V Zátoru dne 10.dubna 2003
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
právě držíte v rukou 1. vydání místního periodika, a proto mi dovolte, abych Vám je
představila. Bude vycházet pravidelně co dva měsíce a bude dodáváno do každé rodiny
zdarma. Všimla jsem si , že návštěvnost veřejných zasedání zastupitelstva je velmi nízká, a tak
přicházíme k Vám s nabídkou atraktivnějšího způsobu předání informací.
Prostřednictvím zpravodaje se budete dovídat o významných událostech v obci, o výsledcích
jednání zastupitelstva, a lidech, kteří jsou našimi spoluobčany.
Své okénko zde naleznou příznivci sportu, kultury, i ti, které zajímá činnost základní školy ,
mateřské školy a všech dobrovolných sdružení v obci. Budete seznámeni s akcemi, které pro
Vás připravují naše děti.
Grafickou úpravu listu navrhl místní výtvarník, bývalý starosta a učitel, pan Jaroslav
Skřivánek.
Doufám jen, že se Vám bude zpravodaj líbit a mým upřímným přáním je, aby se stal součástí
běžného života obce a aby si získal mezi Vámi spoustu příznivců.
Ing. Salome Sýkorová
starostka
!Důležité!
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU V OBCI ZÁTOR
dne 12.dubna /sobota/ 2003
zdarma!
stanoviště:
8,00 - 9,00
9,00 -10,00
10,00 -11,00
11,00 -12,00
12,00 -13,00
13,00 - 14,00

hod točna autobusu
hod obchod okal „Zahálka“
hod Obecní úřad Zátor
hod u pekárny
hod u fa Iktus /naproti bytovek/
hod ulička Loučky u kaštanu

Nebezpečný odpad: pneumatiky, nádoby od barev, barvy, oleje, staré lednice, televizory, výbojky,
zářivky, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, apod.
Svoz bude realizovat Hornobenešovská skládková společnost
Koncem dubna /po velikonočních svátcích po 22.4.2003/ budou po obci rozmisťovány
kontejnery na velkoobjemový domovní odpad. Budou umisťovány na místech obvyklých a dle
možností Fy Agrozat Zátor. Žádáme občany o to , aby do kontejnerů nevhazovali nebezpečný
odpad, listí a dřevo, které se dá likvidovat jinak.
V souvislosti s likvidací odpadů v obci upozorňujeme občany, že Technické služby Krnov již
nevrací silonové pytle na PET lahve. Pytle je možno si vyzvednout zdarma na OÚ u paní Hudečkové
a to v obvyklé úřední hodiny.
Dále připomínáme, že 2. polovina poplatku za likvidaci odpadů v obci je splatná do 15. srpna t.r.
S občany, kteří neuhradí poplatek včas bude zahájeno správní řízení ve věci vymáhání poplatku
daného OZV Obce Zátor a následném uložení pokuty. Současně musím poděkovat občanům za
vzornou platební kázeň.
- Upozorňujeme na přísný zákaz vypalovaní suché trávy v jarních měsících.
- Občané, kteří se rozhodnou pálit shrabané listí a suché větve, ať se předem dohodnou se
- svými sousedy , předejdou tím zbytečným nepříjemnostem.

Pro občany, kteří mají přístup k internetu uvádíme adresu našich webových
stránek – www.sweb.cz/ouzator

