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ZATORSKY ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,
milí čtenáři

Tichá neděle?

krásné léto máme před sebou a jsme
plni nadějí na konečně pohodové prožití prázdnin, dovolených a aktivit, které
máme rádi. Sluníčko nám dodává tolik
potřebnou energii a navozuje pozitivní
náladu. Ani obec a její složky nezahálí. PřiSlovo starostky
pravili jsme pro Vás akce, které máte rádi
a o kterých se dočtete uvnitř zpravodaje.
Jen Eldorádo, bohužel, nepořádáme vzhledem k velké náročnosti
organizace a přípravy, která začíná obvykle již v zimních měsících.
A to jsme letos ještě ani netušili, zda taková akce bude vůbec možná.
Naše obec je krásná, rozkvetlá a chci jen chválit. Chválit ty, kteří
pečují nejen o svoji zahrádku, ale i o prostranství před ní a v okolí.
Věřte, že ušetříte našim pracovníkům spoustu práce. Plochy, které
musí udržovat, jsou rozsáhlé a počasí příznivě působí na růst trávy.
Tam, kde před týdnem rostla malá travička, je dnes vysoký porost.
Díky Vám je náš Zátor krásnější.
Mám vždycky velkou radost, když někdo z našich občanů uplatní
svoje nadání a úspěšně reprezentuje Zátor. V soutěži Hlas Česka,
Moravy a Slezska 2021 se „Zátoračkám“ opravdu dařilo. S potěšením Vám oznamuji, že Petra Kadlčíková i letos získala krásné třetí
místo v klasickém zpěvu. Čestné uznání a zvláštní cenu poroty obdržely Berenika Brezovská a Amálie Doležalová v kategorii vlastní
tvorba. Blahopřeji.
Včera jsem byla v zátorské školce na pasování Sluníček na školáčky.
Bylo mi tam mezi dětmi, zaměstnanci i rodiči moc dobře. Prostředí
prostorné zahrady je úžasné a je zde vidět pečlivá a systematická
práce celého kolektivu. Pochopila jsem, že zaměstnanec nedělá jenom to, co má v náplni práce, ale daleko víc. A dělá i to, co ho baví,
dělá to s radostí a je to poznat. Od budoucích školáčků jsem se dozvěděla, jaké mají zájmy, záliby a co mají rádi. Jejich vystoupení byla
bezprostřední, radostná a pochopila jsem, že jsou ve školce rádi.
Salome Sýkorová
starostka obce

Chcete si vychutnat v klidu nedělní kávu na vlastní zahradě,
ale ruší vás zvuk sekaček, křovinořezů nebo třeba cirkulárky? Tak jednoduše potom vznikají mezi sousedy nikdy nekončící hádky o to, jestli mají lidé o víkendu dohánět resty
v práci kolem domu, nebo odpočívat.
Připomínáme občanům, že obec má v platnosti OZV (obecně závaznou vyhlášku) č. 3/2019 o ochraně před hlukem ze
dne 11. 12. 2019.
Cílem „vyhlášky o ochraně před hlukem“ je vytvořit opatření
směřující k ochraně před hlukem, který je spojen s používáním strojů, zařízení a nářadí způsobujících hluk, který je šířen
v takové míře, že omezuje pohodu bydlení a života osob na
území obce Zátor.
Předmětem je regulace činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy
a ochranou zdraví obyvatel.
V neděli a ve dnech státních svátků je v době od 6:00 –
22:00 zakázáno používání zařízení způsobujících hluk (například sekačky na trávu, křovinořezy, vysavače listí, stroje na zpracování kovů nebo dřeva, pneumatická kladiva
apod.)
Porušení lze postihovat jako přestupek.

Očkování
Vážení občané,
dnešního dne jsme obdrželi vakcínu proti Coronaviru Jensen od firmy Johnson & Johnson.
Obdrželi jsme jedno balení s počtem 50 dávek. Vakcína je
vhodná především pro občany ve věku 60 a více let.
Výhodou je očkování pouze jednou dávkou. Vakcínou mohou být očkováni i mladší pacienti.
Žádám občany, kteří mají zájem o očkování, aby se telefonicky (602 647 647) objednali v naší ordinaci.
Po objednání je třeba dodržet přesně objednaný termín.
Váš obvodní lékař Dr. Herzinger

„Člověk snáze pozná vesmír než svého souseda.“
Erich Maria Remarque
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Ze života obce
Zátor na jaře

Vlaštovky si prý pro osídlení vybírají pouze úhledný dvůr.
Stavbu vlaštovčího hnízda pod střechou domu nebo hospodářské budovy většina lidí považuje za dobré znamení,
těžkosti jsou u konce, nastanou šťastné klidné časy pro nás
všechny.

Jezdíte jen autem? Tak se podívejte, jak vypadá zátorské
nádraží.

Tak hezky upravená je ulička za zdravotním střediskem.

Moc hezky udržovaná je plocha před tzv. internátem.

Lípě republiky se daří dobře.

Lípa paní M. Liebzeitové
roste také pěkně.

Tak krásně to kvete kolem Veiglů.

květen
červen

Zátorský

zpravodaj

Díky p. M. Belejovi vyrostl na návsi veliký hřib.

Autobusová zastávka před školou.

Co nás rmoutí?
Nepořádek u sběrných nádob.
Nepořádek na dětském hřišti, v parku.
Psí exkrementy v obci, které nikdo po svých miláčcích nesbírá.
Hluk sekaček a motorových pil v neděli a o velkých svátcích.
Buďme ohleduplní a nezapomínejme, že pokora a skromnost
je vždy cesta k porozumění a pochopení. Sousedská schválnost ještě nikoho nepotěšila.
Salome Sýkorová

Proč právě sem odkládáte odpad, když máme v Zátoru sběrný
dvůr?

Odpadové hospodářství informuje
Obec Zátor získala v rámci dotačního projektu „ Předcházení vzniku komunálního odpadu
v Zátoru – kompostéry „ kompostéry o objemu 1400 litrů, zelené barvy od výrobce Elkoplast
CZ s.r.o.. Zájem o kompostér nahlaste telefonicky nebo e-mailem na Obecní úřad v Zátoru do
30.6.2021. Upozorňujeme, že přednostně budou uspokojeni zájemci, kteří doposud kompostér
formou výpůjčky nezískali. Zájemci nahlásí na obecní úřad kontakt, jméno, datum narození,
bydliště a umístění kompostéru (katastr a číslo parcely, číslo rekreačního objektu, rodinného
domu), následně bude sepsána smlouva o výpůjčce s délkou trvaní 5- let. Kompostér musí být
po celou dobu výpůjčky v katastru obce, bude prováděna namátková kontrola jak ze strany
úřadu, tak ze strany poskytovatele dotace.

ČMELÁCI
Havranov

Pamětní kniha i galerie havranů na Havranově pomalu ožívá svým životem.
V květnu náš spolek instaloval schránku
s pamětní knihou, výtvarnými potřebami
pro malování a informacemi do místního
přístřešku a odpočívadla pro turisty. Pěkné vzkazy i namalované obrázky nás velmi těší. I Vy, pokud si uděláte hezký výlet
s rodinou, třeba tam vlakem do Milotic
nad Opavou a odtud po zelené značce na
Havranov, zpět pak okolo křížku cestou
necestou dojdete na horní Zátor. Cesta
není moc náročná, cca do 3 km od nádraží v Miloticích přes Havranov do horního Zátoru. Těšíme se na Vaše vzkazy
a obrázky!
Kamil Krmášek

Na čmelíně řádili vandalové
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Zlatá srnčí trofej v Bruntále (13. 6. 2021)

Užili jsme si krásný den plný myslivecké i nemyslivecké zábavy. OMS Bruntál pořádal soutěž O zlatou srnčí trofej. Děti poznávaly zvířecí
rodinky, ty popsaly mysliveckou mluvou, vyzkoušely dobroty z lesa a rozeznávaly lesní obry, také se staly psovody a střelci. Vyzkoušely
si, zda poznají, kdo jim zpívá na zahradě, a také si vyzkoušely zálesáckou pochoutku připravenou na ohni a protáhly se na zvířecí józe. Je
fajn vidět, kolik přírodovědných a mysliveckých kroužků v našem okrese funguje. Vždy se přidají i Lesy České republiky s jejich originálním
stanovištěm. Za ta léta pořádání a účastnění vznikla mezi námi četná přátelství a moc se na ty chvíle setkávání velmi těšíme!
Za Čmeláky Kamil
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Z činnosti kroužků

V letošním školním roce náš spolek vedl kroužky Přírodovědy pro děti z MŠ - 7 dětí, předškoláky - 9 dětí a starší děti -20 dětí, které byly
rozděleny do dvou skupin pro velký zájem. Dále také nechyběl kroužek astronomie, ten navštěvovalo 9 dětí. I přes situaci jsme se stihli
scházet v září, kolem Vánoc a teď ke konci školního roku. Práce byla pestrá a co jsme nestihli letos, doženeme určitě zase v roce následujícím...

Červnové kouzlení v mateřské škole

Ve čtvrtek 10. června 2021 se uskutečnilo krásné odpoledne pro rodiče s dětmi v naší školce. Počasí bylo krásné a tak nic nebránilo pěkné
akci. I přes všechna nařízení vlády a dodržení všech opatření byla účast překvapivá. Paní učitelky s dětmi ze spolku Bumblebees Čmeláci
připravily pěkná tématická stanoviště na celé zahradě. Kouzlilo se s barvami, poznával hmyzí svět, maloval motýl s nití a barvami, hledal
sladký nektar na zahradě, barvili se hadi z vrbových prutů, chytali motýli do sítí, poznávaly se naše žáby atd. Nechyběl také pěkný piknik
s limonádou, kávou či čajem a domácími buchtami a jinými pochutinami, které připravily šikovné maminky. Děkujeme Všem za pěkné
a tvůrčí odpoledne!
Za MŠ Kamil

Den dětí
Zátorští skřítci ztratili číselný kód k truhlici
plné dobrot a překvapení pro děti k Dětskému dni. Bylo na dětech, aby samotný
poklad, ale také důležitý číselný kód vypátraly. Na vyznačené trase se dětem skřítci
představili a zároveň si pro ně připravili
spoustu úkolů, hádanek a rébusů. Ti, co dávali dobrý pozor a našli všechna stanoviště,
se mohli radovat ze schovaného pokladu.
V letošním roce si vedení obce společně
s aktivními občany, či spíše “aktivními maminkami”, pro děti a jejich rodiče připravilo trošku jinou oslavu Mezinárodního
dne dětí. Byla to pro nás výzva a zkuše-

nost. Zjistili jsme, že se věci dají dělat jinak
a udělají snad ještě víc radosti, než je to
v případě masově organizovaných akci, na
které jsme byli zvyklí. I tak se k nám přidaly složky, které si vymyslely vlastní úkoly
a troufám si říct, že právě to bylo to super.
Každý úkol tak byl úplně jiný a všechna zadání byla rozmanitá. Děkujeme občanům
za hlídání a doplňování stanovišť. Ale největší dík patří skřítkovi, který se nazýval
Storm a zajistil po celou dobu konání této
akce krásné počasí. Po zdolání této náročné výpravy přišla vhod výborná zmrzlina
z Lichnova či dobroty od Bizona. A máme

pro vás skvělou zprávu. Tento zmrzlinový
krámek budete u úřadu moci navštěvovat
každé úterý od 14:00 do 18:00 hodin. Vždy
s novou nabídkou přichutí a něčím dobrým
k snědku nebo k pití navíc. Moc všem děkujeme za účast. Snad jen do příště zkusíme
zapracovat na lepším úkrytu a propracovanosti uzamčení samotného pokladu před
nenasytnými bytostmi.
Za Aktivní občany
Jiřina Míčková
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Občanské záležitosti
Jubilanti

Rozloučili jsme se

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

Pozůstalým projevujeme
upřímnou soustrast.

David Hrňa

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

Okénko pro chytré hlavy a hlavičky
Správné odpovědi z minulého čísla:
1. Covid 19
2. Náš největší hřib – „hřib Satan“.
3. Premiér, který nastoupil do funkce dne 10.12.1989 – Marián Čalfa.
4. Jméno světově známého českého malíře, který se narodil
v Ivančicích na Moravě Alfons Mucha.
5. Název stroje (popírajícího 1. větu termodynamiky, což je
nemožné), který produkuje nejméně tolik energie, kolik sám
spotřebuje, je Perpetuum mobile prvního druhu.
6. Název stroje (popírajícho 2. větu termodynamiky, což je nemožné),
který přeměňuje teplo bez jakýchkoliv ztrát a bez jakékoli dodané
práce na jiný typ energie, je Perpetuum mobile druhého druhu.

Otázky jsou:
1. Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě má několik scén.
Jak se jmenuje divadelní scéna, která patří mezi největší divadla
v republice. Má hlediště pro 623 diváků.
2. Přiřaďte správné umístění sousedních vesnic se Zátorem. Některé
jsou ve stejném směru. Brantice, Čaková, Nové Heřmínovy, Lichnov,
Milotice nad Opavou. Směry jsou: jihovýchod, západ, severovýchod.
3. Patří chatová osada pod Milotickým nádražím do katastru obce
Zátor?
4. Název americké internetové televize, která má cca 203 miliónů
uživatelů.
5. 9000 sekund je přesně a) kolik hodin , b) kolik minut ?
6. Základem všech sloučenin živočišného a rostlinného původu jsou
dva významné chemické prvky. Které?
Správné odpovědi v dalším čísle Zpravodaje.			
			
Autor: RNDr. Zdeněk Románek

Pozvánky a nabídky
Nábor mladých fotbalistů

HASIČI ZÁTOR
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Zátor nabízí likvidaci
obtížného hmyzu (vosy, sršni…). Cena 200 Kč (insekticid, nafta,
vybavení). V případě potřeby volejte na tel. číslo: 736 647 326,
domluvíme si den likvidace.

Nabídka prací

www.beltra.cz

Číslo tel.: 773 700 595

Dobrý den, zasílám Vám nabídku na údržbu zeleně. Jsme začínající firma BelTra věnující se údržbě trávníků v areálu firem, obecních parků
i soukromých zahrad. K pracím používáme profesionální techniku STIHL. Cena sečení se bude pohybovat od 1 do 6 kč/m2 podle výšky trávníku
a stavu plochy určené k údržbě. Všechny zakázky posuzujeme individuálně po návštěve místra údržby. Podrobný ceník lze po dohodě zaslat
e-mailem. Údžba se provádí s ohledem na počasí a velikost plochy, ale ve většině případů je doba trvání jeden pracovní den. Podle dohody jsme
připraveni přijet v co nejkratším možném termínu. Vše dopracujeme ke spokojenosti zákazníka.
S přáním hezkého dne
Dominik Belej
Majitela provozovatel

BelTra
Zátor - Loučky 11, PSČ 793 16
tel.: 739 444 633
zelen-udrzba@beltra.cz
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Zátorské léto 27.6.2021
Časový harmonogram:
14:00 – Slavnostní zahájení
u školy
14:00 – 19:00 Výstava prací
dětí MŠ Zátor, MŠ Daniec –
téma: zemědělské stroje
14:00 – 18:00 Projížďka na
koních v parku
14:15 – 17:00 Hry pro děti
v parku
14:15 – 17:00 Galerie a čajovna v kostelní věži.
14:15 – 18:00 Kavárna
u kyselky
14:15 – 18:00 Herna pro děti
na faře
Doplňkový program:
Od 14:15 půjčovna čtyřkol
před školou, historický
kolotoč, ručně poháněné
ruské kolo, skákací hrad
a střelnice.
Hudba: Marie Veliká s Julií
Vaculíkovou a dětmi

Občerstvení zajištěno - Zmrzlinový krámek z Lichnova
na parkovišti u OÚ Zátor
Po celou dobu akce bude
otevřena k nahlédnutí bývalá evangelická kaple
s výstavou obrazů paní Soni
Janoštíkové.
BĚH ZÁTORSKÝMI ULIČKAMI
(trasa dlouhá cca 1km):
Od 15:00 běžecký závod, start a cíl v parku
u Základní školy. Zápis probíhá na místě.
Kategorie: benjamínci, 1.
stupeň ZŠ, 2. stupeň, dorostenci, odrostenci nad 40 let
Poznámka: Nezapomeňme,
že je nutno dodržovat veškerá nařízení vlády a podle
toho také postupovat.

Obec Zátor
Zátor 107
793 16 Zátor
www.zator.cz

UNEKO CUP 26. 6. 2021
Časový harmonogram:
08.00 - příjezd partnera projektu z Gminy Chrzastowice
08.30 - úvodní utkání turnaje
UNEKO CUP
12.00 - oběd na místě či v místní restauraci (čas bude přizpůsoben turnajovému rozřazení
týmů)
17.30 - vyhlášení a předání odměn
18.00 - předpokládaný konec
turnaje, odjezd PL

tě utkání či v místní restauraci.

Doplňkový program:
Obec Zátor zajistí pro všechny
hráče volnočasové atrakce,
které mohou děti vyžit.
Strava:
Svačiny a pitný režim zajišťuje
SK Zátor, oběd zajištěn na mís-

Kontaktní osoba v den realizace akce:
Petr Náhlý
tel.: +420 724 435 336

Případné změny v programu
vám budou včas oznámeny
S sebou:
Celý den budeme ve sportovním charakteru, na fotbalovém hřišti, prosím, abyste tomuto programu přizpůsobili
obuv a oděv.
Hrát se bude i za nepříznivého
počasí. Láhev na pití.

Obec Zátor
Zátor 107
793 16 Zátor
www.zator.cz

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

