Ročník 2006

číslo 19

17.července 2006

!Pozor!
změna provozní doby na naší poště platná od 1. července 2006
pondělí
úterý – pátek

8.00 hod – 9,45 hod
8.00 hod – 9,45 hod

15.00 hod – 17. 00 hod
15.00 hod – 16.00 hod

Změna podávání žádosti na vystavení cestovních pasů
Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o vydání nového cestovního pasu, že
termín posledního podání žádosti na Obecním úřadě v Zátoru je 21. 8. 2006.
U dětí do 15 let do 21. 7. 2006. Po tomto termínu již budou občané žádosti
podávat na Městském úřadě v Krnově,oddělení občanských průkazů a pasů.
Správní poplatek za vydání cestovního pasu od 1. 9. 2006
Děti do 15 let
200,-Kč
Dospělí
600,-Kč
Podávání žádosti na vydání občanských průkazů zůstává nezměněno.
Bytové hospodářství :
Informujeme nájemníky obecních bytů, že od 31.3.2006 nabyl účinnosti zákon
č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného
a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů. Chtěli bychom touto cestou upozornit na některé změny :
§ 689 odst. 2 ) citovaného zákona o povinnosti nájemce písemně oznámit
pronajimateli veškeré změny v počtu osob, které žijí s nájemcem v bytě, a to
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V písemném oznámení
nájemce uvede jména, příjmení, data narození a státní příslušnost těchto
osob. odst.3 ) nesplní-li nájemce povinnost podle odst. 2 ani do jednoho
měsíce, považuje se to za hrubé porušení povinnosti dle § 711 a) a
pronajimatel může vypovědět nájem s přivolením soudu.
Dále bychom chtěli upozornit, že dle §711 obec může vypovědět nájem bez
přivolení soudu:
• jestliže nájemce porušuje své povinnosti tím, že nezaplatil nájemné
a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním
bytu ,
• má-li nájemce dva, nebo více bytů,
• neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů, nebo byt užívá bez
vážných důvodů jen občas.
Zvýšení nájemného bude realizováno od 1.1.2007 a o výši budete včas
písemně informování.
Odpadové hospodářství :
Upozorňujeme občany, kteří k dnešnímu dni nemají uhrazen poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, že splatnost poplatku je do 15. srpna
daného roku a poplatek činí 380,- Kč/osoba/rok.
Děkujeme všem občanům, kteří se účastní na třídění odpadu v naší obci.
Vydává: OÚ Zátor
Vychází 1x za dva měsíce
Povoleno MK ČR pod evid. č.: E 14440

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité informace
Výpis z Usnesení č. II/2006 ze zasedání ZO Zátor
konaného dne 03.05. 2006 v 18.00 hod v sále KD Zátor
Schválení investičního záměru.
Schvalujeme investiční záměr „Přístavba školní jídelny ZŠ v Zátoru“ s předpokládanými celkovými
rozpočtovými náklady 13 370 000,- Kč, s předpokládaným termínem realizace v průběhu roku 2007.
Investiční záměr bude tvořit jeden z pokladů žádosti obce Zátor na MFČR o finanční dotaci.
Záměr prodeje pozemků.
Schvalujeme záměr prodeje pozemků parc.č. 466/11 o výměře 1 426 m2 a přístupovou parcelu 466/12 o
výměře 321 m2 dle GP č. 410-113/2006, obojí v k. ú. Loučky u Zátoru, obec Zátor, okres Bruntál.
Ukončení nájemní smlouvy a přidělení nového nájmu.
Schvalujeme na základě vlastní žádosti ukončení nájemního vztahu s panem Petrem
Gajdošem v budově bývalé hasičské zbrojnice a pronájem novému žadateli panu
Janu Brňákovi od 1. 6. 2006 při zachování stejných nájemních podmínek.
Regulační a zastavovací plán – rodinné domky brantická ulice.
Schvalujeme zpracování a regulačního a zastavovacího plánu brantické ulice s tím, že nabídka Ing. arch.
V.Zillicha ve výši 83 398,80 Kč doplnit o další nabídky.
Návrh smluv o pronájmu obecních kotelen.
Schvalujeme pronájem obecních kotelen firmě Teplo Rýmařov s. r. o.. Jedná se o tyto objekty: Bytové
domy čp. 31 Loučky, čp. 86 Zátor, budovy – OÚ čp. 107 Zátor, Hasičská zbrojnice čp. 219 Loučky,
Zdravotní středisko čp. 98 Loučky. Podpis nájemních smluv se předpokládá s účinností od 1. 7. 2006.
Oprava veřejného osvětlení v obci.
Schvalujeme nejnutnější opravy veřejného osvětlení v obci.
Instalace zpomalovacích prahů.
Schvalujeme instalaci zpomalovacích prahů – ulička za pekárnou, ulička za hasičskou zbrojnicí – firma
Značky Morava Krnov.
Přihláška do svazu měst a obcí.
Schvalujeme vstup obce Zátor do Svazu měst a obcí.
Souhlas s přihlášením se o dotace MSK prostřednictvím Mikroregionu Krnovsko.
Schvalujeme přihlášku obce k těmto dotačním titulům: oprava VO v obcích, instalace osvětlených
informačních tabulí – úřední desky.
Opravy a nákup pro kulturní dům.
Schvalujeme opravu kuchyňky OÚ, instalaci nové kuchyňské linky a zakoupení 10 ks stolů do sálu KD.
Výměny oken – byt paní Krušinová – hasičská zbrojnice.
Realizace firmy Wiplast s.r.o. Červený Dvůr za částku 35 590,- Kč.
Opravy bytového fondu.
Výměna rozvodů TV a SV čp. 200, oprava kanalizace čp. 119 – 121, oprava prostranství před čp. 119 -121.
Nákup křovinořezu a motorové pily.
Schvalujeme nákup křovinořezu a motorové pily od fa STIHL a Husquarna dle nabídky.
Majetkoprávní vypořádání – chodník podél komunikace č. I/45
Schvalujeme majetkoprávní vypořádání s vlastníky nemovitostí v souvislosti s výstavbou chodníku,
vypořádání bude probíhat dle znaleckého posudku. Doprovodné náklady hradí obec.
Pronájem části parcely č. 287/1 vk.ú. Zátor.
Schvalujeme záměr nájmu pozemku část parc. č. 287/1 v k.ú. Zátor, obec Zátor, okres Bruntál, která je
majetkem obce zapsaná na LV 216 . Schválená rozloha je 640 m2.
Prodej části pozemku pro výstavbu rodinného domku.
Schvalujeme prodej části parcely 583/5 v k.ú. Zátor, obec Zátor, okres Bruntál, zapsané na LV 216 Obce
Zátor panu Brettschneiderovi. Rozloha bude cca 1200 m2.

Usnesení č. III/2006 ze zasedání ZO Zátor
konaného dne 27. 06. 2006 v 17.30 hod v sále KD Zátor
Schválení přijetí dotace z programu MSK.
Schvalujeme přijetí neinvestiční dotace z programu Moravskoslezského kraje „ Podpora obnovy a rozvoje
venkova“ č. RR/01/2006 na podporu akce „Oprava místní komunikace nad úřadem“ ve výši 200 tis. Kč.
Celkové náklady akce nepřesáhnou 600 tis. Kč. Starostka obce je oprávněna podpisem smlouvy.
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Schválení přijetí dotace z programu MSK.
Schvalujeme přijetí dotace z programu Moravskoslezského kraje „ Podpora obnova a rozvoje venkova“ .
Nositelem projektu je Mikroregion Krnovsko. Název programu „ Obnova veřejného osvětlení obcí
Mikroregionu Krnovsko – 1. etapa“ ve výši 56 tis. Kč. Spoluúčast obce činí 44 tis. Kč. Starostka obce je
oprávněna podpisem smlouvy. Opravu provede firma Gryc, Krnov. Rozpočtové náklady činí 107 tis. Kč.
Schválení přijetí dotace MRK.
schvalujeme realizaci projektu „Informační systém Mikroregionu Krnovsko“ s finanční
spoluúčastí obce ve výši 80 tis. Kč. 90% nákladů akce bude tvořit příjem obce
v roce 2007.
Schválení přijetí dotace SFDI ČR.
Schvalujeme přijetí dotace ze SFDI ČR ve výši 2.064 mil. Kč , což činí 66,17% nákladů stavby pro rok 2006.
Starostka obce je oprávněna podpisem smlouvy. Prostředky jsou účelově určeny na akci: „Zátor –chodník
podél komunikace I/45“.
Zpráva auditora o výsledku přezkoumání územního samosprávného celku za rok 2005.
Schvalujeme zprávu o výsledku přezkoumání ÚSC za rok 2005. Zpráva tvoří přílohu č. 1 usnesení. Zároveň
schvalujeme opatření vedoucí k nápravě drobných nedostatků zjištěných auditorem. Zpráva tvoří přílohu
č. 2 usnesení.
Závěrečný účet obce k 31. 12. 2005.
Schvalujeme závěrečný účet obce Zátor k 31. 12. 2005 a zprávu starostky obce týkající se hospodaření a
dotační politiky obce.
Celkové příjmy ve výši 25.496.793,43
celkové výdaje ve výši 19.616.428,67
zůstatek ve výši
5.880.364,76.
Smlouva o nájmu komunikace uzavřena mezi ŘSaD Ostrava a obcí Zátor.
Schvalujeme podpis nájemní smlouvy z výše uvedenou organizací o nájmu části komunikace I.třídy za
účelem výstavby jednostranného chodníku podél komunikace I/45. Výše nájemného činí 810,- Kč.
Záměr prodeje pozemků.
Schvalujeme záměr prodeje pozemků na parc. č. 583/4 popř. 583/5 k výstavbě RD. Výměra parcely bude
upřesněna až po obchůzce zaměření v terénu. Záměr prodeje části parc. č. 334/2 vše v k.ú. Loučky u
Zátoru, obec Zátor okres Bruntál.
Prodeje pozemků.
Schvalujeme prodej pozemků parc. č. 466/11 o výměře 1 426 m2 a přístupovou parcelu 466/12 o výměře
321 m2 dle GP č. 410-113/2006 obojí v k.ú. Loučky u Zátoru, obec Zátor, okres Bruntál, firmě Zátor –
Agrozat s.r.o. za částku 19.400,- Kč.
Oprava kanalizace venkovní č.p. 119,120,121.
Schvalujeme opravu splaškové a dešťové kanalizace k výše uvedené nemovitosti firmou Jiří Planý,
instalatérské práce Krnov za částku 115.838,- Kč.
Zvýšení odměny kronikáře.
Schvalujeme zvýšení odměny kronikáře na částku 5.000,- Kč v čistém ročně.
Prodej pozemků.
Schvalujeme prodej pozemků manželům Vávrovým parc. č. 46/1, 48 a 50 v k.ú. Zátor, obec Zátor, okres
Bruntál za částku 38. 000,- Kč.

Otázky a odpovědi
Reagujeme na anonymní stížnost na nehospodárné využití finančních prostředků obce na projekt
„Rekonstrukce Mateřské školy Zátor“
Rekonstrukce školy probíhala na základě schválené projektové dokumentace, která byla několikrát
přepracovávána dle požadavků hygieny. Poté následovalo řádné výběrové řízení s umístění všech informací
jednak na Centrální adrese a na webu obce Zátor. Hodnotící komise vybírala z osmi uchazečů. Byla
vybrána firma s nejnižším rozpočtem a samozřejmě s velmi dobrými referencemi, smluvními a záručními
podmínkami. Všechny rozvody kanalizace, elektrorozvody, vodovodu, vytápění jsou nové, realizované ve
vhodných materiálech a kvalitě dle současně platných ČN. V přízemí je vybudována nová vývařovna včetně
zázemí a v I. NP nová sociální zařízení. Veškerá dokumentace je k dispozici k nahlédnutí na OÚ Zátor
v kanceláři starostky, kde si může zájemce prohlédnout změny, kterými stavba prošla .
V roce 2005 jsme věnovali velkou pozornost rekonstrukci objektu Mateřské školy Zátor tak, aby objekt
odpovídal hygienickým a bezpečnostním normám a splňoval požadavky moderního provozu. Rekonstrukce
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byla provedena z větší části v době velkých prázdnin a náhradní provoz byl zajištěn a schválen hygienou
v budově současné školní jídelny. Celkové náklady na rekonstrukci včetně vnitřního vybavení činily 4. 076.
878,- Kč. Obec Zátor tentokrát nezískala dotaci, neboť žádný z dotačních titulů nepodporuje rekonstrukce
mateřských školek, a řešila financování formou úvěru. Zde odpovídáme na druhou část stížnosti –
rekonstrukce nebyla financována z finančních prostředků Moravskoslezského kraje, jak se pisatel(ka)
domníval(a). Pokud bychom tento krok neučinily, Mateřská škola Zátor by již dnes byla minulostí.
Nyní máme k dispozici moderní, vkusně zařízenou mateřskou školu s kapacitou 50 míst s odpovídajícím
zázemím, která slouží nejen našim dětem, ale i dětem z obce Čaková.
Odměnou vedení obce a všech zaměstnanců mateřské školy jsou spokojené děti, které k nám rady chodí a
samozřejmě rodiče, kteří nám své ratolesti svěřují.
Velkým oceněním výsledku naší práce byl závěr, který učinila Česká školní inspekce:
„ Materiálně-technické podmínky školy svou nadstandardní úrovní poskytují kvalitní zázemí výchově ke
zdraví. Během inspekce byla patrná optimální podpora pohybu a uplatnění progresivních metod a forem
práce odpovídajících současným trendům předškolní výchovy. Mateřská škola dlouhodobě vykazuje
výbornou pedagogickou práci s dětmi. Zvolený program školy optimálně podporuje osobnostní rozvoj dětí a
jejich zájem o zdravý životní styl....“
Největší odměnou jsou nám však kladné reakce dětí a rodičů.
Ing. Salome Sýkorová (starostka
obce)

Kulturní okénko
Bude zase Eldorádo!
Kdy? 29. července 2006 od 13.00 hod
Kde? na fotbalovém hřišti Zátor
Vstupné odpoledne – 20,- Kč
Vstupné večer (Na myslivně) – 70,- Kč
Program:
od 13.00 hod – hry pro děti se sladkou odměnou
možnost projížďky na koni
kolotoče
skákací hrad
ukázka zásahu hasičského sboru
tři vystoupení šermířské skupiny z Hradce Králové s ukázkami historického šermu
střílení z děla
Součástí programu bude jako každoročně fotbalový zápas - zátorský výkvět žen proti mužům předpokládaná doba utkání je 16.00 hod, pokud nenastanou komplikace na straně mužského družstva.
večer ve 20.00 hod pokračujeme v zábavě jako již tradičně „Na myslivně“ zábavou pod širým nebem.
K tanci a poslechu hraje skupina VAGON z Krnova, občerstvení zajištěno. Malé programové překvapení
připraveno.
Srdečně zvou pořadatelé: Obec Zátor, Sdružení rodičů při ZŠ Zátor, SK Zátor, JSDH Zátor,

Bude zase Letní kino!
Kdy? Od 31. července do 6. srpna 2006 vždy ve 21.00 hod
Kde? Na fotbalovém hřišti Zátor
Vstupné – 65,- Kč
Občerstvení zajištěno!
Program:
31.07.2006
01.08.2006
02.08.2006
03.08.2006
04.08.2006
05.08.2006
06.08.2006

AUTA
animovaná komedie USA pro celou rodinu
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU česká komedie dle románu spisovatele Michala Wiewegha
ŠIFRA MISTRA LEONARDA americký tajemný thriller
HORY MAJÍ OČI americký horor
FIREWALL americký thriller s Harrisonem Fordem v hlavní roli
X – MEN: Poslední vzdor akční sci-fi thriller USA
SEXY PISTOLS westernová kriminální komedie, koprodukční film Francie/Mexiko/USA

Vítání občánků se stalo krásnou tradicí v naší obci, která se těší velkému zájmu rodičů již
spoustu let
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Co se dělo a co chystají v mateřské škole
Léto, léto , co nám přineseš?
Jaro se sice moc nepovedlo, ale my v MŠ jsme měli velké štěstí. Všechny naše jarní akce se vydařily. Ať už
to bylo Čarodějnické běsnění a průvod společně s dětmi ZŠ, kdy nás navštívil i kouzelník, či Celodenní
výlet za zvířátky do ZOO .
V květnu jsme již tradičně oslavili s maminkami ,babičkami, tetami a rodinnými příslušníky Den matek.
Vystoupení v obou odděleních bylo velmi nápadité. Například kluci z „velčáku“ byli fotbalisté (vždyť je
MS ve fotbale) a děvčata „roztleskávačky“ se vším všudy. “Maláčci“ si zas připomněli tradice a zvyky ,
které jsme se po celý školní rok učili.
Za sebou už také máme fotografování tříd a budoucích školáků na tablo, které jak je již tradicí bude
vystaveno v obchodě paní Němcové . Sedmého června proběhl zápis dětí pro nový školní rok. Zapsáno bylo
13 dětí a do ZŠ nám odchází 16 dětí. Zůstávají nám tedy ještě tři volná místa do naplnění kapacity školy
na 50 dětí. Můžete se tedy ještě do září rozmyslet, zda chcete Vaše dítě třeba alespoň na 4 hodiny do MŠ
dávat. Jakékoli dotazy adresujte ředitelce MŠ na telefon 554 645 067.
Zahradní slavnost se slavnostním vyřazením budoucích školáků, která proběhla v areálu mateřské školy
23.června od 15.00 hod se nám také velmi vydařila. Počasí jsme měli skoro jako na objednávku. Děti
s rodiči, známými a dalšími hosty se povozili na koníčcích , zaskákali si ve hradu pohádkového Mrazíka,
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zahráli kološtěstí , zatančila nám skupina Zátoráček.Připraveno bylo bohaté občerstvení a hudba
k poslechu i tanci.
Nový školní rok začne 4.9.2006
Mateřská škola bude uzavřena v době hlavních prázdnin šest týdnů z důvodů čerpání řádné dovolené
a to od 17.července do 27.srpna 2006.
Po dlouhé zimě a nečekaně chladném květnu všichni věříme , že se už konečně zahřejeme a také
prázdninové měsíce budou jen samé slunce.
Děkujeme všem sponzorům, rodičům, ale především paní starostce Ing. Sýkorové , Obecnímu úřadu
v Zátoru a Základní škole v Zátoru za jakoukoli pomoc a spolupráci.
Závěrem dovolte, abych jménem všech zaměstnanců školy popřála Vám všem občanům Zátoru sluncem,
zdravím a pohodou zalité prázdniny.
Zdeňka Vávrová (ředitelka
MŠ)

Naši Hasiči
V měsíci květnu jsme pořádali pro naše členy oslavu Dne matek spojenou s Tradičním smažením vaječiny.
Počasí nám sice nepřálo, ale i tak jsme se pobavili a každou maminku z našeho sboru obdarovali malým
dárečkem a kytičkou.
6. května se družstvo mladých hasičů zúčastnilo Okresního kola hry Plamen v Rýžovišti.
Z celkového počtu 12 družstev se umístili na 9. místě. Naše družstvo bylo složeno ze 4 chlapců 8. a 9.
třídy, které doplnili 3 začínající mladší žáci ze 2. třídy.
20. května se konalo okrskové kolo dospělých v Krasově, kde nás reprezentovaly 2 družstva mužů.
Umístili se na 7. a 8. místě.Toto umístění ale vynahradil úspěch našich mužů ve štafetách jednotlivců.
Z celkové počtu 10 konkurentů z ostatních SDH se Martin Nálepa umístil na pěkném 2. místě a na 5. a 6.
místě se umístili Jakub Janoštík a Tomáš Janšta.
3. června se v Malé Morávce konalo za velmi deštivého počasí Okresní kolo dospělých, kde nás
zastupovali 3 rozhodčí.
10. června se družstvo mužů zúčastnilo pohárové soutěže, kde docílili stejného času jako družstvo
Široké Nivy a tak o dalším umístění rozhodoval opakovaný požární útok. Naši muži se nakonec umístili na
pěkném 4. místě.
Téhož dne v odpoledních hodinách se naši muži přemístili na hřiště do Čakové, kde se konal Dětský den.
Děti i dospělí si mohli prohlédnout hasičské auto a vyzkoušet si sražení terčů z hadicového vedení.
Nevěnujeme se ale jen zábavě.V tomto měsíci jsme dokončili renovaci hasičské Avie. Tímto
bychom chtěli poděkovat OÚ Zátor za finanční podporu a panu Petrovi, který pomohl s technickou úpravou
karoserie.
Také dokončujeme práce na úpravě motorové stříkačky PS 12.
Začátkem července se naše delegace chystá jet do Hluboké nad Vltavou, kde jsme byli pozváni při
příležitosti oslav 130. výročí založení zdejšího sboru, s kterým udržujeme přátelské vztahy od doby, kdy
zde působil náš rodák pan Dobroslav Matěják.
V měsíci srpnu chystáme III. ročník Memoriálu Ladislava Kačmarčíka, který se bude konat 12.
srpna 2006. Tímto všechny srdečně zveme.
Za SDH Zátor starostka Anna Krušinová

Místní skupina ČČK
Každý první čtvrtek v měsíci v letním čase od 17,00 hod do 19,00 hodin je možné posedět v klubovně ČČK
na Zdravotním středisku a zopakovat si zásady první pomoci, nebo si popovídat. Další čtvrtky jsou
vycházky do krásného okolí naší obce. Chceme pokračovat v zajímavých přednáškách výuky první pomoci.
Na měsíc říjen připravujeme zájezd do Opavského divadla. Práce ve skupině je zajímavá a jistě najdeme
mezi Vámi své příznivce. Vítáni jsou zájemci všech věkových kategorií.

Naši sportovci
Z činnosti TJ Iktus Čaková
Mnozí z vás již jistě dávno vědí o založení Tělovýchovné jednoty Iktus Čaková, která vznikla ve spolupráci
fa Iktus s. r. o. a Obce Čaková již na jaře v roce 2005. Nyní Vás informujeme o některých úspěších
zejména našich žáků, kteří získali v lehkoatletických disciplínách velmi hezké výsledky. Lehkoatletický
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oddíl vede pan Ivo Pavlík. Tréningové zázemí mají zajištěno v naší škole nejen v prostorách tělocvičny,
ale i na lehkoatletickém oválu . Spolupráce s naší školou se úspěšně rozvíjí od podzimu 2005.
Tradiční skokanský dvojboj v Krnově 11. dubna má dvě disciplíny, a to skok vysoký a daleký. Startuje se
ve dvou věkových kategoriích, a to mladší žáci a žákyně 6. a 7. tříd a starší jsou žáky 8. a 9. tříd.
Za mladší žáky startoval Lukáš Synek a skončil třetí. Mirek Peška se umístil na osmém místě z celkem
třinácti soutěžících. Vytvořil si osobní výkony, a to skoku vysokém 125 cm a dálce 390 cm. Mimo soutěž
startoval také náš „benjamínek v sukních“ Alice Trčková žákyně páté třídy. Také si vytvořila osobní
výkony a příští rok bude určitě bojovat o medaili.
Starší žáky reprezentoval David Greško a umístil se v polovině startovního pole. Jiří Sedlák obsadil desáté
místo.
Vrcholem pololetních soutěží byla účast na běžeckém závodu Čokoládová tretra. (Soutěž předchází
mezinárodnímu mítinku Zlaté tretře, který se tradičně koná na městském stadionu ve Vítkovicích). Běží se
po ročnících. Naše Alice Trčková skončila na třetím místě, a to ve velmi malém časovém rozdílu od první
a druhé závodnice. /Velmi nadějné pro příští rok/. Rodiče Alice, kteří přišli dcerku povzbudit, byli určitě
dojatí, když jméno své dcery viděli na světelné tabuli a ona vystupovala na stupínek označený třetím
místem.
Poslední soutěží mezi školami byl závod prvních a pátých postupných ročníků v Krnově. Za zátorskou školu
startovali Vojtěch Fraňo z druhé třídy, který soutěž v jednotlivcích vyhrál. Alice Trčková, pátá třída,
skončila druhá.

V Moravském Berouně se 13. května konala soutěž v běhu do vrchu. Trať měřila 250 m a prověřila
fyzickou přípravu závodníků. Startovaly Alice Trčková a skončila čtvrtá, ( převzato z Čakovského
čtvrtletníku)
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Poděkování všem, kteří se podílejí na tvorbě našeho periodika – Zpravodaj vychází pravidelně
každý sudý měsíc v posledním týdnu ZDARMA - do 15. dne každého 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 webových stránkách:
www.zator.cz
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