Ročník 2003

číslo: 3

V Zátoru dne 20.srpna 2003

Vážení spoluobčané,
blíží se konec prázdnin a horkého léta. Věřím, že své dny dovolených jste prožili co
nejpříjemněji a jste pozitivně naladěni a připraveni zároveň dále bojovat s nástrahami, které
nám život chystá.
Chci Vás upozornit na dvě zajímavé akce nejbližších dní. 5. září 2003 v pátek se koná v ZŠ
Zátor Den otevřených dveří, podrobnosti naleznete v rubrice „Co nového v naší škole“ a 6.
září 2003 v sobotu proběhne svěcení praporu a znaku obce Zátor a praporu školy.
S programem Vás seznamujeme v kulturním okénku.
Znak a prapor jsou vedle názvu nejvýznamnějšími vnějšími atributy každé obce. Jako
symboly obecní samosprávy mají svou mnohasetletou tradici na území téměř celého
evropského kontinentu. Těmito symboly by měla disponovat k a ž d á plnoprávná obec
a tou bezesporu jsme.
Svěcení obecních symbolů má pro nás ohromný význam hlavně v podpoře sebevědomí občanů
zátorských, podpoře pocitu hrdosti, svébytnosti, soudržnosti a trošky patriotismu s poukázáním
na bohatou historii naší obce. Myslím si, že každý občan, bydlící v obci déle než 10 let si
vybuduje osobní vztah k obci, okolí, jejim občanům, doprovázený pocitem sounáležitosti celé
komunity. V symbolech obce jsou ukryty všechny tyto čisté myšlenky dotvářející charakter
obyvatel Zátoru, jejichž historie se začíná poprvé psát již v roce
1270. Návrh samotného
znaku pochází z původních tzv. pečetních znaků, které byly používány přinejmenším od roku
1723, kdy se jejich otisky nacházely v elaborátech karolinského katastru. V případě Zátoru jde
o zkříženou radlici s krojidlem, znaky rozvinutého zemědělství a pro obec Loučky jde o tři
květy blatouchu, které se v té části obce hojně vyskytovaly. Vysvěcením obecních symbolů
chceme v lidech probudit lásku k tradici a jsme vedeni snahou některé pěkné tradice obnovit.
Pro ty, kterým unikly změny v našem SK Zátor sděluji, že klub prošel velkými změnami.
Předsedou byl zvolen pan Niče Rudolf, jednatelem pan Moškoř Josef. Přeji jim, aby se SK
Zátor dařilo dosahovat hlavně úspěchů na fotbalovém hřišti a důstojně reprezentovali naši
obec. Budeme jim fandit.
Sbor dobrovolných hasičů se rozrostl o nového člena pana Tomáše Nálepu. Zde nemohu
nezmínit potřebu dalších zájemců o práci v tomto omlazeném kolektivu. A jak ukázal vývoj
posledních měsíců, budou tropická vedra střídána přívalovými dešti, větrnými smrštěmi, a
jinými pohromami a bez práce dobrovolných sborů se do budoucna neobejdeme.
Zastupitelstvo se snaží je postupně vybavovat příslušnou technikou. Předem Vám děkuji za
zájem.

Ing. Salome Sýkorová
starostka
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Důležité informace
Výpis z usnesení z veřejného zasedání ZO Zátor, konaného dne 2. července 2003
Hospodaření obce za rok 2002
Schválení hospodaření obce za rok 2002 a stavu závěrečných účtů obce. Stav na účtech k 31. 12. 2002:
zákl. účet
- 721.421,29 Kč
účet plyn
3.668,75 Kč
účet byty
- 214.627,93 Kč
účet půjčky
- 2.731.065,15 Kč
soc. fond
19.188,40 Kč
Audit
Schválení zprávy auditora o přezkoumání hospodaření obce Zátor za rok 2002.
Nájemní smlouva o pronájmu kotelny a kupní smlouva o dodávce a úhradě tepla v č.p. 200, 201
Schválení smlouvy o pronájmu kotelny ve vlastnictví Obce Zátor v objektu č.p. 200, 201 v Zátoru – Loučky firmě
Teplo Rýmařov s.r.o., Okružní 849/47, Rýmařov zastoupení Ing. Štěpánem Kovářem a schválení kupní smlouvy o
dodávce a úhradě tepla č. 60-07/2003, jejíž součástí je předběžná kalkulace na rok 2003.
Sleva z prodejní ceny pozemku parc. č. 873 v k.ú. Loučky u Zátoru
Schválení slevy z prodejní ceny pozemku parc. č.873 o rozloze 435 m2 – ostatní plocha v k. ú. Loučky u Zátoru, obec
Zátor z částky 11.700,- Kč na částku 5.000,- Kč panu Opletalovi.
Postup při lokální záplavě ze dne 26.5.2003
Schválení postupu při lokální záplavě ze dne 26.5.2003. Z rozpočtu obce se realizovaly tyto akce:
1. finanční zabezpečení SDH Zátor (pohonné hmoty, mzdy, strava, opravy techniky),
2. vývoz jímek postiženým občanům,
3. vyčištění zahrad od nánosů bahna a jeho odvoz občanům, kde množství naplavenin , nebylo možné odstranit
svépomocí,
4. vyčistění studní občanům, kteří nejsou napojeni na skupinový vodovod,
5. čerpání vody a bahna ze zaplavených obytných budov.
6. Tento postup bude uplatněn při každé události podobného rozsahu s tím, že vývoz jímek a čerpání studní si občané
budou hradit sami,obec pouze tuto službu zajistí. Při tvorbě rozpočtu obce na r. 2004 bude vyčleněna rezerva na
financování těchto událostí. Při źivelní události většího rozsahu bude zasedat krizový štáb a Zastupitelstvo po
zhodnocení situace rozhodne o dalším postupu.
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na výdaje jednotek SDH ve výši 3.500,- Kč.
Souhlas s využitím ušetřených finančních prostředků ZŠ Zátor
Schválení využití ušetřených finančních prostředků ZŠ Zátor ve výši 98.798,- Kč na zakoupení vybavení třídy
nastavitelným nábytkem v částce 79.514,- Kč a použití zbývající částky na nákup bojlerů a vysoušečů rukou do dívčích
a chlapeckých záchodů pro splnění nutných hygienických požadavků.
Schválení prodeje pozemku parc. č. 24 o výměře 202 m2 – zahrada v k.ú. Loučky u Zátoru panu Miroslavu
Ivancovi, bytem Zátor – Loučky 126 v částce 2.500,- Kč.
Schválení smlouvy o dílo SM 0312 na dodávku stavebních prací uzavřenou na akci: „Oprava mostku“ u RD
pana Velčického. Součástí smlouvy je položkový rozpočet. Nabídková cena činí 79.107,- Kč včetně DPH.
Dodavatelem prací jsou Stavby Havelka, a.s. Božkova 75, 702 00 Ostrava-Přívoz.
Schválení opravy ocelové konstrukce střechy tělocvičny firmou KORD Jeseník, spol. s.r.o. v částce dle
položkového rozpočtu 91.742,- Kč včetně DPH. Oprava bude financována dle usnesení č.31/0503 ze dne 28.
května 2003.
OZV o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ, ŠK a ŠD
Schválení OZV o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ, ŠK a ŠD. V souladu se zákonem
181/2003 Sb. a §19b odstavce 2, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství,
ve znění pozdějších předpisů je vytvořena nová OZV č. 1/2003, tím se ruší původní OZV č.1/99.
MŠ
- výše příspěvku zůstává ve stejné výši a stejnou strukturou
ŠD, ŠK – výše příspěvku se mění ze 40,- Kč/měsíc na 50,- Kč/měsíc. Příspěvek bude čerpán na provoz ŠD a ŠK.
Schválení přidělení bytu 2+1, I. kategorie č.p. 31 po paní K. Plánkové manželům Kořínkovým, současně bytem ZátorLoučky č.p. 121 u paní Růženy Kořínkové.
ZO bere na vědomí: studii proveditelnosti jednostranného chodníku u silnice I. třídy č. 45 Krnov-Bruntál. Náklady cca
100.000,- Kč, zpracovatel Dopravoprojekt Ostrava. Bude následovat jednostranný projekt cca 500.000,- Kč (řešení
problémů: přechod přes pozemky, výkupy, vlastnické vztahy, schválení ÚP).
-

Upozorňujeme občany, že v těchto horkých dnech je zvýšené riziko požárů v lesích. Vyzýváme k maximální
opatrnosti při návštěvách Vašich oblíbených lokalit.

-

Děkujeme občanům za udržování pořádku a čistoty v obci. Autobusové zastávky nejsou zatím naší dobrou
vizitkou i přes to, že obec zajišťuje jejich pravidelný úklid.

-

Na měsíc říjen připravujeme sběr papírů systémem sběru plastů .
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Kulturní okénko
Dne 5. 9. 2003 bude probíhat v ZŠ Zátor Den otevřených dveří u příležitosti 55. výročí založení úplné české školy.
Dne 6. září 2003 v 10,00 hod v kostele Nejsvětější Trojice Zátor biskup mons. František Lobkowicz, Opraem. vysvětí
prapor a znak obce a prapor ZŠ Zátor.
Program dne: 10,00 hod – mše svatá spojená s vysvěcením symbolů, za doprovodu mužského pěveckého sboru
11,00 hod - předání praporu a znaku starostce obce ( průvod na obec)
13,30 hod - vystoupení žáků ZŠ Zátor v sále Kulturního domu
14,00 hod - vystoupení uměleckého souboru Slezského divadla Opava – „Květy paní operety“
v sále Kulturního domu – vstup zdarma
20,00 hod - taneční zábava SK Zátor – hraje TRITON, občerstvení zajištěno, vstupné 35,- Kč
Věříme, že si z nabízeného programu vyberete a přejeme Vám 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.
Jaký máte názor na protipovodňovou ochranu na řece Opavě, zejména na výstavbu retenční nádrže Nové
Heřmínovy ? – pište, nebo použijte e-mail –
Aktuální informace o obci Zátor můžete získat také na internetových stránkách : 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.
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, společně
strávené s dětmi, rodiči, babičkami a dědečky. Bylo nám velmi příjemně a zůstane všem hezká
vzpomínka. Hlavně budoucím školáčkům na poslední den v jejich školce, s kamarády a hodnými
učitelkami.
1. září přivítáme milé děti a nováčky, kteří poprvé navštíví naši mateřskou školu. Připravujeme pro ně
spoustu překvapení, zajímavých her a radovánek. Velmi se na všechny těšíme.
Zdeňka Vávrová (ředitelka MŠ)
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Okénko pro sportovce
Rozpis utkání fotbalové sezony podzim 2003 SK Zátor
muži A

datum
9.8.2003
16.8.2003
23.8.2003
30.8.2003
6.9.2003
13.9.2003
20.9.2003
27.9.2003
4.10.2003
11.10.2003
18.10.2003
25.10.2003
1.11.2003

hod

datum

Zátor - Krásné Loučky
Zátor - Světlá Hora
Třemešná - Zátor
Zátor - Úvalno
Chomýž - Zátor

16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

30.8.2003
6.9.2003

Zátor - Dolní Moravice
Vrbno - Zátor
Zátor - Osoblaha
Malá Morávka - Zátor
Zátor - Stará Ves
Bruntál - Zátor
Zátor - Široká Niva
Nové Heřmínovy - Zátor

16.00
16.00
16.00
15.30
15.30
15.00
14.00
13.30

žáci

hod

datum

NE

13.9.2003
20.9.2003
27.9.2003
4.10.2003
11.10.2003
18.10.2003
25.10.2003

Zátor - Úvalno
Chomýž - Zátor

14.45
14.45

Zátor - Sl. Rudoltice
Osoblaha - Zátor
Zátor - Jindřichov B
Bohušov - Zátor
Zátor - Liptáň
Holčovice - Zátor
Zátor - Krásné Loučky

13.45
13.45
13.45
13.30
13.30
13.15
12,15

NE

NE
NE

muži B

hod

24.8.2003
30.8.2003
7.9.2003

Zátor - Valšov
Sv.Heřmanice - Zátor
Zátor - Světlá Hora B

16.30
16.30
16.30

13.9.2003

Heřmanice - Zátor

16.00

Zátor - Vrbno B
Rusín - Zátor
Zátor - Janov
Bohušov - Zátor

16.00
15.30
15.30
15.00

28.9.2003
4.10.2003
12.10.2003
18.10.2003

STŘE 17.9.2003 Zátor - Hoštálkovy
STŘE 1.10.2003 Třemešná -Zátor

Všichni příznivci sportu a fotbalu zvlášť jsou srdečně zváni.
•
•
•
•
•

Vedení Sportovního klubu Zátor děkuje místnímu hasičskému záchrannému
sboru za ochotu při zavlažování hřiště v období sucha. Těšíme se na
spolupráci při organizování dalších akcí.
Po fotbalovém utkání dne 30. srpna 2003 chystáme posezení u táboráku.
Možno opékat párky, které budou zajištěny.
SK Zátor a obec připravuje na 6. září 2003 ve 20ººhod. zábavu v sále KD u příležitosti svěcení
obecních symbolů. Hraje TRITON, bohaté občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaši účast .
Chtěli bychom poprosit občany o starší funkční ledničku, kterou by darovali SK Zátor.
Předem děkujeme.
H L E D Á M E T R E N É R A K Ž Á K Ů M.
Josef Moškoř (jednatel SK Zátor)

Naši hasiči
V měsíci červnu bylo uspořádáno okresní kolo v požárním sportu v Lichnově, kde našich pět vyškolených rozhodčí se
podílelo na úspěšném rozhodování při soutěžích.
11.7.2003 jsme se zúčastnili 150. výročí založení SDH Světlá Hora. Naši zástupci byli přítomni svěcení praporu za
účasti zpěváka P. Laufra.
19.7.2003 jsme se zúčastnili pohárové soutěže ve Vraclávku. Soutěžili muži i ženy. Celkově se dá říci, že jsme naší obci
neudělali ostudu a důstojně jsme reprezentovali naši jednotku. 26.7.2003 jsme byli pozváni do Světlé Hory na tradiční
soutěž s historickou stříkačkou přes zdejší rybník. Vytvořili jsme smíšené družstvo , které se umístilo na pěkném 4.
místě ze 17-ti zúčastněných družstev. Absolvovali jsme zájezd do Hluboké nad Vltavou. Členem tamní jednotky SDH
byl dlouholetý obyvatel naší obce p. Dobroslav Matěják, který v květnu 2003 zemřel následkem zákeřné choroby.
Proběhlo velmi vydařené soutředění našich dětí v Železné u Vrbna pod Pradědem.
Naše výjezdová jednotka pokračovala v čištění studní a dovážela užitkovou vodu do studní občanům v Čakové a
horním Zátoru, kteří v důsledku dlouhotrvajících veder zůstali bez vody.
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
 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
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