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Pozor – důležité informace!
Veřejné projednávání upraveného konceptu územního plánu obce Zátor
dne 21. 3. 2007 v 15.00 hod
v sále Kulturního domu Zátor
Zveme všechny občany obce a zejména vlastníky nemovitostí a většího množství půdy. Při
veřejném projednávání máte možnost vyjádření se k plánovanému využití zájmového území.
Upravený koncept územního plánu je k dispozici na Obecním úřadu Zátor v kanceláři starostky.
Vývoz nebezpečného odpadu dne 31. března 2007
8,00 hod – 9,00 hod točna autobusu,
9,00 hod – 10,00 hod obchod U Zahálků,
10,00 hod – 11,00 hod u pekárny,
11,00 hod – 12,00 hod u Loučky u čp. 191 louka.
Nebezpečný odpad: nádoby od barev, olejů, oleje, barvy, staré lednice, výbojky a zářivky,
elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, staré televizory, apod.
Svoz bude realizovat HBSS – služby s. r. o.
Upozorňujeme občany, že nemohou nebezpečný odpad shromažďovat na stanovištích , ale
musí jej ve výše uvedenou dobu přivézt a osobně předat dopravci.
SVOZ JAKO VŽDY ZDARMA !!!
Od 1. dubna 2007 budou v obci rozmisťovány kontejnery na velkoobjemový odpad.
Stanoviště: točna autobusu, u horního obchodu, pod viaduktem, u pekárny, u Iktusu, u hasičské
zbrojnice, brantická ulice, Loučky u kaštanu.
Opět žádáme občany, aby do těchto kontejnerů nedávali nebezpečný odpad, kamení, listí, trávu,
dřevo, uhynulá zvířata aj. biologický odpad.
Děkujeme všem občanům, kteří se účastní na třídění odpadu v naší obci.
Na Obecním úřadě pokračujeme v objednávkách hotových jídel – sortiment je široký,
rozšířený i o polévky. Objednávky přijímá vždy poslední týden v měsíci do čtvrtku dopoledne
paní Růžena Kořínková. Dodávka je vždy v pondělí nebo úterý týdne následujícího. Cena za
jedno jídlo činí 29,50 Kč.
Co se děje
Od nového roku platí nový stavební zákon a jeho dopady byly pro stavebníky v obci Zátor velmi
nepříznivé. Protože dosud nebyl schválen územní plán, stavební úřad blokuje stavební ohlášení,
nelze zahájit výstavbu nových domků,nelze získat pozemky od pozemkového fondu. Úředně není
stanoveno zastavěné, zastavitelné území. O schválení územního plánu obec usiluje již dlouho.
Nejdříve byly problémy vyvolané povodní, bude přehrada, nebude přehrada, jak povede obchvat
silnice I.třídy, aktivní záplavová zóna, pasivní záplavová zóna, bylo nutno zapracovat i návrhy
z komplexních pozemkových úprav. Dopracovali jsme se až k tomu, že dne 21. 3. 2007 bude
územní plán veřejně projednáván. Zátoráci přijďte v co největším počtu.
Letošní zima byla bez sněhu,obvyklé jarní tání se nekonalo, přesto během ledna příslušná
pracovní skupina vyrazila do terénu a řešila odvodnění v prostoru u horního kravína.Potěšitelné
je,že došlo k dohodě i s vlastníky pozemků.
Všichni jistě znají i situaci v uličce kolem pekárny, zaprší a je tam rybník. V těchto dnech
provádí geodetická firma měření (výškové i situační) podkladů pro vyprojektování odvodnění. Bez
vyřešení odvodnění nemá cenu uličku asfaltovat. Na obecním zastupitelstvu padaly různé návrhy
na odvodnění, odvést vodu do stávající kanalizace, nebo na druhou stranu do řeky. To by měl
posoudit projektant. Je možné, že odvodnění zasáhne i do pozemků občanů,pokud nebudou
vstřícní , řešení se protáhne.
Jakákoliv akce ,ať už úprava uliček, odkanalizování apod. narazí na jeden problém. Kde jsou
hranice pozemků, dosavadní mapy katastru nemovitostí mají přesnost tak plus mínus autobus.
Nedávno se na obecní úřad dostavili zástupci Katastrálního úřadu z Opavy a přinesli celkem
dobrou zprávu, že někdy v dubnu zahájí obnovu mapového operátu ,obec zajistí místnost pro
mapéry, mapování začne místním šetřením, kdy budou zváni vlastníci, bude nutno označit
vlastnické hranice v terénu,sepíšou protokol za účasti vlastníka o místním šetření, v komisi budou
zástupci katastrálního úřadu, vlastník pozemků, zástupce obce. Tato činnost je ošetřena
v katastrálním zákoně.

Ing Albrecht Josef
Vydává: OÚ Zátor
Vychází 1x za dva měsíce
Povoleno MK ČR pod evid. č.: E 14440

místostarosta
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Důležité informace
Výpis Usnesení č. I/2007 ze zasedání ZO Zátor
konaného dne 21. 02. 2007 v 18.00 hod v sále KD Zátor
Schválení rozpočtových opatření - 1.430,-Kč (ponížení neinvestičních dotací od státu)
Nákup auta (akontace + leasingové splátky), lesní hospodářství,
Rozpočtové opatření č. 1/2007 je nedílnou součástí tohoto usnesení a tvoří přílohu č. 1.
Schválení hospodářského výsledku ZŠ Zátor - schvalujeme rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Zátor za rok 2006 ve výši
96.818,25 Kč a to takto: fond reprodukce majetku – 24.200,- Kč, fond rezervní 72.618,25 Kč s tím, že povolujeme čerpání
z fondu reprodukce majetku na nové vstupní dveře ve výši 100.000,- Kč.
Schválení hospodářského výsledku MŠ Zátor - schvalujeme rozdělení hospodářského výsledku MŠ Zátor za rok 2006 ve výši 0,- Kč.
Zvýšené provozní náklady – rekonstrukce.
Schválení závěrečného účtu obce Zátor za rok 2006 - schvalujeme závěrečný účet obce Zátor za rok 2006 bez připomínek.
Zůstatek na účtech k 31. 12. 2006 činil 6.181.749,81 Kč. Závěrečný účet je přílohou č. 3 usnesení a tvoří jeho nedílnou součást.
Schválení investic - schvalujeme výměnu vstupních dveří ZŠ Zátor včetně nadsvětlíků, výměnu oken č.p. Loučky 200.
Hodnocení nabídek na příštím zasedání. Zakoupení kopírky značky MINOLTA za částku 54.800,- Kč.
Schvalujeme prodeje pozemků - 1.Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků v kat.území Loučky u Zátoru pp 1117 ost. p.
367m2, 1116 ost. p. 328 m2, st. p. 158/4 zast. pl. 240m2 včetně budovy na st. p. 158/4 (budova bez čp. obč. vybavenost) za
cenu 50 000,- Kč plus doprovodné náklady panu Zdeňkovi Vaculíkovi. Starostka se zmocňuje k podpisu kupní smlouvy.
2.Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku pp 339/9 zahr. 91m2 dle g. pl. č. 387-102/2007 v k. ú. Zátor za cenu dle
znaleckého posudku včetně doprovodných nákladů do společného jmění manželů Ovčáček Miloslav a Ovčáčková Svatava.
Starostka se zmocňuje k podpisu kupní smlouvy.
3.Obecní zastupitelstvo schvaluje darování pozemků do vlastnictví ČR a příslušnosti hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR pp
202/5 ost. p. 1m2 dle g. pl. č. 411-2280 A/2006 a pp 1137/1 ost. p. 20m2 dle g. pl. č. 421-2570/2006 a dále přijetí daru
z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodaření ŘSD pozemků dle g. pl. 421-2570/2006:
Pp 1137/4 o. p. 54 m2,
1138/1 o. p.
1 m2,
1138/4 o. p. 191m2,
1138/7 o. p. 10m2,
1138/8 o. p.
4m2,
1138/9 o. p. 12m2,
1138/10o.p.
5m2, A dle g. pl. č.424-2587/2006,
1139/1 o. p. 647m2, Dle g. pl. č. 411-2280
A/2006, 870/9 o. p.
8m2, vše v kat. území Loučky u Zátoru. Starostka se zmocňuje k podpisu příslušných darovacích
smluv.
Schvalujeme záměry prodeje pozemků - 1.Obecní zastupitelstvo schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků pp 105/1 zahr.
1990 m2 a pp 108 orná půda 588 m2 v kat. území Loučky u Zátoru.
2.Obecní zastupitelstvo schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku pp 583/5 orná 1131m2 kat. území Zátor.
3.Obecní zastupitelstvo schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku 1/1 v kat. území Zátor, část bude upřesněna geom.
plánem.
Schválení dodatku k OZV - schvalujeme Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2001 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu,
která spočívá v tom, že článek 4 je doplněn o trvale hlášené nemocné občany, kteří pobývají v léčebně dlouhodobě nemocných –
osvobozeni od poplatků.
Kauza Bismarck – rozšíření plné moci JUDr. Urbišovi advokátovi Bruntál.
Zastupitelstvo zmocňuje starostku k podpisu plné moci JUDr. Vilému Urbišovi, advokátovi v Bruntále, pro zastupování obce ve
sporu u Městského soudu v Praze č. j. 26 Cm 369/96 proti České konsolidační agentuře o částku 2.000.000,-Kč z titulu
ručitelského závazku ze dne 16. 12. 1993
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í:
Žádost obce na Úřad Práce Bruntál o tři pracovníky v rámci VPP.
Jmenování členů Školské rady z řad zastupitelstva: Ing. Josef Albrecht, Jiřina Míčková, Miloslav Ovčáček.
Zvýšení nájemného v obecních bytech od 1. 1. 2007 čp. 119-121, 52,54,56,58
o 23,51 % a čp. 200, 98, 219 o 14,94 %,
čp 31 a 86 je osvobozeno .

Kulturní okénko
Místní knihovna v Zátoru
se také hlásí k projektu „Celé Česko čte dětem“ a vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti do 14 let.
Téma: Moje nejoblíbenější postavička z knížky
1.
do 4 let
Hlavní kritéria:
•
nápaditost a neotřelost v chápání tématu
2.
4–6
3.
6–8
•
kompozice
4.
8 – 10
•
barevné cítění
Formát: A 4
5.
10 – 12
6.
12 - 14
Termín odevzdání prací:
do 25. května 2007
Místo odevzdání prací:
MŠ, ZŠ, místní knihovna (středa a pátek od 14 do 17 hodin)
Doporučuji Zlaté tituly pro předčítání dětem. Nechápejte tento přehled jako uzavřený. Najdete zde knihy, které učí děti něco
dobrého, nutí je k zamyšlení, vyvolávají úsměv na jejich tváři.
Přijďte ve středu nebo v pátek do zátorské knihovny. Pavlína Kadlčíková
Kategorie 0 – 4 roky
Kategorie 8 – 10 let
Michal Černík
Paci, paci, pacičky
Karel Šiktanc
O dobré a zlé moci
František Hrubín
Špalíček veršů a pohádek
Jan Werich
Fimfárum
Eduard Petiška
Martínkova čítanka
Martina Drijverová
České dějiny očima psa
Zlatý věnec
Sisa Kyselá
Karel Čapek
Dášeňka
Roald Dahl
Obr Dobr
Zdeněk Miler
Krtek a autíčko
René Goscinny
Nové patálie malého
Mikuláše
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Eduard Petiška
Václav Čtvrtek

Hana Doskočilová
Daniela Fischerová

Jak krtek ke kalhotkám přišel
Kategorie 4 – 6 let
Pohádky z pařezové
chaloupky
Maková panenka a motýl
Emanuel
Eliška a táta Karel
Duhové pohádky

Clive Staples Lewis

Verunka a kokosový dědek
Z deníku kocoura Modroočka
O hajném Robotkovi a jelenu
Větrníkovi
Ošklivé kačátko
Medvěd Flóra
Pipi Dlouhá punčocha

Eoin Colfer
Rudyard Kipling
Astrid Lindgrenová

Pavel Šrut
Jiří Kolář
Václav Čtvrtek
Hans Christian Andersen
Causy Mrázková
Astrid Lindgrenová

Zdeněk Svěrák
Arnošt Goldflam
Milena Lukešová
Astrid Lindgrenová
Tove Janssonová
Alexander A. Milne:

Kategorie 6 – 8 let
Jaké je to asi v Čudu
Tatínek není k zahození
Jak to chodí po světě
Děti z Bullerbynu
Příběhy o skřítcích miminech
Medvídek Pú

Ivona Březinová

Letopisy Narnie
Kategorie10 – 12 let
Začarovaná třída

Iva Procházková

Středa nám chutná

Causy Mrázková
Petr Sís

Slon a mravenec
Tibet – tajemství červené
krabičky
Seznam přátel
Knihy džunglí
Ronja, dcera loupežníka

Antoine de Saint-Exupéry
Malý princ
Kategorie 12 – 14 let
Petra Braunová
Česká služka aneb byla jsem
au-pair
Daniela Fischerová
Duhová jiskra
Vladimír Hulpach
Příběhy ze Shakespeara
Návrat opeřeného hada
Alan Marshall
Už zase skáču přes kaluže
Jostein Gaarder
Dívka s pomeranči
J. R. R. Tolkien
Pán prstenů
Jules Verne
Tajuplný ostrov

Co se dělo a co chystají v naší škole?
Vážení spoluobčané
Hlavní činností základní školy je věnovat se vzdělávání a výchově dětí. Při své práci narážíme stále častěji na některé závažné
problémy, které je třeba podle našeho názoru neskrývat, ale důsledně řešit. S jedním z nich si snad společnými silami poradíme.
Proč děti nečtou ?
Proč vůbec číst? Co můžeme zažít při četbě? Kromě jiného se můžeme zasmát, poplakat si, politovat (se), nebát se, cítit se chvíli
silní a stateční, být krásní a obdivovaní, zažít úspěch nebo vstoupit do kůže někoho, kdo je takový, jako bychom chtěli být my. Proč
se zbavovat tak lákavé možnosti? A co čtení přinese dětem? Pro ně je ještě důležitější než pro nás dospělé. V době, kdy je dětská
zábava ovládána počítačovými hrami, internetem a televizí, je třeba začít zachraňovat cenný lidský prvek v komunikaci mezi rodiči a
dětmi. Jak?
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Před očima máte název úžasné kampaně, kterou zájemci mohou najít na adrese www.celeceskoctedetem.cz
Pokusíme se přesvědčit Vás slovy projektu o tom, že je v zájmu dětí připojit se také. Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli
moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem! Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den! Investujme po těch
několik let vyrůstání našich dětí dvacet minut denně do hlasitého čtení – jim a s nimi – a vychovávejme z nich vnímavé čtenáře.
Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu. Dětem nemůžeme dát lepší a rozumnější dárek, než je kniha. Vlastně
můžeme: vlastní čas, který se svými dětmi nad knihami společně strávíme. Pojďme číst dětem. A dovolme jim, ať ony čtou nám.
Čtvrthodinku denně. Bude to ta nejlepší investice, kterou kdy uděláte. A víc než to. Budou to chvíle, na které budete s radostí
vzpomínat ještě po letech.
Nedovolte, aby Vaše děti ovlivňovala pouze technika.Televize dítě neobejme, nepřitulí, neodpoví na jeho dotazy. Technika
překonává vzdálenosti, blízkost můžeme vytvořit my.
Společné čtení - to je moudrý a přirozený kontakt s dítětem, neocenitelný vklad do malého člověka. Prohloubíte vzájemné vazby,
poroste důvěra v rodiče, dítě se bude cítit bezpečné, důležité a milované. Přejí si snad zodpovědní rodiče něco jiného?
Nezapomeňte. Malá časová investice může pro Vaše dítě znamenat nesrovnatelný přínos.
učitelé ZŠ Zátor

Co se dělo a co chystají v mateřské škole
Co nás čeká na jaře 2007 v Mateřské škole v Zátoru….
Leden je měsíc plný ledu,
březen dá první lžičku medu,
únor zavolá skřivánka,
v dubnu se čistí studánka…..
To jsou úvodní verše jedné z básní, kterou se s dětmi učíme v tomto období v naší mateřské škole. Tak jako jsme loni vítali první
jarní den s 30 centimetrovou nadílkou sněhu, letos nám to chce počasí asi vynahradit. A vůbec se nezlobíme. Na naší školní zahrádce
už nám vykvetly sněženky, ptáčci nám prozpěvují po celý den a sluníčko nás nejen krásně hladí svými paprsky, a také pomáhá šetřit
rozpočet školy na topení.
Ale nejen sluníčko nám přináší radost z těchto dní, ale v naší mateřské škole proběhl již tradiční Karneval a to je také velký důvod
k radosti a veselí. Karneval se uskutečnil v KD v Zátoru v pátek 16. března 2007 od 15.15 hod. Samozřejmě bez rodičů a sponzorů by
to vůbec nešlo. Naši šikovní rodiče pečlivě připravili převlek pro své děti a věnují ceny do naší dětské tomboly. A sponzoři ? Ani
jeden z oslovených nám neodmítl svou pomoc. Všem ještě jednou velice děkujeme. Vždyť výtěžek z akce opět pomůže našim dětem,
neboť bude využit, tak jako v minulých letech, na zakoupení nových hraček na školní zahradu.
Pak se přiblíží se velikonoce a s tím i fotografování dětí firmou Photodienst, které proběhne 29.3.2007 od 8.00 hod.v mateřské škole.
Pokud by chtěl někdo z obce či okolí své dítě na památku také vyfotografovat, ozvěte se ředitelce školy na telefon mateřské školy
554 645 067 nebo mobil mateřské školy 739 676 953.
A to už bude konec března. Na den 31.3.200, spolu s Obecním úřadem v Zátoru připravujeme vítání našich nových občánků .
V dubnu se budeme věnovat v MŠ vytváření velikonočních dekorací, seznámení s tradicemi a zvyky. Dne 25.dubna 2007 v 8.45 hod.
přijede opět do naší školky divadélko Úsměv s pohádkou Perníková chaloupka a 30.dubna 2007 kolem deváté hodiny začneme v areálu
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mateřské školy čarovat. Bude totiž svátek čarodějnic a my jej oslavíme všichni s dětmi naší MŠ v čarodějnických převlecích na školní
zahradě s profesionálním kouzelníkem.
Měsíc lásky plánujeme oslavit s našimi maminkami, babičkami, tetami opět ve dvou dnech v naší mateřské škole“ Přáním mamince“
15.května 2007 od 15.00 hod. bude v MŠ besídka „mamince“II.oddělení MŠ
a 16.května 2007 od 15.00 hod. vystoupí maminkám děti I.oddělení MŠ
Den dětí oslavíme s dětmi v ZOO Ostrava. Na 31.května 2007 plánujeme již tradiční celodenní výlet za zvířátky. Odjezd od
mateřské školy je 8.30 hod.návrat kolem 15. hod.
Pak už přiletí měsíc červen a s ním i zápis do mateřské školy pro školní rok 2007 /2008,
který bude 6.června 2007. Zapsány budou všechny děti. Přijaty budou přednostně předškolní děti, děti pracujících matek a děti od
čtyř let věku. Kapacita školy 50 dětí bude doplněna dětmi maminek na MD, které mohou docházet do MŠ na 4 hodiny denně. Máte-li
dotaz , určitě zavolejte !
Slavnostní ukončení školního roku tradiční „Zahradní slavnost“ plánujeme na pátek 22.června od 15.00 hod . v areálu mateřské školy.
Opět připravujeme slavnostní vyřazení budoucích prvňáčků, soutěže, skákací hrad, jízdu na koni, hru v kole štěstí, bohaté
občerstvení aj.
Mateřská škola bude uzavřena v době hlavních prázdnin předběžně 6 týdnů v době od 16.7.2006 do 24.8.2006 .
Do všech těchto a dalších dnů Vám přejeme co nejvíce zdraví, sluníčka, pohody a úsměvů.
Za Mateřskou školu v Zátoru ředitelka školy Zdeňka Vávrová

Naši Hasiči
V novém roce jsme již tradičně pořádali Hasičský společenský ples, který se velmi vydařil. Účast byla hojná a všichni jsme
se dobře pobavili.
Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli na bohatou tombolu hodnotnými cenami.
V posledních měsících se naše přípravka dětí zaměřila na sportovní činnost a přípravu na hasičskou soutěž Plamen, které se
v květnu zúčastní. Děti jsou velmi šikovné, učí se uzly, značky, motat hadice apod.
Výjezdová jednotka se pustila do opravy osobního automobilu, který nám bude sloužit k přepravě na schůze,
školení apod. Na tyto opravy se členové skládají.
Stále hledáme nové členy jak do výjezdové jednotky, tak do hasičského kroužku. Pokud má někdo z dětí zájem, může se přijít
podívat každý pátek od tří hodin na hasičskou zbrojnici.
PŘIJĎ MEZI NÁS A STAŇ SE MLADÝM HASIČEM!
Každý pátek vždy od 14.00 do 15.00 v hasičské zbrojnici!
Chceš-li se stát mladým hasičem, přijď mezi nás. Naučíš se spoustu věcí, poznáš nové kamarády, získáš specializace a
odbornosti a můžeš jet s námi na tábor, který organizujeme každoročně.
Náš kroužek je pro všechny i pro ty nejmenší,kteří ještě nechodí do školy!
vedoucí mladých hasičů Markéta Krušinová
tel: 554 645 036, 776820 303

Místní skupina ČČK
Každý první čtvrtek v měsíci v letním čase od 16,00 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. Práce ve skupině je zajímavá a jistě najdeme mezi Vámi své příznivce. Vítáni jsou
zájemci všech věkových kategorií. Blahopřejeme našim členkám paní Marii Liebzeitové
a paní Marii Matějákové, které
koncem roku 2006 převzaly vyznamenání ČČK na Staroměstské radnici v Praze za dlouholetou práci v ČČK.
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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