Ročník 2008
28..února 2008

číslo 28

Vážení spoluobčané,
tentokrát chci na tomto místě poděkovat naší spoluobčance paní Jiřině
Jančaříkové, která tím, že nebyla lhostejná, zachránila sousedovi panu
Lubomíru Jemelkovi dne 18. ledna 2008 život. Díky jí byla pomoc přivolaná
včas.
Je mi potěšením zjistit, že mezi námi existují lidé, kterým osud druhých není
lhostejný.
Informace k právě probíhajícím aktivitám v obci
V současné době se dokončuje rekonstrukce místní komunikace "za pekárnou".
Předpokládaný termín dokončení je konec března 2008. Dále probíhá oprava dětského
hřiště a úprava parkoviště u mateřské školy. Obojí bude dokončeno koncem března
2008. Dále usilujeme o získání prostředků z evropských fondů na výstavbu nové školní
jídelny, výstavbu víceúčelového hřiště a zateplení fasády ZŠ Zátor a výměnu oken. V
letošním roce by mělo být realizováno i prodloužení vodovodu na "brantické" ulici a nad
obecním úřadem, připravujeme také rekonstrukci další části veřejného osvětlení a
výstavbu jednostranného chodníku, který povede od základní školy k mateřské škole.
Chceme věnovat také velkou pozornost opravám místních komunikací.
V měsíci dubnu proběhne, jako každý rok, svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu, o termínu budete všichni včas informováni.
Územní plán obce - práce na ÚP obce se blíží ke svému závěru. Dne 21. dubna 2008 v
15.00 hod bude v sále kulturního domu veřejné projednávání návrhu ÚP obce Zátor za
účasti architektů z Urbanistického střediska Ostrava, poté bude projednán v
Zastupitelstvu obce. Pokud nenastanou žádné jiné okolnosti bude mít obec Zátor v
polovině května 2008 platný územní plán.
Všichni občané a vlastníci pozemků jsou tímto srdečně zváni na veřejné projednávání,
kde mohou vznést své případné připomínky.V současné době je územní plán k dispozici k
nahlédnutí na OÚ Zátor, v kanceláři starostky nebo na webových stránkách obce www.zator.cz pod odkazem - aktuality-.
Ing. Salome Sýkorová, starostka obce
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Včely a varoáza
V poslední době se ve sdělovacích prostředcích objevují zprávy o hynutí včelstev.
Včelař v červnu vytočí med, v srpnu dodá včelám zásoby na zimu a při kontrole v září
zjistí, že úl je prázdný. Způsobil to prudký rozvoj populace roztoče varoa destruktor a na
něj navazující virová onemocnění. Samička roztoče naklade vajíčka do včelích buněk,
roztoči se přisají na včelí larvy. Z buněk se pak líhnou poškozené včely, snadno
podlehnou virové nákaze, které zdravé včely odolají. Namísto dlouhověkých včel, které
mají přečkat zimní období, je prázdný úl. K rozvoji roztoče přispívají teplé zimy, kdy
cyklus rozmnožování roztoče není přerušen. Poprvé v historii tlumení varoázy se vyskytly
hromadné úhyny v roce 2007 a na počátku letošního roku v řadě oblastí ČR. V okolních
státech došlo k hromadným úhynům již o několik let dříve. Včelaři se brání, léčí včelstva
podle pokynů Státní veterinární správy, proti varoáze je nutno postupovat důsledně a
razantně a to závisí na včelařích.
Krajská veterinární správa nařídila u všech včelstev provést předjarní ošetření nátěrem
zavíčkovaného plodu vodní emulzí přípravku M-1AER spojenou s fumigací přípravkem
Varidol Fum. Emulze se připraví vmícháním 5 kapek M-1AER do 50 ml vody. Nátěr se
provádí štětcem, natírá se 10dm2 plodu. Ošetření musí být provedeno do 15.4.2008.
Základní organizace předají na příslušné inspektoráty KVS seznamy včelařů s počty
ošetřených včelstev. Za porušení povinností vyplývajících z tohoto nařízení bude uložena
pokuta.
Základní organizace Českého svazu včelařů má 40 členů, celkem 530 včelstev.
Hlavním posláním je opylovací činnost, produkce medu, vosku,pylu, propolisu je až
druhotná záležitost. V obci Čaková je 9 včelařů se 120 včelstvy,v Branticích je 8 včelařů
se 105 včelstvy, v Krasově je 6 včelařů se 50 včelstvy a v Zátoru je 17 včelařů s 260
včelstvy.
Lze jen doufat, že hromadné úhyny se naší oblasti vyhnou .

Důležité informace
Výpis Usnesení č.VII/2007 ze zasedání ZO Zátor
konaného dne 14. 12. 2007 v 18.00 hod v sále KD Zátor
Schválení rozpočtu obce na rok 2008.
Příjmy: 14.730.595,- Kč
Výdaje: 14.730.595,- Kč
Rozpočet tvoří přílohu č. 1 usnesení.
Schválení rozpočtových opatření.
Příjmy: 4.732.495,- Kč
Výdaje: 4.732.495,- Kč
Rozpočtová opatření tvoří přílohu č. 2 usnesení.
Schválení plánu zasedání Zastupitelstva obce Zátor na rok 2008.
7. 2. 2008, 2. 5. 2008, 27. 6. 2008,11. 9. 2008,20. 11. 2008, 19. 12. 2008.
Schválení rozpočtového výhledu do roku 2012.
rok 2009 – příjmy 15 mil Kč, výdaje 15 mil. Kč, rok 2010 – příjmy 16 mil. Kč, výdaje 16 mil. Kč, rok 2011 - příjmy 16 mil.
Kč, výdaje 16 mil. Kč, rok 2012 - příjmy 17 mil. Kč, výdaje 17 mil. Kč.
Schválení prodeje bytových jednotek na splátky.
Do 30. 6. 2008 minimálně ½ kupní ceny uhradit, zbytek splátkový kalendář nejpozději do konce roku
2008. Vklad do katastru až po úplném zaplacení.
Schválení nových zřizovacích listin ZŠ Zátor, MŠ Zátor.
Schvalujeme nové znění zřizovacích listin, včetně změn dle nové legislativy. platnost zřizovacích listin od 1. 1. 2008.
Schválení dodatku smlouvy na zimní údržbu místních komunikací.
Schvalujeme navýšení ceny za zimní údržbu místních komunikací - 500,- Kč/hod + DPH.
Schválení odměn zastupitelstvu obce a místostarostovi, starostce obce Dohodu o provedení práce (vedení webových
stránek, fotodokumentace).
Schvalujeme odměny zastupitelstvu a místostarostovi za celoroční činnost a starostce Dohodu o provedení práce za
vedení webových stránek a vedení fotodokumentace.
Usnesení č.I/2008 ze zasedání ZO Zátor
konaného dne 7. 2. 2008 v 18.00 hod v sále KD Zátor
Schválení podání žádostí o dotace na rok 2008.
Výstavba školní jídelny (ROP – POV, podopatření 4.1), víceúčelové hřiště (ROP – POV – prostřednictvím Mikroregionu
Krnovsko), božítělová kaple (Kraj - POV), zateplení obvodového pláště a výměna oken ZŠ (SFŽP – prioritní osa 3),
obnova VO v obci ( Kraj , prostřednictvím Mikroregionu Krnovsko).
Schválení rozpočtových opatření.
Příjmy: 1.720.354,- Kč
Výdaje: 1.720.354,- Kč
Rozpočtová opatření tvoří přílohu č. 1 usnesení.
Schválení smluv.
Městská knihovna Bruntál, HELP-IN o. p. s. H audit s. r. o., TS Bruntál. Starostka obce je oprávněna podpisem smluv.
Kopie smluv tvoří přílohu č. 2.
Schválení zrušení smlouvy s ČMSS a. s.
.
Zrušení smlouvy s ČMSS a.s. (půjčka plynofikace) , zaplatit doplatek – prodej bytů čp. 200, úhrada bude provedena
z bytového účtu. Doplatek 265.131,90 Kč k 29.2.2008.
Schválení investice – víceúčelové hřiště.
Schvalujeme investici víceúčelového hřiště u ZŠ, nositelem projektu bude Mikroregion Krnovsko. Výše nákladů cca 2,5
mil. Kč . 93% bude pokryto z dotace.
Schválení investice Obnova VO v obci
Dotace prostřednictvím Mikroregionu Krnovsko – 120 tis. Kč. Podíl obce 50 tis Kč, dotace 70 tis. Kč.
Schvalujeme záměr prodeje pozemku parc. č. 466/4 v k.ú. Loučky u Zátoru, obec Zátor, okres Bruntál
(žádost podána fa UNEKO s. r.o).
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Schválení kalkulace stočného.
Schvalujeme stočné v jednotné výši s platností od 1. 1. 2008 ve výši 23,- Kč/m3.
Souhlas s pronájmem části parcely.
Souhlasíme s pronájmem části parcely č. 1682/1 v k. ú. Zátor, obec Zátor, okres Bruntál. Pro firmu Ventureal s. r. o. pro
výstavbu větrných elektráren.
Schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ, ZŠ
Rozdělení HV ZŠ i MŠ do fondu rezerv.
Schválení odkoupení pozemku.
Schvalujeme odkoupení pozemku parc. č. 315/41 a 315/43 obojí v k.ú. Zátor, obec Zátor, okres Bruntál od
pana Josefa Velčického dle znaleckého posudku , doprovodné náklady hradí obec Zátor. Dořešení
majetkoprávních vztahů.
Neschválení odečtu od prodejní ceny bytu.
Neschvalujeme odečtení částky 40 tis. Kč od prodejní ceny bytu paní Růženě Kořínkové.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kulturní okénko , místo pro reklamu
Pochování basy
V sobotu dne 16. února 2008 pořádali členové Místní skupiny ČČK v sále Kulturního domu v Zátor „ POCHOVÁNÍ BASY“.
Pokusili jsme se po mnohaleté pauze obnovit tuto krásnou tradici. Jelikož naše členská základna trochu zestárla a na
účinkování v programu jsme potřebovali nějakou omladinu, oslovili jsme mladé s JSDH Zátor. Svého úkolu se zhostili
opravdu na výbornou. Ostatně všichni, kteří přišli na naši zábavu a viděli program „Pochování basy“, mohou zhodnotit
jejich úžasný výkon. Za to jim členové ČČK Zátor moc děkují. Dík patří Tomáši Houžvovi za vyrobení krásné basy.
Zároveň děkujeme všem sponzorům za krásné a hodnotné dary, které nám dali do tomboly. Poděkování patří všem
zátorským občanům za menší či větší finanční obnosy za pozvánky, které naši členové roznášeli týden před konáním
akce. Podle ohlasů, které jsme zaznamenali a které stále zaznívají, se nám pochování basy povedlo. Bylo vidět, že se lidé
bavili dobře, nechybělo dobré a bohaté občerstvení, k tanci a pohodě nám hrála skvělá hudba. Jsme rádi, že se nám
naše snaha udělat něco pro rozptýlení a zábavu, nejen zátorských občanů, povedla. Jestliže nám bude osud nakloněn i
nadále, chtěli bychom v tomto pokračovat a udělat z „Pochování basy“ opět tradici. pro ty, kteří na „Base“ nebyli,
otiskujeme úryvky z obžalovací řeči na „Pochovanou basu“.
Největší hřích jsi nám provedla, když starostka se rozhodla
postavit bezpečný chodník pro chodce a podivila se velice,
že študovaný doktor jej nechce.
Baso, tys byla velká potvora, když zbláznila jsi toho doktora,
že nepovolil u své zahrady udělat chodník,
nezmohl nic ani velký podnik.
Proto ti-baso-odpuštění není a ani nedostaneš rozhřešení.
Na hřišti Sokoli kopou do míče a mládeže mají dosti,
opatrní jsou, páč si ještě nepolámali kosti.
Od toho je zde služba Červeného kříže, ať nejsou na hřišti žádné potíže.
Jednou tak dvě členky sledovaly hbitě,
jak balon se kulatí do soupeřovy sítě.
A vůbec jim nevadilo z plaskačky se posilnit, když rozhodčímu zle bylo.
Z hřiště volal, že první pomoc potřebuje a ruce k službě natahuje.
V rychlosti a malém mžiku ošetření dobrou slivovicí se provede
a pacient se z hřiště po svých povede.
Baso, co to bylo za zděšení, že naše škola byla na zavření!
Určitě jsi v tom prsty měla, na naši školu jsi zanevřela.
Poslala jsi z hygieny dvě dámy, že ony nám školu zavřou samy.
Krutý trest bys baso dostala, kdybys ještě žila a záchrana se nezdařila.
Zašli jsme tehdy na radu do Obecního úřadu.
Tam členové zastupitelstva ani na chvíli ruce do klína nesložili.
Vyřizování bylo složité a tvrdé, čekalo se co z toho bude.
Okresní páni uznali naše požadavky a poznali, že v Zátoru nejsou žádné padavky.
Razítko správné do ruky vzali, těší nás, že naši radní dobrou věc dokázali.
Před vánoci bývá vždy velké těšení, když mateřská škola pořádá tradiční svícení.
Každoročně dlouhým průvodem se světlem prošli se všichni vánočním adventem.
U vánočního stromu se zastavili a koledy si radostně zazpívali.
Nálada byla dobrá, je to tak. Nakonec všichni si zašli do školy na svařák.
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Kdybys drahá nebožko tolik nepila, byla bys dnes ještě žila.
Kdybys nebyla krk prolévala, nebyla by ses na máry dostala.
Když příště bude tě žízeň trápit, dobré kyselky se běž napít.
Že jsme tě tak rádi měli a tolik s tebou vytrpěli,
odvezem tě funebrákem a zapijem dobrým mokem.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co se dělo a co chystají v mateřské škole
Upletl jsem pomlázku, je lepší než z obrázku.
Všechny holky , které znám , navštívím a vymrskám.
Než mi dají vajíčko, vyplatím je maličko…
To jsou úvodní verše jedné z básní, kterou se s dětmi učíme k přicházejícím svátkům jara v naší mateřské škole.
Ano, jakoby i počasí vědělo, že letos jsou velikonoce dříve a přišlo za námi jaro již v únoru. Vždyť u naší mateřské školy
rekordně 4. února kvetly sněženky! A vůbec se nezlobíme. Ptáčci nám prozpěvují po celý den a sluníčko nám opět
pomáhá šetřit rozpočet školy na topení.
Ale nejen brzký příchod jara nám přináší rozjasněné tváře , ale spousty radostí a smíchu jsme zažili už na našem
tradičním Karnevale, který se konal v KD v Zátoru 29. února. Rodiče si zaslouží velký obdiv za desítky vtipně a pečlivě
připravených masek pro své děti a také velké poděkování za příspěvky do tomboly. Vždyť zásluhou rodičů , ale i dalších
sponzorů skoro nikdo neodešel domů s prázdnou. Tímto ještě jednou všem dárcům a sponzorům děkujeme. Ani jeden
z oslovených nám neodmítl svou pomoc. Výtěžek z akce opět pomůže našim dětem, neboť bude využit, tak jako
v minulých letech , na zakoupení nových hraček na školní zahradu.
Velikonoce se blíží , a proto se i celá naše školka obléká do svátečního šatu, připomínáme si s dětmi velikonoční tradice
a zvyky , vyrábíme s dětmi dekorace pro prostory školy, ale samozřejmě i něco na výzdobu domů mamince. Ale to je
zatím tajemství.
Hned po velikonocích 25. 3. 2008 od 8.45 hod. opět přijede za námi do mateřské školy Divadélko Kašpárek s „Jarní
pohádkou“. A navštíví nás také v dubnu a to 21.4.2008 od 8.45 hod. s pohádkou O panence. Můžete se přijít podívat i Vy
se svými dětmi. Vstupné za dítě je 35,-Kč.
A už tu bude konec března a další Vítání občánků. Opět bude probíhat v obřadní síni Obecního úřadu v Zátoru
29.března 2008 od 10.00 hod. a své nové kamarády už letos potřetí přivítají děti naší mateřské školy v doprovodu paní
uč.Dostálové a pí.ředitelky Vávrové.
Na 7.dubna 2008 od 8.00 hod. opět plánujeme v MŠ fotografování dětí firmou Photodienst. Pokud by chtěl někdo z obce
či okolí své dítě na památku také vyfotografovat, ozvěte se na telefon mateřské školy 554 645 067 nebo mobil mateřské
školy 739 676 953.
Poslední dubnový den ve středu 30.4.2008 od 9.30 hod.se opět slétnou na zahradě naší mateřské školy všechny děti
naší školy v čarodějnických převlecích, k závodění a rejdění na Čarodějnickém dopoledni. Překvapením je ,že opět
budeme čarovat s opravdovým Kouzelníkem Honzou ze Znojma.
Měsíc lásky plánujeme oslavit s našimi maminkami, babičkami, tetami opět ve dvou dnech v naší mateřské škole“ Přáním
mamince“
13.května 2008 od 15.00 hod. bude v MŠ besídka II.oddělení MŠ
a 14.května 2008 od 15.00 hod. vystoupí děti I.oddělení MŠ
Den dětí oslavíme s dětmi v ZOO Ostrava. Na 29.května 2008 plánujeme již tradiční celodenní výlet za zvířátky. Odjezd
od mateřské školy je 8.30 hod. návrat kolem 15. hod.
V květnu za námi přijede Divadélko Kašpárek 21.5.08 od 8.45 hod. s pohádkou Tři medvědi. A budeme se také
fotografovat po třídách a na tabloškoly.
Měsíc červen zahájíme Zápisem do MŠ pro školní rok 2008 /2009.. Ten proběhne dne 4. června 2008 od 9.30 hod. do
10.45 hod. a odpoledne od 14.30 hod. do 16.00 hod.
v mateřské škole.
Zapsány budou všechny děti. Přijaty budou přednostně předškolní děti a děti pracujících matek. 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 20. června 2008 od 15.00 hod.
v areálu mateřské školy. Opět připravujeme slavnostní vyřazení budoucích prvňáčků, soutěže, skákací hrad, jízdu na
koni, hru v kole štěstí a samozřejmě bohaté občerstvení aj.
Mateřská škola bude uzavřena v době hlavních prázdnin předběžně 6 týdnů v době od 14. 7. 2008 do 24. 8. 2008.
Naše práce s dětmi v mateřské škole je tvořivá a radostná, plná úsměvů a pohody. I Vám tedy přejeme do dalších dnů
hodně té pohody a úsměvů a k tomu ještě pevné zdraví a hodně sluníčka .
za Mateřskou školu 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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