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Vážení spoluobčané,
V úvodu našeho listu mi dovolte, abych se věnovala otázce , která zajímá nás všechny a
je pro nás velmi důležitá, otázce ceny vodného v naší obci. Několik řádek vloženého
vysvětlení , které může být pro mnohé nepochopitelné, vzhledem ke složitosti situace a
množství probíhajících soudních sporů, nahradím stručným sdělením – Cena vodného
v naší obci
a ostatních obcích sdružených ve společnosti VaK Bruntál a.s.
zůstává jednotná – tedy průměrná- ve výši 33,50 Kč.
Pro ty, kteří sledují pravidelně denní tisk a jsou zaplaveni různými a značně
protichůdnými informacemi nabízím stručné vysvětlení:
Dohoda o jednotné ceně vodného byla uzavřena se souhlasem obchodní společnosti
BRVOS Bruntál s.r.o., na základě jí poskytnutých kalkulací vodného rozhodných pro
výpočet jednotné ceny za dodávky pitné vody, návrh jednotné ceny vodného předložil
obcím k akceptaci provozovatel, jenž následně v souladu s touto dohodou dodával
pitnou vodu odběratelům za jednotnou cenu ve výši 33,50 Kč ujednanou Dohodou.
Provozovatel užíval a provozoval vodohospodářský majetek náležející městu Bruntál,
Rýmařov a obci Rázová na základě podnájemní smlouvy uzavřené s obchodní
společností VaK Bruntál a.s. Provozovatel vypověděl podnájemní smlouvy s tím, že ode
dne 1.7.2005 již nebude provozovat vodohospodářský majetek nacházející se ve shora
uvedených městech. Postupem provozovatele tak byly změněny okolnosti, za nichž byla
uzavřena původní Dohoda o jednotné ceně vody. Pouhá skutečnost, že provozovatel
jednostranně ukončil smluvní vztah s městem Bruntál, Rýmařov a obci Rázová
v souvislosti s užíváním a provozováním vodovodů nemá a ani nemůže mít za následek
zánik závazku provozovatele dodávat pitnou vodu odběratelům za jednotnou cenu, která
činí 33,50 Kč ujednanou Dohodou.
Ze shora uvedených důvodů účastníci Dohody trvají na tom, aby provozovatel dodával
odběratelům, kteří mají své sídlo nebo bydliště na území obcí a měst, jež jsou účastníky
Dohody, za jednotnou cenu ve výši 33,50 Kč. S ohledem k trvající závaznosti Dohody
budou odběratelé i nadále hradit za dodání pitné vody vodné ve výši 33,50 Kč. Za
předpokladu, že by provozovatel donutil odběratele pod nezákonnou pohrůžkou
omezení, či zastavení dodávek vody k hrazení vodného ve větší výši, budeme nuceni
vůči provozovateli uplatnit právo na náhradu škody, která vznikne odběratelům v
důsledku porušení smluvního závazku provozovatele dodávat vodu za jednotné vodné
ve výši 33,50 Kč.
Ing. Salome Sýkorová (starostka obce)
Důležitá

upozornění

V pátek 1. července 2005 bude zdejší pošta uzavřena z důvodu stěhování. Důchody,
které měly být vyplaceny 2. července budou vyplaceny v pondělí 4. července 2005
již v nových prostorách v budově Obecního úřadu Zátor. Provozní doba zůstává
nezměněna.
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Výměna občanských průkazů občanů ČR – Dne 31. prosince 2005 končí platnost
občanských průkazů vydaných do 31.12.1994 ( jedná se o průkazy typu knížka
s vyznačenou platností „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“,
dále
o občanské průkazy typu karta vydané od. 1.5.1993 do 31.12.1994, ve
kterých je rovněž vyznačena doba platnosti „bez omezení“). Žádost o vydání
nového občanského průkazu je třeba vzhledem k výrobním lhůtám podat
nejpozději do 30. listopadu 2005.

Důležité informace
Bezdrátový internet!!!
V současné době je již v obci Zátor v provozu bezdrátový vysokorychlostní internet BEZ NUTNOSTI TELEFONNÍ
LINKY. Přenosová rychlost je 256 kb/s. Možnost připojení všech, kteří mají zájem. Realizace připojení je možná po
dohodě do dvou dnů. Bližší informace získáte na mobilním čísle 775 199 755 nebo po domluvě na uvedené adrese:
Daniel Vávra, Loučky 132 ,793 16 Zátor
Dne 28. června 2005 v 18.00 hod v sále Kulturního domu Zátor se koná ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ZÁTOR s tímto programem: informace o ceně vodného v obci, oprava komunikace horní Zátor, přezkoumání
hospodaření obce za rok 2004, výstavba přemostění Loučky, ostatní.
Probíhající komplexní pozemkové úpravy v obci
Upozorňujeme občany obce, že probíhají v katastrálním území Zátor a katastrálním území Loučky u Zátoru Komplexní
pozemkové úpravy. V rámci zaměřování pozemků dochází k umisťování dřevěných orientačních kolíků na pozemky
soukromých vlastníků. Prosíme Vás o porozumění a trpělivost. V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na Ing.
Josefa Albrechta místostarostu obce a to v pondělí a středu v době od 8,00 hod do 12,00 hod. Zaměření provádí
geodetická a projekční kancelář GEOPLAN, Jurečkova 36, 746 01 Opava . Finanční prostředky na akci jsou
poskytovány Ministerstvem zemědělství ČR.

Otázky a odpovědi
V tomto okénku odpovíme na všechny Vaše otázky, budeme reagovat na Vaše přání a připomínky. Pro ty, kteří
nemohou úřad navštívit osobně, nabízíme tel. spojení – 554645125 a pro občany, kteří mají přístup k internetu naši
e-mailovou adresu – obec.@zator.cz. Dotazovat se můžete i písemně na adresu Obec Zátor, Zátor 107, 793 16 Zátor.
Informace můžete získat také na internetových stránkách obce: www.zator.cz

Co se dělo a co nového v naší škole?
Vážení občané.
Děkujeme vám za pomoc při sběru starého papíru. S vaší podporou se dětem podařilo nasbírat 5 972,5 kg. Učí se šetřit
životní prostředí a hospodařit s penězi, které vydělali vlastníma rukama a které se použijí na zkvalitnění vybavení tříd.
Hned v září ve sběru pokračujeme. Mezitím žáci prožijí dva dlouhé prázdninové měsíce. Doufáme, že budou teplé
a slunečné.
Děkuji všem, kteří přispěli k tomu, že se nám v letošním roce podařilo udělat tolik práce. Děkujeme zřizovateli, který
nám zajišťuje v porovnání s jinými školami velmi dobré pracovní podmínky. Děkujeme volontérům, kteří nám bez
nároku na odměnu pomáhali v těch nejvypjatějších situacích. Mnohé akce bychom bez jejich pomoci ani nemohli
uskutečnit. Děkujeme SRPŠ za zdařilé akce a významnou finanční a organizační podporu. Aktuální informace o bohaté
činnosti naší školy najdete na webových stránkách www.zszator.com, věříme, že se vám budou líbit.
Za vytvoření efektivní pracovní atmosféry děkujeme všem zaměstnancům školy, kteří na svém pracovišti zejména
v tomto roce plném změn a chaosu v právních normách odvádějí kvalitní práci nad rámec své pracovní náplně
a pracovní doby.
vedení školy

Co se dělo a co chystají v mateřské škole
Louka voní, den je svěží, každou nožkou hříbě běží…
To jsou jen úryvky z písničky o létu, které jsme letos v mateřské škole přivítali Zahradní slavností o něco dříve a to
3.června.Několika desítkám, možná i stovkám hostů ale především dětem, se líbily nejen připravené atrakce, ale
i pohodová a přátelská atmosféra, která se zde vytvořila. K důstojnému rozloučení s další třídou budoucích prvňáčků
pomohlo především skvělé počasí, ale pomohli také sponzoři ,rodiče, malí tanečníci z Rytmiku a další.Všem
děkujeme. Louka voní ,den je svěží ….tuto letní písničku se právě učíme s dětmi také v naší školce. Vlastně
momentálně to není mateřská škola, ale bývalá družina v budově nad školní jídelnou základní školy. Zde nám
zaměstnanci základní školy a školní jídelny vyšli velice vstříc a poskytli azyl po dobu přestavby naší školky. Chci
jim touto cestou také ještě jednou poděkovat, stejně, jako všem těm, kteří nám jakkoli se stěhováním mateřské
školy pomohli (firma Agrozat, paní starostka, pracovníci pro OÚ, firma Iktus..)
Rodičům, zaměstnancům školy, ale jistě nám všem „Zatorákům“ je jasné, že pro dobrou věc se musí něco vydržet
a všichni si uvědomujeme, že pokud se naštěstí v Zátoru rodí hodně děti bylo by škoda rušit oddělení a nechat děti
s rodiči dojíždět jinam. Nám , zaměstnancům školy, se nechce ani věřit, že už to první stěhování máme za sebou a že
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jsme to zvládli, musím říci na jedničku.Vždyť mateřská škola byla uzavřena z důvodu stěhování v podstatě pouze jeden
den. Při tom všem balení a třídění nám sice pomohla i skutečnost , že se naší školkou přehnaly neštovice a snížily nám
počet docházejících dětí , ale především i to, že opět zaměstnanci školy ukázali, že umí držet za jeden provaz a pořádně
si „ mákli“. Zaslouží velký obdiv a poděkování !
I po náročném stěhování celý víkend paní učitelky připravovaly třídy, aby v pondělí 13.června mohli rodiče děti dovézt
do náhradních prostor. Odměnou nám bylo a vlastně je, že si děti na nové prostředí bez problémů a rychle zvykly
a navíc, že se jim v nové“ školce“ líbí. Je nám tu všem dobře.Denní program už se absolutně neliší od normálu, školní
zahradu nám nahradilo čerstvě vykosené hřiště , na židličky v jídelně a trošku vyšší záchodky si děti také už zvykly
a spolupráce s rodiči je bez problémů.
Pro rodiče dětí, kteří momentálně nevodí děti do MŠ chci jen připomenout, že vyrovnání a platba školného a stravného
za prázdniny a na měsíc září bude probíhat v polovině září. Prázdniny jsou za dveřmi, ale naše mateřská škola bude
v provozu i o prázdninách a to od 1. do17. července a od 29. do 31. srpna 2005.
Mimo provoz bude MŠ šest týdnů od 18.7 do 28.8.2005. Nový školní rok začíná 1. září 2005 v budově školní jídelny,
kde mohou rodiče v posledním srpnovém týdnu také nahlásit a potvrdit docházku svých dětí.
Všem dětem, rodičům, prarodičům a samozřejmě Všem občanům Zátoru přeji za zaměstnance mateřské školy sluncem
zalité léto prožité ve zdraví a maximální pohodě!
Zdeňka Vávrová (ředitelka mateřské školy)

Naši hasiči
Poprvé za naší asistence se uskutečnilo 2. mládežnické kolo Hry Plamen , které se konalo na místním hřišti. Zúčastnilo
se ho 20 družstev. Soutěžilo se ve štafetách a požárním útoku. Naše družstvo mladých se umístilo na krásném 8. místě.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Sokolu Zátor za propůjčení hřiště, Obci Zátor, Obci Brantice, panu Štefelovi,
paní Němcové za sponzorské dary na ocenění soutěžících družstev. Dále bychom chtěli poděkovat Červenému kříži
Zátor (paní Liebzeitová, Plánková) za zdravotní hlídku dále kuchařkám školní jídelny, které připravily chutný oběd.
14.5.2005 se konalo okrskové kolo dospělých v požárním sportu na letišti v Krnově. Tohoto kola se účastnilo
7 mužských a 2 ženská družstva. Naši muži se umístili na 2. a ženy na 1. místě. Dále v měsíci květnu jsme uspořádali
pro naše členy tradiční vaječinu. Také na naše maminky se nezapomnělo. Byly obdarovány malým dárkem a kytičkou.
Sousední obec Nové Heřminovy nás požádala o předvedení hasičské techniky u příležitosti dětského dne. Přítomné děti
si vyzkoušely proudem vody trefit terče. Prohlédly si techniku i vybavení hasičského auta. 4.6.2005 se ve Městě
Albrechticích konalo okresní kolo v požárním sportu. Tentokrát za účasti devíti družstev mužů a čtyř družstev žen.
Muži se umístili na 5. místě a ženy na 4.místě. Toto umístění vylepšila naše mladá členka Rostislava Matějáková, která
vybojovala 1. místo. Této soutěže jednotlivců v požárním sportu se účastnilo 24 závodníků. V polovině června se oženil
náš člen Jiří Michna. Ještě jednou mu přejeme mnoho úspěchů v manželství a další dobrou spolupráci s našim sborem.
Závěrem bych chtěla popřát všem našim občanům krásné léto a příjemnou dovolenou.
Anna Krušinová (starostka JSDH Zátor)

Místní skupina ČČK
Každý první čtvrtek v měsíci v letním čase od 17.00 do 19.00 hod a v zimním čase od 16.00 do 18.00 hod je možné posedět
v klubovně ČČK na zdravotním středisku a zopakovat si zásady 1. pomoci , nebo si popovídat se sousedy. Pořádáme také
zájezdy do divadla i různé zajímavé přednášky, zveme hosty. Práce ve skupině je velmi zajímavá a jistě najdeme mezi Vámi
své příznivce , příznivkyně, vítáni jsou zájemci všech věkových kategorií.
Srdečně zve výbor ČCK

Kulturní okénko
V obecní knihovně je od 1. října 2004 zaveden internet. K dispozici je prozatím jeden počítač. Všichni občané mohou
těchto služeb využívat vždy ve středu a v pátek v době od 14.00 do 17.00 hod
- V roce 2005 je pro všechny občany obce přístup k internetu zdarma !!! Těšíme se na Vaši návštěvu.
LETNÍ KINO OPĚT V ZÁTORU!!
Kdy? Od 1. do 10. července!
V kolik? Vždy ve 21.30 hod!
Kde? Na fotbalovém hřišti Zátor!!
Proč? Protože je skvělé!!
PROGRAM:
1.7.2005 pátek
2.7.2005 sobota
3.7.2005 neděle
4.7.2005 pondělí
5.7.2005 úterý
6.7.2005 středa
7.7.2005 čtvrtek

Království nebeské – USA – historický velkofilm
Slečna drsňák 2: ještě drsnější – USA – kriminální komedie
Román pro ženy – ČR – komedie – vynikající výkon Simony Stašové
xXx: Nová dimenze – USA – akční
Ochránce – USA – akční komedie
Kruh 2 – USA – pokračování úspěšného hororového filmu
Roboti – USA – rodinný animovaný film v českém znění
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8.7.2005 pátek
9.7.2005 sobota
10.7.2005 neděle

STAR WARS: Epizoda III. – pomsta Sithů – USA – závěrečný díl sci-fi filmů
Constantine – USA – okční fantastický film
Madagaskar – USA – animovaný rodinný film v českém znění.
Star Wars: epizoda III

Madagaskar

Constantine

23. července od 13.30 na hřišti Sokol Zátor – 2. ZÁTORSKÉ ELDORÁDO – den plný her, překvapení a
atrakcí pro děti i dospělé. tradiční fotbalové utkání zátorský výkvět muži x ženám, večer zábava na
myslivně pod širým nebem. občerstvení zajištěno!
Pořádající: Sdružení rodičů při ZŠ Zátor, TJ Sokol Zátor, Jednotka dobrovolných hasičů Zátor,
Červený kříž, Obec Zátor.
Poděkování všem, kteří se podílejí na tvorbě našeho periodika – Zpravodaj vychází pravidelně každý sudý
měsíc v posledním týdnu ZDARMA -do 15. dne 2.4.6.8.10.12. 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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