Ročník 2005

číslo 14

10 .října 2005

Pozvání
na 3. ročník Zátorského krosu
Pořádá – Základní škola Zátor
Kdy? 14. října v 9,30 hod ( v případě nepřízně počasí 21.10.2005)
kde? na vrcholu cesty mezi obcemi Zátor a Lichnov
účastníci? ZŠ Lichnov a ZŠ Zátor (všechny třídy)
smysl akce? zapojení co největšího počtu dětí do běhu přírodou
podmínky? dobrý zdravotní stav, sportovní oblečení, vhodná obuv, dobrá nálada,
chuť závodit
odpovědná osoba? Jakub Ulmann vedoucí závodu
Důležitá

upozornění

OZNÁMENÍ
O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE A OBJÍŽĎCE V OBCI ZÁTOR NA SIL. I/45
z důvodu stavby mostu na silnici I/45 v Loučkách
Druh uzavírky:
úplná – pro nákladní vozidla nad 3,5t
Uzavřený úsek:
sil. č. I/45 km 36,800
Doba trvání:
od 15. 10. 2005 do 31. 12. 2005
Délka objížďky: 48 km
Popis objízdné
trasy:
z Bruntálu po sil. č. I/11 ve směru na Opavu do
Velkých Heraltic, pak vlevo po silnici č. III/0574
do Brumovic a pak vlevo na silnici č. I/57 do Krnova
Osobní vozidla, autobusy linkové dopravy, vozidla záchranné služby
a hasičského záchranného systému budou vedeny po mostním provizoriu vedle
mostu .
Za organizaci a zabezpečení prací odpovídá firma MAKOS a.s., 703 00 Ostrava.

Odpadové hospodářství
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – dne 15. října 2005 (sobota).
Stanoviště: 8.00 - 9.00 hod točna autobusu,
9.00 - 10.00 hod obchod „U Zahálků“,
10.00 -10.30 hod Obecní úřad Zátor,
10.30- 11.00 hod u pekárny,
11.00–11.30 hod u fa Iktus (naproti bytovek),
11.30- 12.00 hod ulička Loučky u kaštanu.
Nebezpečný odpad – pneumatiky, nádoby od barev, olejů, oleje, barvy, staré lednice,
výbojky, zářivky, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, staré televizory
apod.
Důležité upozornění – nebezpečný odpad ze soukromého podnikání je povinen SVOČ nebo
organizace likvidovat na vlastní náklady a jsou povinni se řídit vlastním vypracovaným
a příslušnými orgány schváleným plánem odpadového hospodářství.
Koncem října budou po obci rozmístěny také kontejnery na velkoobjemový domovní odpad
v rámci podzimního úklidu.

Upozornění všem občanům, kteří nemají uhrazen poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních
odpadů za rok 2005, nechť jej uhradí nejbližším možném termínu . Termín
úhrady dle Obecně závazné vyhlášky byl 15. 8. 2005 . Nedodržením termínu
splatnosti se vystavují finanční sankce dle platných právních předpisů.

Vydává: OÚ Zátor
Vychází 1x za dva měsíce
Povoleno MK ČR pod evid. č.: E 14440

OBČANSKÉ PRŮKAZY
Dle platné právní úpravy se občanům narozeným před 1. lednem 1936
prodlužuje lhůta výměny občanských průkazů. Výměnu musí provést do
31.12.2008. (Na tyto občany se nevztahuje nařízení vlády č. 612/2004.Sb,)

Důležité informace
Horké léto a voda
Obec Zátor má problémy s vodou. Buď je jí nad hlavu nebo jsou prázdné studny. Některé domky nemají vlastní studnu,
nejsou připojeny na vodovod, vodu čerpají ze studny, která je umístěna na cizím pozemku. Dokud je vody dost, nejsou
problémy s tím, že z jedné studny čerpá vodu více domácností. Přijde ale horké léto, napustí se bazény a studna nestačí.
Většinou tyto záležitosti nejsou ošetřeny po právní stránce, nastane pátrání komu studna patří, a kdo může vodu čerpat.
Pokud obec nevlastní pozemek (na kterém je předmětná studna) nemůže v těchto záležitostech rozhodovat,může tak
maximálně radit a nabádat ke smírnému řešení, což je málokdy účinné. Pokud obec prodává pozemek, na kterém je
studna, tak jej samozřejmě prodává i se studnou. Nějaká zvláštní evidence obecních studen není, v současné době jsou
v provozu tři obecní studny, voda je v nich nepitná, provozní řád k těmto studnám byl zrušen.
Takové případy se řeší formou věcného břemene, což je právo k věci cizí. Věcné břemeno může vzniknout ze zákona
(např. vedení vysokého napětí) nebo smlouvou, kterou je třeba vložit do katastru. Samotné položení trubek ještě
neznamená, že vzniklo věcné břemeno. Ve smlouvě je třeba dohodnout podmínky pro údržbu, vstup na pozemek, zda
celý nebo část, zda za úplatu nebo bez úplaty, a pod. Věcné břemeno nelze dědit. Lze jen doporučit, aby smlouvu sepsal
odborník, advokát, notář .
Občanům můžeme doporučit, aby si takovou záležitost ošetřili, dokud nejsou o vodu spory. Je vhodné zřídit věcné
břemeno, i pokud někdo čerpá užitkovou vodu z obecní studny. Vyplatí se to.
Pozemkové úpravy
Občas je možné zahlédnout skupinu lidí s mapami, jak porůznu obíhají kolem vesnice a hledají červené kolíky, k tomu
jsou pozváni občané-vlastníci pozemků. V Zátoru probíhá komplexní úprava pozemků,netýká se lesních komplexů
a zastavěného území obce. Výsledkem by měla být taková úprava pozemků, aby pozemky byly přístupné, měla by se
navrhnout protierozní opatření ( problémy s přívalovými dešti nebo jarní tání), pozemky jednoho vlastníka by měly být
pokud možno pokupě. Zastavěná část obce by se měla znovu zaměřit a Zátor by měl mít během několika let nové
katastrální mapy. Dosavadní mapy vznikly začátkem 19. století, jako podklad pro spravedlivé rozvržení pozemkové
daně, neboť problém se spravedlivým vybíráním daně je starý a zdá se, že věčný.Do té doby se daň přiznávala, měření
pozemků bylo „skrze sedláky“ . V té době ještě nebyl definován metr, proto byla plocha 1 jitra (což sedlák zoral za
jeden den) zobrazena na mapě jako čtverec o velikosti 1 palce a z toho plyne pro nás dnes těžko pochopitelné měřítko
1:2880. Prameny uvádí, že po mapování bylo objeveno 60% do té doby zatajené půdy. .Evidovala se držba (nikoliv
vlastnictví), výměry pozemků byly sice uváděny na m2, ale přesnost byla mnohem menší. Mapy byly vyhotoveny
takovou technikou, jaká byla tehdy k dispozici, od té doby byly katastrální mapy doplňovány, překreslovány nakonec
i digitalizovány, ale jejich základ byl stejný. Lze to přirovnat ke starému autu, které neustále opravujeme, jenom aby
jelo, protože nové není. V roce 1875 pak byl přijat knihovní zákon, vedlo se vlastnictví v pozemkových knihách, byl
zajišťován soulad mezi katastrálními mapami a pozemkoknižními mapami.
Pro občany je důležité, aby se zúčastnili místního šetření, aby si hranice svých pozemků označili a hraniční znaky
(kamenné mezníky, plastové znaky apod.) se neničily .
Pokud se sousedé neshodnou na hranici, nebrání to mapování, v elaborátech se vyznačí, že jde o spornou hranici
a vlastníci jsou odkázáni na to, aby se obrátili na své náklady k soudu.
Nové mapy budou mnohem přesnější, budou zobrazovat „čerstvý „ stav .Můžeme čekat, že výměry parcel se oproti
dnešnímu stavu změní. Budou podobné, ale přeci jen jiné. Po skončení mapování bude nový mapový operát vyložen
k nahlédnutí a bude možno podávat námitky.
ing. Albrecht Josef, místostarosta
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 14. listopadu 2005 v 18.00 hod se koná v sále Kulturního domu Zátor ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZÁTOR s tímto programem: návrh rozpočtu obce na rok 2006, výše poplatku za komunální odpad na
rok 2006, zhodnocení investičních aktivit obce za rok 2005.

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
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Co se dělo a co nového v naší škole
Dne 1.září jsme slavnostně zahájili v tělocvičně ZŠ nový školní rok. Jaký bude? Navzdory všem pesimistickým
předpovědím počet žáků naší školy neklesl. Naopak. Letos máme skutečně velké starosti, protože nemůžeme vyhovět
všem zájemcům o školní družinu a školní klub. Je to velká škoda, když nás přísná ekonomická hlediska nutí odmítat
děti, kterým se v družině líbí. Demografický vývoj v Zátoru a okolních vesnicích v souvislosti se zaměstnaností
a dojížděním do práce signalizuje do budoucna zvýšený zájem o školní družinu a školní klub. Do Zátoru přijíždějí žáci
z Čakové, Nových Heřminov, Brantic, Krasova, Radimi i Krnova. Školní družina pro občany plní funkci výchovnou,
vzdělávací i kulturní. Zabezpečení kvalitně prožitého volného času patří k prioritám spádových škol. ŠD nabízí dětem
možnost plně rozvíjet své záliby v kroužku gymnastiky, hry na klavír a flétnu, v pěveckém sboru nebo mohou poznávat
region v kroužku turistiky. Družina i školní klub tedy učí žáky smysluplně využívat volný čas, a tak aktivně brání
nárůstu kriminality. Školní klub dohlíží na žáky i v přestávce před odpoledním vyučováním, aby naše děti nebyly bez
dozoru ani v této době. Bez školní družiny a školního klubu by nebylo možné pořádat tradiční dny naší školy jako je
vánoční koncert, Den matek, velikonoční i vánoční jarmark a další.
Rozšířená činnost školní družiny a školního klubu je nezbytnou součástí zavádění RVP do našeho připravovaného
školního vzdělávacího programu na základě zvýšené spolupráce s rodiči a vyhovění potřebám společnosti (požadavek
školské reformy základního vzdělávání). Proto jsme v předepsaném termínu požádali KÚ Moravskoslezského kraje
o navýšení kapacity školní družiny i klubu. Pokud bude naše žádost vyřízena kladně, mohli bychom od 1. září 2006 do
každého ze 4 oddělení přijmout o 5 dětí více. Dvacet rodin bude mít jistotu, že je o jejich děti odpoledne dobře
postaráno.Všechna tři oddělení družiny i jedno oddělení školního klubu letos už najdete v hlavní budově, kam jsme se
přestěhovali, abychom umožnili rekonstrukci mateřské školy.
První třídu navštěvuje 23 prvňáčků, ve škole je celkem 231 dětí. Učitelský sbor se letos rozrostl o Mgr. Janu Berkovou
(ČJ), Mgr. Lucii Vojvodíkovou (NŠ) a Ing. Ladislava Plevu (TV, PČ). Do školní družiny se vrátily paní Hana Šamajová
a Šárka Němcová. Na místě školníka vystřídal pana Josefa Nosálka pan Lubomír Matěják.
Škola je po prázdninách opravená, vymalovaná a díky pochopení zastupitelů Zátoru, Čakové a Krasova vybavená
dalšími nastavitelnými lavicemi.
Tělovýchovná jednota Iktus Čaková nám nabídla spolupráci v oblasti sportu. Pan Ivo Pavlík vyhledává ve škole děti,
které mají předpoklady a zájem o lehkou atletiku. Vážíme si této nabídky a doufáme, že se nám společně podaří vrátit
děti na hřiště. Výsledky se jistě brzy dostaví.
6. října ve 14 hodin 15 minut na školním hřišti u ZŠ Zátor pořádá TJ Iktus Zátor spolu se ZŠ Zátor 1. ročník
lehkoatletického dvojboje. Zúčastní se ho mladí sportovci z Karlovic, Bruntálu, Krnova a Zátoru. Přijďte závodníky
i organizátory povzbudit.
Pokud máte zájem kupovat si obědy ze školní jídelny, obraťte se na paní Glacovou, vedoucí školní jídelny, která vám
podá veškeré potřebné informace.
Ve škole vydali žáci první číslo nového školního časopisu. Přejeme jim úspěch, vytrvalost a chuť do další práce.
I v letošním roce pokračujeme ve sběru papíru.
Rádi Vás uvítáme na všech akcích pořádaných školou pro veřejnost. Jen s pomocí a podporou zřizovatele a veřejnosti
může škola odpovědně plnit své úkoly vzdělávací, výchovné i kulturní.
Mgr. Jana Kadlčíková (ředitelka školy)

Co se dělo a co chystají v mateřské škole
Vlaštovičko, leť, už je na tě čas …….
Tuto píseň si teď zpíváme s dětmi v naší mateřské škole a všichni jsme moc rádi, že stejně jako vlaštovičky stihly
odletět do teplých krajin, i my jsme se před zimou vrátili DOMŮ do své školky.
I když nám v náhradních prostorách školní družiny prakticky nic nechybělo a všichni nám maximálně vycházeli vstříc
„Doma je doma“. Do nově zrekonstruované mateřské školy jsme se vrátili 26. září, ale je nutno dodat, že bez
maximálního nasazení zaměstnanců školky, jejich rodinných příslušníků a perfektní organizace a spolupráce obce
a mateřské školy by to opravdu nešlo. Odměnou všem, kteří přispěli k brzkému nastěhování jsou především rozzářené
oči dětí, které neskrývají nadšení z nových postýlek, stolečků a židliček. Děti by se pořád jen umývaly ve sluníčkové
umývárně, nebo si hrály v nových koutcích. Líbí se jim i nová jídelnička, kde si samy nachystají a uklidí nádobí.
Nevadí nám, že zatím nevisí nástěnky, záclony či obrázky, na všem se už pracuje a do „Dne otevřených dveří“, který
plánujeme na listopad , by mělo být vše hotové i se skříňkami a nábytkem, který nám sponzorsky vyrábí firma Iktus.
Podzim v mateřské škole je stejně pestrý a barevný jako celá podzimní příroda. I nás čeká pestrý program , a proto Vám
pro ilustraci uvedu alespoň pár bodů z našeho plánu pro podzimní měsíce:
Ode dne 17. října budou opět v činnosti zájmové kroužky při MŠ (kroužek Veselé pískání na zobcovou flétnu, kroužek
přírodovědy, kroužek výtvarného tvoření a nově se rozbíhající kroužek zdravého pohybu) . V říjnu si začneme také
čistit zoubky. Dne 10. října za námi přijede divadélko Úsměv s pohádkou Kašpárkova škola a na 13. října jsme do
školky pozvali již tradičně k informativní schůzce s překvapením všechny rodiče. V listopadu se již těšíme na Den
otevřených dveří, až všem ukážeme školku, na divadélko, které přijede tentokrát s pohádkou Hrnečku vař
22. listopadu. Snad nejvíce se děti těší na neděli 27. listopadu .2005, kdy zahájíme společně s celou obcí Advent
tzv.Vánočním svícením. Bude již v pořadí 3. a pomalu se stává milou tradicí v naší obci.
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Věřím,že se alespoň na některé z našich akcí s Vámi uvidíme, přeji co nejméně deštivý podzim a ŤĚŠÍME SE NA
VÁS!
Ředitelka MŠ Zátor Zdeňka Vávrová

Okénko pro sportovce
Rozpis utkání
Datum

Žáci

So 15.10.

Hod

Datum

Muži "A"

Hod

Bohušov - Zátor

So 15.10.

Bohušov - Zátor A

So 22.10.

volno

So 22.10.

Zátor A - Heřmanovice

14.30

So 29.10.

Osoblaha - Zátor

11.45

So 29.10.

Hošťálkovy - Zátor A

13.30

So 5.11.

Zátor - Kr. Loučky

11.15

So 5.11.

Zátor A - Vysoká

13.30

So 12.11.

Holčovice - Zátor A

13.30

Datum

Dorost

Hod

Datum

Muži "B"

Hod

Ne 16.10.

Zátor - Olympia

12.30

Ne 16.10.

Zátor B - Dvorce

15.00

So 22.10.

Třemešná - Zátor

10.00

So 22.10.

Heřmanice - Zátor B

14.30

Ne 30.10.

Zátor - Jndřichov

11.00

Ne 30.10.

Zátor B - Milotice

13.30

So 5.11.

volno

So 5.11.

Leskovec - Zátor B

13.30

Ne 13.11.

Zátor B - M. Morávka

13.00

Naši hasiči
Memoriál Ladislava Kačmarčíka - 2. ročník
20. srpna 2005 jsme pořádali 2. ročník memoriálu Ladislava Kačmarčíka v požárním sportu. Zúčastnilo se sedm
družstev mužů, jedno družstvo žen a šest družstev mladých hasičů. Počasí bylo nádherné, nálada pohodová. Chtěla bych
poděkovat TJ Sokol Zátor za propůjčení hřiště, Obci Zátor za sponzorský dar a všem organizátorům za dobře
odvedenou práci.
V září se naši muži zúčastnili pohárové soutěže v Býkově, kde se umístili na 3. místě. Byli jsme pozváni také na
„Vodkiádu“ do Vraclávku.
Začátkem října se naši mladí hasiči zúčastnili prvního kola hry „Plamen“ v Rýmařově, kde obsadili 2. místo.
PLÁNUJEME: školení vedoucích mládeže v Suché Rudné,
již tradiční Mikulášskou nadílku,
výroční schůzi.
Na závěr patří naše vzpomínka poslednímu rozloučení s naší dlouholetou členkou paní Vlastou Hlisnikovskou, která
nás navždy opustila v měsíci srpnu.
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

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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