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Vážení spoluobčané,
Čeká nás nyní velmi radostné, ale zároveň i náročné období rekonstrukce a výstavby.
Podařilo se nám získat z evropských fondů několik dotací, vlastně jsme získali všechno,
oč jsme požádali. Cesta k tomuto úspěchu byla velmi složitá, je za ním nekonečné
množství práce, dny nejistoty, zda máme přípravu správně, zda projekt nemá chyby
formální a věcné, zda myšlenka zadaného úkolu bude správně pochopena, ale výsledek
opravdu stojí za to.
Získali jsme dotace:
- ve výši 7. 000. 000,- Kč na výměnu oken a zateplení obvodového pláště ZŠ Zátor,
- ve výši necelých 18. 000. 000,- Kč na výstavbu nové školní jídelny,
- ve výši 2. 500. 000,- Kč na stavbu víceúčelového hřiště.
Se všemi aktivitami započneme již v letošním roce. Práce budou koordinovány
tak, aby v žádném případě nebyla ohrožena kvalita výuky a bezpečnost žáků.
Velmi mě těší tento posun vpřed, mám radost z toho, že naše obec vzkvétá, zvyšuje se
obyvatel. Je spousta zájemců, kteří zde chtějí stavět rodinné domy. Moje otázka je vždy
stejná:–„ Proč jste si vybrali zrovna Zátor?“ Odpovědi se také shodují: – „Je zde
nádherná příroda, vyhovující infrastruktura, služby a hlavně máte kvalitní mateřskou
a základní školu a o naše děti bude dobře postaráno.“ Máme ještě spoustu plánů do
budoucna. Laťku máme nasazenu dost vysoko, uvidíme, jak nám bude dál přát štěstí.
Naše obec zaznamená i rozsáhlé změny i v důsledku výstavby retenční nádrže Nové
Heřminovy. Koryto řeky bude rozšířeno místy na 15 m , podél toku budou vystavěny
ochranné hráze a valy, některé objekty budou nuceny ustoupit úpravě toku. V průběhu
prezentace, kterou organizovalo Povodí Odry s. p., byl dáván mimořádný zřetel na
ochranu přírody a krajiny s maximální snahou o zachování jejího vesnického rázu.
Přibližně na rok 2011 je plánována výstavba obchvatu obce Zátor a následně budou
probíhat úpravy toku řeky tak, aby bylo v roce 2016 vše hotovo a mohla započít stavba
nádrže. Projekční práce by měly být hotovy do konce roku 2009. Občané, kterých se
bude úprava toku dotýkat budou podrobně a včas informováni. Realizace opatření bude
na bedrech Povodí Odry s. p. a investici bude zajišťovat Ministerstvo zemědělství ČR,
obchvat obce Zátor pak Ředitelství silnic a dálnic , finanční zajištění přes Ministerstvo
dopravy ČR. Pokud budete mít zájem o podrobnější informace, máme na OÚ k dispozici
studie proveditelnosti k nahlédnutí. Povodí Odry s. p. bude mít zřízenu zákaznickou linku,
o které budete rovněž informováni.
Zprávy z farnosti
Milí přátelé.
Jistě vám neuniklo, že tento rok byl tady se mnou na faře místo volontérů jáhen Klement
Rečlo. Přišel k nám až z Košic a byl tady vlastně na takové praxi před kněžským
svěcením. Měl na starosti vždy ve čtvrtek volnočasové aktivity pro děti, které na faru
docházely, pomáhal ve škole při různých akcích a také navštěvoval starší a nemocné
občany. Myslím, že vy, kteří jste ho znali, mi dáte za pravdu, že se osvědčil a proto mohl
být 28.6. 2008 vysvěcen v ostravské katedrále na kněze. Ze Zátoru jel na tuto velkou
událost autobus a tak jsme mnozí mohli být přitom.Ti kteří nemohli do Ostravy měli také
příležitost prožít krásnou slavnost o den později v neděli 29.6., kdy byla v našem kostele
slavnostní primiční mše nového kněze Klementa Rečla. Primiční se nazývá proto, že je to
první mše, kterou samostatně slouží. Kostel byl krásně vyzdoben, byl plný lidí a přijelo
také mnoho kněží. Byli zde i dva kněží z Košic, z jeho rodiště. Kázání při mši pronesl
spirituál olomouckého kněžského semináře Jan Szkandera. Po mši a děkováních to však
neskončilo. Člověk nemá jen duši, ale i tělo a tak jsme se přesunuli na farní zahradu, kde
se u výborného opékaného prasátka, čepovaného piva a Tokajského vína sedělo
povídalo a zpívalo až do pozdních hodin.Byl to opravdu slavný a radostný den, ale
zároveň i trochu smutný, protože se Klement ze Zátorem tímto rozloučil a odchází na své
první kněžské místo do Staré Vsi nad Ondřejnicí. Do Zátoru však přichází po něm na
praxi další jáhen Ján Bujňák pro změnu také z Košic :-) a tak budeme na faře
v mezinárodní spolupráci pokračovat. Děkuji všem, kdo jste přišli a především vám, kteří
jste s touto slavností pomohli. Prosím vás také o modlitbu za Klementa, ať se mu na
jeho dalším místě daří a také za nového jáhna, aby se mu u nás líbilo a úspěšně
pokračoval v započatých aktivitách. Přeji vám hezké prázdniny a žehnám vám na vašich
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Důležité informace
Upozorňujeme všechny občany na zákaz pálení anorganických látek ( pneumatiky, oleje, umělé hmoty,
barvy, matrace…) jednak ve volné přírodě a také ve svých kotlích a krbech. Mějte na paměti, že ničíte
životní prostředí svým sousedům, ale také sobě!! Pamatujte, že především Vaše zdraví je to nejcennější
co máte!!
Prosíme také o ohleduplnost - zanechejte činností hlučných – kosení trávy křovinořezem, sekačkou,
řezání dřeva motorovou pilou apod. o nedělích – vždyť neděle je jediný den, kdy má tělo i duše po
celotýdenní práci odpočívat!
Výpis Usnesení č.III/2008 ze zasedání ZO Zátor
konaného dne 05. 05. 2008 v 18.00 hod v sále KD Zátor
Schválení opatření obecné povahy Územního plánu obce Zátor.
Zastupitelstvo obce Zátor, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění zákona č. 68/2007 Sb., (stavební zákon, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydává čj.: 133/05/2008 ze dne 05. 05. 2008 opatření
obecné povahy – Územní plán Zátor.
Schválení závěrečného účtu a zprávy auditora DSO Loučka.
Schvalujeme závěrečný účet a zprávu auditora Dobrovolného svazku obcí Loučka a to bez výhrad. Zpráva auditora a závěrečný účet
tvoří přílohu č. 1 usnesení.

Výpis Usnesení č. IV/2008 ze zasedání ZO Zátor
konaného dne 23. 06. 2008 v 18.00 hod v sále KD Zátor
Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ.
Schvalujeme výše uvedenou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku obce Zátor parc.
č. 583/4 a 583/14 v k.ú. Zátor, obec Zátor – akce – výstavba 8 RD na brantické ulici.
Schválení záměrů prodeje pozemků
Schvalujeme záměr prodeje : kat. území Zátor pp 2151, 175/4, část 421/1
v k.ú. Loučky u Zátoru pp 92/2, 92/8. Parcela 155/17 v ú. Loučky u Zátoru bude řešena až po majetkovém
vypořádání s Povodím Odry v souvislosti s protipovodňovými úpravami.
Schvalujeme prodej pozemků : část parcely 418/1 v kat.území Zátor panu Jiřímu Čudkovi, SPC N/57, 794 01 Krnov
za cenu 50 Kč/m2 a doprovodné náklady.Výměra převáděného pozemku bude určena podle geometrického plánu.
Starostka se zmocňuje k podpisu kupní smlouvy. Část parcely je v nájmu paní Jany Trpišovské – nutná dohoda.
Část parcely 287/1 v kat. území Zátor manželům Lukáši a Romaně Střížovým, Zátor 129, PSČ 793 16 za cenu 50,Kč/m2 a doprovodné náklady . Výměra převáděného pozemku bude určena podle geometrického plánu. Starostka se
zmocňuje k podpisu kupní smlouvy.
Schválení rozpočtových opatření
Příjmy: 4.432.000,- Kč
Výdaje: 8.432.000,- Kč
Financování: 4.000.000,- Kč
Schválení výsledku hospodaření obce za rok 2007.
Schválení zprávy auditora za rok 2007.
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2007 včetně zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá
toto opatření:
l.Při schvalování závěrečného účtu bude obec postupovat dle sdělení auditora a závěrečný účet bude schvalovat s výhradami dle
§ 17 odst.7 písm.b)zákona č.250/2000 Sb.Také bude zřejmé,že výkaz Fin 2 – 12 M je nedílnou součástí závěrečného účtu. Bude
obsahovat finanční operace fondu a příspěvkových organizací. Termín: červen 2008
2.V souvislosti s rozpočtovým procesem bude kladen ještě větší důraz na ustanovení § 15 odst.l zákona
č.250/2000 Sb.
Rozpočtový výhled na další léta bude rozpracován více na strukturu příjmů a výdajů. Termín: Průběžně.
3.V souvislosti s účtem 901 – fond dlouhodobého majetku budou zohledněny závazky související s pořízením dlouhodobého
majetku ( případné úvěry) . Zaměříme se na účet 965-saldo příjmů a výnosů, tak, aby se rovnal pohledávkám. Termín: září 2008
4. Oblast pozemků budeme řešit po vyhlášení komplexních pozemkových úprav.
Schválení výsledků interních auditů ZŠ, MŠ, obec
Schvalujeme výsledky interních auditů s tím, že byla učiněna opatření k odstranění drobných nedostatků. Vážná pochybení nebyla
zjištěna.
Schválení žádosti o navýšení příspěvku - SK Zátor.
Schvalujeme navýšení příspěvku SK Zátor o 20 tis. Kč – nákup dresů a akustického amplionu.
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Schválení změnu odpisového plánu ZŠ Zátor.
Schvalujeme změnu odpisového plánu ZŠ Zátor, celková výše odpisů činí 457.319,- Kč ) navýšení – rekonstrukce šaten v částce
647.550,- Kč).
Neschválení rekonstrukce kotelny hasičská zbrojnice.
Neschvalujeme rekonstrukci kotelny budovy hasičské zbrojnice firmou Teplo Rýmařov s. r. o. v částce 396.205,86 Kč. ( částka bude
započtena oproti nájmu na dobu 15 –ti let). Přechod z tuhého paliva na zemní plyn. Důvod. Havarijní stav kotelny.
Schválení zhotovitele stavby „ Zateplení obvodového pláště a výměna výplně otvorů ZŠ Zátor“.
Schvalujeme firmu STAFI CZ s. r. o., Krnov, kterou navrhla komise pro výběr nabídek jako vítěze výběrového řízení. Starostka obce
je oprávněna podpisem smlouvy. Částka kompletní rekonstrukce činí 12.804.590,- Kč včetně DPH.
Schválení přijetí dotace z MŽP ČR stavby „ Zateplení obvodového pláště a výměna výplně otvorů ZŠ Zátor“.
Schvalujeme přijetí dotace na výše uvedenou stavbu a to ve výši:
6.417.043,- Kč dotace z FS
377.473,- Kč dotace z SFŽP
377.473,- Kč podpora z SFŽP
Celkem : 7.171.989,- Kč
Starostka obce je oprávněna podpisem smlouvy s fondem.
Schválení úvěru od KB a. s. „ Zateplení obvodového pláště a výměna výplně otvorů ZŠ Zátor“.
Schvalujeme úvěr ve výši 4 mil. Kč na zajištění finančního krytí výše uvedené akce.
Schválení finančních prostředků na zajištění inženýrské činnosti „ Zateplení obvodového pláště a výměna výplně otvorů ZŠ Zátor“.
Schvalujeme inženýrskou činnost po dobu výstavby – pan Ing. Danko – 40 tis. Kč, stavební dozor pan Pavel Vácha – 137.881,- Kč.
Starostka obce je oprávněna podpisem smluv s dodavateli činností. Náklady na inženýrskou činnost jsou uznatelnými náklady
projektu.
Schválení odpisu nedobytné pohledávky.
Schvalujeme odpis nedobytné pohledávky ve výši 34.614,- Kč a 4.077,- Kč. Pohledávka bude dále vedena na podrozvahovém účtu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
ZŠ poslední zvonění
5833,- Kč
ZŠ ceny dopravní soutěž 3690,- Kč
MŠ vyřazování dětí – skákací hrad 2000,- Kč
Hasiči hra Plamen 2994,- Kč
Hasiči Memoriál Ladislava Kačmarčika 3000,- Kč
Zprávu o četnosti vlakové osobní přepravy
Vymáhání pohledávek – bytové hospodářství – uznání dluhu (splácení), soudní vymáhání.
Výsledek kontroly hospodaření v lesích.
Rozpočtové opatření č. 4/2008
Příjmy: 65.690,- Kč
Výdaje: 65.690,- Kč ( bytové hospodářství, lesy, požární ochrana..)
Rekonstrukce kotelny hasičská zbrojnice – tuhá paliva – Benešov H. Benešov.
Převody pozemků nebo odkupy od PFČR – parc. 944/11 a LČR- parc. 945/1 obojí v k.ú. Loučky u Zátoru – bývalý náhon –
vypořádání s občany.
___________________________________________________________________________________________

Kulturní okénko
Letní kino zase u nás!
Promítat se bude na oválu za školou, občerstvení zajišťuje JSDH Zátor, pro případ deštivého počasí
máme připraveno zastřešení.

9. středa
10. čtvrtek
11. pátek
12. sobota
13. neděle

21.30
21.30
21.30
21.30
21.30

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Těšíme se na Vás!
ZÁTOR 7. 7. - 13. 7. 21.30 hodin
BOBULE – ČR – letní komedie
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY – USA – dobrodružný film
IRON MAN – USA – akční sci-fi
SPEED RACER – USA – dobrodružný/akční film v českém znění
LETOPISY NARNIE : PRINC KASPIAN – USA – dobrodružný/fantasy film
v českém znění

Zase bude Eldorádo!!!
Den plný her pro děti i dospělé
Kdy? 26. července 2008 od 13. 00 hod
Kde? Na fotbalovém hřišti ZátorBohatý program: Projížďky na koních, ukázky umu místních i profesionálních
hasičů, seskoky padákem, hry pro děti, fotbalové utkání místního fotbalového mužstva proti ženám, kolotoče,
bohaté občerstvení zajištěno, večer diskotéka pro mladé
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MO ČCK Zátor zve všechny občany na besedu MUDr. Aleny Húskové „Život s cukrovkou“
V pondělí dne 14. července 2008 od 17. 00 hod v sále Kulturního domu Zátor.
Nejrozšířenější civilizační nemoc může potkat i Vás.
Vstup zdarma a změření krevního tlaku a hodnot krevního cukru také zdarma.

Co se dělo a co chystají v základní škole
Konečně prázdniny.
Prázdniny jsou skvělá věc. Kdo je asi vynalezl? V Česku se o nich začalo mluvit už v dobách Jana Amose Komenského. Definitivně
však prázdniny zavedla až Marie Terezie spolu s povinnou školní docházkou. Ostatně když se zavedla povinná docházka, mnoho
rodin proti tomu protestovalo. Jejich hospodářství totiž rázem přišlo o dětské pomocníky. V r. 1784 bylo rozhodnuto, že se prázdniny
posunou ze září a října na červenec a srpen. A proč výběr prázdnin padl na dva nejteplejší měsíce roku? Na školu už bylo moc vedro
a také bylo potřeba pomáhat v hospodářství, říkají historici. Žádná škola, orat budeš!
Co na tom, jaké byly v historii! Důležité je, že jsou právě teď a tady. Tak ať jsou co nejkrásnější a přinesou každému splnění právě
těch jeho představ.
Prázdniny obvykle znamenají pracovní ruch ve školách. Letos se tato pravda u nás naplní vrchovatou měrou. Bude totiž provedena
kompletní rekonstrukce obvodového pláště všech budov, včetně výměny oken, zateplení a fasády. Nebude to rozhodně jednoduché,
ale všichni věříme, že zahájení školního roku stihneme včas. Ale to není zdaleka všechno. Za školou vznikne víceúčelové hřiště.
A nejdůležitější nakonec. Školní jídelna se opravdu bude stavět!
Ještě před krátkým časem patřily tyto úvahy do oblasti snů. Když mám napsat čirou pravdu, byla to spíš černá můra, která nás
trápila v bezesných nocích. Proto chci, aby se černé na bílém uvedlo, že je to zásluha paní starostky, které se podařilo získat na to
všechno peníze. Děkujeme za tu spoustu času a úsilí, které těmto projektům věnovala. Nejen pro školu, ale pro celou vesnici to
bude ohromný přínos.
Jana Kadlčíková
___________________________________________________________________________________________________________

Co se dělo a co chystají v mateřské škole
Zpravodaj červen 2008
Už jde léto, už jde léto, už k nám jedou prázdniny, v lese pro nás dozrávají jahody a maliny. Těšíme se na sluníčko, na čvachtání
u vody , s mámou , tátou, taky s pejskem užijem si přírody…..
Ano, konec školního roku a s tím i prázdniny jsou tady. Můžeme bilancovat a hodnotit rok minulý a připravovat se na školní rok
nový. Z naší školky odchází do základní školy 19 dětí a zapsáno pro příští školní rok je 18 dětí. Stav přijatých dětí k 1.9.2008 do
našeho zařízení je tedy 49 dětí/kapacita zařízení 50 dětí/. Tzn. , že jedno místo je tedy ještě volné . Jak však víme ze z minula ,
během prázdnin se určitě obsadí nějakým přistěhovaným dítětem či dítětem, kterého maminka se narychlo dočkala pracovního
místa. Všech 19 dětí , které odchází do ZŠ Zátor byly v pátek 20.června „vyřazeny z MŠ „ tzv. slavnostním šerpováním“. Určitě na
toto odpoledne hned tak nezapomenou, stejně jako všichni , kdo do areálu MŠ v pátek 20.6.2008 odpoledne zavítali. Odcházející
děti obdrželi kromě šerp , pamětní listy a knihy a pak měli možnost společně se všemi dětmi svézt se na jednom ze tří koníků,
zaskákat si ve skákacím hradu, zasmát se s klaunem Alešem, či něco vyhrát v kole štěstí. Kdo nevydržel sedět a bavit se, mohl
společně se svými rodiči využít parketu MŠ a vybít svou energii tancem v doprovodu oblíbené hudby. Všichni měli dobrou náladu
nejen proto, že se výborně bavili , že mohli ochutnat samé dobroty od zmrzliny až po ražničí, ale i počasí všechny naladilo na
pohodovou a přátelskou notu. Prostě zase Zátoráci ukázali, že se umí bavit a věnovat svým nejmenším. Stejně jako Vánoční svícení
MŠ , stala se i Zahradní slavnost MŠ tradicí a moc děkujeme všem za podporu. Děkování není nikdy dost a jelikož k tomu ani nebyl
na slavnosti prostor, dovolte, abych prostřednictvím tohoto zpravodaje poděkovala za pomoc při realizaci akce a sponzorování akce
nejen perfektním zaměstnancům školy, ale všem níže zmíněným rodičům, osobám a firmám.
Dovoz a odvoz laviček-p..Procházka R , Štefek ,Bartkovský,Fajtl ,Theinert, Jahn z fary. Příprava ražničí –p.Hruzíková M., Bajtková,
Tkáčová, Dostálová M., Kořínková M., Havířová, Krušinová. Prodej piva-p.M.Čtvrtka, Jemelka M. P.Kořínek Vladimír věnoval knihy
pro předškoláky. p.Synková – natáčení na video - kazeta MŠ - Němcová Jana – potraviny , 3 ceny do kola štěstí dospělých - Firma
Agrozat Zátor - uzenářské výrobky na ražničí a párek v rohlíku, cenu do kola štěstí, odvoz a dovoz laviček / zajištění dopravy/- Iktus
Zátor- taburet do kola štěstí, Potraviny Kamila Barčuková - velká cena do kola štěstí dospělých-Obec Čaková – dar 1.500,-Kč
/ uhrazen Klaun/-Obec Zátor - uhrazeno skákání všech dětí ve skákacím hradu – 2.000,-Kč , vysečení okolí MŠ a pozemku pro
vyjížďky na koni. Zelenina Hymon Milotice- darování potravin-zeleninová obloha k ražničí, zelenina na ražnič í- SVA-Ti Dolní
Benešov- hořčice, kečup, olej na přípravu ražničí a párků v rohlíku.-Firma Daněk Třemešná - dovoz a prodej potravin a zmrzliny Dalibor Vávra – zajištění a dovoz piva a chlazen . -P. Štefek a Bartkovský - chystání zahrady – Koně - vození dětí slečna
Matějáková, Prášilová, Němcová K.-Sokol Zátor- zapůjčení laviček , stolů, židlí.
Mateřská škola bude v provozu pro všechny děti i o prázdninách a to od 30. 6. 2008 do 4. 7. 2008 a od 25. do 29. srpna 2008. Od
7. 7. 2008 do 24. 8. 2008 /tj.7 týdnů/ bude mateřská škola z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena. Nový školní rok začne 1. 9.
2008. Vyrovnání přeplatků za děti, které odejdou do ZŠ a platba poměrného dílu školného a stravné za prázdninové měsíce bude
v MŠ probíhat v pondělí 15. září 2008 v MŠ. Všichni věříme a doufáme, že příznivé počasí, které nás letos doprovází, vydrží i nadále
a také prázdninové měsíce budou jen samé slunce, a s tím spojené jen ty nejkrásnější zážitky. Za zaměstnance mateřské školy
v Zátoru Všem krásné léto přeje ředitelka MŠ Zátor 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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