ZÁTORSKÝ ZPRAVODAJ 57/2013
Váţení spoluobčané
Rok 2013 máme před
sebou a s nadějí
očekáváme, ţe bude
lepší
a
hlavně
veselejší neţ ten
předcházející. Ať jiţ
bude
ekonomická
situace
jakákoliv,
připravujeme spoustu kvalitních a myslíme si, ţe
uţitečných projektů. Prvním z nich je realizace
bydlení pro seniory v lokalitě za farou, s jehoţ
výstavbou bychom měli začít jiţ letos. Dále
připravujeme rekonstrukci bývalé jídelny na
multifunkční dům. Bude tam přemístěna
knihovna, ordinace praktického a dětského lékaře,
učebna výtvarné výchovy a klubovna. Zvláštní
pozornost věnujeme modernizaci fotbalového
hřiště a přilehlé budovy. Chtěli bychom, aby
v těchto prostorách našli útočiště nejen sportovci,
ale i jednotka sboru dobrovolných hasičů Zátor,
která se věnuje také sportu, ale tomu poţárnímu
a s pečlivostí vychovává mladé hasiče. Věříme, ţe
všechny dobrovolné sloţky v obci budou spolu
hezky vycházet, tak jako vychází ČČK Zátor
s Čmeláky a Batoláčky v jedné klubovně, tak jako
kulturní dům Zátor slouţí všem, tak můţe docela
dobře fungovat spolupráce SK Zátor a JSDH
Zátor a Obce. Těším se na kvalitní spolupráci
a věřím, ţe dokáţeme všem, ţe dokáţeme
zvládnout sloţitou situaci a umíme si poradit
v ekonomických záleţitostech i mezilidských
vztazích. Moderní doba si ţádá moderní řešení.
V Zátoru dne 2013-02-27
Ing. Salome Sýkorová, starostka

OMLUVA
VÝVOZ PLASTŮ V PYTLÍCH JE JAKO VŽDYCKY
POSLEDNÍ PONDĚLÍ V MĚSÍCI.
OMLOUVÁME SE ZA CHYBU V KALENDÁŘI.

Zpráva ze zasedání ZO
Dne 25. 02 2013 v 18.00 hod se v sále KD Zátor
sešlo ZO Zátor v usnášeníschopném počtu 9
zastupitelů. Zasedání vedla starostka obce Ing.
Salome Sýkorová.
ZO schvaluje:
záměr prodeje pozemků parc. č. 857,
orná půda, o rozloze 245 m2, v k.ú.
Loučky u Zátoru
směny pozemků za účelem vybudování
přístupové komunikace pro dům
podporovaného bydlení, dům pro
seniory
Schvalujeme směnu parcel dle předloţeného GP č.
562-267/2012 ze dne 19. 02. 2013 s firmou
Profireal plus s. r.o. takto: parc. č. 1179/2
o rozloze 600 m2, která vznikla dělením parc. č.
1179/1 v k. ú. Zátor, parc. č. 1178/4 o rozloze 75
m2, 1178/3 o rozloze 136 m2, které vznikly
dělením parc. č. 1178 a parc. č. 1181/2 o rozloze
1442 m2 (dle GP. Č. 562-267/2012) získá obec.
Metry navíc, které firma Profireal Plus s. r. o.
získá, zaplatí dle řádného znaleckého posudku.
Náklady na transakci budou hrazeny kaţdým
z účastníků ½ ceny. Obec Zátor pak převede
vzniknuvší parcelu č. 1178/4 o rozloze 75 m2
Římskokatolické
církvi
pro
narovnání
vlastnických vztahů.
návrh smlouvy o zániku zástavního
práva
1) Schvaluje znění návrhu smlouvy o zániku
zástavního práva podle § 170 odst. 1 písm. f)
občanského zákoníku mezi obcí Zátor a Mate
Slovakia spol. s.r.o. za účasti JUDr. Viléma
Urbiše v předloţeném znění ze dne 25. 2. 2013.
2) Pověřuje starostku podpisem této smlouvy
o zániku zástavního práva.
3) Pověřuje starostku podpisem souhlasného
prohlášení v součinnosti s Mate Slovakia spol. s.
r.o. podle § 40 vyhl. č. 26/2007 Sb. za účelem
výmazu zástavního práva váznoucích na
nemovitostech, a to
- budovy čp. 107 (obč. vybavenost, postavené
na pozemku p.č. 216)

- pozemku p.č. 216 (zastavěná plocha
a nádvoří)
- pozemku parc. č. 220 (ostatní plocha, ostatní
komunikace)
vše zapsané na LV č. 216, k.ú. a obec Zátor
a dále

prostředky budou vyčleněny z rozpočtu školy.
Opatření má přechodný charakter. V budově
Základní školy Zátor budou umístěny děti
předškolní výchovy.
nákup DHMM nad 60. 000,- Kč pro
Základní školu a mateřskou školu Zátor
na nákup vybavení do specializované
jazykové učebny

- budovy čp. 93 ( obč. vybavenost, postavené
na pozemku p. č. 18)
- pozemku p. č. 18 (zastavěná plocha
a nádvoří)
- budovy čp. 219 (obč. vybavenost,
postavené na pozemku čp. 43)
- pozemku čp. 43 (zastavěná plocha
a nádvoří)
vše zapsané na LV č. 229, k.ú. Loučky u Zátoru,
obec Zátor.

Cca 80 tis. Kč bude hrazeno z projektu „Zlepšení
podmínek pro vzdělávání v ZŠ Zátor, cca 60 tis.
Kč z rozpočtu a 150 tis. Kč bude firmou
poskytnuto formou zápůjčky v horizontu pěti let.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Schválení rozpočtu DSO Loučka ve výši 28 500.

Finanční vyrovnání pro firmu Mate Slovakia spol.
s. r. o. bude činit 500.000,- Kč. Obec dále uhradí
správní poplatek a náklady právní sluţby právního
zástupce protistrany ve výši 10.000,- Kč + DPH.
Návrh na katastrální úřad pro MSK, pracoviště
Krnov by byl podán po uzavření smlouvy
o úschově, která by zajišťovala, ţe zmíněná částka
bude vyplacena aţ po výmazu zástavního práva.
Smlouva o úschově bude uzavřena s právníkem
Obce Zátor JUDr. Vilémem Urbišem.

Zprávu JUDr. Viléma Urbiše týkající se
ručitelského prohlášení ze dne 16. 12. 1996,
podepsaného starostou obce Mgr. Jiřím
Škrabalem.

odpisový plán Obce a Základní školy
a mateřské školy Zátor na rok 2013

Vysvětlení k přechodnému navýšení počtu ţáků

Podání JUDr. Viléma Urbiše proti ČR –
Ministerstvu spravedlnosti o vyčíslení finanční
újmy obce, zaslání zdůvodnění odvolání ţalobkyní
(obec) proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu
2 ze dne 1. 11. 2012 č.j.: 41 C 321/2011.

Ke sloučení obou školních subjektů došlo
v nejzazším moţném termínu, protoţe přechodné
zvýšení kapacity o 15 ţáků by za stávajícího stavu
nebylo moţné. Nové uskupení nám dává moţnost
vyhovět všem rodinám, které potřebují umístit své
dítě v MŠ. Matkám je tak dána moţnost jít do
zaměstnání a lepšit ekonomickou situaci rodiny.
V okrese s největší nezaměstnaností v republice je
to velká pomoc rodinám v nouzi.
ZO

Schvalujeme odpisový plán obce ve výši
1. 103.760,- Kč a školy 1.182.012,- Kč. Odpisový
plán školy schvalujeme s tím, ţe odpisy škole
nebudou hrazeny. Investice pořizuje obec ze
svého rozpočtu se zapojením dotací.
rozdělení
hospodářského
výsledku
Základní školy a mateřské školy Zátor
za rok 2012 následovně:

Volební zpravodajství z obce Zátor

Fond odměn: 50.000,- Kč.

Historicky první volby prezidenta ČR se v naší
obci v 1. i 2. kole zúčastnil nadprůměrný počet
voličů. V prvním kole volby konané ve dnech
11. 01. a 12. 1. 2013 se z celkového počtu 974
zapsaných voličů zúčastnilo 538 voličů. Výsledky
hlasování I. kola (uvádíme první tři příčky):
1. Miloš Zeman s počtem 155 hlasů, 2. Jan
Fischer s počtem 110 hlasů, 3. příčku obsadil Jiří
Dienstbier s počtem 98 hlasů. II. kolo konané ve

Fond rezerv: 168.751,32 Kč.
navýšení kapacity dětí v MŠ
Schvalujeme navýšení kapacity dětí v MŠ z počtu
55 na 70, jelikoţ počet ţadatelů o umístění v MŠ
výrazně překračuje kapacitu školy. Předpokladem
je souhlasné stanovisko KHS a finanční
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dnech 25.01. - 26. 01. 2013 se z celkového počtu
zapsaných voličů 972 zúčastnilo 530 voličů.
Výsledky hlasování: 1. Miloš Zeman celkovým
počtem 416 hlasů 2. Karel Schwarzenberg
s celkovým počtem 108 hlasů.

Při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek.
Např. rakovinotvorné dioxiny, furany, benzen,
styren formaldehyd, polycyklické aromatické
uhlovodíky. Vyšší koncentrace těchto látek byly
naměřeny i v místnostech, kde se topí. Mnoţství
škodlivých látek se odvíjí od toho, co spalujete.
Při spalování vzniká také zápach obtěžující Vás
i Vaše sousedy. Znovu opakuji, pálením odpadů
poškodíte nejen sami sebe a své děti, ale i své
nejbliţší okolí.
Věcí, které do Vašeho kotle nepatří, je mnoho.
Zaměřme se na ty, které se tam ocitají nejčastěji:
plasty - pálením PVC vzniká velké
mnoţství dioxinů, tím více čím je obsah
PVC v odpadu vyšší. Pálením polystyrenu
(PS) vzniká mimo jiné jedovatý styren.
Spalováním
polypropylenu
(PP),
polyetylenu (PE) či PET láhví podporujete
vznik polyaromatických uhlovodíků.
staré palety, dřevo z demolice, rozbitý
nábytek nebo natřená prkna či chemicky
ošetřené
dřevo
jeho
pálením
vyprodukujete asi 50 - 500 krát více
dioxinů neţ při topení čistým palivovým
dřívím
celobarevné letáky a časopisy - při jejich
spalování se do ovzduší mohou uvolnit
těţké kovy z barev, které způsobují
vrozené vady a rakovinu.
tetrapak - jde o šestivrstvý obal z papíru,
hliníku a plastu. Jeho spalováním se
mohou uvolňovat chlororganické látky
a těţké kovy.
nebezpečné odpady (jako jsou baterie,
barvy, léky) - spálením je nezničíte, ale
jedovaté látky, které obsahují, se dostanou
do vzduchu a následně do půdy.
pneumatiky - jejich spalováním vznikají
polyaromatické uhlovodíky a další
jedovaté látky.

Marcela Hudečková

Ať bylo, jak bylo, z komína se kouřilo.
Ovšem, není kouř jako kouř!

Obtěţování okolí zápachem i kouřem z komínů
rodinných domů je nepříjemné. Těţko se před
nimi lze schovat. Mnohé domácnosti spalují
i odpadky. Ovzduší proto bývá v chladných
měsících plné škodlivin včetně rakovinotvorných
látek.
Víme vůbec, co se děje, kdyţ spalujeme všechno,
co hoří? Do kamen nebo kotle v ţádném případě
nepatří ţádné plasty, guma, dřevotříska, umělá
vlákna, ani ţádný jiný odpad. Také v otevřených
ohništích, zahradních krbech nebo grilovacích
zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí,
suché rostlinné materiály a plynná paliva určená
výrobcem. Tyto látky nesmějí být chemicky
kontaminovány. Proč? Domácí kotelny přispívají
stále více k riziku vzniku rakoviny a srdečních či
dýchacích onemocnění. Ubliţujeme nejen sobě,
ale i všem ve svém okolí.

Co na to všechno říkají naši deváťáci?
Ţivotní prostředí ve své vesnici povaţují
za dobré a váţí si toho.
Počet kontejnerů na tříděný odpad většina
hodnotí jako dostatečný a dostupný.
Poţadují více kontejnerů na
velkoobjemový odpad a bioodpad.
Připomínají, ţe lidé málo vyuţívají sběrný
dvůr v Krnově.
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Obtěţuje je zápach při pálení listí.
Odsuzují ničení stromů.
Zlobí je černé skládky, odpadky v potoce
a řece.
Hodně jim vadí, ţe se pálí všechno, co
hoří. Upozorňují na to, ţe se nejedná
o nevědomost, protoţe tyhle věci se
schválně pálí aţ za tmy.
Plyn označují za palivo pro bohaté.
Oceňují moţnost sběru a třídění odpadu ve
škole.

Obec ze svého rozpočtu.
Jsou mezi námi i neplatiči?
Bohuţel ano, je zde malé mnoţství občanů s velmi
špatnou platební kázní. V těchto případech
postupujeme podle daňového řádu. Vymáhání je
ale pro obec velmi nákladné.
Kontejnery na objemný odpad jsou během
krátké doby beznadějně plné. Neumím si
představit, kolik by se jich muselo
přistavit,
abychom se zbavili všech
nepotřebných krámů. Proto mě zajímá,
kolik za jeden kontejner na velkoobjemový
odpad obec zaplatí.

Odpadové hospodářství za rok 2012
Informace zpracovala
Hudečková.

a

poskytla

Marcela

Asi 5 000,- Kč podle druhu likvidovaného
odpadu. Ten se totiţ musí ještě dodatečně
roztřídit.

Kolik odpadu se ročně ze Zátoru odveze?
Směsného komunálního odpadu 219, 39 t, jiného
biologicky nerozloţitelného 7, 6 t, objemného
odpadu (velké kontejnery) 24, 58 t.

Kolik zaplatíme, kdyţ odvezeme odpad do
sběrného dvora v Krnově?

Kolik za to obec zaplatí?

Nic, odpad odeberou zadarmo.

Náklady na odpadové hospodářství obce:
675.970,-Kč. Objemný odpad - velkoobjemové
kontejnery - 96.880,-Kč, tříděný odpad - 48.105,Kč, biologické odpady - 10.759,-Kč, nebezpečné
odpady - 13.495,-Kč, komunální 499.800,-Kč,
ostatní z veřejného prostranství 6.931,-Kč.

Paní starostko, máme přehled o černých
skládkách?
Ano (povzdech), ale ne všechny se nám daří
úspěšně likvidovat, jelikoţ náklady na likvidaci
jsou značně vysoké.

Má obec z tříděného odpadu obec nějaký
zisk? Jaký?
Ročně dostáváme 72 837,- Kč od firmy EKOKOM podle mnoţství a druhu vytříděného
odpadu: za plastové obaly (8,786 t), za papír
a lepenku (5,85 t), za sklo (0,78 t), Do třídění se
zapojuje škola, školka i občané. Zisk vyuţíváme
k nákupu nádob na tříděný sběr a pytlů na svoz
plastů. Podporovat třídění si tak můţeme dovolit
bez dalšího zatíţení obecního rozpočtu díky kázni
a odpovědnosti našich občanů.

Není škoda ničit takovou krásu?

foto: J. Matuška

Environmentální výchova ve škole
Paní učitelka Mgr. Libuše Černá jiţ několik let ve
škole odpovídá za výchovu dětí k ochraně
ţivotního prostředí. Ochotně nám umoţnila
nahlédnout
do
činnosti
školy
v oblasti
environmentální výchovy

Kolik zaplatí občané?
V Zátoru platíme 500,- Kč na osobu/objekt a rok
2012. V loňském roce byl příjem od občanů ve
výši 595 997,- Kč (563 005,- Kč za trvalý pobyt
a za rekreační objekty 32 992,- Kč).

Řekni nám něco o environmentální výchově.

Kdo uhradil rozdíl?
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Environmentální výchova je nauka o ţivotním
prostředí, zdůrazňuje zaměření na celé (přírodní
i umělé) ţivotní prostředí (člověka) a zdůrazňuje
odlišnost od pouhé výuky ekologie (součást
výuky biologie). Environmentální výchova se
začala rozvíjet od 70. let 20. století v severní
Americe a v západní Evropě v souvislosti
s diskusí o problémech ţivotního řešení a nutnosti
dohodnout se na strategii k jejich řešení. Smyslem
EV není nařizovat a poučovat, co je správné a co
je špatné, nýbrţ přispívat k tomu, aby lidský ţivot
zachovával lidské rozměry. Nemá smysl odmítat
vymoţenosti techniky, je však zapotřebí
zachovávat si míru a sebekázeň v jejich uţívání.

které přijdou do přímého styku s potravinami, ale
vyuţívá se při výrobě krabic, kartonů, novinového
papíru, sešitů, obalů na vajíčka, toaletního papíru.
Papír je moţné recyklovat aţ sedmkrát.
PLASTOVÁ VÍČKA
Zhotovují se z nich výrobky na dětská hřiště,
jejich sběrem podporujeme také váţně nemocné
děti.
KŮR A
Pomerančová, mandarinková i citronová najdou
vyuţití v kosmetice.
To sbíráte něco v jednom kuse. Co z toho
kromě pocitu z dobře vykonané práce máte?
Peníze, získané za sběr, slouţí pouze pro potřeby
ţáků (pracovní sešity, odměny, spoření na akce
třídy,…..)

Čemu se v tomto oboru naše děti věnují?
Podívejte se, čemu se děti od 1. do 9. třídy v naší
škole učí. Věnujeme se:

Děti rády soutěţí? Kdo tentokrát vyhrál?

 třídění odpadů – kaţdá třída je vybavena
barevnými kontejnery na tříděný odpad,
na chodbách jsou umístěny kontejnery
na plast a papír
 sběr starého papíru – jeden týden
v měsíci
 sběr plastových víček – EKOŢROUT
sběr pomerančové, mandarinkové
a citrónové kůry
 sběr baterií
 povinně volitelný předmět pro šesté
ročníky – Ekologický seminář
 šetření vodou, energií
 účast v celostátní soutěţi – Recyklohraní
 zařazování průřezových témat
environmentální výchovy do výuky
 péče o zeleň ve třídách
 chování v přírodě
 proměny v přírodě – roční období
 výrobky z přírodnin
 výrobky z vhodného odpadového
a zbytkového materiálu

Nejlepší byla ve sběru starého papíru 3. třída.
Nasbírali 2 550 kg.

Co se při takové činnosti naučí?
Při sběru si ţáci uvědomují, ţe všechno lze po
recyklaci znovu vyuţít.
STARÝ PAPÍR
Šetříme lesy, sbíráme čistý obalový papír,
časopisy, noviny, sešity, krabice, letáky,…
Papírový odpad se nepouţívá na výrobu obalů,

Do koše dávám pouze směsný odpad (zbytek po
vytřídění všech využitelných složek pro recyklaci).

Asi bychom všichni rádi třídili, kdyţ je to
uţitečné pro ţivotní prostředí i pro obecní
a školní pokladnu. Ale někdy nevíme, jak na to,
zdá se nám to sloţité. Poradíš?
Dnes jiţ víme, ţe všechny odpady z domácnosti
nemusí končit na skládkách, ale ţe je jich celá
řada, které lze recyklovat a znovu pouţít v jiné
formě. Stačí málo, poctivě třídit domácí odpad.
Důvody jsou nejen ekologické, ale i ekonomické.
Třídění není těţké, ale často končí neúspěchem,
protoţe se nám zdá, ţe nemáme vhodné
podmínky. Mnohé domácnosti mají klasický
odpadkový koš – jednu nádobu a do té vyhazují
veškerý odpad. Však to někdo roztřídí, platím
přece za odpad.
Také mám doma jeden odpadkový koš, ale přesto
odpad třídím.

Na papír pouţívám krabici. Mám ji v komoře,
kdyţ je plná, papír zabalím a odnesu do sběru
k nám do školy.
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Plast, kartony sešlápnu, dám do plastové tašky
a odnesu do ţlutého kontejneru.

dítěti nepatří dům, ve kterém se zrodilo.
Z ţádného důvodu nelze říct, ţe nám patří
svět! Jsme z hlíny malé planety, ona je
námi, ale nevlastníme ji. Nevytvořili jsme
ji, narodili jsme se zde. Je to domov, který
jsme z cihel nepostavili my, nýbrţ někdo
jiný jej postavil a pak do některých
různotvarých cihel vdechl dech ţivota. A
tak chodíme po Zemi, obdivujeme skvosty
její krásy a marně vzpomínáme, jak jsme
zde ocitli, kdo nás sem vyslal a komu
všechna ta nádhera patří.“

Sklo? Snaţím se kupovat takové láhve, které jsou
vratné. Ty, co nemůţu vrátit, odkládám do
kontejneru na sklo.
Objemný odpad odváţím do sběrného dvora.
Elektroodpad? Vyuţívám nabídku prodejce
nového spotřebiče na bezplatný odvoz starého
spotřebiče.
Odpad doma neskladuji, snaţím se ho co nejdříve
odnést, tak mi nepřekáţí. Vţdy se lépe odnáší
jedna věc, neţ velká taška odpadů.

Podívejte se na obrázky, které nakreslily děti ze
třetí třídy se svou učitelkou Mgr. Ivanou
Brychtovou.

Je dobře, ţe si lidstvo uvědomuje, ţe dnes nejsou
odpadky takové, aby si s nimi příroda poradila
sama. Skládky, které vytváříme, se musí
připravovat pečlivě a s ohledem na dalekou
budoucnost, aby se nestaly hrozbou pro příští
generace.
Moc ti děkuji za rady i za to, co pro ţivotní
prostředí podnikáš spolu s kolegy ve škole.
JK

K zamyšlení
P. Marek Orko Vácha
napsal: „Přistáli jsme zde
na Zemi, a pořádně nevíme
odkud, jsme zde poutníci
a přistěhovalci, zvířata ani
rostliny ani řeky a skály
jsme nevyrobili. Jen jsme
se zde ocitli jako na
prohlídce zámku a nyní jen jako
návštěvníci chodíme po chodbách a
obdivujeme obrazy a ptáme se, kdo je
namaloval a komu to tady všechno patří.
Nemůţeme proto říct, ţe Země je naše
vlastnictví, stejně jako nevlastníme zámky,
kde jsme na prohlídce. Jsme občané světa,
kde jsme se zrodili, který je naším
domovem, ale který nemáme ve
vlastnictví, právě tak jako narozenému

Matyáš Stříţ

Lenka Tkáčová
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Pokyny pro vyuţívání výpočetní techniky

Elizabeth Vinzenzová

1. Uţivatel je povinen pouţívat v knihovně pouze
programové vybavení, které mu knihovna
poskytuje.
2. Uţivateli je zakázáno kopírovat a distribuovat
části
operačního
systému
knihovny
a nainstalovaných aplikací a programů
v knihovně.
3. Uţivatel můţe kopírovat z bází dat v internetu.
4. Uţivatel nese plnou odpovědnost za své
případné zásahy do konfigurace počítače, které
by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na
provoz počítače, dále je uţivatel plně
odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou
manipulací s prostředky výpočetní techniky
včetně škod způsobených jím zanesenými
počítačovými viry.
5. Získané informace a data (v jakékoliv formě,
na jakémkoli médiu) slouţí výhradně k osobní
potřebě uţivatele a k jeho studijním účelům.
Není povoleno je jakýmkoli způsobem dále
rozšiřovat, rozmnoţovat, kopírovat, půjčovat,
sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti),
prodávat nebo jinak vyuţívat zejména ke
komerčním účelům.
6. Uţivatel
je
povinen
respektovat
autorskosprávní ochranu dat (viz zákon
č. 121/2000 Sb. autorský zákon).
7. Uţivatel je povinen respektovat pokyny
vedoucí knihovny, zapisovat se do provozního
deníku a dodrţovat zásady ohleduplného
a slušného chování.
8. Nedodrţování pravidel uţivatelem opravňuje
vedoucí knihovny tohoto uţivatele vyloučit.

Eliška Lakomá
Eliška Lakomá
Eliška
Eliška Lakomá

Místní knihovna se na vás těší.
Proč je četba tak důleţitá pro
rozvoj osobnosti? Strukturuje
mysl, posiluje paměť, rozvíjí
fantazii, obohacuje duši a učí
umět vyjadřovat své myšlenky.
Prof. PhDr. Zdeněk Matějíček
zdůrazňoval, jak je četba
důleţitá pro rozvoj osobnosti
dítěte od nejútlejšího věku. Je třeba přivést děti
k tomu, aby získaly potřebu číst. Spolupráce mezi
obecní knihovnou a mateřskou i základní školou
funguje velmi dobře. Učitelé volí moţnost tématické
výuky v knihovně. Přestoţe prostory knihovny jsou
značně omezeny a prostředí je velmi stísněné,
návštěvníků stále přibývá. V letních měsících se
klientela rozrůst o rekreanty a chalupáře.

Důleţité upozornění
Akce podporovaná ministerstvem kultury ČR pod
názvem Internet do knihoven k 31. 3. 2013 končí!
Od 1. 4. náklady na internet v obecní knihovně
hradí obec. Aby se vyšlo vstříc všem zájemcům
o studium, bude doba přístupu 1 osoby omezena na
30 minut, a to s platností od 1. 4. 2013. Internet
slouţí k získávání potřebných informací, nikoli ke
hrám.
Ing. S. Sýkorová
Výzva pro čtenáře

Knihovna poskytuje bezplatně i sluţbu veřejného
internetu. Je o ni zejména mezi dětmi velký zájem,
proto je nezbytné dodrţovat určitý řád. Nabízím
rodičům dětí, které navštěvují internet, aby se s jeho
zněním seznámili a vysvětlili dětem, jak se mají chovat
ve veřejné knihovně. Upozorňuji, ţe veřejný internet
neslouţí k hraní her.

Ţádám všechny čtenáře, kteří mají knihy u sebe déle
neţ rok, aby je bez sankcí vrátili do konce března.
V dubnu začneme rozesílat upomínky. Na knihy
netrpělivě čekají další zájemci.
Pavlína Kadlčíková
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sami reparovali RTHP a taktéţ zprovoznili osobní
automobil, které jsme si financovali z vlastní
kapsy a jednoho sponzora.

O čem se v Zátoru mluví? O hasičích.
Zpráva SDH Zátor

V dalších letech jsme byli pro některé občany
trnem v očích, ale i přesto se snaţíme být
nápomocni občanům, v sousedních vesnicích.
Pořádáme hasičské plesy, mikulášskou nadílku,
pohárové soutěţe – okrskové soutěţe. Také
spolupracujeme s místními sloţkami jako jsou
ČČK a TJ Sokol a samozřejmě i s obcí.

Váţení spoluobčané,
1. prosince 2012 přijel na hasičskou zbrojnici
Mikuláš s čerty a s bohatou nadílkou. Tímto
bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu Zátor
za finanční příspěvek. Výtěţek z dobrovolného
vstupného bylo věnováno Mateřské školce
v Zátoru. Na přání MŠ bylo zakoupeno odráţecí
kolo, zbylé sladkosti byly rozděleny téţ do MŠ
v Zátoru, ale i do chráněných dílen Benjamín
a školní druţiny Slezské diakonie Krnov.

A nyní, kdyţ vláda rozhodla o postavení
přehrady v Nových Heřminovech, máme o tuto
krásnou a velkou zbrojnici přijít bez náhrady!
Místní zastupitelstvo rozhodlo, ţe nepotřebujeme
jinou budovu a proto se máme uspokojit jen
s místností 6x6 m a klubovnou, kterou budeme
mít společnou s jinou sloţkou. To se nám
samozřejmě nelíbí a proto bojujeme o jinou
budovu. Máme za to, ţe hasiči mají mít
samostatné zázemí. V naší obci jednu budovu
máme, která ale potřebuje opravit. Jsme ochotni si
určité práce udělat sami, ale chybí nám peníze.
Obecní úřad nemá peníze na výstavbu nové
zbrojnice, proto jsme se rozhodli poţádat Vás
o jakoukoliv finanční pomoc, která by nám
pomohla k výstavbě menší zbrojnice nebo
k opravě nějakých prostor, které by nám postačily
k garáţování a uskladnění naší hasičské techniky.
Věříme, ţe se najdou mezi Vámi příznivci, kterým
SDH Zátor není lhostejná. Tuto prosbu jsme
rozeslali i do ostatních sborů SDH
v celé
ČR. Finanční prostředky můţete posílat na účet
obecního úřadu Zátor :

12. ledna 2013 se konal tradiční hasičský ples.
Byla úţasná atmosféra. Bohatá tombola. Tímto
patří velké dík obecnímu úřadu Zátor a Čaková.
Firmě Iktus, Inchroma, Madel, Agrozat, Stomil ,
Axistech Opava a ostatním sponzorům –
DĚKUJEME.
Dovolte mi, abychom touto cestou moc
poděkovali manţelům Synkovým za výrobu
a realizaci označení hasičského vozidla. Toto
vozidlo je u konce renovace, a v brzké době bude
uvedeno do provozu.
Dále bychom se chtěli obrátit i na Vás jako
občany obce Zátor. Hasičský sbor v naší obci
existuje uţ 80 let. Za tu dobu náš sbor za pomocí
stavebních firem vybudoval v roce 1989 novou
zbrojnici se třemi garáţemi a velkým sálem. Tato
zbrojnice nám velice dobře slouţí. Já osobně jsem
u SDH přes 30 let. Zprvu jsem působila jako
členka, pak jsem dlouhá léta vedla mladé hasiče
a posledních 10 let dělám starostku SDH.

č. účtu: 2723771/0100 KB, a. s., Var. Symbol:
150

V roce 1996 nás jako obec postihla povodeň.
Následující rok 1997 jsme měli téţ povodeň, ale ta
uţ byla 100letá. Naše zbrojnice také stála velké
vodě v cestě. Někteří členi, kteří zůstali na
zbrojnici, museli být po té zachráněni vrtulníkem.
Díky povodním v těchto letech bývalé
zastupitelstvo zastavilo mimo jiné i naší zbrojnici.
A tady začalo naše trápení. Pro nedostatek financí
trpěla naše technika, takţe nás jako JSDH zařadili
do V. Skupiny i z důvodu minimum výjezdů a pro
nevyhovující techniku. V současné době jsme si

Za kaţdou korunu budeme velice rádi !!!
Za SDH Zátor starostka Anna Krušinová
Stanovisko zastupitelstva
Ano, hasiči v důsledku úprav říčního koryta
v rámci protipovodňových opatření přijdou
o hasičskou zbrojnici. Co teď? Obec je povinna
jednat jako dobrý hospodář a šetřit vynaloţené
náklady. Postavit novou hasičskou zbrojnici
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a současně vybudovat zázemí pro zátorské
sportovce, to teď není v našich moţnostech.
Dlouhodobě se zabýváme myšlenkou postavit
zařízení, které bude slouţit oběma organizacím.
Vzhledem k probíhající integraci celého krizového
systému MSK je nehospodárné udrţovat naši
dobrovolnou hasičskou sloţku v profesionálním
stavu. Dobrovolní hasiči přece chodí do práce,
ţiví rodiny a nemohou být k dispozici kdykoli
jako profesionální hasiči. Ani poţadovaný počet
15 činných členů zatím nemohou poskytnout. Na
specializované činnosti (čištění studní a kácení
stromů) existují odborné firmy. Všichni víme,
jaký důraz je kladen na profesionalitu
a bezpečnost. Tyto certifikované firmy přebírají
zodpovědnost za svoji práci. Ani oblíbené
napouštění soukromých bazénů nesmí nikdo po
hasičích poţadovat. Čerpání vody z hydrantu je
moţné pouze v mimořádných případech. Vţdycky
to totiţ nakonec zaplatí obec, to znamená my
všichni. Pochybujeme, ţe by s tím ostatní občané
souhlasili.
Naši hasiči mají před sebou jinou nezastupitelnou
úlohu. Je třeba zaujmout poţárnický dorost
a pořádat poţární soutěţe s cílem co nejlépe
v nich uspět. Předávat mladým své bohaté
zkušenosti. Snad se jim podaří zvednout děti od
počítačů. Mají jim totiţ co nabídnout. Ještě pořád
mají děti rády dobrodruţství, závodění a dobrou
partu. Věřme, ţe se našim hasičům podaří
vychovat další zájemce o studium na
poţárnických školách. Také spoléháme, ţe hasiči
tradičně přispějí k udrţení pěkného vzhledu naší
vesnice. Váţíme si toho, co hasiči dělají pro
kulturu v obci. Nezastupitelní jsou vţdycky při
organizaci Eldoráda. A všichni si dobře
uvědomujeme, jak netrpělivě očekáváme jejich
pomoc v dobách ţivelných katastrof. Tuto
náročnou a velmi zásluţnou činnost jsme
připraveni nadále financovat a podporovat.
Chceme vyjít vstříc zátorským hasičům, ale měli
bychom navzájem spolupracovat. Nejen proto,
aby se sníţily výdaje, ale také proto, abychom
navzájem táhli za jeden provaz. Náklady na péči
o budovu (úklid, údrţba, topení) se snadněji
ponesou společně. Kaţdý rok stojí provoz
hasičské zbrojnice zhruba 250 000,- Kč, to
rozhodně není malá částka.
Je škoda, ţe návrh zastupitelstva hasiči nechtějí
akceptovat, protoţe právě kvůli nim projektant

vymýšlel, jak vyhovět jejich potřebám. Do
budoucna počítáme s tímto společným zařízením
jako potřebným a dostačujícím zázemím
hasičského sportu. Jsme přesvědčeni, ţe
víceúčelová budova, kterou projektoval po
několika poradách se zastupitelstvem, sportovci
i hasiči místní občan Bc. Petr Guňka pro potřeby
sportovců i hasičů, jim bude dlouho slouţit k plné
spokojenosti.
Zastupitelstvo Obce Zátor

Dotované bydlení pro seniory
Jsou společnosti, kde se ctí zkušenosti stáří.
Tam se staří lidé cítí dobře. Jsou společnosti jiné,
třeba ta naše, kde se staří lidé bojí budoucnosti,
protoţe se zde vyznávají naprosto jiné hodnoty.
Zejména výkon!
Kaţdý se chce doţít vysokého věku, ale k tomu
vede jen jedna cesta – stáří. Čeho se starý člověk
bojí? Nemoci, bolesti, samoty.
Aby naši spoluobčané mohli zůstat mezi svými
v prostředí, které dobře znají, musíme pro ně něco
vykonat. Kdo rychle dává, dvakrát dává. Proto
jsme se rozhodli postavit seniorské byty.
6 samostatných bytových jednotek bude stát
dohromady 6 500 000,- Kč. Na kaţdou z nich
obec dostane dotaci od MMR 600 000,- Kč.
Hledali jsme usilovně vhodné místo pro
staveniště. Musí být z dosahu řeky kvůli povodni,
musí být odtud blízko k lékaři, do obchodu, na
obecní úřad, poštu, k autobusu i do kostela. Ţádný
obecní pozemek tyto poţadavky nesplňoval. Na
zakoupení jiného není ani pomyšlení kvůli
nedostatku financí. Proto jsme poţádali o pomoc
římskokatolickou církev. Výsledek? Zátorská
farnost nám se souhlasem otce biskupa Františka
Václava Lobkowicze velkoryse darovala stavební
místo o rozloze 3 000 m². Farnost navíc umoţní
vybudovat přístupový chodník přes farní zahradu,
aby noví obyvatelé měli snadnější a kratší přístup
domů. Velmi si váţíme tohoto velkorysého
postoje. A tak díky spolupráci obce a farnosti
zátorští senioři mohou zůstat mezi svými přáteli,
třebaţe uţ jim nebudou stačit síly na údrţbu domu
a zahrady. Těší nás, ţe solidarita v naší vesnici
není jen prázdné slovo.
Zastupitelstvo Obce Zátor
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v I.třídě v podobě
činností a her dětem
učarovalo.Podařila se i výroba vloček z cukru či
krupice, kterými jsme si vyzdobili obě třídy.Také
v projektech bylo bílo. Děti v krouţku přírody
s panem Krmáškem odlévaly sádrové stopy
a v projektu výtvarném pod vedením paní učitelky
Štefkové také bíle mrzlo a to při výrobě mrazíků
pro výzdobu plotu u MŠ. Věříme, ţe se nám sníh
ještě vrátí pro naše Radovánky na sněhu, které
plánujeme na polovinu února.
Ani na kulturu jsme letos nezapomněli. I v tomto
roce nás jiţ navštívilo naše oblíbené divadélko
Smíšek a Beruška a přijedou znovu.
Příští představení a to pod názvem „ Trpaslíčí
pohádka“ bude 19.února od 9.00 hod.v MŠ,
V dalším představení 18.března 2013od 9.00 hod.
se dovíme “ Jak švec ke štěstí přišel“. V březnu,
Měsíci knihy, také plánujeme další návštěvu
místní knihovny.
Největším vyvrcholením měsíce března však bude
konání Tradičního“ školkového“ Karnevalu. Ten
se bude konat v KD v Zátoru v pátek 15.března
2013 od 15.15 hod. I letos je z kapacitních důvodů
určen především dětem navštěvujícím MŠ a jejich
sourozencům a rodičům.
V naší krásné školce, mimochodem uţ jistě
všichni víte, ţe od 1. ledna 2013 patříme pod
základní školu a jmenujeme se Základní škola
a Mateřská škola Zátor,
příspěvková
organizace , se stále něco děje. A pokud o nás
chcete vědět a vidět více, můţete si nás najít také
na webových stránkách školky na adrese
www.mszator.cz..Mějte se všichni moc hezky
a slibujeme, ţe Vás o všem novém budeme nadále
pravidelně informovat.

Z mateřské školy
Nový rok se rozběhl mílovými kroky a uţ je tu
měsíc únor a s ním v naší mateřské škole uţ
mnoho nového proţitého a ještě více očekávaného
a připravovaného. Co se nám v tomto roce
povedlo, jiţ určitě víte, ať uţ z vitríny u OÚ či
regionálního tisku a my Vám chceme touto cestou
sdělit o dění z naší školky ještě něco nového.
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ se uskutečnil 7.
a 8.2.2013. K zápisu do ZŠ šlo z naší MŠ, kterou
momentálně navštěvuje ve dvou třídách 55 dětí,
14 dětí.
S našimi dětmi, budoucími školáky, se na Zápis
do ZŠ vţdy pilně připravujeme. Co vše děti umí,
jak si hrají na školu, apod . děti předvedly na
„Ukázce výchovné práce“ svým rodičům
a blízkým a také paní Mgr. Libuši Černé , učitelce
ZŠ, pod vedením třídní učitelky Jany Kalábové
dne 22.1.2013 přímo v MŠ .
Do opravdové školy jsme se s dětmi II.třídy MŠ
Sluníček vydali hned další ráno po svačince.
Z krásné školy a útulné pestré, účelně a nápaditě
vyzdobené třídy byly děti unešeny. Nejvíce se
však líbila interaktivní tabule , kterou si také
vyzkoušely a moc se těší, aţ se i s její pomocí
naučí číst, psát a počítat i v MŠ.
Na zápis se určitě nepřipravují jen děti, ale
i rodiče a my se jim snaţíme pomoci. Pozvání do
naší MŠ na cílenou besedu s rodiči přijala
psycholoţka Mgr. Jana Kašpárková, která radila,
jak postupovat ve výchově a také , co vše by měly
děti umět, neţ nastoupí do 1. třídy ZŠ. Rodiče se jí
mohli svěřit s problémy, jeţ se týkají jejich dětí
a byla jim také nabídnuta moţnost spolupráce
v její poradně. Budoucím prvňáčkům přejeme
mnoho štěstí a radostí z nově poznaného a všem
zúčastněným na těchto akcích děkujeme za
spolupráci.
Také jiţ velice oblíbený Bílý den v MŠ, který
připravily paní učitelky Dostálová a Vávrová, se
nám velice povedl. Nejen ţe napadla venku
hromada sněhu, pro naše sportování, pokusovaní
a tvoření, ale i ve třídách zavládla opravdová bílá
zima. Panu Sněhulákovi, mimo splnění jiných
úkolů, děti II.třídy pomoci bílého klubíčka našli
ztracené koště a také pokusy, vyrobit zmrzlinu či
hledat v úlomcích ledu podobu věci či předmětu
se vydařily.Také sněhové překvapení paní Zimy

Za MŠ Zátor Zdeňka Vávrová
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Tak jako kaţdý rok i letos přišli natěšení
předškoláci k zápisu do 1. třídy. V Zátoru se zápis
konal ve čtvrtek 7. a v pátek 8. února 2013 pod
názvem ZÁPIS SE ŠMOULY. Šmoulí postavičky,
na jejichţ tvorbě se podíleli pedagogičtí
pracovníci I. stupně ZŠ, čekaly na děti
v prostorách školní druţiny. Taťka Šmoula
zjišťoval u předškoláků, jak umí počítat do 6. Na
stanovišti u Koumáka děti předvedly orientační
schopnosti,
postavu
maminky
malovaly
u Šmoulinky, Trumpetka zkoušel zpěv a rytmus
a u stolečku s Mrzoutem se prověřovala úroveň
jemné motoriky. Na dětech bylo často vidět, ţe se
obávají toho, jak to všechno dopadne. Podaří se
jim splnit všechny úkoly? Stejné napětí bylo znát
i ve tvářích některých rodičů. Udělají jejich děti
ten správný krok do ţivota? Všechno nakonec
dobře dopadlo. Budoucí prvňáčci odcházeli ze
zátorské školy s dárečkem a pamětním listem.
Všechny děti se snaţily ze všech sil, aby ty první
velké „zkoušky“ udělaly. Naše škola se svými
zaměstnanci i ţáky se na ně moc těší!Za pedagogy
I. stupně ZŠ v Zátoru Ivana Brychtová

1. ročník OH školních druţin

Zápis do 1. třídy 2013

Na konci ledna se děti školní druţiny zúčastnily
prvního ročníku dětských olympijských her
v Krnově.
Děti
zápolily
v netradičních
disciplínách, sportovaly čestně, reprezentovaly se
ctí a v překrásné olympijské atmosféře převzaly
putovní symbol dětské olympiády.
Tato nově vzniklá akce s sebou nese velkou
zodpovědnost pro naši školu. Druhý ročník
proběhne u nás, v Zátoru, a my se staneme
v příštím roce pořadatelskou školou. To s sebou
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nese i povinnost zabezpečit akci nejen
organizačně, ale i materiálně. Pokud bychom se
chtěli vyrovnat první pořádající škole v Krnově,
bueme potřebovat zafinancovat diplomy, medaile,
občerstvení pro závodníky (asi 100 dětí), drobné
odměny, sportovní trikoty. Věříme, ţe se najdou
mezi rodiči a přáteli školy takoví, kteří nám
s radostí pomohou. Děkujeme.
ŠD Zátor

Najít děti, které se ochotně zúčastní tříkrálové
sbírky, to není v naší vesnici opravdu ţádný
problém. Horší uţ je získat dospělé vedoucí
skupinek. Ještě štěstí, ţe nám ty děti tak rychle
dorůstají. Přesto prosíme, přemýšlejte, jestli
nechcete jednu skupinku v příštím roce vést právě
Vy.

Plesová sezóna byla letos krátká.
Uţ 13. února Popeleční středa zahájila postní
období, které je přípravou na Velikonoce.
Děkujeme všem pořadatelům za to, ţe darovali
svůj volný čas, aby připravili hezkou zábavu pro
své spoluobčany.
Ples SRPŠ

Pozdrav z lyţařského výcviku 2013

Lyţařský kurz
Letošní lyţařský kurz se uskutečnil 4.-8. února na
turistické chatě Švýcárna, která leţí přímo pod
nejvyšším vrcholem Jeseníků. Vydali se na tam
lyţaři a snowboardisti ze sedmé třídy. Jelikoţ
autobus jezdí jen na Ovčárnu, museli hned první
den ukázat svou zdatnost, protoţe na Švýcárnu to
bylo 5 km pěšky v bořícím se sněhu. Ještě štěstí,
ţe nám zavazadla a lyţe odvezly skútry. Někteří si
cestu usnadnili na běţkách. Nádherná horská
zimní příroda, dostatek kvalitního sněhu, vlastní
lyţařský vlek, perfektní správcové chaty, chutná
kuchyně, super učitelé a ukázněné děti, to vše
přispělo k tomu, ţe jiţ třetí den uměli všichni
jezdit na vleku a obstojně sjíţdět kopec. Ve
volném čase a hlavně po večerech jsme si
samozřejmě uţili také spoustu legrace. Věřím, ţe
některé záţitky zůstanou v paměti dětí navţdy!
Mgr. Romana Lantová

Dne 1.února 2013 se konal tradiční ples SRPŠ při
ZŠ v Zátoru. Ve vyzdobeném sále čekal
na kaţdého příchozího drobný dárek, kterých
vyrobily děti školní druţiny 140. Zvláštností plesu
byla prodejní výstava prací ţáků, příjemným
zpestřením vystoupení taneční skupiny z Krnova.
K příjemné atmosféře přispěla výborná kuchyně a
usměvavá obsluha za barem. Vrcholem plesu byla
krásná tombola s hlavní cenou, kterou věnovala
obec Zátor – víkendový pobyt v Luhačovicích.
Všichni se krásně bavili, dostatečně jedli a pili, o
čemţ vypovídá i výtěţek plesu – 25 000 Kč. Za
tím vším stojí obětavá práce členů SRPŠ, rodičů,
obcí, starostů, sponzorů, bývalých ţáků, pedagogů
a dětí ZŠ. Výtěţek plesu bude pouţit na částečné
financování projektových dní našich dětí.
Moc děkujeme těmto subjektům i osobám:

Tříkrálová sbírka 2013

OÚ Zátor, OÚ Čaková, OÚ Brantice, Fa Iktus, Fa
Madel,
vychovatelky ZŠ Zátor, učitelé 1. stupně ZŠ Zátor,
všechny třídy s třídními učiteli ZŠ Zátor, Anna

16 000 Kč
DĚKUJEME!
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Koloničná, Kamila Brettschneiderová, Mgr.
Libuše Černá, Mgr. Romana Lantová, Antonín
Lant, Dagmar Lantová, Michal Lant, manţelé
Číţovi a autosalon Číţ, Zbyněk Mika, Pavlína
Kozderková, Dana Kolderová, Irena Procházková,
Jana Kopečná, Alena Drosdková, Renata
Kopecká, Hana Štefelová, Marcela Fajtlová, Jana
Menšíková, Radim Ţáček, SRPŠ při ZŠ v Zátoru

V sobotu 16. února jiţ po čtvrté proběhla v naší
obci akce s názvem Masopustní veselice.
Organizačně se na ní podílela místní skupina
Českého červeného kříţe Zátor ve spolupráci
s dalšími příznivci a nadšenci.

Masopustní průvod 16. 2. 2013

Na počátku byla příprava masek v klubovně, zde
se účastníci průvodu maskovali a v 9 hodin jiţ u
základní školy byl připraven traktor, který
společně nazdobili a vyrazili. Průvodu se podařilo
zdolat celou naši obec povětšinou pěšky a ke
konci jiţ se účastníci a zejména děti rádi svezli.
Cestou se zastavovalo u stavení, kde byl průvod
očekáván a chalupníci průvod uctili dobrými
koblihami, koláči, slaninou či uzeným a nechyběly
sladkosti pro děti a pro dospělé i něco dobrého na
zahřátí. Na oplátku byla vyzvána panímáma na
taneček se smrtkou, k němuţ všichni svorně
zpívali píseň: Stála basa u primasa. Pro pantáty
bylo připraveno rovněţ vtipné překvapení v
podání paní Bardotové. Akce byla ukončena po 5
hodinách jízdochůze. Chtěl bych na závěr
poděkovat všem účastníkům masopustního
průvodu, panu Vaculíkovi za traktor s vlečkou a
všem sousedům za dobré laskominy a skvělou
náladu.

Pochování basy
V pátek 22. února v sále kulturního domu se opět
konalo tradiční Pochování basy, lidé se opět sešli
v hojném počtu a dle ohlasů se i dobře bavili.
Tradiční smuteční pochod doprovázející nebohou
Basu zářil skvělými kostýmy účastníků, všichni
hosté vyslechli krásnou a vtipnou smuteční řeč
reagující na uplynulé události v obci.
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Děkujeme všem sponzorům, kteří nám přispěli
nějakým dárkem do tomboly, všem členům
organizátorům, SDH Zátor a podporu a pomoc při
akci, občanům za dary a příspěvky.

pořádány. Soutěţ letošního ročníku je sice jiţ
ukončena, ale stále se na zimním stadionu v
Krnově scházíme kaţdou středu ve 20.00 hod a
alespoň jednu hodinu si zahrajeme hokej s
kaţdým, kdo se k nám přidá. HC Zátor
reprezentují muţi amatéři nejen z naší obce, ale i z
Čakové a Brantic. Jelikoţ na soupisce muţstva je
25 míst, doplňují ji i muţi z Krnova. Tímto
chceme oslovit všechny muţe, kteří mají rádi
hokejový sport: „Přidejte se mezi nás a přijďte si
zahrát v dalším ročníku této hokejové ligy
amatérů, třeba v příštím ročníku!!! “ Těšíme se na
fanoušky na tribuně Míček Jaroslav – vedoucí
druţstva (tel.kontakt: 608 715 742)

Akce budeme rádi příští rok opakovat. Srdečně
zveme všechny bývalé i současné členy a další
příznivce na naše setkání, které se koná vţdy
první čtvrtek v měsíci ( 7. 3, 4. 4, 2.5. atd.)
v naší klubovně v 1. patře bývalé školní jídelny.
KK

Hokejový klub Zátor

V neděli 17. 2. 2013 se uskutečnilo slavnostní
vyhlášení výsledků jiţ 5. ročníku hokejového
klání pořádaného Mikroregionem Krnovsko pod
názvem HLAMK. S potěšením jsme převzali
pohár za 3. místo, které jsme vybojovali v roce
2012-2013. Velké poděkování patří všem, kteří
nás podpořili nejen finančně (Obec Zátor
a Mikroregin Krnovsko), ale i fanouškům, kteří
nás jezdili ve večerních hodinách podporovat
hlasitým skandováním a tlačili nás k výkonům,
které byly nejednou podepsány i vlastní krví.
Za pět let jsme vytvořili velmi dobrý kolektiv.
Zaregistrovali jsme se k místnímu SK Zátor
a společně i s volejbalovým klubem nás moc těší,
ţe můţeme vyuţívat moţností, které nám toto
sportovní uskupení nabízí.
V září loňského roku jsme uspořádali fotbalové
utkání a koncert pro všechny naše občany. Tuto
akci bychom chtěli opakovat i v letošním roce.
Rovněţ se chceme pořadatelsky podílet na dalších
kulturních a sportovních akcích, které jsou
v průběhu celého roku tímto sportovním klubem
14

Občanské záleţitosti
Oslavencům blahopřejeme a do dalších let
přejeme dobré zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.
Náš kostel uţ potřebuje
generální opravu!

leden:
Vladimír Matěják
Marie Klimecká

únor:
Josef Štefela
Antonín Kunášek

Anna Kraváčková
Jarmila Málková

Dagmar Hájková

Co zahrnuje rekontrukce kostela Nejsvětější
Trojice v Zátoru?
Řešení odvodnění kostela; opravu fasády kostela;
nasvětlení kostela a osvětlení hřbitova; doplnění
částí dlaţby kostela; výměnu napadených prvků
krovu a báně; opravu rozvaděče elektroinstalace
a další dílčí věci spojené s tímto projektem.

Rozloučili jsme se
s paní Bertou Fajtlovou
Váţení pozůstalí,
přijměte upřímnou soustrast
nad ztrátou blízkého člověka.

Proč to děláme?
Důvodem realizace projektu je nevyhovující
technický a estetický stav objektu kostela a s tím
související nedostatečné zhodnocení této kulturní
památky. Oprava fasády a nasvětlení kostela mají
přispět k estetickému zlepšení prostředí obce a ke
zvýšení aktraktivity obce.

P

Kdo pomáhá?

Poznáváme svoji vesnici.

Partnerem zmiňovaného projektu je obec Zátor.
Kostel je nejvýznamnější kulturní památkou
v obci.
Kdo financuje?
Regionální
rada
regionu
soudrţnosti
Moravskoslezsko se podílí 85%, coţ činí 5
358 204 Kč. Předpokládané spolufinancování je
15%, coţ činí 945 565Kč. Do spolufinancování je
zapojena obec Zátor, v roce 2012 částkou
Víte, kde p. J. Matuška vyfotil tento historický rozcestník?
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120 000 Kč a příslibena je na rok 2013 částka
120 000 Kč. Dalším subjektem, kde ţádáme
o spolufinancování je Česko-německý fond
budoucnosti. První sbírka v kostele na tento účel
proběhla v úterý 30. října 2012 při pohřební mši
svaté, činila 2168 Kč.
Můţu se zapojit?
Těší nás váš zájem o opravu i nasvětlení kostela
a nasvětlení hřbitova. Je moţné přispět osobně,
hotově do schránky na dveřích hlavního vchodu
fary Zátor. Další místa umístění pokladniček
zveřejníme. Více zde:
http://farnost-zator.webnode.cz/zator-kostel/

Různé
Děkujeme všem občanům za třídění odpadu.
Děkujeme všem, kteří zorganizovali zajímavé akce
pro potěšení spoluobčanů.
Děkujeme všem, kdo přispěli svými fotografiemi
do obecního kalendáře.
Prosíme o průběţné zasílání dalších fotografií
a připomínáme, ţe chceme zachytit na fotografiích
řeku před regulací.
Připomínáme
organizacím
nutnost
zaslat
příspěvky o činnosti do obecní kroniky včetně
fotografií v elektronické podobě.
Ţádáme opakovaně chovatele psů o dodrţování
pořádku v obci.
Pokud chcete, aby se o vaší činnosti vědělo,
posílejte zajímavé příspěvky do zpravodaje a do
kroniky.
Připomínáme, ţe na Velikonoce můţeme svoje
zahrádky vyzdobit skořápkovníky ve větším
mnoţství neţ v loňském roce.

Poděkování patří všem, kteří se jakkoli 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.

JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA
SK ZÁTOR

Informace o obci Zátor na www.zator.cz.

23. 3. 2013 ve 20 hodin

Zátorský zpravodaj vydává: OÚ Zátor, vychází: 1x za
dva měsíce

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

redakční rada: Salome Sýkorová, Jana Kadlčíková
povoleno MK ČR pod ev. č. : E14440

HRAJE KONTRAKT
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ
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