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Vážení spoluobčané,
jaro je v plném proudu a naše zahrady se skví v plné kráse. Mnozí z Vás údržbě zahrady
a
svého domu věnujete spoustu času. Je nelehké v dnešní uspěchané době a pracovním nasazení ,
nalézt volno pro tyto aktivity. Ale přesto si myslím, že neděle, den pracovního klidu, je jediným
dnem v týdnu, kdy by měl člověk skutečně odpočívat a relaxovat. Pro většinu obyvatel je takovým
místem zahrada. Ale jaký je to odpočinek, když Vám za zády bzučí sekačka, křovinořez, motorová
pila nebo rachotí míchačka.?
Chci Vás pouze požádat, buďte k sobě ohleduplní a pokuste se porozumět jeden druhému. Život
v naší obci bude příjemnější, krásnější – a stačí k tomu málo.
Ing.
Salome
Sýkorová,
starostka

V naší obci bude opět
LETNÍ KINO!!
kdy? Od 2. července do 8. července 2007
Kde? Na fotbalovém hřišti
Co se bude hrát?
2. 7. Bestiář
3. 7. Piráti z Karibiku 3
4. 7. Shrek třetí
5. 7. Vratné láhve
6. 7. Spider-man 3
7. 7. Kvaska
8. 7. Třista ( historický film – bitva U Thermopyl)

Zase bude ELDORÁDO
28. července 2007
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Důležité informace
Výpis Usnesení č. II/2007 ze zasedání ZO Zátor
konaného dne 16. 05. 2007 v 18.00 hod v sále KD Zátor
Schválení přepracovaného investičního záměru.
Schvalujeme nový investiční záměr „Přístavba školní jídelny ZŠ Zátor“ s navýšením finančních prostředků určených na výměnu
oken a termofasádu stávající budovy školy. Celková částka včetně DPH 23. 300. 000,- Kč.
Schválení dotační politiky obce.
Schválení přijetí dotace – Mikroregion Krnovsko – „Rekonstrukce VO v obci II. etapa“ – 50 tis. dotace, minimálně 50 tis. vlastní
zdroje. Schválení dotace Mikroregionu Krnovsko – kontejnery – úhrada obce – 5% z investice – 7 kontenerů, vratka částky
66.725,- Kč na infoskříňky – dotace Mikroregionu Krnovsko z roku 2006 ( 4 ks).
Schválení vytvoření svazku obcí.
Schválení vytvoření svazku obcí – Čaková, Zátor, Brantice za účelem získávání dotací přesahující rámec jedné obce. Schválení
„Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí“ a „Stanov svazku“.
Schválení dovybavení dětského hřiště včetně asfaltování chodníčku.
Schválení dovybavení dětského hřiště – kolotoč, prolézačky, včetně asfaltového povrchu chodníčků. Starostka obce provede
výběr dodavatele.
Schválení funkce nového OLH ( Odborný lesní hospodář).
Schvalujeme do funkce nového OLH Ing. Hynka Hájka s tím, že smlouva s panem Plškem bude ukončena dohodou ke dni 30.6.07
a nová smlouva bude uzavřena s účinností od 1.7.2007. Předkládat plán těžeb a plán prací. Starostka obce je oprávněna
podpisem smlouvy.
Schválení pojištění obecních lesů.
Schvalujeme uzavření pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou a. s. na škody v lesních porostech – požár, vichřice. Starostka obce
je oprávněna podpisem smlouvy. Upřesnit pojistné podmínky a spoluúčast obce.
Schválení investičních akcí pro rok 2007.
Vypracování PD – „Rekonstrukce MK za pekárnou“

„Výstavba chodníku od ZŠ po MŠ Zátor“

Schválení záměrů prodeje pozemků
V katastrálním území Zátor –část pp 267 (kolem domu čp.87,Velčický)
- celou parcelu 2151,178 (naproti DPS,Románek)
V katastrálním území Loučky u Zátoru pp 262/1 a 262/2 (Fraňo,Schwarz)

Schválení prodeje pozemků.
V katastrálním území Zátor pp 583/5 panu Krajčovič Jiří,Loučky 90 Zátor 79316 ,za cenu 50Kč/m2
a doprovodné náklady.
V katastrálním území Loučky u Zátoru pp 140/11 panu Blažek Miroslav,Budovatelů, Krnov,
za cenu 50Kč/m2 a doprovodné náklady.
Schválení změn společných zařízení KPÚ.
Schvalujeme aktualizaci plánu společných zařízení KPÚ, které tvoří přílohu č. 1 usnesení. Stanovujeme pořadí důležitosti
jednotlivých úprav – odvodnění – 1. nad malou vodní elektrárnou, 2. autobusová zastávka v Loučkách, 3. úvoz nad Štefelou, 4.
přechod přes trať + účelová komunikace obchvat obce, 5. u pí Hudecové, 6. průleh nad nádražím, 7. zbývající navržená
zařízení. Parc. č. 1110 o rozloze 3502 m2 přijímáme do vlastnictví obce Zátor. Drobné parcely zapsané na LV LČR přijímáme do
vlastnictví obce Zátor a směna bude provedena za lesní porost navazující na vlastnictví LČR. Znalecký posudek bude součástí
projektu. Požádat o převod parc. č. 945/1 (v majetku LČR) a parc. č. 944/11 (v majetku PFČR) v k.ú. Loučky u Zátoru – bývalý
náhon.
Schválení rozpočtových opatření.
Schvalujeme rozpočtová opatření ve výši 599.325,- Kč, která tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení.
Schválení realizace studie proveditelnosti – odkanalizování obcí Čaková, Zátor , Brantice.
Schvalujeme realizaci studie proveditelnosti odkanalizování výše uvedených obcí s tím, že souhlasíme s výběrovou komisí a
potvrzujeme realizační firmu – KONEKO spol. s. r. o. Ostrava. Souhlasíme s vypracováním projektu na získání dotace na
realizaci.
Schválení navýšení příspěvku SK Zátor.
Schvalujeme navýšení příspěvku SK Zátor o 30 tis. Kč na dopravu žáků, sportovců na utkání.
Schválení zakoupení nových věžních hodin.
Schvalujeme nákup nových věžních hodin – pan Bachan – za 51.253,- Kč.
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í:
přidělení bytu na DPS panu Dydowiczovi
možnost výstavby větrných elektráren – nabídka fa VENTUREAL s.r.o.

strana 2

-

oprava kanceláře starostky a místostarosty
podpora ČČK (10 let po povodních)- 5.000,- Kč, lékárnička a tonometr – 2.000,- Kč a JSDH (memoriál L. Kačmarčíka) –
3.000,- Kč.
osvobození od poplatku pan Haladěj Břetislav – vyhoření chaty – za svoz odpadů za rok 2006,
informace o fungování Mikroregionu Krnovsko a MAS
organizace akce – ELDORÁDO

Kulturní okénko
ČČK si Vás dovoluje pozvat dne 7. 7. 2007 v 16.00 hod k Obecnímu úřadu Zátor – na vzpomínkové odpoledne - 10 let po
povodni - ke stromku Solidarity. Přijďte se podívat jak roste. Těšíme se , že se opět sejdeme celá obec zavzpomínáme a
zazpíváme si u harmoniky v sále obecního úřadu – občerstvení bude zajištěno.
POZOR POZOR!
28. července 2007, ve 13.00 hod na fotbalovém hřišti
ZÁTORSKÉ ELDORÁDO

Co se dělo a co chystají v naší škole?
Vážení spoluobčané
Jaro jsme ve škole naplnili samými kontrolami. Za nejdůležitější považujeme návštěvu České školní inspekce, za časově
nejnáročnější státní kontrolu školního archívu. Obě dopadly výborně. Jsme spokojeni, uznání dobré práce vždycky potěší. Do konce
školního roku ještě musíme zvládnout doladit a Školské radě představit školní vzdělávací program, podle kterého začneme od září
učit.
Sdělovací prostředky skloňují školní vzdělávací programy ve všech pádech. Někdy zasvěceně, jindy zaujatě, občas urážlivě. A učitelé?
Ti si s tímhle úkolem museli poradit bez nároku na odměnu za náročnou práci odvedenou navíc. Kde na to vzali čas? O sobotách a
nedělích. Učitelé jsou zvyklí pracovat svědomitě, udělali to i tentokrát. Vážíme si jejich pracovního nasazení. Víme totiž velmi
dobře, jaké potíže do jejich práce vnáší nepřipravená a nesrozumitelná reforma a legislativa. Co za to budou mít? Příjemný pocit
z dobře odvedené práce. Využíváme tento Zátorský zpravodaj jako vítanou příležitost poděkovat zaměstnancům školy za jejich práci
a zároveň vám ve stručnosti představit výsledek jejich úsilí. Kdybyste měli číst podrobné osnovy všech předmětů, seznámit se do
detailů s klíčovými kompetencemi a průřezovými tématy, asi by vás to brzy přestalo bavit. Předpokládám, že vám stačí vědět
v kostce, o co nám jde.
Už z pohledu na logo naší školy je zřejmé, o co se snažíme. Naším cílem je poznávat, prožívat a vzdělávat se v tvůrčím a
bezpečném prostředí vně i uvnitř školy. Základní škola je po domově druhým nejdůležitějším místem pro každé dítě, které tu prožije
důležitou část svého života. Z dítěte závislého na svých rodičích se pomalu stává člověk s vlastním názorem a pohledem na svět.
Naším úkolem je navádět spolu s vámi děti správným směrem a pomáhat jim, aby se co nejlépe připravily pro vstup do další životní
etapy. Snažíme se vhodným prostředím, různými vyučovacími metodami a lidským přístupem vytvořit půdu pro zdravý růst a
psychický vývoj vašich dětí. Jsme přesvědčeni o nezbytnosti spolupráce s rodiči, kteří mají právo a zároveň povinnost činit důležitá
rozhodnutí týkající se jejich potomka. Přejeme si, aby z naší školy odcházeli žáci, kteří budou schopni se socializovat, celoživotně se
vzdělávat, komunikovat a reálně hodnotit své možnosti.
V současné době jsou školy ohroženy zprávami o propouštění učitelů. Problém není v propuštění učitele, ten si může najít práci i
v jiné profesi. Ale žák nemá možnost volby, ve třídě se musí odučit stanovený počet hodin, na který je vypočítán počet učitelů.
Pokud se bude snižovat počet učitelů, musí se zvyšovat počet žáků ve třídách. Mohlo by se stát, že se žáci budou učit i ve
čtyřicetičlenných třídách. To by bylo v naprostém rozporu s požadavky reformy a s tím, na čem naše škola již několik let pracovala a
co považujeme za důležité. Jak se dá rozvíjet osobnost dítěte a schopnost komunikovat ve vysokém počtu žáků? Věříme, že děti,
které jsou pro budoucnost to nejdůležitější, budou mít možnost se vzdělávat a rozvíjet v podmínkách běžných pro vyspělé evropské
země.
vedení školy

Co se dělo a co chystají v mateřské škole
Maminka má dneska svátek,koupil….
V květnu jsme již tradičně oslavili s maminkami ,babičkami, tetami a rodinnými příslušníky Den matek.Vystoupení v obou odděleních
bylo velmi nápadité a dojemné. Starší děti byly „Žabičky v rybníce“ a “Maláčci“ si zas připomněli tradice
a zvyky v pásmu“
Jaro,jaro…
Za sebou už také máme fotografování tříd a budoucích školáků na tablo, které jak je již tradicí bude vystaveno v obchodě paní
Němcové .Teď se chystáme do ZOO.Tradiční výlet mateřské školy do ZOO Ostrava se bude konat ve čtvrtek 31.5.2007 od 8.30 do
15.00 hod.jako oslava Dne dětí .
Zápis pro nový školní rok proběhne v MŠ 6. června od 9.00 –10.30 hod.dopoledne a od 14.30 do 16.00 hod. odpoledne v MŠ.
Jakékoli dotazy k podmínkám zápisu můžete směrovat k ředitelce MŠ Zdeňce Vávrové na telefon 554645067.
Pak se už všichni v mateřské škole budeme připravovat a těšit na Zahradní slavnost se slavnostním vyřazením budoucích školáků,
která proběhne v areálu mateřské školy v pátek 22.června 2007 od 15.00 hod. Děti s rodiči, známými a dalšími hosty se budou moci
povozit na koníčcích , zaskákat si ve skákacím hradu ,zahrát kološtěstí a o zábavu se postará také klaun Aleš. Připraveno bude
bohaté občerstvení a hudba k tanci i poslechu .
Srdečně Vás zveme!
Mateřská škola bude v provozu pro všechny děti i o prázdninách a to od 2.do 13.července
a od 27.do 31.srpna 2007. Od 16.7.2007 do 26.8.2007 /tj.6 týdnů/bude mateřská škola z důvodu čerpání řádné dovolené
uzavřena.Nový školní rok začne 3.9.2007
Vyrovnání přeplatků za děti, které odejdou do ZŠ a platba poměrného dílu školného a stravného za prázdninové měsíce bude v MŠ
probíhat v pondělí 17. září 2007.
Závěrem děkujeme všem sponzorům, rodičům, ale především paní starostce Ing.Sýkorové , Obecnímu úřadu v Zátoru a Základní škole
v Zátoru za jakoukoli pomoc a spolupráci.
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Všichni věříme a doufáme, že příznivé počasí, které nás letos doprovází, vydrží i nadále a také prázdninové měsíce budou jen samé
slunce.
Zdeňka Vávrová /ředitelka MŠ/

Naši Hasiči
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
V roce 1996 postihla naši vesnici na vrchním konci obce velká vodní katastrofa spojená s povodní a když za rok přišla ještě ničivější
povodeň z řeky Opavy, lidé ani nemohli uvěřit , co všechno se dá vůbec přežít. A že v nouzi poznáš přítele jsme se mohli přesvědčit.
Kdo nám první přivezl chleba? Sousedé z Polska, kteří za měsíc prožili také záplavy a my jsme jim mohli pomoc alespoň vrátit. Dalo
by se dlouho popisovat solidaritu všech, kteří nám pomohli. Chceme připomenout jenom jednoho z mnoha dárců, kteří přijížděli a
přiváželi nám různé potřeby na přežití. Do naší obce nás přijeli navštívit členové ČČK Lázně Poděbrady. Přivezli nám hodně zeleně,
semínek, květin , různých keříků i finanční výpomoc. Malý stříbrný smrček, který se zasadil u obecního úřadu na vzpomínku přátelství
– říkáme mu „Strom solidarity“. Po desíti letech se chceme sejít na vzpomínkové odpoledne, popovídat a zazpívat si u harmoniky.
Zopakovat si krásný večer, který byl v prosinci 1997 v klubu naší školy, kdy nám přišly zahrát kapely z Bojanovic.
Tímto si Vás dovolujeme pozvat 7. 7. 2007 v 16.00 hod k Obecnímu úřadu Zátor, ke stromku Solidarity. Přijďte se podívat jak
roste.
Těšíme se , že se opět sejdeme celá obec zavzpomínáme a zazpíváme si u harmoniky v sále obecního úřadu –
občerstvení bude zajištěno.
Všichni jste srdečně zváni! Výbor ČČK
Zátor

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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