Ročník 2007
20.října 2007

číslo 25

Vážení spoluobčané,
Opět organizujeme vývoz nebezpečného odpadu! A to dne 3. listopadu 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 5. listopadu 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.
Ing. Salome Sýkorová, starostka
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VOLONTARIÁT V ZÁTORU
V září roku 2004 přišli do Zátora na faru 3 mladí lidé a zahájili činnost projektu zvaný
„volontariát“. Tři roky jste mohli potkávat volontéry ve vaší obci, ale možná tak docela
nevíte, co to volontariát je. Je to dobrovolnická služba zaštítěná katolickou církví, při
které mladí lidé nezištně pomáhají lidem v místě, kde žijí, v jejich městě či obci.Také
mladí, kteří byli tady v Zátoru, se rozhodli věnovat rok svého života službě druhým. Žili
společně na faře, spolu se modlili, společně jedli a také spolu pracovali. Věnovali se
především dětem a mládeži v Zátoru i Lichnově, podporovali pod vedením místního
faráře, otce Marcela Krajzla, život ve farnosti, a navštěvovali staré a nemocné občany.
Spolupracovali také s místní základní a mateřskou školou i s vedením obce při různých
akcích.
Prvními volontéry zde byli Lenka Čaplová, Pája Křížová a Vašek Vacek, druhý rok je
vystřídali Jana Vašinová, Mili Mišáková a Jožka Laššák, a po nich pokračovali třetím
rokem Lea Hýlová, Štěpán Začal a František Žák. Mnozí z vás si na ně živě pamatujete a
pojí vás společné vzpomínky. Je toho skutečně dost, co společně s vámi prožili, všechno
by se ani nedalo vypsat. Ale toto obdarování vzájemnými vztahy a společnými zážitky je
oboustranné. Ani volontéři sami nezapomenou na rok strávený v Zátoru a odcházejí
obohaceni o mnohá přátelství a cenné životní zkušenosti. Někteří zde našli i své další
životní povolání nebo směr, kterým chtějí dál jít.
Volontariát v Zátoru letos skončil. Po slavnostní mši svaté v neděli 26. srpna proběhlo
odpoledne na farním dvoře za účasti otce biskupa Františka Václava Lobkowize
rozloučení s posledními volontéry i se samotným volontariátem. Součástí programu bylo
vystoupení zátorské a krnovské mládeže, zazpívaly děti z Lichnova a nechyběla ani
prezentace fotek z posledního roku volontariátu. Na závěr vystoupila bluegrassová
kapela Campanulla z Jeseníku.
Spolu se všemi ostatními volontéry chci vám všem zátorským občanům poděkovat za
všechno, co jsme od vás dostali. Za vaše přijetí, vstřícnost a spolupráci. Volontariát se
stal součástí vaší obce a snad se zapsal v dobrém do historie vaší obce.
Za volontéry Lea Hýlová.

Důležité informace
Výpis Usnesení č.IV/2007 ze zasedání ZO Zátorkonaného dne 26. 09. 2007 v 18.00 hod v sále KD Zátor
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Rezignaci člena Zastupitelstva obce pana Jaroslava Otiska, kterou předal písemně dne 25. 9. 2007 do rukou
starostky obce.
Novým členem Zastupitelstva obce Zátor se stává pan Petr Gajdoš.
- Složení slibu člena Zastupitelstva obce Zátor pana Petra Gajdoše.
Rozpočtová opatření č. 5 – příjmy + 39.272,-Kč, výdaje - -39.272,- Kč.
Rozpočtová opatření č. 6 – příjmy + 8.000,- Kč, výdaje – 8.000,- Kč, rozhodnutí vydala starostka obce. RO jsou
přílohou č. 1 a 2 tohoto usnesení.
Zvýšení regulovaného nájemného v obecních bytech od 1. 1. 2008 dle platných předpisů. Výše nájemného tvoří
přílohu č. 3 tohoto usnesení.
Nové pojistné podmínky v pojištění obecního majetku, za stejnou výši pojistného vyšší kvalita, nižší spoluúčast
obce na pojistném plnění.
Termín dokončení návrhu ÚP v souladu sev zákonem 183/2006 Sb. o ÚP a stav. řádu , ve znění zákona č.
68/2007 Sb., a prov. vyhl. 500/2006 Sb., a 501/2006 Sb., termín 26. 11. 2007.
Zprávu o hospodaření v obecních lesích.
Zprávu starostky obce k řešení havarijního stavu šaten tělocvičny – nové prostory s využitím vestibulu ZŠ a
výroby skříněk (studie Mgr. Žlebek – 15.000,- Kč), předpokládané rozpočtové náklady 1.200.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Schválení vstupu Obce Zátor do Sdružení místních samospráv ČR, o. s..
Schvalujeme vstup obce Zátor do Sdružení místních samospráv ČR, o.s. k prosazování zájmů menších měst a obcí, proti
daňové diskriminaci, rozpočtovému určení daní... Starostka obce je oprávněna podpisem přihlášky příp. smlouvy.
Schválení spolufinancování „Studie proveditelnosti – odkanalizování obcí Čaková, Brantice, Zátor“ ve výši 76. 176,- Kč.
Schvalujeme příspěvek dobrovolnému svazku „Loučka“ ve výši 76.176,- Kč na úhradu části nákladů „Studie
proveditelnosti – odkanalizování obcí...“, zpracovateli KONEKO s. r. o. Ostrava. Financování poměrné části projektu je
v poměru počtu obyvatel jednotlivých obcí. ( Celková částka 176.715,- Kč).
Schválení zastoupení Obce Zátor realitní kanceláří ARDEN reality Praha.
Schvalujeme zastoupení Obce Zátor výše uvedenou realitní kanceláří ve věci prodeje bytových jednotek Loučky čp. 200.
Starostka je oprávněna podpisem smlouvy.
Schválení záměru prodeje bytů čp. 119, 120, 121, 52, 54, 56, 58, Loučky.
Schvalujeme záměr prodeje bytů výše uvedených v majetku obce Zátor. Parc. st. 45 a parc. st. 93/2 obojí
v k. ú. Loučky u Zátoru , obec Zátor, okres Bruntál.
Schválení záměrů prodeje pozemků
Schvalujeme záměr prodeje těchto pozemků:
1) Částí pp 598 a částí pp 583/4 v kat. území Zátor. Části přiléhají ke stávajícím stavebním parcelám,
budou na ně navazovat, nutný geometrický plán.
2) Části parcely pp 1746/2 (bývalé hřiště horní Zátor), nutný geometrický plán., k.ú Zátor.
3) Celé parcely pp 66/3,66/5 , v k.ú. Zátor, (vedle domu č. popisné 99 horní Zátor).
4) Celou pp 508/2, 508/3 v k.ú. Zátor, navazuje na dům č. pop.191.
5) Prodej bytů v domě č pop.119 na st.p. 93/2 v k.ú. Loučky u Zátoru.
6) Schvaluje záměr pronájmu pp 159, 2330 horní Zátor ,pod kravínem, k.ú. Zátor.
Schválení prodeje pozemků.
1)Pozemku pp 583/14 v k.ú. Zátor manželům Fabián Martin,Fabiánová Šárka Brantice 180,za cenu
50Kč/m2 a doprovodné náklady.
Schválení rozpočtových opatření:
Příjmy + 788.000,- Kč,
výdaje - 788.000,- Kč .
Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 4 tohoto usnesení.
Schválení mandátní smlouvy s Mgr. Novou.
Schvalujeme návrh mandátní smlouvy s Mgr. Hanou Novou o právním zastoupení Obce Zátor – právní pomoc ve sporné
agendě, v nesporné agendě, uskutečnění právních úkonů ve prospěch mandanta. Starostka obce je oprávněna podpisem
smlouvy.
Schválení prodeje bytového fondu . čp. 200 Loučky.
Schvalujeme prodeje bytů čp. 200 za 50% odhadní ceny. Dále schvalujeme pravidla prodeje, která tvoří
přílohu č. 5 usnesení.
Vydání opatření obecné povahy o vymezení zastavěného území obce..
Vydáváme opatření obecné povahy , kterým vymezujeme 16 lokalit zastavěného území obce Zátor pro k.ú. Zátor a k.ú.
Loučky u Zátoru, obec Zátor, okres Bruntál. OOP tvoří přílohu č. 5 tohoto usnesení.
Schválení návrhu KPÚ včetně plánu společných zařízení pro k.ú. Zátor a Loučky u Zátoru.
Schvalujeme předložený návrh KPÚ pro k. ú. Zátor a k.ú. Loučky u Zátoru.
Výpis Usnesení č.V/2007 ze zasedání ZO Zátorkonaného dne 01. 10. 2007 v 16.00 hod v budově ZŠ Zátor
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
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Protokol o kontrolním zjištěn hygienické stanice Bruntál o uzavření šaten ZŠ Zátor z důvodů špatných
hygienických podmínek (vzlínající vlhkost).
Zprávu ředitelky ZŠ Zátor o havarijním stavu šaten a způsobu prozatímního řešení.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Schválení technického řešení opravy šaten ZŠ Zátor.
Schvalujeme návrh technického řešení opravy šaten ZŠ Zátor, včetně montáže cetris desek.
Schválení realizace opravy havarijního stavu šaten ZŠ Zátor.
Schvalujeme realizaci opravy havarijního stavu šaten ZŠ Zátor firmou Míček Jaroslav za částku 636.050,- Kč včetně
DPH. Starostka obce je pověřena podpisem smlouvy o dílo.

Kulturní okénko, místo pro reklamu
KLASICKÉ MASÁŽE
certif. masérem

•
KLASICKÁ MASÁŽ
•
REFLEXNÍ MASÁŽ
•
BAŇKOVÁNÍ
Cena: 50,- Kč/15 minut
Orientační doba trvání masáže:
šíje
20 minut
záda
40 minut
paže
20 minut
nohy
30 minut
V ceně masáží je zahrnuto i pomocné baňkování a reflexní masáž dle potřeby, včetně masážních olejů atd.
Objednávky a bližší informace na tel. 776 77 33 78
osobně: Čaková 35, 793 16 (budova bývalé školy)
Pozor změna!
Relaxační cvičení pod vedením Dagmar Kyjákové jsou pravidelně každou středu od 18 do 19 hodin v prostorách bývalé školy v Čakové.
Cvičení je vhodné pro všechny, kdo mají zájem 1 hodinu týdně udělat něco pro zdraví. Cvičení není nikterak náročné, ale přesto pomůže
k lepší kondici. Každý, kdo má zájem třeba jen nahlédnout do naší tělocvičny a vyzkoušet si cvičení s velkým a malým míčem nebo jinou
pomůckou, je srdečně vítán.
info tel.: 776 773 378 Dagmar Kyjáková

Co se dělo a co chystají v naší škole
Vážení spoluobčané
Začala škola. Učíme už podle vlastního školního vzdělávacího programu. O jeho přípravě a významu jsme vás informovali
v minulém čísle. Chceme vás ubezpečit, že se rozhodně nejedná o nějaké neměnné osnovy, ale živý text, který budeme
podle zkušeností zdokonalovat a doplňovat. To by jistě samo o sobě stačilo. Ale hned první měsíc nám přidělal starosti,
jejichž řešení už nesnese odkladu.
Nové vchodové dveře. S novými plastovými dveřmi jsme spokojeni, mají dobré protihlukové a izolační vlastnosti, díky
kterým ušetříme energii na vytápění. Ještě je potřeba odborně seřídit zavírání a dokončit čisticí zónu.
Začátek vyučování. Většinou už víte, že jsme posunuli začátek vyučování na půl osmé. Asi vás bude zajímat proč.
Ve školním roce 2006/2007 (duben) došlo přes nesouhlas školy (písemně již 21. 2. 2007) a rodičů (stížnosti k OÚ)
dojíždějících dětí k posunutí příjezdu autobusu, kterým přijíždějí do naší školy žáci z Radimi, Krasova, Čakové a Zátoru.
Posunutí autobusového spoje zaskočilo všechny rodiny těchto žáků, navíc se zcela neúměrně prodloužil pobyt dětí ve
škole na úkor jejich odpočinku. Zejména u dětí mladšího školního věku se to projevilo zvýšenou únavou a zhoršením
stravovacích návyků. Tyto děti přijíždějí do školy již v 6, 59 hodin. Vedení školy přijalo v jejich zájmu náročná
organizační opatření a zajistilo po zbytek školního roku nad těmito žáky dohled.
Protože ani v tomto školním roce 2007/2008 nedošlo k nápravě námi kritizované nevyhovující situace a 110 dětí stále
přijíždí do školy již na 7 hodin, posunuli jsme se souhlasem školské rady začátek vyučování na 7, 30 hodin z těchto
důvodů:
1. Aby dojíždějící děti nemusely zbytečně čekat na začátek vyučování a po vyučování na odjezd autobusů do svého
bydliště.
2. Aby vedení školy mohlo organizačně zajistit bezpečný chod školy včetně zájmové a mimoškolní činnosti.
Všechny ostatní děti mají možnost vhodným spojem stihnout počátek vyučování a neztrácet čas zbytečným čekáním a po
vyučování možnost (po obědě ve školní jídelně) stihnout spoje domů a volný čas věnovat podle svého výběru odpočinku
a mimoškolní činnosti. Pouze spoj, který zajišťuje příjezd dětí z Brantic, nemá zatím dostatečnou kapacitu. Proto vedení
školy požádalo o změnu Connex Krnov a o zásah Obec Zátor, aby z pravomoci zřizovatele základní školy žádala posílení
ranního spoje z Krnova do Bruntálu (případně z Brantic do Zátoru).
Dále trvá náš požadavek řešit nevyhovující dopravní spojení z Krasova, abychom mohli začátek vyučování vrátit zpět na
původní dobu.
Školní družina. Základní škola Zátor, okres Bruntál, příspěvková organizace se již od roku 2001 vyrovnává se zvýšeným
zájmem rodičů žáků o školní družinu. Kvůli povolené kapacitě 120 dětí musíme zájemce odmítat, třebaže nás jejich
zájem velmi těší, protože svědčí o dlouhodobé spokojenosti dětí i rodičů se službami, které školní družina poskytuje.
Proto vedení základní školy v řádném termínu požádalo Krajský úřad Moravskoslezského kraje o navýšení povolené
kapacity ve školní družině na 150 žáků. Případné změny v náš prospěch vstoupí v platnost od 1. 9. 2008.
Uzavření šaten ve sklepě školy. Dne 19. září 2007 po hygienické kontrole z 18. 9. 2007 byly v ZŠ Zátor uzavřeny šatny
umístěné ve sklepě hlavní budovy. Ihned 18. 9. 2007 byla vedením školy přijata opatření k náhradnímu provozu školních
šaten v bezpečných prostorách školy do doby vybudování nových šaten.
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Povinností vedení školy je neprodleně seznámit se stanoviskem hygieniků Zastupitelstvo Obce Zátor a požádat o
rozhodnutí ve věci vybudování nových šaten, které budou splňovat platné hygienické normy. Toto rozhodnutí Obce Zátor
bude okamžitě poskytnuto Krajské hygienické stanici. Náhradní řešení umístění šaten je „hygienou“ tolerováno pouze do
konce kalendářního roku 2007.
Školní jídelna je dalším problémem, který nad našimi hlavami visí jako Damoklův meč. Třebaže je projekt nové jídelny
dávno hotový, nejsou zatím potřebné finanční prostředky, aby se mohlo začít budovat. Chceme zdůraznit, že paní
starostka po celou dobu usilovně hledá řešení, a my si její snahy vážíme.
Vidíte, že potíží máme my i náš zřizovatel skutečně hodně. Ostatně kromě změny v dopravní obslužnosti se nejedná o nic
nového, naopak jsou to problémy letité, dalo by se říct, že jsou notoricky známé. Myslíme si, že všechny jsou časem
řešitelné, což je vidět na příkladu hlavního vchodu. My máme trpělivost a snažíme se naši práci ve škole odvádět co
nejkvalitněji. Veřejnost chceme požádat jen o spravedlivé zhodnocení a pochopení naší situace. Naše podmínky nelze
srovnávat s podmínkami rekonstruované mateřské školky, která dnes už odpovídá evropským normám. K tomu, aby
mohla proběhnout rekonstrukce mateřské školky bez zastavení jejího provozu, přispěla nemalou měrou naše škola,
především zaměstnankyně školní družiny a školní jídelny. Opakované stěhování z jedné budovy do druhé, obětavá
úprava provizorních prostor jednotlivých oddělení bez požadavků na zvýšené náklady od zřizovatele, jiná organizace
práce ve stísněné školní jídelně bez změny kvality obědů, zvýšené požadavky na dodržování nesmlouvavých hygienických
předpisů - to všechno jsme udělali na žádost paní starostky rádi a dětem i zaměstnancům mateřské školy jejich krásné
pracovní prostředí upřímně přejeme, zaslouží si to.
Stejné podmínky k práci bude mít jednou určitě i základní škola. Víme, že to nebude hned, ale věříme, že se to ve
spolupráci se zřizovatelem podaří. Stále platí: „ Jestliže dnes vidíme daleko, tak jen proto, že stojíme na ramenou těch,
kteří tu žili před námi.“ Těm, kteří českou školu v Zátoru s velkými potížemi zakládali, jsme zodpovědni za udržení jejího
dobrého jména.
vedení školy

Co se dělo a co chystají v mateřské škole
Paci, paci, duci, duci,my jsme přece správní kluci.
Správní kluci, správné holky, z jedné třídy, z jedné školky….
Ano 50 správných kluků a správných holek celkem bude v tomto školním roce navštěvovat naší mateřskou školu. I když
byl zájem o umístění v mateřské škole větší než je kapacita školy byly umístěny všechny děti předškolní , které nastoupí
v roce 2008 do I.třídy ZŠ a které mají pro umístění v předškolních zařízení ze zákona přednost. Přijaty byly také
všechny děti maminek, které pracují a do kapacita školy byla doplněna dětmi na polodenní docházku. Do základní školy
nám odešlo 17 dětí a stejný počet dětí byl do MŠ přijat. Všechny nové děti opět přivítali zaměstnanci školy ve stejném
složení jako v loňském školním roce /ředitelka MŠ Zdeňka Vávrová, zástupkyně ředitelky MŠ paní učitelka Jana
Kořínková, paní učitelky Helena Štefková a Anna Dostálová, kuchař a vedoucí ŠJ při MŠ Pan Kamil Krmášek a školnice,
pracovnice provozu ŠJ a obsluha vytápění paní Jarmila Volfová. Každé dítě obdrželo dáreček na uvítanou . Děti se na
štěstí v mateřské škole rychle adaptují A v záplavě nabídnutých činností se jim snaží paní učitelky dát zapomenout na
stesk po mamince a svých nejbližších.
Příští týden a to ve středu 26.9.2007 navštíví naší MŠ také rodiče .Na informativním posezení s kafíčkem a „tajnou
dobrotu“ seznámíme rodiče s plánem školy, výchovnými záměry, náplní zájmových aktivit a zjistíme ,co by si rodiče ještě
přáli v naší práci změnit či realizovat.
Měsíc září je prakticky u konce a podzim tady.Ale i deštivé dny , které pravděpodobně nastanou, mohou být plné
sluníčka, když je den naplněn samými příjemnými okamžiky. My se dnes s dětmi těšíme na návštěvu divadélka Úsměv,
které k nám přijede v pondělí 24.září 2007 od 8.45 hod. s pohádkou O babičce školnici a 20.listopadu od 8.45 hod.
uvede v MŠ pohádku Máša a medvěd.
Těšíme se také na první Vítání občánků, které si připravují naší předškoláci na sobotu 20. října 2007 ve spolupráci
s pracovníky Obecního úřadu v Zátoru.
Ano říjen je také měsíc, kdy se již děti v MŠ mohou zapojit každé odpoledne do činnosti zájmových kroužků.Letos od
pondělí do čtvrtka budou ty nejstarší děti moci pracovat opět v kroužku přírody, výtvarného tvoření, pohybovém či hry
na zobcovou flétnu.V říjnu také začne stomatologická péče v obou odděleních a děti začnou navštěvovat nápravu řeči u
paní Mgr.Dolejšové v ZŠ v Zátoru.
Jelikož jsme od rodičů a „dobrých lidí“ dostali do MŠ několik dýní, opět rozveselíme kolemjdoucí dušičkovou svítící
výzdobou školky a zahrady.Tuto vystřídáme na konci listopadu výzdobou vánoční.
Vždyť 2. prosince 2007 od 15.00hod. v ZŠ bude akce , na kterou ještě dnes od loňska rádi
vzpomínáme.Ano na tento den připravujeme společně s paní starostkou Ing.Sýkorovou a zaměstnanci ZŠ
v Zátoru již V.Vánoční svícení v naší obci.
I ty chmurné dny jsou mnohdy jasnější, když je se na co těšit a radovat. Pokud se chcete přidat třeba k nám v MŠ,
budeme rádi, když se zúčastníte některé naší akce.
Srdečně Vás zveme!
Všem občanům Zátora přejeme jen samé slunečné ,„babím“létem vonící ,dny a žádné starosti a jen samou pohodu.
Za zaměstnance a děti MŠ v Zátoru ředitelka školy Zdeňka Vávrová

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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