ZÁTORSKÝ
ZPRAVODAJ 2012/52

zázemí

pro

fotbalové

občerstvení,
plochy.

včetně

Realizaci

rekonstrukce
předpokládáme

v průběhu let 2013 – 2015. Samozřejmě je
podmíněna naší úspěšností v dotační politice státu.
Nyní čekáme na výsledek jednání o přidělení dotace
z Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy
na „Rekonstrukci sportovního areálu u ZŠ Zátor“.
Nezapomínáme ani na infrastrukturu. V letošním
roce bude realizováno prodlouţení vodovodu
„brantická ulice“, „v Loučkách“ a „nad úřadem“.

Váţení spoluobčané,
Mám milou povinnost Vám oznámit, ţe jsme byli
opět úspěšní. Získali jsme dotace na realizaci
protipovodňových

opatření,

tedy

na

instalaci

digitálních hlásičů výšky hladiny vody v řece
Opavě a na realizaci bezdrátového rozhlasu pro
obce Čaková, Zátor, Brantice v rámci sdruţení DSO
Loučka ve výši 6 milionů Kč z Operačního
programu ţivotní prostředí.
Další dotaci z ROP Moravskoslezsko ve výši 5,5
milionů Kč se nám podařilo získat na opravu
kostela Nejsvětější Trojice v Zátoru. Investorem
bude Římskokatolická farnost a obec Zátor je
partnerem projektu, v jehoţ rámci bude realizováno
osvětlení

hřbitova.

Realizaci

předpokládáme

v průběhu roku 2013. Máme velkou radost, ţe
i v dnešní nelehké době jsme se prosadili.
Moţná rádi uslyšíte, ţe připravujeme další projekty.
Probíhají přípravy na „Rekonstrukci objektu bývalé
školní jídelny na víceúčelovou budovu“. Máme
v úmyslu v objektu zřídit ordinaci lékařů, knihovnu,
učebnu výtvarné výchovy a učebnu pro krouţky
(Brontosauři, Batoláček).
Zároveň

chystáme

„Rekonstrukci

fotbalového

areálu“. V nové budově budou sídlit sportovci
společně s našimi hasiči. Zabýváme se úvahou
zřídit zde moderní posilovnu, saunu, klubovnu,
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Chceme opravit další část místních komunikaci
a investovat do prodlouţení veřejného osvětlení
na „brantické ulici“. Investujeme, přestoţe příjmy
do rozpočtu obce (zejména daňové) jsou na nejniţší
úrovni

za

posledních

5

let.

Proto

budeme

do budoucna nuceni realizovat i některá méně
populární opatření ve snaze zajistit aspoň část
investičních zdrojů. O majetek nám svěřený se
musíme nejen starat s péčí řádného hospodáře, ale
také jej zvelebovat tak, aby ţivot v naší obci byl co
nejpříjemnější.
A teď trochu ze ţivota: V letošním roce máme
omezený počet pracovníků na údrţbu obecních
prostranství. Proto Vás prosím o maximální
ukázněnost. Bohuţel Zátoráček je po loňském
generálním úklidu opět plný odpadků, autobusové
zastávky nám také nedělají ţádnou čest. K těmto
nešvarům se přidal ještě další fenomén 21. století
a tím je obliba domácích mazlíčků, zejména pejsků.
Ale bohuţel málokterý pejskař sebere výkal po
svém psíčkovi, málokdo zabezpečí řádně svoji
nemovitost funkčním oplocením, aby mu jeho
miláček neutekl za hárající se fenkou. Lásku
ke zvířeti neprojevujeme jen tím, ţe se s ním
mazlíme, ale ţe jsme ochotni po něm i uklidit
a řádně se o něj starat. Na posledním zasedání

Zastupitelstva obce Zátor jsme tento problém
z popudu veřejnosti řešili. Veřejná vyhláška existuje
jiţ spoustu let. A nyní je na kaţdém z nás, jak se
k problému postavíme. My všichni svým chováním
ovlivňujeme vzhled a chod naší obce. Mějme
na paměti staré pořekadlo „Nečiň druhým to, co
nechceš, aby oni činili tobě“.
Ing. Salome Sýkorová, starostka
Zpráva ze zasedání ZO
Zasedání ZO se konalo 11. 04. 2012 v 18 hodin
v sále KD. Zastupitelstvo se sešlo v plném počtu 9
členů. Zasedání vedla starostka obce Ing. Salome
Sýkorová.
ZO schvaluje:
1. záměr prodeje pozemků.parc. č. 230 v kat. území
Zátor a záměr prodeje části pozemku 684 v kat.
území Loučky u Zátoru.
2. prodej pozemků parc. č. 773/2 ost. pl. 7m2, 774/3
ost. pl. 481 m2, 856/2 11m2 v kat. území Loučky
u Zátoru paní Ing. Salome Sýkorové bytem Loučky
191 Zátor 793 16 za cenu sloţenou z ceny dle
znaleckého posudku + doprovodné náklady.
Místostarosta obce MUDr. Pavel Adam se pověřuje
podpisem smlouvy.
Prodej pozemku parc. číslo 1096 ost. pl. o výměře
1899 m2 v kat. území Zátor do podílového
spoluvlastnictví panu Petr Baczke bytem
Rooseweltova 20 Krnov a paní Dagmar Němcová
bytem Zátor 181 za cenu sloţenou z ceny 300,Kč/m2 + doprovodné náklady. Starostka obce se
pověřuje podpisem smlouvy.
Prodej pozemku parc. č. 554 zahr. o vým. 2094 m2
pro nabyvatele Daniel Němec Zátor 172 za cenu
sloţenou z ceny dle znal. posudku + doprovodné
náklady. Starostka obce se pověřuje podpisem
smlouvy.
3. zřízení věcného břemene s fa VaK Bruntál, a. s.
bezúplatně
(prodlouţení
vodovodu
lokalita
brantická, nad OÚ, oprava vodovodního řádu nad
OÚ, aj.,)
4. rozpočtová opatření ve výši:
příjmy: 622.150,-Kč
výdaje: 622.150,- Kč
Rozpočtové opatření č. 1 je přílohou usnesení.
5. Rozhodnutí o vyhlášení konkurzu na místo
ředitele(ky) MŠ Zátor.
Ředitelka MŠ Zátor paní Zdeňka Vávrová bude
potvrzena od 1. srpna 2012 ve funkci, a to na dobu
určitou v délce trvání pracovního poměru 6-ti let.
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6. podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o sdruţení
finančních prostředků na výstavbu veřejného
vodovodu v obci Zátor – Dohoda o nahrazení
závazku. Lhůta pro vydání akcií se prodluţuje do
června 2015. Starostka obce je pověřena podpisem
dohody.
7. povolení výjimky z počtu ţáků tříd MŠ Zátor pro
rok 2012/13 dle § 2 odst. 2 vyhl. MŠMT č. 14/2005
Sb.. z počtu ţáků v 1. třídě z 24 na 28 a ve druhé
třídě z 24 na 27. Navýšení nebude na újmu
vzdělávacího procesu.
8. mimořádný příspěvek MŠ Zátor ve výši 10.000,Kč na realizaci akce „Odpoledne pro seniory“,
k příleţitosti 65. výročí zaloţení MŠ Zátor.
Vyúčtování akce bude předloţeno starostce obce.
9. výpověď Servisní smlouvy č. 4060S/09/230 s fa.
IMPROMAT CZ spol. s. r. o. ze dne 10. 06. 2009.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Zpracování PD „Rekonstrukce budovy SK Zátor,
rekonstrukce fotbalového hřiště“
- Zpracování PD „ Změna účelu uţívání bývalé
školní jídelny“
- Příspěvek Sdruţení Polárka ve výši 8.000,- Kč
- Předloţenou zprávu finančního výboru
o provedené kontrole.
- Předloţenou zprávu kontrolního výboru
o prošetření stíţnosti ředitelky MŠ Zátor.
Mateřská škola
Jaro, jaro, jaro uţ je tu , sníh se mění na sněţenky,
slunce sype z peněţenky na zem tisíc zlatých
dukátů…
Jak by bylo krásně kdyby to tak bylo nejen v textu
písně , ale bohuţel skutečnost je zatím jiná. Ráno
mrazíky, sněhové přeháňky, chladno po celý den.
Ale my všichni v mateřské děláme maximum pro
to, aby se i tyto deštivé a chladné dny proměnily ,
alespoň v prostorách naší školky, v dny hřejivé,
slunečné a pohodové.
Jarně jsme vyzdobili třídy i další prostory školy
krásnými dekoracemi a především výrobky našich
dětí. Veselá kuřátka, hnízdící čápi, kytičky kočiček
, zlatého děště ,ale i koláţe „Jarní klíče „vystřídaly
vše velikonoční .
Jednou z dalších důleţitých jarních událostí ,je
pravidelně v naší školce také oslava Dne
Země.Letos jsme si rozšířili materiál k tomuto dni
také knihami a encyklopediemi z místní knihovny,
kterou jsme s dětmi II.třídy Sluníček navštívili
19.května.Samotný Den Země proběhl v obou
třídách
MŠ
především
tvorbou
výrobků
z odpadového materiálu,malovaly jsme kamínky,
znázorňovaly hrou koloběh vody v přírodě,

sestavovaly obrazce z PET víček a vyráběly
zvířátka z odpadového materiálu.
V sobotu 21.dubna jsme se setkali s našimi příštími
„ klienty Vítáním nových občánků na obecním
úřadě.
V pondělí 23.dubna se budou jiţ tradičně nejen děti
z MŠ , ale dle zájmu rodičů děti z celého Zátora
a okolí fotografovat.
Ve čtvrtek 26.dubna 2012 se zase budeme učit my
všichni zaměstnanci MŠ a to resuscitaci a první
pomoc v kurzu, který nám zdarma zajistila v rámci
školení ČČK paní Gajdošová Libuše .Tímto jí
velice děkujeme.
V pátek 27.dubna se proměníme ,děti i personál
školy, jako kaţdým rokem v Čarodějnice. Celé
dopoledne budeme čarovat a soutěţit na naší
krásné loni zrekonstruované zahradě či v případě
nepříznivého počasí ve třídách.
A to uţ tu bude konec dubna a na to uţ na zaklepe
nejkrásnější měsíc v roce, měsíc lásky, Květen
a s ním i několik důleţitých radostných okamţiků
v činnosti školky. Dne 3.května 2012 se zase
budeme spolu s pejsky z Liptáně učit, jak se chovat
při setkání s pejskem jak jej krmit, vychovávat
apod.
Jaro jsou pro nás vlastně samé krásné dny i kdyţ je
zima a prší, a ten nejkrásnější je určitě ten, kdy
můţeme být s našimi maminkami a dát jim dáreček
, třeba v podobě malého vystoupení. Takto přivítají
v MŠ maminky babičky a hosty na školní besídce
ke Dni matek děti I.třídy Koťátek v úterý dne
15.5.2012 od 15.00 hod. a dne 16.5.2012 od 15.00
hod.předvedou připravený program maminkám
a babičkám děti II.třídy Sluníček.
17.května si zahrajeme všichni ve školce na kapelu
v připravovaném programu „Co Čech to muzikant“
a pak uţ přijdou noví kamarádi , kteří budou MŠ
navštěvovat od září 2012.
Ve středu 23.dubna bude totiţ v mateřské škole
probíhat Zápis nových dětí
pro školní rok
2012/2013.Uţ teď je o umístění v naší mateřské
škole k naší velké spokojenosti velký zájem
a s určitostí můţeme říci, ţe kapacita 55 dětí bude
opět neplněna. Zápis bude probíhat dopoledne
a odpoledne a vše bliţší bude včas sděleno
na plakátcích ,stránkách školy na
internetu
www.mszator.cz, a místním rozhlasem.
Pak uţ se budeme všichni připravovat a chystat
druhou velkou školkovou akci tohoto školního
roku a to akci k oslavě 65. výročí zaloţení
Mateřské školy v Zátoru, a to“ Odpoledne pro
seniory“. Akce je určena
všem našim
spoluobčanům nad 65 let/ muţům i ţenám/ a bude
probíhat v neděli 27.května 2012 od 14.00 hod.
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v KD v Zátoru. V rámci překvapení můţeme jen
sdělit , ţe na akci vypomůţe mateřské škole
s programem , základní škola a účinkující z Krnova.
Finanční záštitu nad akcí převzala obec Zátor.
Dnes nikdo nevíme, jak se tato , věřme tomu, nová
tradice v obci ujme, ale prozradím za všechny
z MŠ, ţe bychom si přáli a je naším záměrem ji co
5 let, vţdy na výročí MŠ, opakovat. Připomínáme ,
ţe všichni senioři, kterých se akce týká, dostanou
pozvánky domů.
Ano a poslední den května bude patřit našim
nejmenším. Ve čtvrtek 31.května2012 se celá
školka vypraví na tradiční Výlet do ZOO za
zvířátky. Pojedeme do Olomouce , kde jsme byli uţ
loni a dětem jsme slíbili, ţe se tam ještě podíváme.
Další akce nás uţ čekají v posledním školním
měsíci před prázdninami a jsou to:
28.5.2012 v 8.30 hod. pohádka O Kubíkovi a Terce
5.6. 2012 dopoledne fotografování dětí na tablo
a společné foto tříd.
11.6.2012 O cestování přijede zahrát Divadélko
Smíšek 20.6.2012 proběhne v MŠ poslední
barevný,tentokrát Ţlutý den. 21.6.2012 od 15.00
hod. se rozloučíme s dětmi, které půjdou do
základní školy a jejich nebliţšími na slavnostním
tradičním šerpování s překvapením a pak uţ budou
prázdniny.
Mateřská škola bude v době hlavních prázdnin
uzavřena stejně jako loni pouze 5 týdnů a to v době
od 16.7.2012 do 19.8.2012.
V souvislosti s blíţícím se koncem školního roku
chci velmi poděkovat všem rodičům našich dětí
za perfektní spolupráci a také za aktivitu,zájem,
podporu, kladná ocenění
a ochotu pomoci při
konání akcí mateřské školy a také při zkrášlování
a budování naší krásné školičky .
Vám všem , občanům Zátora přeji, ať uţ jsou ty
příští jarní dny deštivé či studené, ať je proţijete
v hřejivé pohodě, lásce a především ve zdraví.
Za děti a zaměstnance Mateřské školy v Zátoru
Zdeňka Vávrová, ředitelka MŠ
Evaluace – „Návštěva knihovny v Zátoru“
„Co je kníţka?
Je to ţivá bílých listů hromádka.
V ní si všechno hraje, zpívá,
ptáci, děti, zvířátka.“

S paní knihovnicí jsme se na závěr vyfotografovali
,zapůjčili jsme si rovněţ dvě knihy, týkající se
blíţících Velikonoc a uţ víme, ţe jsme v knihovně
nebyli naposledy. Vţdyť ke kaţdému tématu našeho
týdenního plánování v rámci školního vzdělávacího
programu je v knihovně tolik potřebného a je třeba
tohoto vyuţít.

V úterý 20. 3. 2012 v rámci Března- měsíce knihy
jsme s dětmi II. třídy „Sluníčka“ navštívili
zátorskou knihovnu, která se nachází na Obecním
úřadě v Zátoru. Většina dětí zde byla, jak jsme
zjistili, poprvé. S dětmi jsme si ve školce před
plánovanou návštěvou knihovny hráli na knihovnu,
kdy si děti půjčovaly podobným systémem, jako ve
skutečnosti knihy, a to cíleně pohádky českých
autorů, které si přinesly z domu.Víme, ţe je
nezbytné dětem od narození vztah k literatuře
vštěpovat, a tak máme i v naší MŠ v rámci
zajištění čtenářské gramotnosti zřízenu knihovnu
pro děti
a v rámci ŠVP také denně před
odpočinkem
čteme dětem pohádky a dětské
příběhy.
Děti uţ znají pojem spisovatel a ilustrátor, jména
některých autorů dětských knih, jako paní Boţena
Němcová či Karel Jaromír Erben.
Návštěva
místní
knihovny
děti
zcela
ohromila.Tolik kníţek najednou! Nevěděly, kam
dříve, ale slečna Pavlína Kadlčíková, knihovnice
místní knihovny, dětem vše trpělivě ukázala
a popsala. Děti uţ vědí, jak se označují knihy pro
děti, ať uţ próza či poezie nebo knihy naučné. Ţe
jsou jinak označeny knihy pro dospělé, ty jsou
rozděleny i podle oboru – technika, výtvarné umění,
dějiny aj. Knihy jsou seřazeny v regálech podle
abecedy. V knihovně si děti mohou zapůjčit také
dětské časopisy. Jestliţe nemají doma počítač
a internet, mohou na něm pracovat v této knihovně.
Děti si některé knihy prohlédly a vţdy je vrátily na
správné místo. Paní knihovnice dětem vysvětlila,
jak se mohou stát členy místní knihovny a jak se
knihy zapůjčují. V modelové situaci si děti zahrály
na půjčování knihy, dověděly se také, co se děje,
kdyţ někdo knihu zapomene do knihovny vrátit.
Dětem se v tak milém, teplém, útulném
a pohodovém prostředí, plném krásných obrázků
a podnětů velice líbilo.
Na dotaz, zda dětem čtou pohádky i rodiče doma,
jsme se dověděli jednoznačnou odpověď ANO
a tomu jsme velice rádi.
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Na závěr přejeme slečně Pavlínce hodně
návštěvníků a MOC za návštěvu knihovny
děkujeme.
Děti a učitelky II.třídy MŠ Zátor, Sluníčka.

Místní knihovna vás srdečně zve.

Pavlína Kadlčíková

Blahopřejeme jubilantům
Slavili v březnu:
Ţofie Puzoňová
Josef Kolář
Josefa Juřičková

ŠKOLÁCI VYNESLI ZIMU
ZE VSI. DĚKUJEME !
DĚKUJEME !

Slavili v dubnu :
Jaroslav Lant
Antonie Skřičíková
Slavili v květnu :
Barbora Štefelová
Věra Gromnicová
Jana Ţidková
Zdenka Miková

Rozloučili jsme se

Kristina Planková

KONEČNĚ OPRAVÍME ZÁTORSKÝ KOSTEL.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ZÁTORU V SOBOTU 21. 4. 2012

Není nic půvabnějšího,
než maminka s dítětem
v náručí,
a nic ctihodnějšího,
než matka v kruhu dětí.
Johann Wolfgang von Goethe
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CO NÁS TRÁPÍ ?

Občané si oprávněně stěţují na nepořádek, který
zůstává na chodnících nejen po volně
pobíhajících psech! Po svých mazlíčcích
neuklízejí ani jejich páni, kteří s nimi vyšli na
procházku. Nebo je chodí opravdu jen vyvenčit
a řídí se zásadou „Po nás potopa?“ Pořádek je
v našich silách.

rozhrnutým popelem se někde také vodil dobytek
k zajištění plodnosti. /převzato www.wikipedia.cz/.
Tato oslava má hodně společného s hasiči. Oheň se
při tradiční veselici rozdělává ve volné přírodě
a nachází se u něho větší mnoţství osob. Nachystali
jsme pro Vás a především pro Vaši bezpečnost
několik uţitečných rad. S oslavami totiţ mohou
vznikat rozsáhlé poţáry, které jsou zapříčiněny
lidskou neopatrností, proto nezapomeňte na
následující:
předem oznámit pálení: pokud bude
pálení
provádět
právnická
nebo
podnikající fyzická osoba např. organizace
disponující identifikačním číslem je na
území okresu Bruntál platné telefonní číslo
a emailová adresa na Hasičský záchranný
sbor
Moravskoslezského
kraje
–
Integrovaného
bezpečnostního
centra
Ostrava:
o Tel.: +420 950 739 814; email:
od@hzsmsk.cz, kde je nutné uvést
jednoduché specifické údaje:

TAKHLE NE ! ! !
Hasiči a pálení čarodějnic
Blíţí se závěr dubna, na mnoha místech našeho
okresu spojený s tradičním „Pálením čarodějnic“
(někde také nazývané Filipojakubská noc). Jedná se
o velmi starý a dodnes ţivý lidový zvyk. Tuto noc
se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod
jara. Noc z 30. dubna na 1. května byla vţdy
pokládána za magickou. Svátek se původně
pravděpodobně slavil o úplňku, jenţ byl nejblíţe
dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní
rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, ţe
tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický
sabat, tato noc byla jedním z největších pohanských
svátků. Lidé také věřili například v otevírání
různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých se
daly nalézt poklady. Hlavním úkolem tohoto
starého lidového svátku byla oslava plodnosti. Tuto
noc se „pálí čarodějnice“ – zapalují se ohně na
ochranu proti létajícím čarodějnicím, které
ztělesňují zlou moc. Jde o symbolickou ochranu
úrody a celého hospodářství před neúspěchem.
Popel z ohňů měl zvláštní moc pro zvýšení úrody,
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o datum a čas (od kdy do kdy bude
pálení probíhat),
o uvést přesnou lokalitu pálení (moţno
uvést i GPS souřadnice),
o mobilní telefonní číslo na osobu,
která bude u pálení přítomna a tím
i zodpovědná,
při rozdělávání ohně nepouţívejte hořlavé
látky jako je například benzín či nafta, při
podpalování hořlavých kapalin dojde
k jejich prudkému rozhoření aţ vyšlehnutí,
které můţe být příčinou nejen ošklivých
popálenin.
pečlivě si vyberte místo pro pálení, ohniště
izolujte od hořlavých materiálů a
nezakládejte jej blíţe neţ 50 m od lesních
porostů a 100 m od stohů sena či slámy.
V ţádném případě nerozdělávejte ohně ve
vysoké suché trávě, na strništi a pamatujte
i na bezpečnou vzdálenost od budov.
řádně posuďte aktuální povětrnostní situaci
(dobu od posledních větších dešťových
sráţek, směr a síla větru), plameny se
vlivem silného větru rychle přemístí
a mohou být iniciátorem zranění či způsobí
škody na majetku.
hranici z polen postavte tak, aby byla
stabilní a nehrozilo její zhroucení, při

zapalování hranice jí zapalujte rovnoměrně
po obvodu a berte v úvahu sílu větru z
důvodu různého prohoření polen a zhroucení
hranice.
Zachovávejte
bezpečnou
odstupovou
vzdálenost (podle výšky hranice), za kterou
se bezpečně mohou vyskytovat lidé, zvířata
a majetek.
zajistěte si vhodné hasební prostředky vědra
s vodou, písek, lopatu.
zkontrolujte volné příjezdové cesty pro
případný příjezd hasičů. Spolupracujte s
místní jednotkou sboru dobrovolnými hasičů
obce. Pokud nemáte spolupráci zajištěnou,
stanovte opatření proti rozšíření poţáru.
tradiční zvyk přeskakování ohně můţe
způsobit vznícení částí vašeho oděvu. Pokud
nemáte u sebe vodu či jiný hasební
prostředek, zapamatujte si pravidlo:
„Zastav se, lehni si a kutálej se!“. Pokud
na vás hoří oblečení, neutíkejte! Během či
chůzí se oheň ještě více rozhoří. Kdekoli
jste, okamţitě si lehněte na zem a zakryjte si
dlaněmi tvář, abyste chránili svůj obličej.
Válejte se, dokud plameny neuhasnou.
Válením se zamezí přístupu kyslíku
potřebného k hoření. Máte-li po ruce deku
nebo jinou vhodnou textilii, pouţijte ji k
uhašení hořícího oděvu.
Mějte na paměti moţné nebezpečí a včas mu
předcházejte!
napsal: Ing. Antonín Ušela – oddělení
prevence HZS MSK ÚO Bruntál

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
ZDARMA !!!

U P O Z O R N Ě N Í
O B Č A N Ů M
O B C E
Z Á T O R
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou
rozmisťovány takto:
1. umístění 27. dubna 2012 – u viaduktu,
u bytovek pod úřadem, u bytovek u Iktusu,
na brantické ul., u hasičské zbrojnice.
2. umístění 4. května 2012 – točna autobusu,
naproti prodejny potravin (fialová budova),
u pekárny, louka u čp. 191.
Svoz bude realizovat Van Gansewinkel HBSS - sluţby
s. r. o..

Garantované hubnutí:
www.hubnete.cz/kuncicky

INZERCE
KADEŘNICTVÍ ZÁTOR
Paní Zdeňka Jančaříková Vás zve do
svého kadeřnictví
Dětské, dámské, pánské
Provozovna: Loučky 138 (naproti parku)
Otvírací doba: úterý – pátek od 9,00 hod
do 15,00 hod
Na objednávku: 732 553 766, po dohodě
kdykoliv
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Poděkování patří všem, kteří se jakkoli podílejí na tvorbě
našeho periodika.
Zpravodaj vychází pravidelně kaţdý sudý měsíc v posledním
týdnu ZDARMA.
Do 15. dne kaţdého 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 www.zator.cz.
Zátorský zpravodaj vydává: OÚ Zátor, vychází: 1x za dva
měsíce
redakční rada: Salome Sýkorová, Jana Kadlčíková
povoleno MK ČR pod ev. č. : E14440

