho, co v této nelehké době psát. Optimistických zpráv není
mnoho a pod tíhou všech opatření, zákazů a příkazů nemohu skoro ani dýchat.
Myslím, že je na místě Vám všem připomenout, že máte možnost, rozhodnutí
Slovo starostky
je zcela dobrovolné, přihlásit se k „Mobilnímu rozhlasu“, to je pro ty, kteří chtějí získávat informace o dění
v obci, včetně obrazových zpráv. Navíc je aplikace určena vlastníkům tzv. „chytrých telefonů“, nebo pro ty, kteří jsou připojeni na
e-mail. Pak máme pro občany, kteří nechtějí být zahlcování větším
množstvím zpráv, aplikaci „SMS – infokanál obce“, kde dostanete
stručnou SMS do Vašeho zařízení. Pokud máte zájem využít některou z možností, návod máte umístěn na www.zator.cz, v sekci
OBEC – pod odkazem“ SMS-infokanál“ a „Mobilní rozhlas“. Pokud
si nebudete vědět rady, přijďte na obec, pracovnice úřadu Bc. Marcela Hudečková Vám ráda poradí a aplikace nainstaluje.
V případě ohrožení naší obce, ohrožení životů a majetků našich
občanů je bezdrátový rozhlas v naší obci prostředkem a součástí
varovného systému a je řízen centrálně. Tak jako je každou první
středu v měsíci spouštěna centrálně „zkouška sirén“. Je napojen
a dobíjen z veřejného osvětlení a baterie vydrží zhruba 20 minut.
Dále pak v případě ohrožení informuje hasičský vůz z tlampače. Stupeň povodňové aktivity v naší obci mi chodí prostřednictvím SMS
na mobilní telefon. Mám přímé napojení na HZS Kraje na službu
Povodí Odry. Takže jsme schopni občany včas varovat. Naši hasiči
samozřejmě také. Povodňová komise v obci byla upozorněna na
možnost zajištění lokální pomoci.
Žádná z dramatických situací díky Bohu nenastala, tedy mé další
rozhodnutí, a myslím, že v dnešní pohnuté době bylo na místě, nešířit mezi občany zbytečnou paniku.
V případě nutnosti zajištění pomoci z obce znáte všichni telefon na
mě: +420 724 178 620 (jsem zároveň předseda povodňové komise
a vedoucí krizového řízení v obci Zátor) a telefon na velitele JSDH
Zátor pana Jaromíra Wysoglada +420 736 647 326.
A v poslední řadě si musí lidé uvědomit, že reklamace na nefunkční
služby, ať se jedná o elektřinu, plyn, vodu, mobilní operátory apod.,
musí vždy směřovat k těm, s kterými mají podepsanou smlouvu.
Přeji Vám všem hodně zdaru, optimismus, hlavně zachování duševního i fyzického zdraví. Pamatujte, že úsměv pomáhá mnohé složitosti překlenout. Pomáhá, když je člověku nejhůře. Buďte k sobě
navzájem laskaví, milí, vstřícní. Ať Vám nechybí empatie a obětavost
a pochopení pro slabosti druhých. Jsme tu jen na krátký čas a není
třeba jej plnit nepříjemnostmi. Myslím, že máme všichni ještě dost
času na zamyšlení….

V novém čísle najdete:
 Projekt Radost
 Svoz nebezpečného odpadu
 Čmeláci
 JSDH
 SK Zátor
 Občanské záležitosti
 Žijeme v zajímavých časech

Dovolte mi ještě popřát klidný, pohodový advent. Ať předvánoční
čas je pro Vás dobou odpočinku, rozjímání, hezké četby, či věnujte
čas procházkám po naší krásné přírodě, aktivitám, které jsou Vám
milé. Nyní můžeme, více jak kdy jindy, být v kruhu rodiny a svých
nejbližších. Važme si těchto mimořádných chvil a snažme se dělat
si vzájemně radost. Vždyť úsměv našich nejbližších nechť je naší
největší odměnou.
Salome Sýkorová
starostka obce
Poděkovat chci zejména:
zátorským hasičům
Naše JSDH Zátor opět dokázala, že umí a že zasahuje, kde je potřeba. Obec Zátor prožila poměrně dramatický týden, bohatý na
události, které opět prověřily naši jednotku. Zasahovali u požáru
seníku zemědělské firmy Agrozat, pomáhali čerpat vodu ze zahrad, dvorků a sklepení u těch, kteří si požádali. Jednotka také
připravila pro děti z naší školy příjemný den s ukázkami techniky
a připravenými aktivitami pro děti. Zkrátka jsou šikovní a jsou aktivní. Moc jim za jejich práci a spolupráci děkuji a vidím, že omlazený tým má chuť do dalších činností a je plný nápadů. Ještě jednou – děkuji. Byla jsem na zahájení „Memoriálu dědy Matějáka“
a byla jsem mile překvapena, jaká byla atmosféra a kolik družstev
se přihlásilo do soutěže. Byla jsem s našimi hasiči, když čerpali
vodu u motorestu Kelt, absolvovali jsme spolu kontrolu jednotky,
kterou provádí velitel profesionálních hasičů z Krnova pan Jendřejek. Měli jsme všechno v pořádku. Další kontrola nás čeká zase

„Nejtěžší zkouškou lidské statečnosti je, když člověk zůstane sám.“
Jules Verne francouzský spisovatel, 1828 - 1905
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za rok. Vydala jsem potvrzení na refundace mezd za provedené zásahy. Podklady mi přinesl pan Wysoglad. Takže probíhá plno aktivit, které nejdou vidět, ale které se musí realizovat. Za sebe mohu
slíbit, že budu prosazovat, aby při sestavování rozpočtu obce na
rok 2021 naši hasiči získali finanční prostředky pro svoji činnost, aby
mohli důstojně reprezentovat naši obec a plnit náročné úkoly.
paní Wysogladové
Vážíme si obětavé činnosti paní Jany Wysogladové, která neúnavně pomáhá našim seniorům. Já osobně jí děkuji za empatii, vstříc-

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM OBCE ZÁTOR

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - dne 14. listopadu
2020 (sobota)
Stanoviště:
08.00 hod. – 09.00 hod. točna autobusu
09.00 hod. – 10.00 hod. obchod horní Zátor U Wysogladů
10.00 hod. – 11.00 hod. u pekárny
11.00 hod. – 12.00 hod. u Loučky u čp. 191 louka

Nebezpečný odpad: syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, autobaterie, oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty, kyseliny, hydroxidy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál ( znečištěné obvazy, jehly apod. ),
tiskařské barvy, tonery, inkousty, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť.

„Náš euroregion“

S Projektem Radost jsme se
spoluúčastnili
fotosoutěže
„Náš euroregion“ vyhlášené
Euroregionem Praděd v rámci
jejich regionu. Soutěžící měli za
úkol vyfotit zajímavá místa, výhledy, budovy a památky. Soutěžilo se ve dvou kategoriích,
kde prvním tematickým okruhem bylo jaro/léto, druhým
zase podzim/zima. V každé kategorii bylo hodnoceno deset
fotografií. Vítězné fotky, které
získaly v průběhu hlasovaní nejvíce „lajků“ na Facebookovém
profilu organizátora, vyhrávaly
odměnu. Soutěže se mohly zúčastnit všechny osoby bez omezení věku. Podmínky soutěže
pro naše žáky jsme si trochu
přizpůsobili. Naším cílem bylo

na počátku vybrat a ohodnotit
z řad studentů ty nejzajímavější
fotografie a jejího vítěze přihlásit do regionální soutěže. Nakonec jsme však rozhodli vítěze
i všechny další obdržené snímky registrovat společně.
Naše mini soutěž byla určena
všem žákům. U každého partnera projektu Radost proběhlo
nejprve školní kolo této fotosoutěže. Vítěze ze školního
kola dále posuzovala česko-polská projektová komise, která
hodnotila vítěze z řad obou
partnerských škol. Odměnu
v naší fotosoutěži získaly všechny děti, které své fotografie přihlásily.
Ve spolupráci s polským partnerem jsme tento rok také spoluvytvářeli náš obecní kalendář.
Tématem, které provází kalendář, je jídlo a jeho příprava.
Kalendář obsahuje fotografie
s podrobným popisem ingrediencí a s postupem, jak daný
pokrm uvařit. V kalendáři se
objevují jak naše, tak i polské
regionální recepty.

ný přístup a pokoru, s jakou přistupuje ke své práci. Jani, děkuji.
MUDr. Pavlu Herzingerovi
V těchto pohnutých dobách děkuji našemu obvodnímu lékaři,
panu Pavlu Herzingerovi za jeho statečnost a vstřícný přístup k našim pacientům. Vždy je dokáže uklidnit, dokáže jim pomoci, ví jak
je důležitá komunikace. Společnými silami pro Vás upravil i čekárnu
jeho ordinace. Prostě pan doktor chce, aby naši občané měli oporu
a jistotu v jeho službách a vstřícném, lidském přístupu.
Salome Sýkorová

Upozornění:
Pokud někdo z vás nemá roušku, nebo ji zapomene
doma, může si ji u nás na OÚ vyzvednout.
V průběhu příštího roku bude Zastupitelstvo obce Zátor
schvalovat na žádost vlastníka pozemků změnu Územního plánu Obce Zátor. Vzhledem ke skutečnosti, že si musí
žadatel hradit změnu z vlastních prostředků, vyzýváme
další zájemce o pořízení změny, aby se svými požadavky
přišli do kanceláře Obecního úřadu Zátor. Čím více zájemců bude, náklad na pořízení se tím sníží. S podmínkami
pořízení a návrhem smlouvy budete seznámeni.
Pracovníci úřadu obce Zátor
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Dýně
Je opravdu zvláštní doba a když se lidé nemohou setkávat, je takřka nemožné plánovat nějaké kulturní akce. Jak sami víte, už
v létě jsme byli nuceni zrušit několik akcí
a ani podzim kulturním akcím nepomohl.
Zrušili jsme divadlo pro děti, přeložené
MDŽ - Divoké kočky a akce také ruší naše
složky. Byla jsem tedy ráda, že se mi i přes
to vše, co se dnes děje, ozvala velitelka
JSDH Katka Nálepová s jejím nápadem
strašidelně vyzdobit park, a protože se blíží

Halloween a dušičky, dýně tomu takřka vybízely. Zapojit se můžete i vy: vyřežte doma
dýni, umístěte ji do parku, zaregistrujte se
do deníku umístěného v altánu a odměna
vás nemine :D. Park již zdobí první strašidla,
můžete se nechat inspirovat.
Za mě je to skvělý nápad, jak něco podniknout a přitom dodržovat všechna vládní
opatření. Zapojte se tedy do této pěkné
tvořivé akce, jejímž hlavním cílem je podniknout v rodinném kruhu něco kreativ-

Ze života obce
Slavnosti ohňů 2020
Co všechno lze uvařit v kotlíku v přírodě
Letos tým Marušky uvařil langoše, tým Wysogladových
bramborové spirály, tým holek Pecháčkových tvarohové jahodové knedlíky s přelivem, tým Renča a Peťka
s Kubou šťovíkovou polévku, tým Mlýnkovi bramborový
guláš, tým Kamil kotlíkový guláš a nejpočetnější tým Dáši
a Lea polévku z červené řepy podávánou s uzeným na
chlebu. Všem týmům se vaření velmi povedlo a společné
labužnické chvíle při ochutnávání byly úžasné. Aneb s plným břichem se jde lépe dolů než nahoru na Čmelín. Chvíli
naše kulinaření přerušil krátký déšť, mraky se po obloze
honily celý den. Po týmovém vaření následovalo zpívání
a muzicírování u slavnostního ohně. Když už se šeřilo, vyrazili jsme na procházku s loučemi k novému památníku 100
let republiky, zazpívali lidové písně a zapálili vzpomínkový
oheň. Nechyběl symbolický přípitek lipovým čajem. Večer
se na Čmelíně hrály hry a sedělo, povídalo a zpívalo u ohně.
Poslední vlak z Olomouce kolem tiše projel a všichni už dávno spali. Děkuji všem týmům za skvělé pokrmy a za super
odpoledne! 			
Za Čmeláky Kamil

ního, a tím že dýni umístíte do parku ukážeme, že v tom nejsme sami a držíme jako
obec pospolu. A třeba nám ta strašidelná
světýlka posvítí na lepší zítřky.
Nebojte se tedy i vy mne kontaktovat s vaším nápadem a pakliže bude čas, síla, chuť
a budou to dovolovat současné podmínky,
můžeme se těšit na podobné akce. Vaše
akčnost a nápady jsou pro nás důležité.
Jiřina Míčková
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Zlatá srnčí trofej 2020
I letos se všechny přírodovědné a myslivecké kroužky
sešly ke společnému setkání
a soutěžení. Základnu nám
poskytla Myslivecká chata
v Radimi. Tentokrát celý den vydatně přšelo, ale místy i méně.

A jelikož muselo jít o venkovní
akci, bylo to zajímavé! Ale kde
je dobrá nálada, tam nevadí
ani déšť. Bylo připraveno celkem 10 stanovišť, na kterých
děti plnily různé úkoly a kvízy.
Do některých se rádi zapojili

i vedoucí. Děti opět zjistily své
vědomosti a hlavně slabiny ve
znalostech a dovednostech,
které je ještě třeba doplnit.
Děkuji touto cestou hlavní
organizátorce Káji Hynštové
a OMS Bruntál, že práci s dětmi

a mládeží tak podporuje a hlavně si jí váží LČR za super pomoc a nápady, Všem vedoucím
kroužků za nasazení s úsměvem na tváři. Tak zase za rok!
A uvidíme, kdo na tom bude líp?
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Okurková sezóna aneb o observatoř je nebývalý zájem!
V měsíci srpnu a září se objevily v tisku
články o Zátorské observatoři jako dobrý
příklad využití starého a nepotřebného majetku. Srovnání s Opavou a Krnovem bylo
velmi zajímavé a nás jen utvrdilo v přesvědčení, že to má smysl! Ozývali se lidé, ptali
se, jak to vypadá s realizací a kdy to bude???
Odpověď je jasná, bude, ale nebude to
hned. Na transparentní účet přišly další
dary a tak už máme částku něco přes 40 tisíc. Není to mnoho, ale s úsilím a časem vě-

řím, že dosáhneme i hranice vyšší. Projekt
je vypracován a možná, že se najde nějaká
výzva či třeba dotace na kraji, kde podpora vzdělávání v pohraničí je v prioritách. No
uvidíme. Zabýváme se i možnou variantou
ponechat základovou desku, která je v dobrém stavu a na ní vybudovat dřevostavbu
s odsuvnou střechou, ta bude mnohonásobně levnější. Jelikož stavba i střecha je
už v havarijním stavu a náklady na sanaci
jsou vysoké. Počítalo by se i s možností na-

pojení suterénu a vodojemu do budoucna.
Na vodojemu by se vybudovala svépomocí i terasa pro pozorovatele. Tak by mohla
vzniknout observatoř podobně jako Čmelín
z darů a přispění obce, kraje, sponzorů. No
uvidíme! Držte nám palce a třeba přispějte
i Vy pravidelně 50 Kč měsíčně. A když bude
přispěvatelů hodně, budeme o to dříve:
Blíž ke hvězdám!
Číslo účtu: 2201042775/2010
Za Čmeláky Kamil a Maxim

Astronomie v Zátoru, to nejsou jen Čmeláci
Přinášíme do zpravodaje fotografie, které, ač je to k nevíře, vznikly opravdu v Zátoru a byly zde i vyfotografovány. Byly pořízeny místním
nadšencem astronomie Romanem Kutlákem, který se astrofotografii věnuje již více než 2 roky. A výsledky několikahodinové práce jsou
vidět. První snimek NGC 7023 reflexní mlhovina Iris neboli Kosatec ze souhvězdí Cefeus, druhý snímek IC 1805 Mlhovina srdce je emisní
mlhovina v souhvězdí Kasiopeja. Mlhovina obsahuje ionizovaný vodík. Třetí snímek M31 je spirální galaxie v souhvězdí Andromeda. Tyto
snímky krásně ukazují, že v Zátoru naštěstí nemáme tolik světelného znečistění jako ve velkých městech a to pro pozorování a fotografování noční oblohy je velmi důležité.

Na co se málem zapomnělo...Zátorské léto 2020
Na konci června Čmeláci opět připravili oblíbenou kavárnu u kyselky a zpřístupnili kostelní věž s galerií. Zátorské léto máme moc
rádi a nechtěli jsme, aby vůbec nic nebylo! Vždyť k realizaci nejsou
zapotřebí žádné velké finance. Koupí se káva, upečou zmije, vše se
nachystá a hezké odpoledne může začít. I letos se na nedělní vycházku vydalo spoustu rodin s dětmi, přátel a známých z blízkého
i dalekého okolí. Každý přispěl darem, jakým chtěl a my ho letos využili na nákup nového plynového vařiče na Čmelín, jelikož ten starý

už nám dosloužil. Krásné odpoledne opět bylo řádně pokropeno
deštěm, to už je tradice, ale naštěstí opravdu až v závěru akce.
Děkujeme Obci za kávu, dobrovolníkům, co pomohli vše nachystat
a návštěvníkům za účast. Příští rok budeme rádi opět za dary ve
formě dobrých buchet a laskomin od našich hospodyněk ke kávě.
Děkujeme, že nám pomáháte!
Kamil Krmášek
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JSDH
„Jak jistě víte, naše výjezdová jednotka se
v posledních dnech nezastavila. Sotva zlikvidovali první víkend v říjnu pár stromů vyvrácených větrem, přišel další o dost náročnější
týden. Vytrvalý déšť začal zvedat hladiny řek
a v pondělí odpoledne už všichni nervózně
sledovali zvedající se průtok řeky i v Zátoru.
Netrvalo dlouho a přišel první telefonát. Od
úterní noci nejen naši hasiči nevěděli, kam
dříve. Čerpání lagun, sklepů, zahrad… Ohrožených domů bylo nesčetně a myslím, že se
s tím výjezdová jednotka poprala výtečně.
Vůbec jim nezávidím ty tři dny v gumákách,
ve vodě, v dešti, v těžkém zásahovém obleku. Byla jsem moc ráda, když mi kluci psali
ve čtvrtek odpoledne, že parkují auto, jedou
si domů odpočinout a v pátek zajedou vyčerpat ještě pár sklepů.
To nikdo z nich netušil, že za necelých 10
hodin budou opět na nohách. V brzkých pátečních hodinách začal hořet seník na zátorském kravíně. Dým byl vidět v širokém okolí
a u požáru zasahovaly jednotky z Krnova,
Bruntálu, Horního Benešova a Zátoru. Zásah
to byl náročný a dlouhý a je nutno podotknout, že naše výjezdová jednotka místo zá-

sahu předávala majiteli až v pondělí ráno.“
Proto jsem ráda, že zrovna teď vychází
zpravodaj a já v něm mohu říci:
DĚKUJI všem členům naší výjezdové jednotky. Není lehké celý týden pomáhat
v obci a dát do pozadí rodinu, zaměstnání
a v neposlední řadě i únavu. Tohle všechno
děláte dobrovolně, s ochotou a zapálením
a já si toho neskutečně vážím.
DĚKUJI manželkám a přítelkyním našich hasičů, že se v mé nepřítomnosti poctivě starali o to, aby kluci v tom náročném týdnu
nezmrzli a neumřeli hlady.
DĚKUJI Belejovým, firmě Agrozat i ostatním majitelům domů a pozemků, že klukům
nabídli kávu, čaj, jídlo…
dále
DĚKUJI všem fanouškům, kteří i v této
době zákazů a příkazů 11. září přišli podpořit nejen nás, ale i dalších 24 sportovních
týmů na Memoriál Dědy Matějáka, který se
poprvé konal v noci. Děkuji jim za úžasnou
atmosféru, že vydrželi až do konce a že se
bavili. Těší mě, jak v hojném počtu jsme se
na areálu sešli.
DĚKUJI paní učitelce Hance Šamajové, že

i přes škaredé deštivé počasí přišla s dětmi
25. září na hřiště na Den s Hasiči, který jsme
připravovali právě pro děti ze školní družiny. Nakonec jsme si to všichni moc užili,
i když jsme museli hodně improvizovat.
A věřím, že příští naše spolupráce proběhne za lepších podmínek.
Na závěr mi dovolte krátkou vzpomínku do
minulosti.
Několikrát za ty dny mi vyvstanula na mysli
hořká vzpomínka. Vzpomínka na hasičárnu.
Jak bylo fajn, když se chlapi mohli vrátit někde, kde měli zázemí. Mohli si dát sušit věci,
ohřát se, vypít si teplý čaj nebo kafe. Když
se narychlo vařil guláš, aby se mohli najíst.
Když měli možnost se na chvíli natáhnout na
postel a odpočinout si, aby mohli vystřídat
ty ostatní. Je to jen vzpomínka, ale já slibuji,
že se budu snažit udělat vše pro to, abychom
opět mohli výjezdové jednotce zajistit alespoň něco z toho všeho.
Děkuji, starostka SDH Zátor, Kateřina Nálepová
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SK ZÁTOR - Podzimní část sezóny předčasně skončila
Fotbaloví fanoušci se již tento rok žádného mistrovského utkání nedočkají. Na základě rozhodnutí Výkonného výboru FAČR se přerušuje soutěžní ročník 2020/2021 do
dne 31.12.2020. Všechna neodehraná utkání se budou hrát na jaře 2021.
Škoda je to zejména pro naše mužstvo mužů A, kteří doposud jasně ovládají III. třídu
skupinu B. Dosud bylo odehráno 7 utkání, naši muži neztratili jediný bod a se skóre
51:9 vévodí tabulce. Do mužstva se povedlo před sezónou přivést několik posil a na
výsledcích je vidět, že to nese ovoce. Poděkování patří především Přemkovi Sedláčkovi, který věnoval posilování velké úsilí a mnoho času. Věřme, že se nám bude i ve
zbytku ročníku dařit.
V letošním ročníku se poskládal i B tým mužů, který má za úkol zejména dávat mladým klukům šanci zahrát si v kategorii dospělých a připravit se tak na přechod do
mužů A.
Starší žáci jsou momentálně v tabulce na druhém místě (odehráno 6 utkání a skóre
37:11), což dokládá, že se nám z dlouhodobého hlediska daří dobře pracovat s mládeží. V této kategorii již hrají kluci, kteří byli v týmu při zakládání přípravky v Zátoru
a jsme rádi, že se nám vrací dlouhodobá a trpělivá práce s dětmi od útlého věku.
Podobně je na tom kategorie mladších žáků, kteří dokonce ještě neztratili ani bod
a vedou tabulku se skóre 43:7, přičemž odehráli pouze 6 utkání!
Naše nejmenší děti hrající v kategorii mladší přípravky sice vyhráli pouze 1 utkání ze
6, ale v tomto věku nejsou pro nás výsledky to hlavní. V tomto věku je podstatné,
aby si děti našly k fotbalu vztah a bavilo je to.
Všem trenérům a lidem, kteří se starají o fotbal v Zátoru, patří velké DÍKY, protože
je to práce, která zabírá spoustu volného času na úkor rodiny a málokdy se dočkají
poděkování a uznání.
V září jsme stejně jako v předchozích letech ZŠ Zátor zapůjčili Sportovní areál k uspořádání 2 běhů adaptačního kurzu pro žáky 6. třídy. Jsme rádi, že se děti podívají, jaké
máme krásné zázemí a snad to některé přiměje k tomu, aby u nás hrály fotbal.
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Občanské záležitosti
Dopis s dotazy
Dobrý den, paní starostko,
chtěla bych Vás, jako občanka Zátoru, požádat o odpovědi na pár otázek, které mě zajímají.
1) Kolik stojí (měsíčně/ročně) obecní a mobilní rozhlas, a proč jím, (především tím mobilním), nejsou občané upozorněni na důležitá
sdělení?
2) Proč jsme jako občané Zátoru nebyli informováni obecním rozhlasem na vzestup hladiny řeky? V některých místech scházelo cca 10-20
cm a řeka by se vylila z koryta. Myslím, že všichni občané, kteří bydlí blízko vody, celé noci nespali a čekali, co se bude dít.
3) Proč občané Zátoru nebyli informováni o požáru na statcích? Ten smrad a dým, který se valil v dolní části obce, byl nesnesitelný a viditelnost byla místy nulová. A protože nikdo nic netušil, občané zbytečně blokovali tísňovou linku stále stejným problémem.
Závěrem bych chtěla říci, že online rozhlas se mi zdá v tomto nespolehlivý. Krnovský rozhlas infomoval občany mnohem lépe. Dokonce
informoval i o uzavírce ulice Brantické. Myslím si, že kdyby lidé byli informováni o tom, že situaci monitorujete a budete informovat
o dalším dění, spousta občanů by byla mnohem klidnější. Například obecní rozhlas Lichnov občany infomova co dvě hodiny o stavu potoka.
Zamyslete se nad tím, jestli je důležitější hlásit prodej ponožek a kuřic před obecním úřadem, nebo informace, které ohrožují majetek
a zdraví občanů.
Děkuji
S přáním pěkného dne Lucie Tomanová

Odpovědi na dopis paní Lucie Tomanové
Pořízení mobilního rozhlasu schválilo Zastupitelstvo obce Zátor a bylo hrazeno prostřednictvím projektu „Radost“ (česko-polský projekt). Pořizovací náklad byl zhruba 35 000 Kč a roční udržovací poplatek činí 3500 Kč. Bezdrátový rozhlas je téměř zdarma, pokud nepočítám zhruba 10 000 Kč roční náklad na případné opravy.
Všechna důležitá sdělení občané prostřednictvím „Mobilního rozhlasu“ obdrželi. Lišit se můžeme pouze v tom, co považujete za důležité. Snažíme se občanům pokud možno poskytnout informace, které jsou pro ně důležité a o kterých se domníváme, že důležité jsou.
Pokud by měli občané zájem dostávat prostřednictvím „Mobilního rozhlasu“ i jiné zprávy, je to na diskuzi a Vašich požadavcích, jaký druh
informací chcete poskytovat. Pokud to bude v našich technických možnostech, rádi vyhovíme.
V úterý dne 13. 10. 2020 jsem měla schůzku s generálním ředitelem Povodí Odry, s panem Ing. Jiřím Tkáčem a technickým náměstkem
Povodí Ing. Břetislavem Turečkem. Projednávali jsme postup prací a přípravy výstavby přehradní hráze Nové Heřminovy, úpravy koryta
řeky, kanalizace, obchvatu. Probírali jsme také situaci na tocích. Byla jsem ujištěna, že situace pro Zátor není tentokrát dramatická, protože v Karlovicích a ve Vrbně pod Pradědem není pohotovost. Hladina řeky Opavy v Zátoru nedosáhla ani 2. stupně povodňové aktivity,
což mě neopravňovalo k tomu, šířit mezi lidem zbytečnou paniku. 3. stupeň byl pouze na radimském potoku a řeka Opava se vylila do luk
až za obcí Brantice. Mobil mám propojený s hlášením vzedmutí hladiny řeky, takže mám průběžně čerstvé informace. V Krnově v řece
Opavě proudilo samozřejmě mnohem více vody než u nás (sbíhají se tam všechny potůčky a potoky z okolí), tam bylo informování občanů na místě. A protože brantická odbočka s nimi bezprostředně sousedí, informovali i o tom. Pro naše občany tato informace neměla
žádný smysl. Jedná se o lokalitu od nás vzdálenou, po toku směrem na Krnov a až na konci Brantic.
Samozřejmě, když si lidé pak volali o pomoc s čerpáním sklepů, dvorků a zahrad, byla jim naše jednotka dobrovolných hasičů nápomocná,
samozřejmě dle možností.
Proč občané Zátoru nebyli informováni o požáru na statcích? To je jednoduché, protože ani zaměstnance obce, ani mě nikdo neinformoval o tom, že hoří. Profesionální hasiči vyhodnotili situaci, že nejsou ohroženy ani životy, ani majetky obyvatel, tak byla tato informace
zbytečná. JSDH Zátor mě pak podávala hlášení o výjezdu, jako vždy. Pak jsem se teprve dozvěděla o průběhu zásahu. Stejný postup
byl v případě, když hořel les. Vždy je samozřejmě informován vlastník nemovitosti, což my nejsme. Vedení obce pak v případě ohrožení
obyvatel, což nenastalo.
Zápachu a dýmu, bohužel, nedokázal nikdo zabránit. To není v lidských silách. V takových případech se doporučuje zavřít okna, pokud
možno nevycházet ven, a pokud se přepravujete po komunikaci, přizpůsobit jízdu snížené viditelnosti. Ale to si myslím, že jsou věci samozřejmé, které nemusíme lidem připomínat.
Děkuji Vám moc za Váš čas a Vaše otázky. Sdělte mi prosím, jaké další informace byste uvítala prostřednictvím Mobilního rozhlasu dostávat. Jsme připraveni naše služby rozšířit, zlepšit.
Jsem připravena vyjít vstříc požadavkům našich občanů. Jsem připravena, pokud to bude možné, zlepšit, racionalizovat naši práci tak,
aby služby, které poskytujeme, vyhovovaly co největšímu počtu obyvatel. Jsem si vědoma toho, že současný systém nemusí vyhovovat
všem. S pokorou přivítám změny, které přinesou zlepšení systému.
S pozdravem
Ing. Salome Sýkorová, starostka obce
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Žijeme v zajímavých časech
Nejhorší čínská kletba, kterou prý můžete
uvrhnout na svoje nepřátele, zní: „Ať žiješ
v zajímavých časech!“
Ano, doba je zlá. Nikdo z nás nic takového
nezažil. A tak se obracím ke zkušenostem
svých předků a čerpám posilu z jejich vyprávění, které utkvělo v mých vzpomínkách. Babička Kořínková, kterou si mnozí
ještě pamatujete, mi často vykládala, jak ve
svých dvanácti letech ošetřovala svoji maminku, novorozená dvojčata a dvě mladší
sestry. Ti všichni dostali černé neštovice.
Tatínek do práce nesměl, staral se doma
o hospodářství. Zůstali bez prostředků. NIKDO ze sousedů se k jejich chaloupce po
celou dobu ani nepřiblížil, Jen na okraj lesa
jim položili jídlo. Jak to dopadlo? Dvojčata
zemřela, maminka přežila a obě sestřičky

se také uzdravily. Jen jedné z nich zůstal
malý dolíček na nose. Čím je léčila? Obklady srážela vysoké horečky a vředy mazala
smetanou, aby nezůstaly hluboké jizvy.
Často mi vyprávěla zkušenosti ze zlých
časů a já se jimi ke svému prospěchu řídím
dodnes.
Proč to tady píšu? Protože mám na babičku
i jiné vzpomínky, třeba na její kuchyň. A to
už má souvislost s naším obecním kalendářem. Tentokrát v něm najdete zajímavé
recepty, dokonce několik i od polských přátel. Upřímně děkuji všem přispěvatelkám.
Přiznávám, že mě mile překvapilo, kolik
mladých žen na naši výzvu zareagovalo.
A tak přemýšlím, jak zachovat ty recepty, které si vaši rodiče a prarodiče přinesli
s sebou do Zátoru v roce 1945 ze svého

rodiště. Určitě je doma máte, nepochybně
vašim dětem a vnukům dodnes chutnají.
Ale jak se ke mně dostanou? Nejlepší by to
sice bylo elektronickou poštou, ale když si
s počítačem zrovna nerozumíte, nevadí. Napište recept na papír a pošlete někoho, ať
mi ho dá do schránky nebo do schránky na
OÚ. Vyberte si to, co je pro vás jednodušší
a pohodlnější. A hlavně nezapomeňte napsat svoje jméno a příjmení. Už teď vám
moc a moc děkuji. Až se vrátí normální
časy, vydáme si další kalendář s vašimi starými recepty. Jen na vás záleží, jestli do
toho půjdete se mnou. Tak mě v tom nenechte, prosím.
Vaše Jana Kadlčíková

ry se nám podařilo koupit těsně před zavřením obchodů. Na živý doprovod nebylo ani
pomyšlení, tak jsem zpívala na nahrávku z
internetu. Přesto jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit. Moc vám děkuji za podporu, za
milá slova prostřednictvím telefonu, SMS
a e-mailů. Moc si toho vážím. Velkým povzbuzením pro mě byl rozhovor s porotci,
našimi vynikajícími operními zpěváky.

Mílá Petro,
Budeme ti držet palce. Každá činnost a aktivita zátorských občanů, dětí a mládeže
mě moc těší. Přeji ti, ať je ti zpěv potěšením
a povzbuzením v tvém nelehkém údělu.
Dokud budeš přinášet radost sobě a ostatním, nevzdávej to. Pro úsměv a nadšení
stojí za to bojovat!
Salome Sýkorová

Hlas Slezska
Hlas Slezska. Děkuji vám!
Letos jsem se přihlásila do pěvecké soutěže
Hlas Slezska. Přesvědčila mě k tomu moje
učitelka zpěvu Dipl. um. Ilona Rédlová, která
i v našem kostele několikrát koncertovala.
Je ředitelkou celé soutěže, proto pro mě
pochopitelně nesmí hlasovat. Letos se Hlas
Slezska odehrává distančně. Každý soutěžící musel natočit nahrávku, jak dovedl.
My jsme to s maminkou zkusily nejdřív na
mobil, potom zapůjčeným foťákem, který
mamka držela v ruce poprvé. Reprodukto-

Petra Kadlčíková

Jubilanti

Rozloučili jsme se

Marie Kačmarčíková
Bohuslav Sitko
Ludmila Prášilová
Jan Šulaj
Anna Kaňoková

Anna Hudecová, Jaroslav Brychta,
Dominik Polášek Hnízda

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

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Tak málo jsi s námi byl,
O to víc a rád jsi žil…

Pan učitel Jaroslav Brychta rozdával radost,
moudrost. Nic za to nechtěl, jen úsměv na tvářích
posluchačů jej těšil. Málokdo z Vás ví, že podrobně
zdokumentoval povodeň v roce 1997. A také
„Běh zátorskými uličkami“ v rámci Zátorského
léta je milou vzpomínkou na jeho hodiny tělesné
výchovy. Pane učiteli, byl jste pro nás v mnohém
vzorem a zábavným kamarádem. Budeme s láskou
vzpomínat.
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Okénko pro chytré hlavy a hlavičky
Správné odpovědi z minulého čísla:
1. Hanácké Benátky (je zde rozvětvená řeka Morava) = LITOVEL
2. Hanácký Jeruzalém (je zde početná a vzdělaná židovská komunita) = PROSTĚJOV
3. Hanácký Detroit (je zde četná kriminalita a železniční uzel) = PŘEROV
4. Hanácký Oxford (je zde univerzita) = OLOMOUC
5. Hanácké Athény (je zde množství škol a památek zapsaných v seznamu UNESCO) = KROMĚŘÍŽ
6. Hanácké Versailles (je zde památkově chráněné historické centrum a další památky) = VYŠKOV.
Otázky jsou:
1. Co je to numismatika?
2. Co je to notafilie ? (oba pojmy spolu trochu souvisí).
3. Proč se dodnes říká desetikoruně „pětka“ ?
4. Ve kterém roce byly v Československé republice vydány první bankovky?
5. Co to byl „Tlustý denár“ ? (používaný od r. 1300 – Václav II.)
6. Jak se nazývaly mince používané v Čechách i na Moravě od 10. století do 13. století?
Správné odpovědi v dalším čísle Zpravodaje.						

Autor: RNDr. Zdeněk Románek
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