Ročník 2003

číslo: 4

V Zátoru dne 20.října 2003

Vážení spoluobčané,
Vracím se několika slovy k nejožehavější otázce posledních dnů a tou je bezesporu vysoká
cena vodného v naší obci. Prozatím, jak jsem již řekla na posledním veřejném zasedání, je
nutná dohoda všech obcí, tedy akcionářů VaK Bruntál, a.s. Dále je také nutné vyřešit několik
vážných problémů, které se v současné době řeší pomocí soudů . Jak někteří z vlastních
zkušeností víte, práce soudů, včetně odvolacích je velmi zdlouhavá. Technický audit ve
společnosti BRVOS Bruntál, spol. s.r.o. v současnosti probíhá a s výsledky Vás seznámím.
Odpočet vodného by měla firma BRVOS Bruntál spol. s.r.o. provádět do konce měsíce října.
Skupina 15-ti obcí, do které patří i obec Zátor usiluje o to, aby majetek akcionářů VaK
Bruntál, a.s. spravovala jiná provozní společnost a bojujeme všemi možnými zákonnými
prostředky o to, aby cena vodného v našich obcích byla stabilní a byla srovnatelná
s celostátním průměrem.
Děkuji Vám všem za pochopení a důvěru.
Dalším vážným problémem v naší obci je situace podél silnice I/45 v Loučkách. Otevřením
hraničního přechodu Vysoká-Bartultovice je pohyb chodců v tomto úseku stále nebezpečnější.
K zajištění bezpečnosti našich občanů by pomohl chodník. Jelikož vybudování této stavby si
vyžádá částečné zásahy do soukromých pozemků a nemalé finanční prostředky je nutné najít
optimální řešení, které bude vyhovovat bezpečnostním předpisům, ale i majitelům dotčených
pozemků.
Problémy občanů bydlících podél komunikace, vyřeší obchvat silnice o jehož realizaci
intenzivně usilujeme.
Pozvánka
na v e ř e j n é projednávání
„Studie proveditelnosti jednostranného chodníku“
na sil. I/45 Krnov-Bruntál v obci Zátor
termín konání: 5. listopadu 2003 v 18.00 hod v klubovně OÚ Zátor
Zveme všechny občany obce, zvláště ty, kterých se stavba bude týkat (bydlící podél )
(po ukončení projednávání proběhne zasedání Zastupitelstva Obce Zátor)
Děkuji touto cestou všem, kteří se podíleli na přípravách svěcení praporu a znaku obce.
Pro obec Zátor to byla velmi slavnostní a významná událost. Je příjemné zjistit, že jsou
mezi námi občané ochotni pomoci a věnovat svůj volný čas a intelekt. Hluboce si jich
vážím a vím, že k obci, ve které žijí, mají hezký vztah.
Děkuji kolektivu pracovnic školní jídelny za vynikající koláče, které napekly, sboru
dobrovolných hasičů za nelehký úkol nést a opatrovat symboly po celou dobu obřadu, všem
farníkům, kteří pomáhali s úklidem a výzdobou kostela a okolí fary, vychovatelkám a žákům
ZŠ Zátor, kteří připravili hezký odpolední program, výtvarnému kroužku při ZUŠ Krnov, který
zorganizoval malou vernisáž v prostorách obce, pracovnicím OÚ, které zajistily výzdobu sálu
a přísálí, pracovníkům obce, kteří zvlášť pečlivě upravili hřbitov a také všem, kteří se svěcení
zúčastnili, svoji přítomností akci podpořili,a dokázali, že život v obci, její historie a současnost
jim není lhostejná.
Žádám o spolupráci všech rodičů nezletilých dětí aby je poučili, jak se mají chovat
v autobusových zastávkách v obci, aby tato zařízení mohla důstojně sloužit svému účelu.
Chceme čistou a hezkou obec ? Nebuďme lhostejní ke svému okolí!! Autobusové zastávky
jsou také naší vizitkou.
Vydává: OÚ Zátor
Vychází 1x za dva měsíce
Povoleno MK ČR pod evid. č.: E 14440

Ing. Salome Sýkorová
starostka

Důležité informace
Výpis z usnesení z veřejného zasedání ZO Zátorč.V/2003 , konaného dne 10. září 2003
Zřizovací listina JSDH Zátor
Schválení zřizovací listiny JSDH obce Zátor. Touto zřizovací listinou se zrušuje zakládací listina dobrovolného veřejného požárního
sboru v Zátoru vzniklého dne 25.2. 1991 a schvaluje zřizovací listinu JSDH obce Zátor.
Mandátní smlouva
Schválení právního zastoupení obce panem JUDr. Vilémem Urbišem ve sporu se společností ALTEC INVEST spol. s r.o,
předmětem sporu je určení neplatnosti zřízeného zástavního práva na nemovitostech č.j. u OS Bruntál 12 C 153/2003. Odměna za 1
úkon právní služby činí 12.000,- Kč, režijní částka u každého úkonu je 500,- Kč, náhrada za ztrátu času je 500,- Kč/1hod a náhrada
jízdního dle obecně platných předpisů. Cílová částka v případě dosažení zrušení zástavního práva je ve výši 100.000,- Kč.
Mandátní smlouva
Schválení právního zastoupení obce panem JUDr. Vilémem Urbišem ve sporu se společností Konpo s r.o, předmětem sporu je určení
neplatnosti zřízeného zástavního práva na nemovitostech č.j. u OS Bruntál 12 C 156/2003. Odměna za 1 úkon právní služby činí
15.125,- Kč, režijní částka u každého úkonu je 500,- Kč, náhrada za ztrátu času je 500,- Kč/1hod a náhrada jízdního dle obecně
platných předpisů. Cílová částka v případě dosažení zrušení zástavního práva je ve výši 100.000,- Kč.
Pojistná smlouva
Schválení uzavření pojistné smlouvy (živel, odcizení, odpovědnost) obce Zátor u České pojišťovny. Roční pojistné bude činit
maximálně 150.000,- Kč.
Smlouva o dílo – studie proveditelnosti jednostranného chodníku podél silnice I/45
Schválení smlouvy o dílo č. 3026/1087-6. Zhotovitel DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. provede studii proveditelnosti
jednostranného chodníku podél silnice I/45 v částce 49.392,- Kč.

Plynofikace MŠ a ŠJ pri ZŠ Zátor
Z důvodu havarijního stavu kotelny MŠ bude provedena její plynofikace, rozpočet činí 35 297,8 Kč. Dále bude provedena
plynofikace ŠJ, odkud bude stávající kotel přemístěn do zdravotního střediska a vyměněn za prasklý nefunkční . Plynofikace
proběhne ihned.
Mikroregion Krnovsko
Schválení smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí mikroregion Krnovsko a schválení stanov svazku obcí mikroregion
Krnovsko.
Záměr prodeje pozemku
Schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 409/3 - louka, k.ú. Loučky u Zátoru, obec Zátor.
Záměr prodeje pozemku
Schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 2186/1, 996, 2189, 2190, 992 - louka, k.ú Zátor, obec Zátor.
Záměr prodeje budovy bývalé sauny v k.ú. Loučky u Zátoru, obec Zátor
Schválení záměru prodeje budovy bývalé sauny v k.ú. Loučky u Zátoru, obec Zátor.
OZV č. 1/2004
Schválení OZV č. 1/2004, kterou se mění OZV č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem
v obci čl. 3 – nakládání s komunálním odpadem odst. 2 b/ Občasné budou papír třídit do plastových pytlů jako PET lahve a
vyváženy budou 1x měsíčně v určený den. Účinnost vyhlášky je od 1.1. 2004.

Kulturní okénko
Od 1. ledna 2004 chystáme prodloužení provozní doby v místní knihovně – požadavky na hodinu a den, které Vám
budou vyhovovat směřujte na slečnu Pavlínu Kadlčíkovou do místní knihovny
Výhled: Připravujeme volný přístup na internet v místní knihovně – předpokládaná realizace – v 2. pololetí r.
2004.

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.
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?
Září uplynulo. Dny se rychle krátí, ale my bychom je potřebovali někdy spíše prodloužit, abychom stihli všechny úkoly.
Chcete vědět, co všechno se ve škole od konce prázdnin stalo? S železnou pravidelností se přihlásil školní rok se vším
všudy. Je za námi září, zahajovací tabulky, výkazy, dokumentace, rozvrhy, třídní schůzka, opakovací prověrky, první
známky v žákovských knížkách….
Nový školní rok jsme za značné účasti veřejnosti zahájili 1. září v opravené tělocvičně. V průčelí už vedle české vlajky
visel nový školní prapor. Den otevřených dveří v pátek 5. září umožnil zájemcům prohlédnout si školu zevnitř,
zavzpomínat na svá vlastní školní léta, prohlédnout si, za jakých podmínek se učí děti dnes. Při této příležitosti jsme
vzpomenuli 55. výročí vzniku úplné české školy v Zátoru. Velký ohlas měla vernisáž s názvem Dětská výtvarná tvorba
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a taneční vystoupení žáků soukromé Základní umělecké školy. A v sobotu 6. září byl náš prapor spolu s obecním
vysvěcen v místním kostele.
Fotbalový turnaj na začátku měsíce ukázal, s jakou vervou dovedou naši žáci bojovat o vítězství. Místní oddíl kopané
TJ SK Zátor tohoto nadšení okamžitě využil a zájem dětí podchytil. Škola jim vychází maximálně vstříc, proto budou
mít mladí fotbalisté pro sebe dostatek prostoru a času v tělocvičně a výsledky na sebe určitě nenechají dlouho čekat.
Už od září dáváme dětem bohatou nabídku, jak smysluplně naplnit volný čas. Letos zaměstnanci školy nabízejí ve svém
volnu žákům 18 kroužků ze všech možných zájmových oblastí. Za to jim patří dík nás všech, protože obětují svůj volný
čas, a to bez nároku na odměnu. Každý rok si vytýčíme určité oblasti,
na které se zaměříme a kterým budeme
věnovat největší pozornost. Loni to bylo vzdělávání a zvyšování aprobovanosti v oblasti cizích jazyků, výpočetní
techniky a odborného zabezpečení sportovních akcí, zejména lyžařského výcviku. V letošním školním roce si nejvíce
času a úsilí vyžádá realizace vlastního pilotního projektu "Já se počítače nebojím", který řeší způsob implementace
multimediálního výukového softwaru do i nad rámec výuky.V rámci projektu škola nakoupila nový software a
hardware. Díky dotaci Moravskoslezského kraje na náš projekt jsme získali poměrně velkou částku na nákup
počítačových výukových programů pro žáky i na ohodnocení práce zaměstnanců, kteří zatím tuto práci vykonávali
bezplatně. A to opravdu není zanedbatelné, zvláště v době, kdy ve školství tak citelně chybí finanční prostředky na
nejdůležitější a nezbytné věci. My si to můžeme dovolit, protože zaměstnanci školy úspěšně zvládli školení obsluhy PC
a v dalším odborném vzdělávání budou pokračovat i letos. Ve škole funguje i
v tomto roce internet pro
veřejnost a pro rodiče žáků jsou rezervovány konzultační hodiny každé pondělí
od 16 do 17 hodin. V té době se
mohou seznamovat s počítačovými výukovými programy, aby měli představu o tom, jak se jejich děti ve škole učí.
Zvýšily se nám sice náklady na spotřebovanou elektřinu, ale vysoká návštěvnost dokazuje, že náš záměr vytvořit ze
školy jedno z informačních center v obci se začíná dařit. Proč tedy pořizujeme počítače a nové výukové programy?
Jednoduše řečeno proto, aby nám sloužily a pomohly nám co nejlépe zvládnout náš hlavní a prvořadý úkol, a to je
moderní vzdělávání a výchova žáků.
Výchova je totiž stejně důležitá. Proto jsme odpověděli na výzvu paní Běly Gran Jensen, prezidentky hnutí Na vlastních
nohou, abychom sbírali plyšové hračky pro nemocné irácké děti v české nemocnici v Basře. Dovedeme si představit,
jak plyšové zvířátko v rukou českého doktora překoná jazykovou bariéru, zaplaší úzkost a rozzáří oči malých iráckých
pacientů. A co z toho mají naše děti? Učí se. Učí se dělat radost druhým lidem, učí se obětavosti, učí se chápat potíže
jiných lidí. Seznamují se s mentalitou jiného národa a učí se ji respektovat. Dověděly se třeba, že irácké děti si nehrají s
panenkami, protože islám zakazuje zpodobňovat lidské bytosti. A tak možná nakonec naše děti, které se někdy se svými
oblíbenými hračkami neloučí lehce, budou mít z celé akce ten největší užitek.
Možná jste si všimli, že na stožáru před školou vlála italská vlajka. To proto, že jsme v Zátoru přivítali delegaci
zástupců města, sportovců a zdravotně oslabených mladých lidí z italského Castellarana a střediska Klubíčko Bruntál.
Proč k nám přijeli? Chtěli vidět takovou školu, kde se intenzívně pracuje
na integraci zdravotně oslabených dětí
do kolektivu zdravých spolužáků. Školu jsme vyzdobili tak, aby se hosté cítili dobře. Nechyběly italské vlajky,
zeměpisné nástěnky, nástěnka o italské kuchyni a snad jim jejich rodnou zemi připomnělo i temperamentní taneční
vystoupení dětí ze školního klubu. Posezení
u kávy a voňavých koláčků bylo zcela neformální, plné úsměvů,
dobré nálady a výměny zkušeností. Když jsme pak všechny obdarovali malou pozorností, prošli jsme společně školou.
Potěšilo nás, jak se jim tu líbilo. Jako první jsme s Italy navázali partnerství a na stole máme pozvání do Itálie. Bylo to
bezesporu nevšední setkání a vyjímečný zážitek.
Opět jsme se zúčastnili Běhu Terryho Foxe v Bruntále, abychom podpořili výzkum léků proti rakovině.
Za ZŠ
Zátor běželi žáci, učitelky i jedna maminka.
Že je toho hodně? Ano, je. Hlavně však máme na paměti, že při práci s dětmi se nesmí ošidit ani to nejmenší.
A aby toho nebylo málo, hledáme pomoc pro děti nemocné leukémií.
Občanskému sdružení Život dětem pomáháme organizovat Srdíčkové dny. Jejich výtěžek je určen na dovybavení
nové transplantační jednotky kostní dřeně ve fakultní nemocnici Motol Praha pro děti nemocné leukémií a pro II.
dětskou kliniku ve FN Motol Praha a dětská zařízení v České republice.
Ve škole jsou k dispozici klipy ve tvaru srdíčka. Jeden má minimální hodnotu 20,- Kč. Jejich prodej probíhá ve škole do
konce měsíce října. Další informace o této akci můžete najít
na internetu na webové stránce
www.zivotdetem.cz
Mgr. Jana Kadlčíková (ředitelka ZŠ)

Co se dělo a co chystají v mateřské škole
Po krásných sluncem zalitých prázdninách i my v MŠ jsme zahájili 1. září nový školní rok. Letos bude naši školku
navštěvovat 57 dětí, což je vzhledem k republikovým statistikám opravdu slušný počet. Nové děti jsme přivítali tradičně
překvapením, malým dárečkem a pamětním listem. Překvapením bylo také nově vybudované osvětlení v I. třídě, mísící
baterie v umývárně dětí , nové WC dospělých a hlavně to, že je naše školka vytápěna plynem.
V obou odděleních budou letos paní učitelky pracovat již podle vlastního vzdělávacího programu „Barevná cesta“,
který byl sestaven na základě požadavků rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Cílem je
vytvořit co nejzajímavější cestičku –skladbu vzájemně se ovlivňujících , prolínajících a propojených oblastí-krůčků.
Pěstovat v dětech vědomí sounáležitosti s rodnou obcí, přípravou akcí pro veřejnost, vytvářet tradice a zvyky v obci a
podpořit tak setkávání občanů a potlačit negativní mezilidské vztahy – to je přáním naší mateřinky.

strana 3

Ale dosti teorie. Nyní Vám jen v krátkosti sdělíme, co nás v nejbližších měsících čeká a co jsme si už v tomto školním
roce prožili. V měsíci září nás navštívilo divadélko Úsměv s pohádkou Zdravěnka a Kubík jdou do školy. Děti
přírodovědného kroužku prožily víkend na republikovém setkání v Tišnově. Společně jsme pouštěli vlastnoručně
vyrobené draky a dráčky a prožívali poslední slunné dny na naší školní zahradě, kde byly o prázdninách opraveny
průlezky, pískoviště a vybudován nový sklad hraček. Naše děti se mohou chválit tím, že už chodí do základní školy.
Ano jednou týdně navštěvují naši předškoláci se svými učitelkami počítačovou učebnu ZŠ a seznamují se s počítači
v rámci programu „ Já se počítače nebojím“ (snad nám nadělí Ježíšek počítač i do MŠ).
V měsíci říjnu jsme zahájili, jako každoročně, činnost kroužků. Na naší škole jsou tyto mimoškolní aktivity již tradicí.
Je to kroužek Veselá flétnička, Výtvarné tvoření a Kroužek přírodovědy a ekologie. Musím podotknout, že Kroužek
přírodovědy pod vedením našeho kuchaře pana Krmáška nezaměstnává jen děti školky, ale i místní základní školy a to i
o prázdninách. Letos se jim vydařil letní tábor v okolí Kralického Sněžníku, „Víkendovka“ v Holovicích a také táborák
na ukončení prázdnin na místním fotbalovém hřišti. V říjnu již absolvovali víkendový pobyt pod názvem „Pestrá paleta
malíře Roberta“ na chatě v Krasově. Podzimní produkty přírody používáme s dětmi také k tvorbě různých výrobků
z listů, zeleniny, ovoce, malujeme ji a už jsme také poslali první obrázky do výtvarné soutěže. Teď se všichni těšíme na
další pohádku „Jak kočička slavila narozeniny“, se kterou přijede divadélko Úsměv 22. října. Musíme se pochválit také
tím, že si čistíme a vyplachujeme každý den po obědě ústa k prevenci zubního kazu a také že nás navštívila logopedka
paní Mgr. Dolejšová , která se bude věnovat dětem s vadou řeči.
Snažíme se, aby naše práce s dětmi byla co nejkvalitnější a dětem se v naší školce líbilo. Naštěstí všichni zaměstnanci
školy ví, že nejlepším výsledkem jejich práce jsou spokojené děti a jejich rodiče. A kdo se o děti letos v MŠ stará ?
Jsou to paní učitelky – Štefková, Dostálová, Kořínková, ředitelka školky Zdeňka Vávrová, školnice, pracovnice
provozu ŠJ a obsluha vytápění paní Volfová, vedoucí ŠJ paní Žídková a kuchař pan Krmášek.
Naše mateřská škola se snaží být stále otevřená nejen dětem, ale především jejich rodičům. Snažíme se je pomocí letáků
a nástěnek neustále informovat. Také letos chceme uskutečnit informativní setkání s rodiči a to 6. listopadu 2003 od
15.15 hodin. A protože i dospělí mají rádi překvapení, máme malé připraveno pro ty, kteří se schůzky zúčastní.
Pokud máte i Vy zájem naši školu navštívit, jste kdykoli srdečně zváni!
Zdeňka Vávrová (ředitelka MŠ)

Naši hasiči
V měsíci září jsme se zúčastnili svěcení praporu a znaku obce a praporu školy. Obecní prapor nesli – p. Matěják
Vladimír, Krušina Zdeněk, Michna Jiří, Lorenc Robert, znak nesli – p. Wysoglad Jaromír a Matěják Tomáš a prapor
školy nesli – Matějáková Rostislava, Domanická Lucie, Řezníková Lucie a Krušinová Vladimíra. Svěcení proběhlo 6.
září v místním kostele.
11. října proběhla v Zátoru v myslivně soutěž mladých hasičů – branný závod. Zúčastnilo se 28 družstev z různých obcí
okresu. Naše děti se umístily na 7., 13. a 14. místě. Výherci byli odměněni cenami a všichni účastníci dostali sladkosti.
Věcné ceny sponzorovali: Obce Zátor, Brantice, Čaková, fa Iktus, Balama, Štefela, pan Hlaváč, Michna, pí Křížková.
Také děkujeme mysliveckému sdružení Agrozat Zátor za zapůjčení myslivecké chaty a Základní škole Zátor za
zapůjčení školní jídelny. 17. října jsme uspořádali prohlídku zbrojnice pro 1. třídu ZŠ Zátor.
Dne 15. listopadu srdečně zveme všechny do hasičské zbrojnice na taneční zábavu!!
5. prosince pořádáme veřejného Mikuláše, čerti budou zastoupeni v hojném počtu!!
Anna Krušinová (starostka SDH Zátor)

Místní skupina ČČK
Výbor MS – ČČK upozorňuje občany Zátoru, že každý první čtvrtek v měsíci v době od 16.00 do 18.00 hod je otevřena klubovna
ČČK v přízemí budovy zdravotního střediska. Jsou vítáni nejen členové ČČK, ale i nečlenové. Je možno si prohloubit znalosti první
pomoci i ošetřovatelské techniky, naučit se různé ruční práce, nebo jenom posedět a popovídat si se sousedy.
1. čtvrtek v listopadu od 16-ti do 18-ti hodin zavádíme burzu dětského oblečení. Občané mohou nabídnout čisté dětské
oblečení, případně si jiné pro své děti vybrat. Podle zájmu bude burza rozšířena i na třetí čtvrtek v měsíci od 16 –ti do 18-ti
hod.
Dále chystáme na 13.11.2003 v 16,00 hod – členskou schůzi MS-ČČK, srdečně zveme všechny členy.
Připravujeme také zájezd do divadla v Opavě, který se může uskutečnit jen pokud se přihlásí 45 občanů. Kdo má zájem, přihlaste se
prosím u paní Marie Matějákové, Loučky 31 nebo u paní Marie Liebzeitové Zátor 177.
V letošním roce oslavily čtyři naše členky významná životní jubilea. Jsou to: paní Zdena Budínová, paní Kazimíra Mrkvová, paní
Milada Hrtusová a paní Marie Liebzeitová.
Všem ještě jednou srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.
- Děkujeme všem, kteří mají zájem o naši činnost ! –
výbor ČČK

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Zátor se koná
5. listopadu 2003 v 18.00 hod
v klubovně OÚ Zátor
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