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Odpadové hospodářství
Jaro se nám letos poněkud opozdilo a tak je opožděn i svoz nebezpečných
a velkoobjemových odpadů v naší obci. Nebezpečný odpad bude jako
každý rok svážen firmou HBSS s. r. o. Horní Benešov
a budou využívána
stejná stanoviště ve stejných časových intervalech.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – dne 29. dubna 2006 (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
povinna osoba samostatně výdělečně činná, nebo organizace, likvidovat
na vlastní náklady. A zároveň jsou povinni řídit se vlastním vypracovaným
a příslušnými orgány schváleným plánem odpadového hospodářství.
Začátkem května budou po obci rozmístěny také kontejnery na
velkoobjemový domovní odpad - v rámci jarního úklidu.
Kontejnery budou postupně umístěny – točna autobusu, obchod
u
Zahálků, pod viaduktem, pod obecním úřadem, u pekárny, na brantické
ulici, na ulici za hasičskou zbrojnicí( u kaštanu), u hasičské zbrojnice.
Dále upozorňujeme občany , aby dbali na třídění odpadů,plastů, papírů,
skla. Jsou velmi časté případy, že sběrné nádoby obsahují různý odpad,
který do nich nepatří. Svým nezodpovědným jednáním prodražujete
zavedený systém a samozřejmě nepřispíváte k ochraně životního
prostředí, jehož jste součástí.
Předem děkuji všem, kteří berou třídění odpadu a ochranu životního
prostředí vážně. Vždyť hezká a upravená obec je vizitkou nás všech.
starostka obce
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Důležité informace
Výpis z usnesení č. I/2006 ze zasedání ZO Zátor
konaného dne 20. února 2006 v 18.00 hod v sále KD Zátor
Žádost o nájem vývěsní skříňky.
Vzhledem ke skutečnosti, že úřední desky obecního úřadu jsou vymezeny pouze potřebám obecního
úřadu a obce. Volebním stranám jsou v obci pro účely propagace vymezeny určité plakátovací plochy.
Žádost o nájem se zamítá.
Smlouva o poskytování regionálních knihovnických služeb.
Schvaluje podpis smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb pro rok 2006 s Městskou
knihovnou Bruntál. Plnění pro rok 2006 je ve výši 25.000,- Kč. Starostka je oprávněna podpisem
smlouvy.
Zrušení usnesení č. 244/12/05.
Obecní zastupitelstvo zamítá záměr o převodu parcely č.292 v k.ú. Loučky u Zátoru. Zastupitelstvo
požaduje, aby Obec Čaková předložila studii zastavitelnosti parcely 384/1 v k.ú. Čaková s možností
napojení MK na plánovaný obchvat obce Zátor pro výstavbu RD, aby byly zřejmé všechny souvislosti a
varianty řešení. Parcela 292 zůstane nadále zařazena v dosavadním druhu pozemku ost. pl. s využitím
ostatní komunikace, tuto funkci může plnit i bez změny vlastníka.

Schválení rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Zátor.
Schvaluje hospodářský výsledek ZŠ Zátor ve výši 165.751,52 Kč, na fond reprodukce majetku 31.920,Kč a fond rezervní 133.831,52 Kč.
Schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ Zátor.
Hospodářský výsledem MŠ Zátor byl k 31. 12. 2005 je 0,- Kč
Navýšení odměny Ing. Hynku Hájkovi za výkon prací v obecních lesích.
Schvaluje navýšení hodinové odměny za práce v obecních lesích o 20,- Kč na hodinu, tedy na částku
140,- Kč/hod.
Příprava žádostí – dotace Moravskoslezský kraj pro rok 2006.
Zpracovány projekty: „Oprava místní komunikace v obci Zátor“ – MK na obecním úřadem cca 940 m2,
rozpočtové náklady 560.000,- Kč, z rozpočtu kraje je možno získat 200.000,- Kč. Realizace oprav –
červenec – srpen 2006, realizační firma fa KARETA s. r.o .Bruntál. Rozpočtové náklady jsou včetně
odvodnění.
„Zátor – oprava hřbitovní zdi s kaplemi IV. část“ – rozpočtové náklady 490.000,- Kč, z rozpočtu MSK je
možno získat 245.000,- Kč.
Realizace opravy 4. kaple.
Schvaluje realizaci 4. kaple těmito subjekty: STAFI CZ s. r. o. s rozpočtovými náklady 410.000,- Kč, fa
Štefela Jiří – oprava střechy – 20.000,- Kč a fa Kutlák Miroslav – oprava dveří, výroba okna a
nadsvětlíku – 60.000,- Kč. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Starostka obce je oprávněna podpisem
smluv.
Ukončení činnosti stavební komise.
Schvaluje ukončení činnosti stavební komise k datu 31. 3. 2006 z důvodů vysoké profesionální a
finanční náročnosti agendy v souvislosti s účinností nového stavebního zákona a nového správního
řádu.
Převod finančních prostředků z fondu rezervního do fondu investičního.
Schvaluje převod fin. prostředků z rezervního fondu školy do fondu investic ve výši
100. 000,- Kč.
Finanční prostředky je nutno čerpat na výstavbu LAN (lokální počítačová síť) a po ukončení akce škola
předloží obci závěrečné vyúčtování.
Schválení smlouvy „Partnerstvím k prosperitě“
Schválení smlouvy o spolupráci partnerů při realizaci projektu „Posílení kapacity při plánování a
realizaci programů v Moravskoslezském kraji v rámci Společného regionálního operačního programu.
Schválení příspěvku na opravu fasády kostela Nejsvětější Trojice Zátor.
Schvaluje příspěvek ve výši 100.000,- Kč Římskokatolické církvi na opravu kostela Nejsvětější Trojice
v Zátoru za předpokladu, že farnost získá dotaci z MSK ve výši 450.000,- Kč.

Schválení přijetí daru od fa IKTUS s.r.o..
Schvaluje přijetí daru - zařizovací předměty do MŠ Zátor v hodnotě 47.183,50 Kč, vybavení bylo
předáno do správy MŠ Zátor. Seznam předaného vybavení je součástí darovací smlouvy.
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í:
- uzavření smlouvy o česko – polské spolupráci mezi ZŠ Zátor a školou Prudnik,
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- návrh na pronájem obecních kotelen – Teplo Rýmařov – přizvat Ing. Kováře ,
- příprava zastavovací studie brantická ulice – nastavit parametry,
- TJ Iktus Čaková – zahájení činnosti,

Co se dělo a co chystají v mateřské škole
Na jaře , na jaře, čáp jede v kočáře…….
Tuto a ještě jiné písně o jaru si po té dlouhé a úmorné zimě moc rádi v MŠ s dětmi prozpěvujeme. Vždyť o
sluníčku, ptáčcích, kytičkách se tak hezky zpívá. A zvlášť, když se ještě objeví všude kolem nás. I vy jste
se určitě taky moc těšili na jaro? My všichni v mateřské škole jsme vítali roztátí sněhu a první sluneční
paprsky s nadšením. Vyzdobili jsme školku velikonočními a jarními výrobky a přivítali první kytičky
v zahrádkách a na louce. Jaro s námi přivítala také paní inspektorka, neboť ve dnech 21.a 22. 3. proběhla
na naší mateřské škole inspekce ČŠI. ´Výzdobu školy, celou přestavbu , ale především úroveň práce
s dětmi hodnotila inspekce jako cituji z inspekční zprávy-“vynikající, nadstandardní, stav může sloužit
jako příklad dobré praxe“.Vždycky jsme se všichni v MŠ snažily o co nejlepší práci a po takovém hodnocení
se nám bude pracovat ještě radostněji.
Po vyhrabání listů a větviček jsme se také zase vrátili k radostí všech dětí na školní zahradu, kde můžeme
využít nové hračky, které byly pořízeny z výtěžku z Karnevalu . Z výtěžku bylo také uhrazeno 3.dubna
divadelní představení Divadélka Úsměv v MŠ. Mimochodem Karneval, který byl letos již podruhé „aprílový“
a opět moc vydařený. Ještě jednou chceme poděkovat za pomoc sponzorům, rodičům a všem, kteří jakkoli
pomohli, třeba i jen svou účastí.
Teď se chystáme na 28. 4. 2006 kdy chceme dojít v čarodějnických převlecích za dětmi ze základní školy
a společně si připomenout tradici čarodějnic. Pokud nás chcete vidět, půjdeme k základní škole kolem
deváté hodiny ráno.
Měsíc lásky začne v MŠ fotografováním tříd a předškoláků na tablo. Pak nás samozřejmě čeká v obou
odděleních odpoledne s přáním mamince.
16. května od 15.00 hod. bude v MŠ besídka II. oddělení MŠ
a 17. května od 15.00 hod. vystoupí maminkám děti I. oddělení MŠ
Den dětí letos oslavíme s dětmi v ZOO Ostrava. Na tento den 1. 6. 2006 totiž plánujeme již tradiční
celodenní výlet za zvířátky.
Pak už přiletí měsíc červen . 5 června nás navštíví divadélko s letní pohádkou a to opět od 8.45 hod.
Zveme i maminky s dětmi na MD .
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2006 /2007 bude 7.června 2006. Zapsány budou všechny děti.
Přijaty budou přednostně předškolní děti, děti pracujících matek a děti od čtyř let věku. Kapacita školy 50
dětí bude doplněna dětmi maminek na MD, které mohou docházet do MŠ na 4 hodiny denně.
Slavnostní ukončení školního roku tradiční „Zahradní slavnost“ plánujeme na pátek 23. června od 15.00
hod . v areálu mateřské školy. Opět připravujeme slavnostní vyřazení budoucích prvňáčků, soutěže,
skákací hrad, koně, kolo štěstí, občerstvení aj.
Mateřská škola bude uzavřena v době hlavních prázdnin předběžně 6 týdnů v době od 17. 7. 2006 do 28. 8.
2006 .
Do všech těchto a dalších dnů Vám přejeme co nejvíce zdraví, sluníčka, pohody a úsměvů.
Za Mateřskou školu v Zátoru ředitelka školy Zdeňka Vávrová

Naši Hasiči
SHD Zátor začal rok 2006 tradičně hasičským plesem, který byl hodnocen jako velmi vydařený. V měsíci
březnu jsme společně s Červeným křížem v Zátoru uspořádali „Bleší trh“ v sále hasičské zbrojnice, to
znamená, že lidé donesli vše nepotřebné z domu a mohli si vybrat věci, které se jim budou hodit a to
zcela zdarma.
Připravujeme:
Dne 6. 5. 2006 se bude konat okresní kolo hry Plamen v Rýžovišti, kterého se zúčastní naši mladí hasiči.
Dne 20. 5. 2006 proběhne okrskové kolo v požárním sportu dospělých a to v Krasově. Náš sbor vyšle do
soutěže 2 družstva mužů a 1 družstvo žen. Během zimních měsíců naše výjezdová jednotka pracovala na
generální opravě AVIE. V současné době již probíhají dokončovací práce spojené s nástřikem. Do konce
měsíce dubna bychom chtěli dát AVII do provozuschopného stavu. Součástí AVIE je i přívěsný vozík, který
taktéž opravujeme a chystáme na nástřik. V uplynulých dnech naše výjezdová jednotka pomáhala
některým občanům při čerpání spodní vody ze sklepů a garáží. Upozorňujeme občany, že tato činnost
musí být plně koordinována s Obcí, se starostkou nebo místostarostou.
V měsíci květnu 26. 5. – 27. 5. 2006 se koná v Krnově Bambiriáda, kde naší mladí hasiči provedou ukázku
požárního sportu. Pro zájemce upřesníme den a čas (pátek 26.5., od 13 hodin do 15 hodin.)
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Naši sportovci
Rozpis fotbalových utkání SK Zátor
!! Výzva !! – hledáme trenéra k žákům – kontaktujte prosím pana Moškoře, bytem Loučky 201
Datum

Žáci

So 25.3.

volno

Ne 2.4.

Avízo Alce - Zátor

So 8.4.

Hod

Datum

Muži "A"

Hod

So 25.3.

Zátor A - Vrbno B

15.00

10.00

So 1.4.

Avízo Alce - Zátor A

15.30

Zátor - Sl. Rudoltice

13.15

So 8.4.

Zátor A - Liptaň

15.30

So 15.4.

Třemešná - Zátor

13.30

So 15.4.

Sl.Pavlovice - Zátor A

15.30

So 22.4.

Zátor - Jindřichov

13.45

So 22.4.

Zátor A - Jindřichov B

16.00

So 29.4.

Chomýž - Zátor

13.30

So 29.4.

Janov - Zátor A

16.00

So 6.5.

Zátor - Úvalno

14.15

So 6.5.

Zátor A - Rusín

16.30

So 13.5.

Zátor - Bohušov

14.15

So 13.5.

Zátor A - Bohušov

16.30

So 20.5.

volno

So 20.5.

Heřmanovice - Zátor A

16.30

So 27.5.

Zátor - Osoblaha

14.15

So 27.5.

Zátor A - Hošťálkovy

16.30

So 3.6.

Kr.Loučky - Zátor

14.45

So 3.6.

Vysoká - Zátor A

16.30

So 10.6.

Zátor - Holčovice

14.15

So 10.6.

Zátor A - Holčovice

16.30

So 17.6.

Karlovice - Zátor

14.30

So 17.6.

N.Heřmínovy - Zátor A

16.30

Datum

Dorost

Hod

Datum

Muži "B"

Hod

So 25.3

Mor. Kočov - Zátor B

15.00

Ne 2.4.

Zátor - Úvalno

13.00

Ne 2.4.

Zátor B - Jamartice

15.30

Ne 9.4.

Osoblaha - Zátor

10.00

So 8.4.

Lomnice - Zátor B

15.30

Ne 16.4.

Zátor - Kr. Loučky

13.00

Ne 16.4.

Zátor B - V. Štáhle

15.30

So 22.4.

volno

Ne 23.4.

St.Město B - Zátor B

15.00

Ne 30.4.

volno

Ne 30.4.

Zátor B - Hor. Město

16.00

So 6.5.

Lichnov - Zátor

14.15

So 6.5.

Rýžoviště - Zátor B

15.30

So 13.5.

Olympia - Zátor

14.00

So 13.5.

Dvorce - Zátor B

16.30

Ne 21.5..

Zátor - Třemešná

14.00

Ne 21.5.

Zátor B - Sv. Heřmanice

16.30

Ne 28.5.

Jindřichov - Zátor

12.15

So 27.5.

Milotice - Zátor B

16.30

So 4.6.

volno

Ne 4.6.

Leskovec - Zátor B

16.30

Ne 11.6.

H .Benešov - Zátor

So 10.6.

M.Morávka - Zátor B

16.30

Ne 18.6.

Zátor B - Dětřichov

16.30

10.00

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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