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Váţení spoluobčané
Blíţí se konec prázdnin
a také pomalu konec
nádherného léta, které
nás naplnilo radostí
a optimismem.
Tak jako včelař, ovocnář
a vinař hlásí úspěšný
rok, já mám radost
z toho, jak se dílo daří.
Zvládli jsme úspěšně opravy části místních komunikací
v horním Zátoru, zvládli jsme napojit několik
domácností na vodovod a zahájili jsme úspěšně stavbu
domu pro seniory za místní farou. V průběhu září bude
v obci instalován nový bezdrátový rozhlas s napojením
na HZS (hasičský záchranný systém), takţe po celém
území bude dobře slyšet hlášení. Všechny akce jsou
pochopitelně dofinancovány prostřednictvím dotací,
a to ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR
a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Zcela dokončená
je i chata pro Čmeláky. Díky sloučení školských
subjektů jsme mohli uspokojit poţadavky všech
maminek, které potřebovaly dát své ratolesti do školky.
Kapacita vzhledem k těmto okolnostem mohla být
navýšena o 15 dětí. Máme radost z toho, ţe se líbilo X.
Zátorské Eldorádo,. ţe AC/DC revival bylo úspěšné, ţe
plavecké závody Na kanále byly veselým
pokračováním léta, ţe naše obec ţije akcemi pro děti,
dospělé, sportovce i starší generaci. Pro úspěch a velký
zájem občanů budou pořadatelé pracovat s dalekou
větším úsilím a věřte, ţe zájem a slova pochvaly je
velmi těší.
Sami uznáte, ţe se máme z čeho radovat! Ať se Vám
vše daří a zůstaňte veselí, vţdyť jsme na tomto světě
jen na chvíli!„Carpe diem“
Salome Sýkorová, starostka obce
V Zátoru dne 2013-08-26

Zpráva ze zasedání ZO
konaného dne 19. 8. 2013 v 18.00 hod v sále KD Zátor.
ZO Zátor se sešlo v nadpolovičním počtu 9. Zasedání
vedla starostka obce Ing. Salome Sýkorová. Počet
přítomných občanů: 2, slovy dva.
ZO schvaluje:
poskytnutí úvěru – výstavba 6-ti bytů pro
seniory.
Na doporučení výběrové komise ze dne 16. 8. 2013
schvalujeme poskytnutí úvěru ve výši 4,3 mil. Kč
Komerční bankou, a. s., na dofinancování výše uvedené

investice. Jedná se o dlouhodobý municipální úvěr na
dobu splácení 10 let. Zajištění úvěru nebude sjednáno.
Schválení záměru prodeje pozemků.
Schvalujeme záměr prodeje pozemku, část parc. č. 1700
v k. ú. Zátor, v majetku obce Zátor a neschvaluje záměr
prodeje parcely parc. č. 83 v k. ú. Loučky u Zátoru
z důvodu existence inţenýrských sítí.
Schválení odkoupení pozemků.
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemků pod
chodníkem od vlastníka ČR- Ředitelství silnic a dálnic
ČR, parcely dle geometrického plánu č. 565-93/2012
Díl „b“ 2 m2, parc.225 celá 1m2, Díl „d“ 27 m2, Díl
„e“ 1 m2, parc. č. 223 celá 34m2,
parc.224 celá 218 m2, parc 229 celá 2 m2, parc 228
celá 30m2, parc.227 celá 4 m2,
parc 226 celá 20 m2, parc 52 celá 131m2. Vše
v katastrálním území Zátor.
Schválení prodeje pozemků – opatření na horní
Opavě.
Schvalujeme prodej vybraných obecních pozemků
a nemovitostí za účelem realizace protipovodňových
opatření. Budoucí kupující – Povodí Odry, s. p.,
starostka obce je pověřena jednáním vedoucím
k prodeji dotčených pozemků v majetku obce Zátor.
Schválení změny č. 2 územního plánu.
Schvalujeme změnu ÚP paní Moškořové, jedná se
o parcelu 1210 v k. ú. Zátor z plochy zemědělské na
plochu určenou na výstavbu, panu Josefu Jelínkovi,
jedná se o parcelu č. 1136 v k. ú Zátor z plochy
zemědělské na plochu určenou pro výstavbu a fa
ProfiRealPlus s. r. o. parc. č. 1178 změnu z veřejné
zeleně na plochu výstavby. Náklady na změnu uhradí
ţadatelé a zároveň vlastníci dotčených pozemků
stejným podílem. Smlouva o dílo bude sepsána s Ing.
Arch. Helenou Salvetovou, urbanistické středisko
Ostrava.
Schválení darovací smlouvy.
Schvalujeme darovací smlouvu s SK Zátor a přijímáme
do vlastnictví budovu fotbalových kabin, Loučky
u Zátoru
Schválení nájemní smlouvy.
Schvalujeme nájemní smlouvu fotbalových kabin pro
výkon sportovních aktivit pro SK Zátor, a to na dobu
neurčitou.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Usnesení soudu v kauze zástavní pohledávky
a pokračování sporu Bismarck.
Zástup Mgr. Věry Staškové za ředitelku školy
po dobu mateřské dovolené a Mgr. Jarmily
Kantorové za její zástupkyni.
Zprávu o bezpečnostní prověrce ZŠ Zátor.
Zprávu o činnosti OPS Energie pod kontrolou.
Informace o změně vedení posilovny od 1. 9.
2013 - zpráva SK Zátor.
Informace o přidělení bytu v DPS jedinému
zájemci paní Boţeně Gavlasové.

O čem se mluví? O vandalismu.
Opravdu musí být všechno pod zámkem?

jednoduché. Pachatelé mají asi hodně síly. Ale to je tak
všechno. Na rozmlácení plastových hraček, které na
hřiště dárci nanosili pro radost těch malých, nebylo
třeba ani vynaloţit sílu. Stačila pořádná dávka
omezenosti. Kaţdý rok hřiště doplňujeme o nová
zařízení. Letos o prázdninách přibylo hasičské auto,
které vyrobil pan Milan Belej. Má volant, zpětné
zrcátko, ţebřík, hadice a nápis Hasiči Zátor. Několik
dní mělo auto dvě pěkná ţlutá světla, teď uţ jen
jedno, druhé je rozbité. Dřevěné sošky, slon a ţelva,
jsou poškozené. Jak dlouho asi naše hřiště zůstane
chloubou obce? Boj s hloupostí je prý věčný. Ale
nesmíme na to zůstat sami. Opravdu netušíte, kdo nám
vesnici ničí?

ZO
Nádraží v Zátoru

Ještě loni jsme se styděli za to, co cestující z vlaku vidí,
kdyţ projíţdějí Zátorem. Teď uţ nikoho nestraší trosky
a spáleniště, všude pořádek, květiny. Jenţe to vydrţelo
s bídou týden a na čerstvě vymalované zdi se vyjímají
černé stopy bot a nápis. Proč? Netušíte, kdo nám dělá
ostudu?
V Zátoru to ovšem vypadá i takto:

Škody na víceúčelovém hřišti svědčí o neuvěřitelné
bezohlednosti. Několikrát jste ve Zpravodaji četli
chválu na to, jak dětské hřiště vypadá. Povaţujeme za
samozřejmé hřiště kontrolovat, kosit, čistit, vylepšovat.
Neradi, ale uklízíme pravidelně i nedopalky a střepy.
Neuvěřitelné ale je, kdyţ někoho napadne záměrně ničit
hračky a zařízení pro děti. Rozbitý oblíbený houpací
koník stál v roce 2009 11 000,- Kč. Mohl malým
dětem přinášet ještě hodně dlouho radost. Uţ doslouţil.
Bylo třeba vyvinout hodně síly, aby se podařilo urazit
sedačku! A přenést lavičku krokodýla taky nebylo

Děkujeme všem občanům za péči o veřejná
prostranství, krásné zahrádky, vyzdobená okna
a ploty.
ZO
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všechno propojit se stávajícím vodovodem. Iktus měl
v té době dovolenou, Uneko přistavilo cisternu, u školy
stála cisterna s pitnou vodou. Dva dny dopředu místní
rozhlas upozornil občany na odstávku. S další
rekonstrukcí se nepočítá, protoţe současný stav zásah
nepotřebuje. Prodluţuje se vodovod ke Šturcům, dvacet
let si totiţ museli donášet vodu, protoţe po povodni se
studna zničila.
Je pravda, že na fotbalovém hřišti bude vyhřívaný
trávník?
Ne. Stojíme nohama pevně na zemi.
Opravdu se ztratila krytina na stavbě domu pro
seniory?
Neznámí pachatelé ukradli 200 m² plechové krytiny,
byla uloţena venku na paletě v nezajištěném objektu,
Škoda způsobená firmě činí 70 000,- Kč, netýká se
obce.
Funguje posilovna?
Obec poskytla posilovnu do nájmu SK Zátor.
SK určuje osobu odpovědnou za plynulý provoz
posilovny. Zde došlo ke změně. Místo pana Jaroslava
Plánky je od 1. 9. 2013 odpovědnou osobou paní
Andrea Papadopulosová. Za zřizovatele chceme panu
Plánkovi poděkovat za jeho dosavadní činnost a úsilí,
které věnoval po dobu několika let budování posilovny.
Starostka obce na základě dlouhodobé spolupráce
oceňuje jeho trpělivost a profesionální přístup. Jakmile
se cokoliv pokazilo, řešil problém okamţitě buď sám
nebo navrhoval rozumná .řešení.

Zeptali jste se. Odpovídáme.
Je pravda, že obec prodala pozemky mezi rodinnými
domky a uličkou Za pekárnou soukromníkovi,
kterému teď musí vlastníci rodinných domků platit
vysoký nájem?
Ne, to je výmysl. V pozemcích jsou uloţeny inţenýrské
sítě (vodovod, plynovod a Telefonica), takové pozemky
se přece neprodávají. Obec prodává pouze pozemky pro
výstavbu nových rodinných domů nebo části pozemků,
které souvisí s uţívanými parcelami a lidé je měli
v dlouhodobých nájmech
A co kameny?
Kameny, které byly nebezpečné pro řidiče, odstranili
pracovníci obce a pan Lukáš Kuchta. Je totiţ velký
rozdíl mezi snímkem z katastrální mapy, tedy tím, co je
na listu vlastnickém
vlastníka
nemovitosti
a skutečným zaměřením hranice pozemku v terénu
a určení vlastnických hranic. Ing. Jiří Albrecht rád
zájemcům poskytne vysvětlení odborného charakteru.
V novém domě pro seniory budou byty pro jednu
osobu?
Ne. Byty jsou určeny pro jednu osobu i pro manţele.
Opravdu je dům už obsazený?
Zájemci se mohou během září hlásit.
Proč netekla voda v Loučkách?
Prováděla se rekonstrukce vodovodního potrubí od
základní školy, hasičské zbrojnice aţ po „statkové“
bytovky. Všechno se dělalo protlakem, pak museli

Množí se v obci krádeže?
Ano, kromě jiných krádeţí zloději v Agrozatu
vykradli naftu a baterku z traktoru a šrot
a v kabinách na hřišti rozbili okno, vyrazili dvoje
dveře, zničili zámky. Asi se domnívali, ţe tam po
rockovém koncertu zůstal na místě alkohol
a zvuková aparatura. Nenašli nic. Opatrnost před
zloději je ovšem na místě. Pachatelé nebyli zatím
zjištěni.
Připomínáme občanům blížící se splatnost místního
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Poplatek pro rok 2013 činí
500,- Kč/osoba/objekt/rok.
Poděkování za účinnost jednotky SDH obce Zátor
Váţená paní starostko
Dne 18. června 2013 došlo vlivem tornáda
k mimořádné události, která zasáhla katastr města
Krnova, především místní část Kostelec a Jeţník. Došlo
k poškození střech několika desítek rodinných domů
a rozsáhlé plochy s lesním porostem. Tuto rozsáhlou
mimořádnou událost řešily v souladu s Poţárním
poplachovým plánem Moravskoslezského kraje
jednotky
Hasičského
záchranného
sboru
Moravskoslezského
kraje
v úzké
součinnosti
s vybranými jednotkami SDH obcí, mezi které patřila
i vaše JSDHO. Prioritním cílem bylo poskytnutí rychlé
a účinné pomoci obyvatelům zasaţeného území při
záchraně jejich ţivotů a následně byla činnost jednotek
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poţární ochrany směrována zejména ke sníţení rizika
vzniku následných materiálních škod. Včasným
a koordinovaným zásahem všech jednotek PO bylo
zabráněno ztrátám na ţivotech obyvatel postiţeného
území. Tohoto cíle bylo dosaţeno i díky maximálnímu
nasazení a vysoké úrovni výcviku členů vaší JSDHO.
Vyuţívám této příleţitosti k poděkování zasahujícím
hasičům JSDHO za vysoké osobní nasazení
a profesionální zvládnutí záchranných prací.
plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel

Cyklisté jeli o cenu Krnova
Uţ 28. ročník
silničního závodu „O cenu Krnova" se jel v rámci
Slezského poháru amatérských cyklistů. Závod tradičně
organizovalo občanské sdruţení Cyklistika pro
všechny Krnov. Díky pěknému počasí a konkurenci
z Polska se na startu sešlo dvě stě šedesát šest cyklistů,
které na trati povzbuzovalo několik fanoušků, z nichţ
největší část byla tradičně v Zátorském kopci, kde si
místní připravili i několik choreografií. Z místních
závodníků byl v kategorie Muţi A na 21. místě Antonín
Lant (Forman Cinelli), v kategorii Ţeny A na 10. místě
Romana Lantová ml., na 6. místě Romana Lantová st.
a na 8. místě Anna Románková (všechny CPV Krnov).
V ţácích patří 8. místo Janu Hradečnému, 9. místo Janu
Štefelovi. V ţákyních obsadila 2. místo Alţběta
Miturová a 4. místo Zuzana Lantová (všichni CPV
Krnov).

Sportovci ze Zátoru
Měli bychom znát jména těch, kteří jméno naší obce
proslavili. V minulosti to byla zejména paní Truda
Prokopová-Dudová, pan Jan (Ivan) Jebavý, pan Milan
Heller, pan Eduard Křiţka, pan Luboš Ulman. Ani dnes
není naše vesnice chudá na významné sportovce. Znáte
je?
Daniel Dydowicz: Mým cílem je hrát pravidelně
v libereckém áčku
text: Zuzana Němcová

Rozhovor je otištěn s laskavým svolením šéfredaktora.
Zátor, Liberec /ROZHOVOR/ - Zatímco mnoho jeho
vrstevníků skončilo s fotbalem na okresní úrovni,
Daniel si šel za svým cílem a ze zátorského klubu se
propracoval aţ do juniorského týmu Liberce. Ani tam
však jeho cesta za vysněnou kariérou fotbalisty nemusí
skončit.

Daniel Dydowicz (ve ţlutomodrém) Autor: DENÍK /
František Géla
Před pár měsíci přijel ze soustředění na Kypru, kde se
připravoval společně s libereckými muţi a poté s nimi
absolvoval i několik tréninků. Další metou, tohoto
úspěšného mladého fotbalisty, je objevit se v dresu Atýmu FC Slovanu Liberec v Gambrinus lize. Zároveň
ale přiznává, ţe jeho srdcovou záleţitostí je ostravský
Baník. Snad ze všeho nejvíce by si Dan přál, zahrát si
na slavném stadionu Nou Camp patřícím fotbalovému
gigantu FC Barceloně.
Asi většina malých kluků, když si vybírá sport,
sáhne po fotbalu. U vás, Danieli, to bylo podobné
nebo vás k fotbalu přivedlo něco jiného?
Taťka, děda i starší bratranec hrál fotbal, takţe odmala
jsem ho hrával skoro denně a chtěl jsem hrát lépe, neţ
můj bratranec. Začínal jsem v Zátoře a poté jsem
přestoupil do Olympie Bruntál. Dělal jsem hodně
sportů, kdyţ jsem byl menší, ale to jenom rekreačně,
pro radost. Dělal jsem například bojové umění krav
maga, hokej, snowboard a v poslední době si často
zajdu na tenis.
Popište nám svojí sportovní cestu od vesnického
přeboru až do ligového klubu?
Z Olympie jsem přestoupil do konkurenčního klubu
Slavoje Bruntál a tam si mě všiml trenér Opavy, kde
jsem strávil pět let. Minulý rok mě oslovil skaut
z Liberce, který mě pozoroval uţ delší dobu a na
jednom zápase se mě zeptal, jestli bych neměl zájem
o přestup.
Jsou i takové mládežnické přestupy za peníze, nebo
se to vidí až na té vyšší, mužské, úrovni?
Ne, platí se uţ i u nás za přestupy. Takţe i mě si
Liberec musel od Opavy odkoupit, ale nejsou to
rozhodně takové částky, jako můţeme vidět
v Gambrinus lize nebo snad několikamiliónové
odchodné, za které se hráči odkupují z těch nejlepších
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světových týmů. Ale tak je to pochopitelné, fotbal je
velký byznys.
V současné době hrajete tedy za juniorku?
Jsem hráčem juniorky, ale chodíval jsem i za dorost
a s muţi jsem byl na zimním soustředění na Kypru
a poté jsem absolvoval i pár tréninků.
Jak jste reagoval, když jste se dozvěděl, že pojedete
na soustředění s muži?
Byl jsem hodně překvapený, protoţe to, ţe pojedu
s muţi na soustředění, jsem se dozvěděl jen pár dní
před odletem. Ale samozřejmě jsem byl hrozně rád, ţe
jsem byl vybraný, jako jeden ze dvou kluků, které brali.
Váš výběr určitě nebyl náhodný, jak se vám vede
v juniorském týmu?
Tak na to, ţe jsem tady první sezonu, se mi daří docela
dobře. Přestoupil jsem z Opavy, kde jsem zaţil svůj
dosavadní největší ţivotní úspěch a to zahrát si ligu za
Opavu. Ale moje působení v Liberci je, myslím si,
velmi dobré. V podzimní části jsem vstřelil i několik
branek a i to, ţe jsem byl vybrán na soustředění na
Kypru, svědčí o tom, ţe se mi zatím daří.
A co studium? Všeobecně pro jakéhokoli sportovce,
který se svému sportu věnuje aktivně, nebývá
snadné skloubit školu a sport.
Studuji na soukromé obchodní akademii a jsem ve
čtvrtém ročníku. Měl jsem jít teď k maturitě, ale
bohuţel jsem se k ní nedostal, neboť jsem byl
nehodnocen z ekonomiky. A to jsem se snaţil do školy
chodit kaţdý den, i kdyţ jsme měli trénink skoro kaţdý
den kromě středy.
Chtěl jsem si vyřídit, hlavně kvůli fotbalu a časovému
vytíţení, individuální studijní plán. Ale paní ředitelka
mi řekla, ať si ho nedávám, ţe bych do školy nechodil
uţ vůbec. Takţe k maturitě půjdu aţ v září. Pokračovat
ve studiu ale nehodlám, jen pokud nevyjde fotbal.
Takže jste určitě časově hodně vytížený. Jak vypadá
váš den, potažmo týden?
Pondělí mám zápas, úterý, sobota a neděle jeden
trénink, čtvrtek a pátek dva tréninky. Ale často
chodívám trénovat i mimo trénink. Kdyţ mám čas mezi
tréninky, tak relaxuji. Rád se dívám na filmy, nebo si
čtu, no a teď se teda učím. Máme tu zázemí na vysoké
úrovni, coţ nám pomáhá v regeneraci a i odpočinku.
Máme vlastního maséra a kustoda a kaţdý den
k dispozici saunu, vířivku i posilovnu.
Pocházíte ze Zátoru, nyní jste tedy hodně daleko od
domova. Jak se vám v Liberci líbí?
Já jsem z domova odešel uţ ve třinácti letech, ale teď je
to určitě nejdál za rodinou. Chybí mi tady rodina
a přítelkyně, ale dá se to zvládnout. Tím, ţe jsem uţ
v Opavě byl sám a nikoho tam neznal, tak přestup do
Liberce nebyl tak těţký. Ale bydlím sám na bytě, takţe
si musím vařit, prát, ţehlit, ale zatím to zvládám
(usmívá se). Jelikoţ je mým snem hrát fotbal, tak tomu
musím něco obětovat.
Pohybujete se už dlouho ve světě fotbalu, vnímáte
nebo zažil jste někdy korupci?
V této kategorii nebo na nynější úrovni to moc
nepociťuji, protoţe se nepadá do niţší soutěţe. Ale

kdyţ jsem hrál v Opavě, šlo poznat, ţe rozhodčí někdy
nepískají spravedlivě.
Fotbalová sezona za chvíli skončí, čekají vás ještě
nějaké zápasy?
Hrajeme ještě dva zápasy, ale nevím, jestli nastoupím.
Byl jsem teď zraněný, tak uvidím, jestli mě trenér
postaví.
Co se vám stalo?
Měl jsem nataţené tříslo, ale uţ by to mělo být
v pořádku. Stalo se mi to při zápase, přisedl jsem si
nohu. Utkání jsem ještě dohrál, začalo to bolet aţ večer.
Ale naštěstí jsem stál jen deset dní.
Před týdnem se odehrálo finále Ligy Mistrů. Určitě
jste si to, jakožto nadšenec do fotbalu, nenechal ujít.
Komu jste fandil?
Od mala fandím FC Barceloně, protoţe se mi líbí jejich
styl hry. Bohuţel se do finále nedostala, takţe jsem přál
více Bayernu Mnichov. Zaslouţil si to, za celou
odehranou sezonu. Všeobecně německé týmy odehrály
velmi dobré zápasy a vyvrcholilo to v Lize Mistrů, kde
se, myslím si, zaslouţeně utkaly mezi sebou.
A co česká liga? Fandíte týmu, za který snad jednou
budete hrát, nebo je vám blíže jiné družstvo?
Samozřejmě fandím Liberci, ale taky Baníku Ostrava.
Kdybych se měl ale rozhodnout, kterému více, zvolím
Liberec. Jsem rád, ţe Baník nezanikl úplně a město ho
nakonec odkoupilo.
Už trošku tuším vaši odpověď na další otázku, ale
zeptám se. Kdo je váš fotbalový vzor, pokud nějaký
máte?
Jednoznačně nejlepším současným fotbalovým hráčem
je pro mě Messi, uţ pár let. Ale herní styl se mi líbí i od
Xaviho, Iniesty, Balotteliho, Sylva nebo Götzeho. Ale
preferuji španělský fotbal.
Příští rok vám bude dvacet let, můžeme vás
očekávat hrát za liberecký A-tým?
U fotbalu to není věkově rozdělené na kategorie, jako
v jiných sportech. Já můţu hrát v juniorce, jak dlouho
budu chtít. Můţe tam hrát pět lidí starších 21 let. Není
pravidlem, ţe si klub přetahuje skoro veškeré hráče
z juniorky do muţů, spíše je to naopak. Zahrát si za Amuţstvo vyjde tak jednomu nebo dvěma juniorům
a ostatní jdou třeba do niţších lig nebo jinam.
Jistě je to váš fotbalový cíl, hrát za A-tým Liberce,
ale co nějaký váš fotbalový sen?
Ano to je, mým nejbliţším cílem je zahrát si mistrovské
utkání za Slovan, ta šance tu je, ale budu muset ještě
hodně potrénovat. Jinak mým snem je určitě, jako pro
kaţdého fotbalistu, vyhrát Ligu Mistrů. Ale nevadilo by
mi ani, kdybych hrál za FC Barcelonu (usmívá se).

Kamila Němcová
Kamila Němcová patří k největším sportovním
talentům našeho regionu. S atletikou začínala ve
dvanácti letech doma v Zátoru, Její první trenérkou byla
matka Ladislava Němcová. Pak Kamila oblékla dres
bruntálské Olympie, kde se prosadila jako
reprezentantka a nejlepších výsledků dosáhla v barvách
Olympu Brno.
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Zátor /ROZHOVOR/ - Rodák ze Zátoru začal
s cyklistikou poměrně pozdě. Zatímco jeho soupeři uţ
měli najeţděno několik tisíc kilometrů, Antonín Lant se
s kolem teprve seznamoval. Poprvé na něj usedl ve
dvanácti letech a od té doby je kolo hlavní náplní jeho
volného času.Tréninkovými partnery jsou nejen jeho
sestra, ale i rodiče a prarodiče. Zázemí, které je pro
jakýkoli sport důleţité, má tedy vynikající. I to mu
dopomohlo k pěti titulům krajského přeborníka
v cyklistice a dvěma třetím místům na mistrovství
republiky v časovce. Přesto je jeho cíl daleko vyšší.
Účast na prestiţním závodu Paris- Roubaix, který je
typický svou trasou po úzkých dláţděných silnicích
mezi poli v západní Francii.

Sport neopustila ani poté, co se vydala za oceán
a začala studovat v USA. Kromě studia molekulární
biologie ve státě Georgia zvládala Kamila také atletické
tréninky, při kterých se začlenila do školního dívčího
atletického týmu. Díky těmto výsledkům získala
ocenění nejlepší atletky jihovýchodní konference.
Přestoţe Kamila je především sprinterka, zkusila
v Americe také přespolní běh na tři míle. Ukázalo se, ţe
její talent je skutečně všestranný. Loni v září
v konkurenci všech škol jihovýchodní konference
vybojovala první místo. Z dalších čtyř loňských závodů
si odvezla ještě jednou první místo, jednou druhou
a dvakrát třetí příčku. Po těchto umístěních jí bylo
nabídnuto ještě čtyřleté zahraniční stipendium. Kamila
Němcová tuto nabídku dalšího studia v zahraničí
odmítla a nadále zůstává studentkou olomoucké
Univerzity Palackého. Má v plánu důkladně se připravit
na Mistrovství České republiky v Táboře.
Informace z rozhovoru s Kamilinou maminkou
Ladislavou Němcovou a článku Zuzany Němcové.

JK
Antonín Lant
Po čtyřiceti letech má sportovec ze Zátoru opět medaili
z Mistrovství ČR v cyklistice. Po Milanu Hellerovi,
který získal bronz v časovce druţstev, ji v srpnu dovezl
Antonín Lant, který medailí stejného kovu navázal na
červnové 8. místo v časovce jednotlivců. Blahopřejeme!

K cyklistice jste se dostal celkem pozdě, jaká byla
tedy Vaše cesta k tomuto sportu?
Tak moje mamka vţdycky jezdila na kole, ale jen tak
rekreačně. Jednou jsme se jeli podívat na závody a mně
se zalíbila atmosféra a řekl jsem si, ţe bych to chtěl
taky zkusit.
Určitě si pamatujete na Váš první závod. Byl jste
talent od přírody a hned v prvním závodě jste uspěl ,
nebo to chtělo potrénovat?
Určitě si na něj pamatuji. Bylo to před sedmi lety
v Rýmařově, myslím, ţe závod horských kol. Jel jsem
si to jen vyzkoušet, ţádný trénink nebo příprava před
závody neprobíhala.
Ale nevzdal jste to. Kam tedy mířily nebo spíše jely
vaše galusky dál?
Ještě ten rok jsem odjezdil na horském kole seriál
závodů Jesenický šnek. Vlastně jsem na „horákovi"
odjezdil i silniční závody. Zatím jsem si chtěl jen
vyzkoušet tu atmosféru, zda mě to bude bavit, takţe
kupovat speciální drahé silniční kolo mi přišlo
zbytečné.
Později jste názor změnil a silniční kolo si pořídil.
Kdy přišel ten moment a Vy jste si řekl, že se tomuto
sportu chcete věnovat naplno?
Uţ po tom Šneku jsem věděl, ţe se kolu chci věnovat.
Po zimě jsem nastoupil do krnovského týmu Cyklistika
pro všechny a začal jezdit především na silnici.
Pamatuji si na svůj první závod v Českém poháru. Bylo
to Mistrovství České republiky v Lanškrouně.
Určitě se toho dost změnilo, když jste nastoupil do
krnovského týmu. Jaké výhody Vám to přineslo?
Zpočátku to bylo spíše všechno na rodičích. Vozili mě
na závody, všechno mi obstarávali. Museli nakupovat
vše, co jsem zničil, a ţe toho bylo (směje se). Ale určitě
je lepší být někde zaregistrovaný, neţ jezdit na vlastní
pěst. Hlavně na těch vyšších soutěţích uţ ani bez týmu
jet nemůţete.
Zmínil jste, že jste toho dost ničil. Je cyklistika
drahý sport?
Kolo na jednu sezonu vyjde na takových padesát aţ
sedmdesát tisíc. A to je jen samotné kolo. Potom
potřebujete duše, pláště, galusky, cesty na závody.
Po základní škole jste odešel na Sportovní
gymnázium do Vrbna. Změnilo se něco?
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Nezměnil se tým, pořád jsem jezdil za Krnov. Ale jinak
má Vrbno skvělého cyklistického trenéra Vlastíka
Mlynáře. To mi určitě moc pomohlo a dostavil se
i první větší úspěch, kdyţ jsem se stal krajským
přeborníkem.
Vlastimil Mlynář vychoval mnoho cyklistických
talentů. Jak jste na tom byl vy?
Kdyţ jsem tam přišel, tak jsem byl v kategorii kadet
(16 let), ale další rok jsem přešel do juniorů a těch jsem
ţádný větší úspěch neměl. Zlomilo se to aţ loni, kdyţ
jsem byl dvakrát třetí na časovce. Jednou v druţstvech
a jednou ve dvojicích.
Teď už jste v kategorii mužů. Obecně jsou přechody
z mládežnických kategorií do dospěláků složité. Jak
jste to zvládl vy?
Jelikoţ Krnov nemá kategorii muţů, tak byl problém
najít, za jaký tým budu jezdit. Ale zakotvil jsem
v Teamu Forman Cinelli z Nového Jičína. Máme dobrý
závodní program, který se skládá ze závodů Českého
poháru a ze světových pohárů ve východní Evropě, jako
je třeba okolo Rumunska, Maďarska. Samotný ten
přechod byl velice náročný, zatím se snaţím nasbírat
nějaké zkušenosti a snad se v budoucnu nějaké úspěchy
dostaví.
Tréninky musí být hodně náročné a to nejen časově.
Jak jde vrcholový sport skloubit se školou?
Škola mi vychází vstříc. Mám individuální studijní
plán. Můţu si domluvit zkoušení a písemky, protoţe
jsem většinu času mimo. Jezdíme na závody nebo na
soustředění, ale studijní výsledky mám zatím dobré.
Příští rok se chystám k maturitě, tak uvidíme (usmívá
se).
Uvidíme, zda budete studovat dál?
To ne, to určitě budu. Chtěl bych na vysokou školu do
Olomouce nebo do Ostravy. Něco kolem managemantu,
sportu a fyzioterapie. Ale jezdit budu taky určitě dál.
Po tak dlouhé zimě jste byl určitě netrpělivý na
první vyjížďku. Tu byste mohl mít už za sebou, ale
co první závody?
Nejbliţší závody budou v Jevíčku, Český pohár další
sobotu. Pak tam jsou nějaké krajské přebory v časovce
a na silnici. A dál zatím nevím, jaký bude závodní
program.
A trošku vzdálenější plány nebo spíše sportovní cíle?
Teď, jak jsem říkal, hlavně nasbírat zkušenosti, abych
s muţi potom mohl rovnocenně závodit. Je to hodně
těţké závodit s muţi. Ještě ve Vrbně trénuji ve skupině
s kadety, takţe nemůţu moc trénovat se stejně starými.
Snad to bude po škole lepší. A můj sen je závod ve
Francii Paříţ - Roubaix. Snad tam někdy pojedu nejen
jako divák, ale aktivně se zúčastním.
Zuzana Němcová

organizace leţela na několika málo lidech. Nevzdali se,
postupně zvedali laťku a letos bylo Eldorádo zase
o velký kus lepší. Navíc mezi organizátory vidíme nové
tváře.

Všechny nás velmi těšila přízeň počasí, od toho se
odvíjí úspěch akcí venku. Bylo těţké uspokojit občany
všech věkových kategorií. Lidé si mohli najít sportovní
i kulturní aktivity. Nemuseli se jen dívat, ale mohli se
aktivně účastnit. Hladovým a ţíznivým jsme nabídli
dostatečný výběr pochutin. Kaţdá pochvala, která šla
kolem ucha, starostku nesmírně těší a bylo jich
tentokrát hodně. Na X. Eldorádo přišlo asi 1200 aţ
1500 lidí dohromady, děti vstupné neplatily.
Těţko někdo spočítá, kolik lidí se večer dívalo směrem
k hřišti. Nebyli ani tentokrát zklamaní, ohňostroj byl
nádherný.
spokojení pořadatelé

Vyřazování dětí z MŠ
Prázdniny utekly jako voda a uţ jen hodiny je dělí
od vstupu do školních lavic. Budoucím školáčkům
přejeme, aby se jim ve škole dařilo, aby měli trpělivé
rodiče a hodnou paní učitelku, aby se učili rádi a brzy
se mohli pochlubit pěknými známkami.

X. ELDORÁDO
Určitě by všichni letošní návštěvníci potvrdili, ţe
desetileté zkušenosti byly znát. Je velmi zásluţné
nabídnout vesnici nějakou novou akci. Skutečnou
tradicí se však stane, aţ ji občané přijmou za svou. A to
se organizátorům Eldoráda podařilo. Jak přibývaly
zkušenosti, byl kaţdý ročník lepší. Zpočátku tíha
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V pondělí 2. 9. 2013 ráno v 7:30 se sejdeme. Prvňáčci
s rodiči přijdou přímo do tělocvičny. Ostatní půjdou
nejdříve do svých tříd a do tělocvičny přijdou se svými
třídními učiteli. Šesťáci se budou řídit seznamy na
dveřích. Přezůvky si vezměte s sebou. Vyučování bude
trvat 1 hodinu, školní druţina je do 11 hodin.
Milí prvňáčci, přejeme vám krásný začátek školního
roku. Čeká vás paní učitelka Mgr. Lucie Javůrková
a krásně vyzdobená třída. Tak ať se vám ve škole daří.
ŠKOLA VÁS ČEKÁ.

TADY BYDLÍ ZÁTORŠTÍ
ČMELÁCI.
V pondělí 2. září v 7:30, přezůvky s sebou.

T

RF OVOV
Paní starostka obdrţela blahopřejný dopis. Jeho obsah
určitě potěší nás všechny. Šest ţáků z naší základní
školy postoupilo mezi 35 druţstev a 282 jednotlivců
v 6 věkových kategoriích na Republikové finále
Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů, které
bude probíhat ve dnech 6. a 7. září 2013 v Praze na
Strahově na stadionu Evţena Rošického.
Nebylo vůbec jednoduché probojovat se aţ do Prahy.
Celkem se konalo 71 okresních a 15 krajských kol
OVOV, kde o účast na Republikovém finále bojovalo
8 268 ţáků z 867 škol z celé ČR.
Uţ účast v Republikovém finále povaţujeme za velký
úspěch naší školy. I proto paní starostka rozhodla
finančně tento sportovní projekt podpořit a zaslala
poţadovanou částku 6 000,- Kč na částečnou úhradu
nákladů spojených s dopravou, ubytováním a stravou
účastníků. Zároveň přijala pozvání na konání
Republikového finále za účasti olympijských vítězů
v desetiboji Roberta Změlíka a Romana Šebrleho
i dalších úspěšných olympioniků v čele s paní Věrou
Čáslavskou. My všichni budeme mít příleţitost sledovat
průběh finále prostřednictvím Českého rozhlasu
Radioţurnál a České televize sport. Podrobnou zprávu
vám podáme v následujícím zpravodaji.
Všem účastníkům přejeme mnoho úspěchů.
ZO

Čmeláci
Kdyţ v Zátoru mluvíte o Čmelácích, skoro kaţdého
napadne jméno Kamil Krmášek. To je právě ten případ
dlouhodobé a kvalitní práce, která nese dobré ovoce.
Pan Kamil Krmášek se věnuje mnoha dalším aktivitám,
ale Čmeláků je v Zátoru mnoho. A těch, kteří
k Čmelákům patřili, ještě víc. Přejeme mnoho krásných
záţitků v nové chatě.

Díváte se na čmeláčí domečky.
Ve dnech 29. 7. – 4. 8. 2013 proběhlo v Mnichově
u Vrbna pod Pradědem týdenní Setkání Dimenze H2O,
kterého se zúčastnilo celkem 21 dětí ze Zátoru, Brantic,
Krnova, ale také odjinud. Většinou ale z obcí leţících
na řece Opavě. Děti měly moţnost si pod odborným
vedením vyzkoušet vylovit a určit ţivočichy ţijící
v řece Opavě (Bílá a Černá Opava). V parných dnech
bylo brouzdání v řece osvěţující a děti poznaly další
ţivočichy, které na procházkách řekou Opavou
v Krnově a Zátoru nenašly. Dále jsme společně
navštívili Karlovu Studánku a místní bazénový
komplex, uskutečnila se exkurze na čistírnu odpadních
vod ve Vrbně pod Pradědem, jednou jsme přenocovali
u Solné chaty v blízkosti pramenišť. Program
samozřejmě vyplňovaly mnohé experimenty s vodou.
Velký úspěch mělo především zjišťování pH různých
kapalin. Také proběhla řada sportovních her
s tématikou vody.
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bezbariérový, má 34 m², skládá se z chodbičky 2m x
5,4 m s vestavěnými skříněmi, bezbariérové koupelny
2,4m x 2.4m (toaleta a sprcha s neklouzavou dlaţbou
a instalace na pračku) a velké místnosti 4,5m x 4,5m,
která má na podlaze teplé PVC, kuchyňskou linku.
Francouzské okno umoţňuje volný vstup rovnou na
zahradu. Vařit se bude na elektrice, topit se bude
elektřinou. Proto jsme zvolili dřevěné panely, které
mají vynikající tepelně izolační vlastnosti a také dobře
izolují proti hluku.

Ovšem hlavní náplní setkání byla výroba kostýmů
a secvičení divadelního vystoupení. Opět byla
ústředním tématem voda, resp. ţivot ve vodě (řece
Opavě). Divadelní vystoupení se skládá ze tří kratších
příběhů, taneční a pěvecké části. V pátek (2. 8.)
odpoledne jsme připravili předpremiéru tohoto
vystoupení v Domově pro seniory přímo v Mnichově,
kde jsme byli ubytovaní. Vystoupení mělo úspěch
a byli jsme rádi, ţe jsme mohli seniorům zpestřit
páteční odpoledne. Nejen děti si z tohoto záţitku
odnášely dobrý pocit. Toto vystoupení bychom chtěli
představit v průběhu konce srpna a září nejen
v domovech pro seniory, ale také dětských domovech
a veřejnosti v různých obcích podél řeky Opavy (Zátor,
Krnov, Karlovice, Milotice nad Opavou atd.). Nejbliţší
vystoupení se uskuteční v pátek 30. srpna v prostorách
obecního úřadu v Zátoru. Tímto všechny srdečně
zveme.
Děkuji všem zúčastněným dětem, ţe byly moc šikovné
a aktivně se zapojily, ale i jejich rodičům za podporu.
Dík patří také všem ostatním, kteří se organizačně
podíleli na přípravě setkání. Všichni jsme si to moc
uţili. Děkujeme také Programu Mládeţ v akci, který
finančně podpořil náš projekt.
Za organizační tým projektu Dimenze H2O Petra
Veličková

neděle 7. července 2013

neděle 18. srpna 2013

Pozvání
na den otevřených dveří naší
základny. Dne 8. 9. v 15 hodin bude slavnostní
předávání za účasti členů zastupitelstva obce, paní
starostky a významných hostů. Krátký program,
malé občerstvení (káva, čaj, kotlikový guláš)
Srdečně všechny zveme.
Čmeláci Zátor
Jak roste dům pro seniory
Předpokládáme, ţe bude hotov v říjnu, v průběhu
listopadu a prosince se mohou nájemníci stěhovat.
Počítáme s terénními úpravami a výsadbou zeleně,
v místech zbourané staré stodoly vznikne oáza oddychu
pro posezení, opékání, grilování. Vyuţívat ho mohou
obyvatelé nového domu i farníci.
Podle podmínek MMR musí zájemce o bydlení mít
minimálně 70 let, musí být mobilní alespoň s uţíváním
invalidního vozíku a nesmí vlastnit dům ani byt.
Docházet sem bude pečovatelka z Charity Krnov, ale
nejedná se o trvalou pečovatelskou sluţbu. Byt je

Místní komunikace
Bylo léto, horké léto …Tento způsob léta umoţňuje
rychle postupovat při opravách všeho druhu. Jen lidem,
kteří ty opravy provádějí, není co závidět. V červenci
dostalo pěkně podle dlouhodobého záměru několik
místních komunikací v Zátoru nový povrch.
Největším oříškem byla ţivičná místní komunikace
k vlakovému nádraţí (200 m). Kameny, zemina a hlína
spolu s vodou byly při velkých deštích splavovány aţ
na hlavní silnici Zátor-Lichnov. Obnovil se starý
systém zatrubnění, aby byly vody z lesů a polí
zachycovány a svedeny do potoka Zátoráček, načeţ byl
proveden asfaltový povrch v šíři 2,5 m.
Další komunikaci s novým ţivičným kabátem je krátká
místní komunikace k Hudečkům (85 m ).
Proběhla i oprava místních komunikací z asfaltového
recyklátu. Nejdelší je ulička, která začíná za domem
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pana Nečase k panu Vráblovi (310m). Druhá vede od
Šebestíků podél potoka Zátoráček (130 m).
Všechny práce provádí Silnice Morava s.r.o. podle
výběrového řízení.

Jaké máme plány? Zajímají nás vaše názory.
Kompostéry
Zabýváme se myšlenkou účastnit se dotačního
programu v rámci Operačního programu ţivotního
prostředí na rozmístění kompostérů do jednotlivých
rodinných domků DSO Loučka (Čaková, Brantice,
Zátor). Příspěvek obce by byl cca 400 Kč, kompostér
má hodnotu zhruba 3000 Kč. Byl by na pozemcích
jednotlivých vlastníků a po 5 letech by přešel do jejich
majetku. K účasti na programu jsme vedeni myšlenkou,
ţe mnozí občané, kteří přestali chovat domácí zvířata,
nevědí, co s trávou. Travní porost z kompostérů je
vynikající hnojivo.

Chystáme sběrný dvůr
Přemýšlíme také nad sběrným dvorem, protoţe bychom
nemuseli umísťovat kontejnery na velkoobjemový
odpad 2x ročně. Lidé by měli moţnost pravidelně se
odpadu zbavovat, nemuseli by ho ukládat doma. Na
zřízení je moţno opět získat dotaci zase z OPŢP (aţ 90
%). Přivítáme vaše nápady ohledně nejvhodnějšího
umístění sběrného dvora.
Proč starostka vyskakuje jako čertík z krabičky?

Opravdu je posilovna výdělečná?

Ptáte se, my odpovídáme.
Škoda, ţe v době, kdy vesnice řešila problém
posilovny, byli na zasedání pouze dva lidé. Naštěstí
ovšem existuje fenomén facebooku, proto můţeme
reagovat na to, co vás trápí.
1. Obec pronajala část prostor bývalé jídelny SK
Zátor za legračních 200 Kč měsíčně. Nesmíme
zapomínat, ţe náklady jsou mnohonásobně
vyšší. Konkrétně: 16 000 Kč za elektřinu
ročně, 65 000 Kč za plyn, dále obec platí vodu,
revize i pojistky. Spolu s posilovnou v budově
působí ZUŠ Krnov - výtvarný krouţek pro cca
40 zátorských dětí a klubovna pro Čmeláky,
Batoláček a ČČK. Ti mají stejně vysoký nájem
jako posilovna, protoţe jsou to aktivity pro naše
občany. Dle počtu příspěvků na facebooku je
členská základna posilovny rozsáhlá, coţ mě
velice těší. Ale nicméně, z výčtu je jasné, ţe
posilovna výdělečná být nemůţe.
2. A teď, proč vyskakuji jako čertík z krabičky.
Z výše uvedeného vyplývá, ţe mezi obcí a SK
Zátor existuje nájemní vztah ošetřený
smlouvou.
Tato
neopravňuje
nájemce
k stavebním a jiným závaţným zásahům do
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objektu. Načeţ zásah do elektroinstalace je
hrubým porušením smlouvy a navíc ohroţuje
bezpečnost uţivatelů. Sportovci trochu
pozapomněli, ţe budovu neuţívají sami
a vyřadili nám z provozu přívod 380 W
k vypalovací peci na keramiku, vyřadili
plynový kotel včetně čerpadel. Zřejmě
předpokládali, ţe se v zímě zahřejí pouze
cvičením. Ale co chudáci ostatní nájemníci? Na
problém jsme narazili, kdyţ přišla paní učitelka
ZUŠ, která chtěla vypalovat keramiku a nešla
pec. To, ţe instalovali boxovací pytel bez
souhlasu pronajímatele, je proti zničené
elektroinstalaci úplná prkotina.Raději se ani
neptám, kdo bude platit opravu a nutnou revizi.
Váţím si toho, ţe posilovna u nás vůbec existuje
a je o ni zájem, protoţe v malých obcích zařízení
tohoto typu nenajdete.
Velmi se těším, ţe aţ v říjnu přijdu do posilovny,
naleznu zde spoustu nadšených zájemců o tento
sport a přeji SK Zátor, aby s novým vedením
a novými pravidly byli úspěšní a dařilo se jim.
starostka obce

výsledky
plavání muţi

1. Charlie
2. Marek Peňáz
3. Vlastimil Toman
plavání ţeny
1. Jana Přikrylová
2. Lenka Skřivánková
3. Lucie Tomanová
plavání dorost do 17. let 1. David Malát
2. Filip Kozák
3. Nikolas Ferko
výlov bečky
1. Prdelky
(Petr a Jana Přikrylovi
+ Pavel Kolář)
2. Pod kopyty ţíţal
(kluci z Brantic)
Hod koštětem:

1. Diana Němcová
2. Petra Zakopčanová
3. Jiřina Mičková

Plavecké závody Memoriál Bedřicha Merty

Hod bečkou: 1. Petr Skřivánek
2. Tonda Králik
3. Tomáš Foks

V letošním horkém létě bylo skoro nemoţné najít den,
který by se na plavání hodil méně. Přesto se v kanále
plavalo.
Horší bylo, ţe neznámý pachatel vykradl přichystané
zásoby. A tak paní starostce nezbylo, neţ poskytnout
znovu dotace na cukrovinky pro děti.
Zábava byla vynikající, jako ostatně vţdycky. Kromě
plavání se také házelo koštětem a bečkou. A večer se
nakonec i počasí umoudřilo.

PRO

ROCKEM
PŘEHRADU
Den před námi se rockový koncert konal v Nových
Heřminovech. Názvem se ovšem vymezovali proti
přehradě. Hokejový klub Zátor pořádal 17. 8. 2013 od
14 hodin na fotbalovém hřišti SK Zátor 2. ročník
fotbalového turnaj o „Putovní pohár HC Zátor v malé
kopané.“ Turnaje se zúčastnilo 5 fotbalových druţstev,
vítězem letošního ročníku se stal domácí tým, kterému
vítězové loňského ročníku TYMneohroŢENYch předal
putovní pohár (Vyrobila ho sponzorsky místní firma
Uneko.). O děti hráčů bylo postaráno programem, který
opět zorganizovala místní skupina Čmeláci.
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Od 8 hodin se konal koncert, zúčastnilo se ho asi 300
lidí. Pro všechny bylo přichystáno bohaté občerstvení.
(pivo, kofola, zvěřinový guláš z divočáka, uzená
ţebírka a oblíbené domácí bramboráčky).
Vstupné vyřešili pořadatelé originálně. Do 18 let se
platilo 100 Kč, nad 18 let 120 Kč. Po zaplacení hosté
dostali reflexní identifikační náramky, tentokrát ve
dvou barvách. Brzy se ukázalo, toto opatření je výborně
promyšleno. Protoţe náramek pro nezletilé do 18 let
měl odlišnou barvu, pořadatelé dobře věděli, komu
nesmí nalévat alkoholické nápoje.
Večerní koncert zahájila předkapela DEEP PURPLE.
Vystoupení AC/DC bylo i v letošním roce ohroţeno,
tentokrát šlo o dopravu skupiny z Olomouce a zpět.
Ale naši hokejisté se nedali zaskočit a osobně si pro
skupinu dojeli a opět v noci odvezli. Občané byli velmi
tolerantní a nikdo si oficiálně nestěţoval, třebaţe
vystoupení se protáhlo pozdním začátkem. Letos
pořádáme jiţ druhý ročník, loňský byl postiţen dvěma
katastrofami, nízkými teplotami – nepilo se pivo, první
den vyhlášené prohibice z důvodu metylalkoholu!
Odpoledne ve čtyři vyhlásili prohibici, povoleny byly
nápoje jen do 20 %, zásoby byly ovšem v tvrdém
alkoholu, proto se musely vrátit. Snad se potíţe v třetím
ročníku zátorským hokejistům vyhnou.

neschválí nový územní plán, ve kterém bude
zakomponována přehrada, Povodí Odry na svůj projekt
nedostane stavební povolení.

Občanské záležitosti
Oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme
dobré zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.

červenec

srpen

Vlasta Sabelová

Marie Hruzíková

Anna Šebestíková

Anna Barešová

Rozloučili jsme se
s panem Vladimírem Matějákem
s paní Bohuslavou Kořínkovou
s panem Jiřím Trčkou
Vážení pozůstalí
Přijměte upřímnou soustrast nad
ztrátou blízkého člověka.

Novinky o přehradě
Poslední informace, které získala při rozhovoru pro
Český rozhlas paní starostka, uvádějí, ţe Státní podnik
Povodí Odry jiţ vykoupil nebo jinak získal na 85 %
pozemků a nemovitostí v Nových Heřminovech, které
leţí v takzvaném záplavovém území a v bezprostředním
okolí plánované přehrady. Zátor, Brantice a Krnov leţí
pod Novými Heřminovy, takţe přehradu vítají jako
nadstandardní protipovodňovou ochranu. Nové
Heřminovy ale se stavbou nádrţe nesouhlasí a snaţí se
jí bránit právní cestou. Zastupitelé Nových Heřminov
mají dva velmi silné trumfy: územní plán, do kterého
není malá varianta přehrady zakomponována, a obecní
referendum, kterým místní odmítli stavbu nádrţe
v katastru své obce. Jediný klíč ke stavbě přehrady tak
drţí v rukou právě heřminovští zastupitelé. Dokud

Zpravodaj vychází pravidelně kaţdý sudý měsíc
v posledním týdnu ZDARMA.
Do 15. dne kaţdého 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 www.zator.cz.
Zátorský zpravodaj vydává: OÚ Zátor, vychází: 1x za
dva měsíce
redakční rada: Salome Sýkorová, Jana Kadlčíková
povoleno MK ČR pod ev. č.: E14440
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