Ročník 2003

číslo: 2

V Zátoru dne 10.června 2003

Vážení spoluobčané,
dne 26. května 2003 bylo v důsledku silného přívalového deště postiženo záplavou 30
domácností v naší obci. Lidé měli zatopené sklepy, jímky a studny, zahrady zničené nánosy
bahna. Tři domácnosti byly zatopeny zcela včetně Motorestu Lerche. Ještě téhož dne v noci
byly v obci připraveny čtyři hasičské záchranné sbory včetně SDH Zátor k okamžitému zásahu
v případě nepříznivého zvratu událostí. Na druhý den ráno již zde pracovalo osm HZS, tj.
celkem 57 mužů ,včetně dostupné techniky. Byly to sbory: SDH Bruntál, profesionální hasiči
Bruntál, SDH Kostelec, profesionální hasiči Krnov, SDH Horní Benešov, Vrbno pod
Pradědem, Albrechtice, Zátor. Hasiči pracovali neúnavně celý den. Čerpali studny, sklepní
prostory, odčerpávali vodu z místních komunikací a čistili je. Obec jim pouze poskytovala
stravu. Mým úkolem bylo koordinovat tyto práce tak, aby pomoc občanům byla účinná a vše
klapalo. Do jaké míry se to podařilo, zhodnoťte sami. Celý zbytek týdne SDH Zátor, firma
Agrozat Zátor a Správa a údržba silnic Krnov pracovali na odklízení nánosů bláta z cest,
prohlubování a čištění kanálů, propustků, studní a jímek.
Všem, kteří pracovali na odklízení následků záplavy, chci touto cestou poděkovat, bez
jejich ochoty bych občanům ani obci nedokázala pomoci.
Jelikož se obdobná situace opakovala následkem prudkého přívalového deště dne 6.6.2003
v menším rozsahu znovu, nejčastější otázkou nyní je, proč k podobným situacím dochází a jak
jim zabránit.
Příčin je několik: - masivní přívalové deště, jejichž intenzita není obvyklá
- necitlivé zásahy v krajině za posledních 50 let – zasypávání náhonů,
melioračních kanálů a rýh, naprostá absence udržovacích prací
na stávajícím melioračním systému, rušení mezí a remízků, zasypávání
otevřených odvodňovacích kanálů v zahradách soukromých vlastníků a
v neposlední řadě výsadbou nevhodné plodiny…. atd.
- zcela nevhodnou konstrukcí komunikace Zátor –Lichnov.
Jak krajině a občanům pomoci?
Letos na podzim budou zahájeny na našem území komplexní pozemkové úpravy. Výsledkem
všech měření a výzkumů budou ,mimo jiné, navržená opatření v krajině , která zvýší absorbční
schopnost terénu, zabrání erozi a které minimalizují nebezpečí záplav, aby občané mohli
klidně spát a nemuseli se bát hrozby přívalových dešťů.
Tento proces však bude dlouhodobý a předpokládá perfektní zmapování pozemků a také
vyjednání jejich odprodej s majiteli, abychom mohli uvažovaná opatření vůbec provést. Také
bude velmi finančně náročný a bude nutné získat dotace jak od Ministerstva zemědělství ČR,
tak z různých fondů EU. Nezbývá než věřit, že se obci podaří vše dovést ke zdárnému konci.
Vážení spoluobčané, vím, že jste již překonali mnoho těžkých chvil a vím, že nebyly poslední,
ale budeme se snažit o to, aby naše obec byla nejen krásnější, ale aby nebezpečí záplav bylo
minimální.
Ing. Salome Sýkorová
starostka
Pozn. autora: zprávy v tisku jsou mnohdy neúplné a občané se ptají, jak se k tomu obec postaví, proto jsem si dovolila
krátké vysvětlení.
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Upozorňujeme občany, že v těchto horkých dnech je zvýšené riziko
požárů v lesích. Vyzýváme k maximální opatrnosti při návštěvách Vašich
oblíbených lokalit.

Důležité informace
Výpis z usnesení z veřejného zasedání ZO Zátor, konaného dne 28. května 2003
-byly schváleny záměry prodeje pozemků – parc. č. 24 v k.ú. Loučky u Zátoru, obec Zátor
parc. č. 232/1 v k.ú. Loučky u Zátoru, obec Zátor
parc. č. 96 a část parcely č. 82 v k.ú. Zátor, obec Zátor,
- schválení realizace plynových přípojek v k.ú. Loučky u Zátoru panu Čeganovi čp. 157, panu Kuchtovi čp. 173,
panu Ivo Pospíšilovi čp. 113, panu Gustavu Hradečnému čp. 144, obec Zátor uhradí obci Čaková finanční podíl k výše
uvedeným přípojkám. Investorem akce a zároveň majitelem plynovodu je obec Čaková,
-prodloužení nájmu staré hasičské zbrojnice čp. 93 v k.ú. Loučky u Zátoru panu Petru Gajdošovi na dobu dalších
čtyř let, tj. do 31.12. 2006, ostatní ujednání smlouvy zůstanou nezměněny.
ZO bere na vědomí:
Pan JUDr. Urbiš podal dvě žaloby určení neplatnosti zástavních smluv / zástava movitého majetku obce ve prospěch fa
BISMARK/.
Vzhledem k současné finanční situaci obce bude nutné čerpat debet na běžném účtu obce vedeném u KB Krnov
v maximální povolené výši 350.000,- Kč.
Obec úspěšně reklamovala praskliny kolem vpustí na komunikaci Zátor- Lichnov , závady se postupně odstraňují
Proběhlo jednání za účastí ředitelky Ředitelství silnic a dálnic Ostrava Ing. Morysové, náměstka hejtmana kraje Ing.
Zdislava Wantuly, zástupců KÚ MSK, starostů obcí Bruntál, Krnov, Zátor a odborníků v záležitostech dopravních
a technických. Předmětem bylo zvážit opatření, která by přispěla k okamžitému zlepšení bezpečnosti silničního provozu
na silnici I/45 Krnov -Bruntál a projednání dalšího postupu v přípravě obchvatu obce Zátor.
O výsledku jednání a následných opatřeních Vás budu informovat v dalším čísle Zpravodaje, po seznámení
a projednání navrženého postupu Zastupitelstvem.
Veřejné zasedání ZO Zátor se koná 2. července 2003 v 18.00 hod v klubovně OÚ Zátor.
-

Kulturní okénko
Od 27. června do 6. července 2003 vždy od 21,30 hod
PROMÍTÁ LETNÍ KINO NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI.
Program:
27. 6. pátek
ve 21,30 hodin ČERT VÍ PROČ – ČR – nová pohádka
28. 6. sobota
ve 21,30 hodin DAREDEVIL – USA – muž beze strachu – vzdoruje i ďáblu – akční film
29. 6. neděle
ve 21,30 hodin KAMEŇÁK – ČR – komedie od režiséra Zdeňka Trošky
30. 6. pondělí
ve 21,30 hodin PUPENDO – ČR – poselství budoucím generacím – režie Jan Hřebejk
1. 7. úterý
ve 21,30 hodin PÁN PRSTENU: DVĚ VĚŽE – USA – druhý díl fil. ságy – dobrodružný
2. 7. středa
ve 21,30 hodin JOHNNY ENGLISH – VB – špionážní komedie v hlavní roli Rowan Atkinson
3. 7. čtvrtek
ve 21,30 hodin KLUCI TO TAKY CHTĚJ … A POŘÁD – NSR – variace na úspěšnou komedii
4. 7. pátek
ve 21,30 hodin X MEN – USA – druhý díl akční sci-fi – přišel čas, kdy se odlišní musí spojit
5. 7. sobota
ve 21,30 hodin METRIX – RELOADED. – USA – pokračování mega úspěsné sci-fi
6. 7. neděle
ve 21,30 hodin 8 MILE – USA – příběh rappového zpěváka Eminem
Věříme, že bude hezké počasí a z uvedených titulů si vyberete. Přejeme příjemnou zábavu.

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@quick.cz. Dotazovat se můžete i písemně na adresu Obec Zátor, Zátor 107, 793 16
Zátor.
Informace můžete získat také na internetových stránkách obce: www.sweb.cz/ouzator

Co se dělo a co je nového v naší škole?
Vytoužené prázdniny se přehouply do své druhé poloviny. Dětem ale čas neubíhá tak rychle jako
dospělým. Přejme jim, ať si dosyta užijí bezstarostných slunečných dní, aby od září mohly
usednout odpočaté do školních lavic a pilně se učit. Co na ně ve škole čeká? No přece tělocvična.
Školní rok 2003/2004 zahájíme tentokrát tam. Na slavnostní zahájení zveme všechny, kdo se chtějí
na vlastní oči přesvědčit o tom, že přístavba tělocvičny je skutečně opravená a střecha nad
tělocvičnou je už opravdu bezpečná. A podle fotodokumentace můžete sami porovnat, v jakém
stavu byla tato budova ještě před rokem a jak vypadá dnes. Od září se opět budou tělocvičnou
rozléhat dětské hlasy. Večery a víkendy si už nyní objednávají sportovci, kteří se nemohli otevření
zátorské tělocvičny ani dočkat. Věřím, že opuštěná nezůstane dlouho ani posilovna.
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Prvního září zase začne škola. To slovo voní dětstvím, je mnohokrát opěvované, ale i proklínané.
Pro každého z nás znamená něco jiného. Pro někoho první neohrabané pokusy, aby to, co
tvořil,vypadalo opravdu jako písmo, pro jiného paní učitelku, která uměla tak krásně vyprávět, ale
pro někoho taky, bohužel, každodenní stresy a strach ze zkoušení. Letošní zahájení školního roku
bude trochu neobvyklé. Máme totiž pádný důvod oslavovat. Letos je to právě 55 let, kdy byla
v Loučkách v budově bývalého zámečku zahájena činnost české střední školy pro školní obvod:
Loučky, Zátor, Čaková, Brantice a Radim. V platnost tehdy vešel zákon, jímž bylo zavedeno
jednotné vzdělání pro mládež do 15 let věku. Už 55 let tedy máme v Zátoru úplnou českou školu,
kterou navštěvují děti od první po devátou třídu. Bylo by jistě škoda přejít bez povšimnutí tak
významné výročí. Zejména ve vesnici, kde si české obyvatelstvo, které tu žije od roku 1945
pouhých 58 let, teprve vytváří své vlastní tradice. Při této příležitosti bude mít zátorská škola svůj
prapor, se kterým se 6. září připojí ke svěcení obecního praporu. Proto na pátek 5. září chystáme
pro všechny zájemce Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout školu zevnitř a zavzpomínat na
své dětství.
Mgr. Jana Kadlčíková (ředitelka ZŠ)

Co se dělo a co chystají v mateřské škole
Měsíc červen proběhl v naší školce ve znamení příprav na „Zahradní slavnost“ spojenou s s vyřazením
budoucích školáků. Všichni jsme se na tuto událost velmi těšili a samozřejmě celou dobu žili v napětí
jaké překvapení nám počasí přichystá. Ale sluníčko se na nás usmívalo celé odpoledne a společně
strávené odpoledne s dětmi, rodiči, babičkami a dědečky bylo velmi příjemné a zůstane všem milá
vzpomínka. Hlavně budoucím školáčkům na poslední den v jejich školce, s kamarády a hodnými
učitelkami.
Všechny potěšil také dáreček-sluníčko pro dobrou náladu, které připravily děti a zaměstnanci školy.
V květnu slavily nejen maminky, ale i děti. Netradičně jsme pro oslavu Dne dětí zvolili výlet do ZOO
Zdeňka Vávrová (ředitelka MŠ)

Okénko pro sportovce
14. 6. 2003

16,30

5. 7. 2003

8,00

Poslední utkání sezony „Zátor – Slezské Rudoltice“ se
závěrečným ukončením sezony 2002-2003 a posezením.

Povodňový turnaj – na místním hříšti.

Všichni příznivci sportu a fotbalu zvlášť jsou srdečně zváni.
Aktuální fotbalové výsledky:
MUŽI: Okresní přebor - Zátor
- 9. místo
IV. třída – sk. A - Zátor B
- 3. místo
ŽÁCI: OP, sk. A
- Zátor
- 3. místo
Dalibor Vávra (předseda TJ SOKOL Zátor)

Naši hasiči

Anna Krušinová (starostka SDH Zátor)

Různé
Základní škola Zátor nabízí k odprodeji za smluvní cenu:
 ohýbačka plechu XOCR 1000, rok výroby 1998, odhadní cena 6450,- Kč
 pracovní stůl se svěrákem, rok výroby 1998, 2 kusy, odhadní cena 4831,- Kč
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 stolařský pracovní stůl – hoblice , rok výroby 1998, odhadní cena 10 072,- Kč
 kotoučová pila s příslušenstvím, rok výroby 1998, odhadní cena 31 105,- Kč
Bližší informace poskytneme na tel. čísle 554645012.
Ordinační hodiny našich lékařů v obci:
MUDr. Ludmila Kučová (554615906) MUDr. Pavel Herzinger (554645328)
pondělí: 13,00 14,30
pondělí: 9,30 – 11,00
čltvrtek: 8,00 – 9,00, 10,00 – 11,00 úterý: 7,00 – 9,00
poradna pro kojence
středa: 9,30 – 11,00
pátek: 9,30 – 11,00
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MUDr. Lenka Gojová ( 554645343)
úterý: 6,30 – 12,00, 13,00 – 15,45
čtvrtek: 6,30 – 13,00
pátek: 6,30 – 10,30

