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ČČK letos oslaví 70. výročí.

V novém čísle najdete:

Vážení spoluobčané
Za okny právě krásně svítí sluníčko, které
navozuje pozitivní zimní náladu a tím se
i mé myšlenky stávají lehké jako vánek
s jemným nádechem očekávaného jara.
Jsem obohacena a zároveň potěšena úsilím našich spoluobčanů, kteří se starají
o kulturní, sportovní a společenský život v naší obci. Jsou události
Slovo starostky
a konkrétní aktivity jednotlivců, která si zaslouží nejen povšimnutí, ale i pochvalu, protože věci
se nedějí jen tak, samy od sebe, ale dějí se proto, že je lidé dělají s láskou, zaujetím a tato práce je baví a zároveň naplňuje. Proto chci moc poděkovat všem, kteří se podíleli na akcích
a činnostech spojených s naší obcí v uplynulém roce 2017. A moc se
těším na další spolupráci, aktivity, nápady.
Děkuji všem složkám v naší obci, jednotlivcům, kteří mají naši
obec rádi, všem, kteří se nebáli své nápady realizovat. Dík patří nejen organizacím (ČČK, JSDH, SK Zátor, Bumblebees, Klub
seniorů, TJ Loučka, Batoláček, MAS - aktivní občané, ZUŠ, Traktoriáda, fotbalová přípravka, ZUŠ Krnov – výtvarný obor, Římskokatolická farnost Zátor), učitelům, všem zaměstnancům
a vedení ZŠ a MŠ Zátor, kteří se starají o blaho našich ratolestí
a svoji systematickou činností vytvářejí velmi dobré jméno naší
školy. Ale také zaměstnancům obce, kteří zvládali mnohdy úkoly
i o sobotách a nedělích, aby naši občané měli vše, co potřebují,
aby vše fungovalo tak, jak má. Děkuji Jaroslavu Matuškovi, který neúnavně pracuje na pečlivé fotodokumentaci života v obci.
Naše fotografická výpověď slouží jako živá obrazová kronika. Na
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poslední vernisáži fotografií pod názvem „Krásy zátorské krajiny“ v bývalé evangelické kapli jsem se seznámila s díly dalších
šikovných fotografů, paní Renáty Čížové, pana Kamila Krmáška
a paní Renáty Kopecké. A tím výčet umělecky založených občanů nekončí. Pan Milan Belej se postaral nejen našim nejmenším o velké překvapení. Když v širokém okolí, ani v naší obci,
nebyl drobeček sněhu, my jsme měli svého sněhuláka a přímo
u vánočního stromu. Co si více přát? Můžeme jen poděkovat
a doufat, že nás pan Belej zase někdy něčím překvapí. On totiž nepracuje na objednávku.
Mám radost z konání tradičních vesnických akcí: zabíjačka, soutěž
o nejlepší buchtu, pochování basy, nadcházející Josefovská zábava. Děkuji za plesovou sezónu JSDH, SRPŠ. Přeji všem, aby
jejich nadcházející akce byly úspěšné a přinášely jim radost
a uspokojení z dobře odvedené práce. Vždyť v roce 2017 bylo
v obci Zátor zorganizováno zhruba šedesát akcí za menší či větší
podpory obce, což je opravdu úctyhodný výkon.
A co nás čeká v letošním roce?
Dokončení stavby sportovního areálu, který máme v plánu otevřít na podzim. Dále připravujeme výstavbu sportovního oválu pro výuku lehké atletiky ve škole. S dotací 3,5 milionu korun
z MMR ČR (Ministerstvo pro místní rozvoj) a trochou štěstí, by

„Les žije lépe bez člověka, ale lidstvo žije hůř bez lesa.“
Theodor Kunkele
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měla být stavba koncem září předána škole do užívání. Zároveň bude probíhat oprava bývalé evangelické kaple, která by
měla být hotová v srpnu tohoto roku. Samozřejmě nezapomeneme na rekonstrukci kuchyně v budově Obecního úřadu
Zátor. Zároveň připravujeme projekt na přístavbu MŠ Zátor, rekonstrukci školské zahrady a přípravu výsadby veřejné zeleně
v místech, kde se vykácely staré, přerostlé a pro občany nebezpečné stromy. Jednalo se zejména o přerostlé topoly, které
svými značně proschlými korunami byly hrozbou pro děti hrající
si na fotbalovém hřišti, pro sportovce i fanoušky. Nové stromy
a keře vysadíme za fotbalovým hřištěm, podél cesty k bývalé kapli
a na hřišti u MŠ Zátor. Víme, že někteří milovníci přírody nejsou
rádi, ale slibujeme výsadbu vzrostlých vitálních stromů, které budou v letních měsících poskytovat stín i přirozenou ochranu.
A co bychom si přáli?
Přejeme si pro všechny zdraví, pohodu a lásku, více pokory a vzájemného pochopení. Vždyť s úsměvem jde všechno líp.

Salome Sýkorová, starostka obce

Upozornění občanům obce
Termíny bezplatného právního poradenství
březen – květen 2018 v budově Obecního úřadu Zátor
12.03.2018 15:00 - 17:00
16.04.2018 15:00 - 17:00
07.05.2018 15:00 - 17:00

Aktuální informace
Komentovaný zápis ZO
Program 24. zasedání zastupitelstva obce, konaného
dne 8. prosince 2017 v 18. 00 hodin v sále KD Zátor
ad 5. Rozpočtové opatření č. 9.
Starostka obce předložila návrh rozpočtového opatření č. 9/2017:
Příjmy: 		
745.991,- Kč
Výdaje: 		
522.871,80 Kč
Financování:
223.119,20 Kč
Důvodová zpráva: Starostka obce seznámila členy zastupitelstva
s provedenými rozpočtovými změnami. Rozpočtové opatření
tvoří přílohu č. 1 zápisu. Vypracovala ekonomka obce paní Lenka
Skřivánková. Příjmy jsou vyšší dle očekávání díky vyššímu výnosu daně z DPH, daně z příjmů fyzických osob. Výdaje se zvyšují
v pěstebním hospodářství kvůli kůrovcové kalamitě, v bytovém
hospodářství kvůli opravám a odstranění vlhkosti čp. 31, výměně
oken. Dále zvýšenými výdaji na kulturu, na akce, které obec pořádá, nebo podporuje.
Uč. 368/12/17 Schváleno (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
ad 6. Rozpočet obce Zátor na rok 2018.
Příjmy: 		
26.894.848,- Kč
Výdaje: 		
40.048.100,- Kč
Financování:
13.153.252,- Kč
Důvodová zpráva: Starostka obce přednesla návrh rozpočtu obce

leden
únor
na rok 2018. Předpokládáme zapojení přebytku z minulých let +
nevyčerpaný úvěr poskytnutý KB, a.s. Výše přebytku je ovlivněna prodejem majetku obce Zátor Povodí Odry, s. p. na realizaci
protipovodňových opatření. Nejvyšší očekávané příjmy budou
z DPH, daně z příjmů fyzických osob a právnických osob. Ve výdajové části jsou zohledněny plánované investice – dostavba sportovního areálu, opravy komunikací, podpora aktivit složek, školy.
Naopak nejsou zohledněny dotace, tyto budou do rozpočtu zapojeny až po obdržení avíza platby. Návrh rozpočtu sestavila ekonomka obce ve spolupráci se starostkou obce. Návrh tvoří přílohu
č. 2 zápisu. Kontroloval finanční výbor.
Uč. 369/12/17 Schváleno (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
ad 7. Smlouva s firmou Asecol s r. o. o zpětném odběru.
Starostka obce předložila návrh smlouvy o zpětném odběru elektromateriálu s firmou Asecol s. r. o. pro sběrný dvůr Zátor.
Důvodová zpráva: Zprovoznění sběrného dvora vyžaduje zajištění
zpětného odběru elektromateriálu, bílé elektroniky, apod.
Uč. 370/12/17 Schváleno (pro 8, proti 1, zdržel se 0 - Stanislav Štefela)
ad 8. Smlouva s firmou SMOLO Services s. r. o.
Starostka obce předložila návrh smlouvy s firmou SMOLO Services s. r. o. o poskytnutí služeb o nakládání s odpady. Předložila
také nástupnickou doložku po firmě Van Ganzelvinkel, s. r. o.
Důvodová zpráva: Zprovoznění sběrného dvora vyžaduje zajištění
systému zpětného odběru velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu a ostatních odpadů.
Uč. 371/12/17 Schváleno (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
ad 9. Realizace akce „Oprava bývalé evangelické kaple“ – výsledky výběrového řízení.
Starostka obce předložila výsledky poptávkového řízení a rozhodnutí výběrové komise, která vybrala firmu s nejnižší nabídkovou
cenou. Navrhuje firmu Milan Adámek Holčovice. Navrhovaná cena
činí 478.044, 25 Kč včetně DPH. A byla jako nejnižší nabídková. Výběrové řízení včetně podání žádosti o dotaci a veškerou dosavadní administraci projektu pro Obec Zátor realizoval tým Mikroregionu Krnovsko.
Důvodová zpráva: Obec Zátor získala na realizaci projektu finanční prostředky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši
329.261,- Kč. Termín dokončení díla je do 15. 8. 2018. Opravy budou spočívat v opravě střechy, okapů, výměně oken, dveří, nové
fasádě. Získaná dotace z MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj)
z POV (Program obnovy a rozvoje venkova) činí 329.261,- Kč, vlastní zdroje projektu 148.783,- Kč, vše včetně DPH.
Uč. 372/12/17 Schváleno (pro 8, proti 1(Václav Křivák), zdržel se 0)
ad 10. Administrace projektů – Zvýšení kapacity MŠ s experimentální výukou - Přístavba. Modernizace odborných učeben včetně
bezbariérového přístupu.
Starostka obce předložila výsledky poptávkového řízení na administraci výše uvedených projektů. Nejvýhodnější nabídka je od
firmy ASAP Management CZ s. r. o. Důvodová zpráva: Administrace projektů vyžaduje náročnou přípravu, v případě úspěchu i náročnou realizaci. Projekty budeme přihlašovat do programů MAS
rozvoje Krnovsko a IROP MMR ČR. Obeslány byly 3 firmy, vybraná
měla nejnižší nabídkovou cenu a vynikající reference.
Uč. 373/12/17 Schváleno (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
ad 11. Prodej pozemku parc. č. 854 v k. ú. Loučky u Zátoru – Lakomý, Lakomá.
Starostka obce předložila žádost manželů Zavřelových o postoupení schváleného prodeje pozemku parc. č. 854 v k . ú. Loučky
u Zátoru jejich dceři a zeťovi, manželům Lakomým.
Důvodová zpráva: Jedná se o rodinné příslušníky v přímé linii, kteří bydlí v domě společně se Zavřelovými.
Uč. 374/12/17 Schváleno (pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
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ad 12. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1219 v k. ú. Zátor.
Starostka obce předložila záměr prodeje pozemku parc. č. 1219
v k. ú. Zátor, obec Zátor. Důvodová zpráva: Jedná se o pozemek,
který byl již jednou prodán a pro neshody sousedů byl opět vrácen do majetku obce Zátor. Jedná se o ostatní plochu, komunikaci. Zastupitelstvo obce nemá v úmyslu podporovat neshody mezi
sousedy a problematické pozemky, které jsou vedeny jako komunikace, do prodeje nedává.
Uč. 375/12/17 Neschváleno (pro 0, proti 9, zdržel se 0)
ad 13. Návrh řešení – ošetření stromoví.
Starostka obce předložila znalecké posudky a návrhy na způsob
ošetření stromoví před obecním úřadem – lípy, v parku – jedná
se zhruba o 10 stromů a na fotbalovém hřišti – topoly. Zásahy budou provedeny do konce března 2018. Důvodová zpráva: Vzrostlé
stromy v obci jsou určitou hrozbou. Je třeba o ně pečovat. V mnoha případech postačuje vhodný ořez odbornou firmou. Tam, kde
to již není možné, odborník doporučí kácení.
Uč. 376/12/17 Schváleno (pro 8, proti 1 (Kamil Krmášek), zdržel se 0)
ad 14. Záměr směny pozemků – paní Volná.
Starostka obce předložila návrh paní Volné o směnu pozemků.
Jedná se o narovnání hranic parcel. Směna bude schválena dle
předloženého návrhu geometrického plánu. Jedná se o směnu
parc. 697 (v majetku obce Zátor v k. ú Loučky u Zátoru za část pozemku paní Věry Volné podél komunikace parc. č. 780 (v majetku
paní Věry Volné), v k. ú. Loučky u Zátoru.
Důvodová zpráva: Na základě žádosti paní Volné souhlasíme s navrhovanou směnou pozemků.
Uč. 377/12/17 Schváleno (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
ad 15. Bere na vědomí – výsledky šetření ČŠI, závěrečnou zprávu
SK Zátor, ČČK, JSDH, výroční zprávu školy. Úpravu – odstranění
vlhkosti na čp. 130. Rozpočet DSO Loučka, rozpočet MRK.
Starostka obce předložila k nahlédnutí a přečtení výše uvedené
dokumenty. Důvodová zpráva: Těší nás informace, které získáváme z výročních zpráv. Je z nich patrno, že se spousta věcí podařilo a že se naše obec posouvá v pomyslném žebříčku zase o krok
výše.
Uč. 378/12/17 Bere na vědomí (pro 9, proti 0, zdržel se 0)

Program 25. zasedání zastupitelstva obce, konaného
dne 17. ledna 2018 v 17. 00 hodin v sále KD Zátor
ad 5. Rozpočtové opatření č. 10.
Starostka obce předložila návrh rozpočtového opatření č. 10/2017:
Příjmy: 		
1.755.453, 40 Kč
Výdaje: 		
1.021.434, 40 Kč
Financování:
734.019,- Kč
Důvodová zpráva: Starostka obce seznámila členy zastupitelstva
s provedenými rozpočtovými změnami. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 1 zápisu. Vypracovala ekonomka obce paní Lenka Skřivánková. Příjmy jsou vyšší dle očekávání díky vyššímu výnosu daně
z DPH, daně z příjmů fyzických osob. Výdaje se zvyšují v pěstebním
hospodářství kvůli kůrovcové kalamitě, transfer škole, ČOV a VPP.
Uč. 381/01/18 Schváleno (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
ad 6. K realizaci akce „Sportovní areál Zátor“
Projektant vysvětlil účastníkům změny PD, které spočívají v rozšíření spodní části pro wellness na úkor garáže. Změny byly vyvolány potřebou technologického zázemí. V 1. NP byla zrušena terasa
(špatné technické řešení do budoucna - zatékání), byly zrušeny
toalety – V původním projektu byl záměr vybudování restaurace.
Pro potřeby klubovny se střídavým provozem není tolik toalet potřeba. Ing. Petr Guňka vysvětlil a odpověděl na otázky technického charakteru. Důvodová zpráva: Usnesení vychází z jednání ze

Zátorský

zpravodaj

3

dne 18. 12. 2017 ve věci změn projektové dokumentace „Rekonstrukce sportovního areálu Zátor“. Účastníci byli seznámeni s navrhovanými změnami.
Uč. 382/01/18 Schváleno (pro 6, proti 3 (Stanislav Štefela, Lukáš
Kuchta, Václav Křivák), zdržel se 0)
ad 7. Administrace projektů CZ-PL.
Starostka obce předložila návrh smlouvy o poskytování služeb
s Opolskou nadací mezinárodních iniciativ. Návrh smlouvy činí
2400 EUR. Důvodová zpráva: Administrace projektů je velmi náročná časově i profesně. Zpracování přípravy projektu včetně příloh „Prožitek nás spojuje“ v rámci prioritní osy č. 4 INTEREG VA
Česká republika – Polsko 2014-2020. Příprava projektové žádosti.
Uč. 383/01/18 Schváleno (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
ad 8. Odměňování členů zastupitelstva.
Starostka obce předložila novelu zákona o odměňování za výkon
funkce neuvolněným členům zastupitelstev ÚSC od 1. 1. 2018. Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev se ruší k 1. 1. 2018. Od 1. 1. 2018 se odměna poskytuje
dle nařízení vlády č.318/2017 Sb., v platném znění. Účinnost od 1.
ledna 2018. V příloze k nařízení je stanovena výše odměn poskytovaných uvolněným členům zastupitelstva obce a maximální výše
odměn, poskytovaných za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva. Nařízením se zrušuje nařízení vlády č.414/2016 Sb., kterým
se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů (nařízení
vlády č.37/2003 Sb. bylo zrušeno s účinnosti od 1. ledna 2018 již
zákonem č. 99/2017 částka č. 39 Sbírky zákonů ze dne 5. 4. 2017).
Měsíční odměna se poskytuje ode dne 1. 1. 2018 ve výši, kterou
stanoví zastupitelstvo obce. Nařízení stanovuje maximální výši
odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva obce
za měsíc dle Kategorie územního samosprávného celku. Obec Zátor spadá dle velikostní kategorie obec od 1001 do 3000 obyvatel
měsíční odměna

výkon funkce
neuvolněný člen zastupitelstva:
dosud 180 Kč
celkem : 180 Kč

měsíční odměna
od 0 až do 1.534 Kč
návrh 1.534,- Kč

výkon funkce
neuvolněný člen zastupitelstva:
místostarosta
dosud 6.000 Kč
celkem : 6.000 Kč

od 0 až do 27.613 Kč

předseda výboru nebo komise:
dosud 1120 Kč + 180 Kč příplatek
celkem: 1300 Kč

od 0 až do 3.068 Kč

člen výboru nebo komise:
dosud 880 Kč + 180 Kč příplatek
celkem: 1060 Kč

od 0 až do 2.557 Kč

návrh 8.000,- Kč

návrh 3.068,- Kč

návrh 2.557,- Kč

Do souhrnu nelze sčítat:
•funkce člena zastupitelstva + předseda výboru /předseda výboru bude mít jen odměnu za předsedu výboru a už mu nebude
poskytnuta odměna za funkce člena zastupitelstva. Nyní má předseda výboru 1120 Kč + člen zastupitelstva 180 Kč - dohromady 1300
Kč, od 1. 1. 2018 by mu náleželo jen 3.068 Kč za předsedu výboru.
•funkce člena zastupitelstva + člen výboru / člen výboru bude mít
jen odměnu za člena výboru a už mu nebude poskytnuta odměna
za funkce člena zastupitelstva. Nyní má člen výboru 880 Kč + člen
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zastupitelstva 180 Kč - dohromady 1060 Kč, od 1. 1. 2018 mu bude
náležet jen 2.557 Kč za člena výboru. Za plnění mimořádných nebo
zvlášť významných úkolů má nárok: Uvolněný člen zastupitelstva
(starosta) na maximálně dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu
v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon funkce.
Neuvolněný člen zastupitelstva má nárok na maximálně dvojnásobek maximální výše odměny. Odměny schvaluje zastupitelstvo,
musí obsahovat řádné odůvodnění v samostatném bodu jednání.
Důvodová zpráva: Členové zastupitelstva nesou zodpovědnost
nerozdílně za všechny úkony, tedy si zaslouží adekvátní odměnu.
Uč. 384/01/18 Schváleno (pro 6, proti 0, zdržel se 3 (Stanislav
Štefela, Lukáš Kuchta, Václav Křivák))
ad 9. Havarijní stav, odstranění vlhkosti.
Starostka obce informovala o technickém stavu domu čp. 130.
Vzhledem k tomu, že se jedná o havárii vodoměru, oprav se ujala
fa BETOSAN Krnov a ATRIOVOOD Ostrava.
Důvodová zpráva: 8. 1. v 8.00 hod byla zjištěna závada na šroubení pod vodoměrem. Řeší se 2 záležitosti. Odstranění vlhkosti
v souvislosti s izolací a úpravou terénu. A mokré zdivo včetně podlah z důvodu unikající vody řeší Česká pojišťovna, a. s. Obec vstupuje do jednání se zhotovitelem fa DOPFIN Trade.
Uč. 385/01/18 Schváleno (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
ad 10. Řešení GDPR (pravidla o ochraně osobních údajů)
Starostka obce předložila návrh Mikroregionu Krnovsko zastřešit
členské obce osobou pověřence. 0,4 % úvazku by financoval Svaz
měst a obcí, o zbývající část úvazku se obce podělí. Tým manažerů
Mikroregionu Krnovsko se bude snažit sehnat pro členské obce
nejlevnější řešení analýzy. Důvodová zpráva: Nabídky renomovaných softwarových firem jsou velmi vysoké a obec by to přišlo
zhruba na 150 tis. ročně.
Uč. 386/01/18 Schváleno (pro 8, proti 0, zdržel se 1(Kamil Krmášek))
ad 11. Poptávka na dodávku pěstebních prací v rámci projektu.
Ing. Hynek Hájek předložil návrh na poptávku na dodávku pěstebních prací v rámci projektu: „Obnova lesních porostů po kalamitách – Obec Zátor“.
Projekt se skládá z následujících aktivit:
1) příprava ploch po kalamitních těžbách,
2) umělá obnova sadbou,
3) ochrana založených porostů.
Předpokládaný termín realizace je jaro 2018, ale v případě nepříznivých klimatických podmínek se může posunout až do konce
roku 2019. Důvodová zpráva: Obec Zátor získala dotaci se SZIF ve
výši cca 400 tis. Kč na řešení kalamitního stavu lesních porostů.
Poptávkové řízení dle požadavků fondu zajistil Ing. Hynek Hájek.
Osloveny budou 3 – 4 firmy.
Uč. 387/01/18 Schváleno (pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
ad 12. Přijetí dotace MMR ČR ve výši 3.394.986,- Kč na realizaci
projektu „Rekonstrukce víceúčelového hřiště – ZŠ a MŠ Zátor,
vlastní zdroje 1.454.994,- Kč.
Starostka obce předložila návrh dotace, kterou přidělilo na základě PD a položkového rozpočtu a zpracovaného projektu, který
jsme s pomocí ZŠ a MŠ Zátor realizovali.
Dotaci přidělilo MMR ČR (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
v rámci programu 11781 – Podpora rozvoje regionů na projekt „Rekonstrukce víceúčelového hřiště – ZŠ a MŠ Zátor“.
Důvodová zpráva: S realizací projektu obec započala v roce 2011.
Žádost o dotaci jsme podávali celkem 3x na MŠMT ČR (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR), nebyli jsme úspěšní.
V roce 2016 byl projekt na základě požadavků pedagogů přepracován a přihlášen do programu. Žádost o dotaci zpracovávali
manažeři Mikroregionu Krnovsko. Dne 1. 11. 2017 nám byla dotace přidělena. Dne 21. června 2017 Uč. 319/06/17 byli zastupitelé
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informováni o vývoji projektu. (pan Kuchta, pan Albrecht nebyli
přítomni).
Uč. 388/01/18 Schváleno (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
ad 13. Výsledky výběrového řízení na realizaci projektu „Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ Zátor“.
Starostka obce předložila zprávu výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky. Proběhlo poptávkové řízení. Osloveno bylo
6 renomovaných firem. Nejvhodnější nabídku předložila firma
StavoSport s. r. o., Přehradní 233, Fryšták. Nabídková cena činí
3.902.529,- Kč bez DPH. Důvodová zpráva: Rekonstrukce musí začít hned na jaře. Termín dokončení dle programu máme do 30. 9.
2018. Zábavné akce budou z tohoto důvodu omezeny.
Uč. 389/01/18 Schváleno (pro 7, proti 0, zdržel se 2, (Stanislav
Štefela, Lukáš Kuchta))
ad 14. Návrh na schválení dalšího oddávajícího a dny bezplatného
obřadu.
Starostka obce předložila návrh na oddávající – Mgr. Jana Kadlčíková, Kamil Krmášek. Dále pak stanovení dnů v týdnu pro matriční
obřady – čtvrtek, pátek, sobota. Dar k uzavření sňatku a výroční
svatby pro občany obce ve výši 1.000,- Kč.
Důvodová zpráva: Další oddávající z důvodů lepší zastupitelnosti
a rozšíření obřadních dnů z důvodů zkvalitnění služby.
Uč. 390/01/18 Schváleno (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
ad 15. Program Erasmus – KA1 – mobility osob. Projekt „více angličtiny do školy“.
Ředitelka školy předkládá: Ráda bych Vám oznámila, že ZŠ a MŠ
Zátor bude žádat o dotaci z Evropské unie. Jedná se o program
Erasmus + v oblasti KA1 – Mobility osob. Pokud bude projekt Více
angličtiny do školy schválen, proběhne v období říjen 2018 – říjen
2019. Předpokládané výdaje jsou do 2 milionů Kč a projekt je 100%
dotován z grantu EU. Tímto Vás prosím, jako zřizovatele o schválení zapojení se do tohoto projektu.
Důvodová zpráva: Projekt je plně v souladu s osnovami a náplní
výukového procesu školy. Finanční zajištění je 100% z dotace.
Uč. 391/01/18 Schvaluje (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
ad 16. Realizace „Zahrady v přírodním stylu ZŠ a MŠ Zátor.
Ředitelka školy předložila: Návrh řešení „Zahrady v přírodním stylu MŠ Zátor“. Předpokládané náklady projektu se odhadují cca na
500 tis. Kč. Dotace se podává prostřednictvím OPŽP.
Důvodová zpráva: Poznávání přírody prostřednictvím skutečných
vjemů v přírodní zahradě má mnohem větší hodnotu pro dítě než
virtuální svět. Spoluúčast subjektu je v tomto případě minimální.
Uč. 392/01/18 Schvaluje (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
ad. 17. Pořízení DHMM nad 60.000,- Kč pro ZŠ a MŠ Zátor.
Ředitelka školy předložila: 1) vstupní dveře do MŠ + jedno okno
v částce 50.000,- Kč (zdroj rozpočet školy), zbývající dvě okna budou vyměněna za okna v jídelně, která budou uvolněna v rámci
realizace přístavby MŠ, 2) šatní skříňky pro děti MŠ v částce do
200.000,- Kč (zdroj rozpočet školy), 3) tablety pro učitele MŠ, 4 ks
·à 15.000,- Kč, v celkové částce 60.000,- Kč, nově se ve školce zavádí nový systém diagnostiky dětí v elektronické podobě (vstupní,
průběžná, závěrečná), jehož součástí budou i portfolia dětí.
Důvodová zpráva: Rekonstrukce MŠ proběhla v roce 2005. Od té
doby jsou na personál i na provoz kladeny jiné nároky z hlediska
bezpečnosti i provozu. Mnoho věcí se musí přizpůsobit i tomu, že
MŠ navštěvují i děti dvouleté, což klade vysoké nároky na vybavení i personál.
Uč. 393/01/18 Schvaluje (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
ad 18. Územní řízení – protipovodňová ochrana a úpravy na řece
Opavě SO 02 040 – záměna pěší lávky za most pro motorová vozidla (u splavu).
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V navržené projektové dokumentaci zpracované firmou Aquatis
Brno je navržena lávka pro pěší. Přemostění pro provoz motorových vozidel by bylo finančně i prostorově náročnější. Zastupitelstvo schvaluje zachování lávky pro pěší.
Důvodová zpráva: Část zastupitelstva obce Zátor má za to, že by
průjezdnost byla v tomto úseku vhodnější. Jiní chtějí zachovat
klidovou zónu. Obec by měla vysoké náklady na opravy, údržbu,
revize.
Uč. 394/01/18 Schvaluje (pro 5, proti 3,(Stanislav Štefela,MUDr.
Pavel Adam, Václav Křivák) zdržel se 1(Lukáš Kuchta))
ad 19. Bere na vědomí.
Osvětlení pódia KD Zátor, výměna osvětlení – kanceláře OÚ, průběžné výměny VO, nová studie kuchyně KD, zastřešení schodiště.
Přidělení bytu paní Markétě Badurové a seznámení s pořadníkem
– žádosti pro rok 2018, přidělení darů – Polárka, Galerie v kapli,
Benjamín Krnov, knihovna Bruntál, Svaz včelařů Čaková, Kostelec,
Záchranná stanice Nový Jičín ZO ČSOP.
Uč. 395/01/18 Schvaluje (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
ad 20. Bere na vědomí.
Rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko 2019 - 2021.
Rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2018.
Rozpočet DSO Loučka na rok 2018.
Uč. 396/01/18 Schvaluje (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
ad 21. Diskuze, různé, závěr.
Diskuze probíhala i v průběhu jednání, nejožehavější téma byl
sportovní areál. Dále se řešila topolová alej podél fotbalového hřiště z hlediska zajištění bezpečnosti provozu hřiště.

Jak se žije Na Vyhlídce
Určitě jste již slyšeli o problémech, které máme s bytovým domem
Na Vyhlídce. V současné době jsou práce na odstranění závad
v plném proudu. Poničené prvky interiérů z prasklého vodovodního potrubí jsou postupně vyměňovány a nahrazovány novými.
Objekt se pod dozorem stavbyvedoucího vysouší a pokračují práce i na odvodnění stavby. Dne 14. 2. jsme předali uklizený a opravený byt panu Burdovi. Během 14 dnů předáme další. Průběžně
probíhají opravy ve dvou dalších bytech. Havárii zhlédl likvidátor
České pojišťovny a. s. a po dokončení oprav budou práce proplaceny. Havarijní stav odstraňuje firma BETOSAN s. r. o., se sídlem
v Krnově. Prozatím odvádí nejen výbornou práci, ale chovají se
empaticky k seniorům. Mým prvořadým úkolem je pečovat o zdraví a pohodu obyvatel domku.

Sběrný dvůr otevřen
Dlouho jsme čekali na možnost získání dotace na vybudování
sběrného dvora. Problém byl také vyhledat vhodné místo. S projektem jsme započali v roce 2016. Našim cílem je zdokonalit systém odpadového hospodářství v obci a zajistit vyšší komfortnost
ve vztahu k třídění odpadů a ochraně naší krásné krajiny. Věříme,
že Čmeláci a dobrovolníci, kteří v rámci „Ukliďme Česko“ mají
plné ruce práce, budou mít okurkovou sezónu. Objekt je střežen
kamerovým systémem a je nepřípustné, aby lidé u brány odkládali odpady v době mimo provoz. Při návštěvě sběrného dvora
se bude občan Zátoru legitimovat a pod dozorem obsluhy svůj odpad pečlivě roztřídí do jednotlivých kontejnerů. Pneumatiky nebereme vzhledem k tomu, že tato povinnost ze zákona přešla na
pneuservisy. Stavební suť jednou ročně (míní se tím suť z drobné
domácí opravy) v množství max. jeden přívěsný vozík za automobil. Stavební suť obecně z velkých rekonstrukcí rodinných domů
a staveb musí likvidovat realizační firma nebo stavebník sám
na místech k tomu určených (skládka Cvilín, Horní Benešov, Neplachovice). Dva nové kontejnery na textil od firmy TextilEco a. s.
budou umístěny před branami sběrného dvora a v horním Zátoru
u budovy bývalého obchodu s potravinami. Je zde možno odkládat bytový textil, oděvy, obuv, hračky. Vše prosím zvlášť v pytlíku
a pokud možno čisté. Některé vhodné kousky putují dál prostřednictvím charitativních organizací potřebným.
Dále upozorňujeme, že sběrný dvůr je určený pouze pro fyzické
osoby, občany obce Zátoru (mající v obci trvalý pobyt) anebo chataře (osoby vlastnící v obci nemovitost).Pouze u zpětného odběru
pro firmu ASECOL s. r. o. máme povinnost odebírat elektrospotřebiče a bílou elektroniku od všech občanů. Elektrospotřebiče musí
být kompletní.
Uvědomme si, že sběrný dvůr je nákladem obce, nikoli ziskem!
Pravidelná provozní doba sběrného dvora:
Pátek: 15.00 – 18.00

Sobota: 9.00 – 12.00

Prezidentské volby
Jak jsme volili v 1. kole
Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého
a zvláštního seznamu voličů

973

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

574

Počet odevzdaných úředních obálek

572

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem

570

1.

Mirek Topolánek

19

2.

Michal Horáček

27

3.

Pavel Fischer

36

4.

Jiří Hynek

3

5.

Petr Hanig

7

6.

Vratislav Kulhánek

7.

Miloš Zeman

8.

Marek Hilšer

36

9.

Jiří Drahoš

134

0
308

Jak jsme volili v 2. kole
Miloš Zeman
401 hlasů

Jiří Drahoš		
208 hlasů

Účast voličů
63%
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Jak je to s přehradou v Nových Heřminovech
Příprava přehrady Nové Heřminovy postupně dále pokračuje. V současnosti je
zátopa budoucí přehrady majetkově vyřešena z 98 %. Byl dokončen další stupeň projektové dokumentace pro vodní dílo Nové
Heřminovy. Jedná se o dokumentaci pro
územní řízení tzv. DUR, kterou akciová společnost AQUATIS zpracovávala dva roky
a to od 09/2015 do 10/2017 s náklady ve
výši cca 50 mil. Kč. Dokumentace obsahuje
provedení geologických průzkumů, statické výpočty, výzkumné práce, které obsahují studie, modely či strukturální analýzy.
Součástí vlastní dokumentace jsou také
podklady pro dokončení majetkoprávního
vypořádání a stanoviska vlastníků a správců technické infrastruktury. V prosinci 2017
podali vodohospodáři Povodí Odry žádost
o územní rozhodnutí pro výstavbu přehrady Nové Heřminovy na Městský úřad v Krnově. Tímto dali podnět k zahájení povolovacího procesu.
Potvrzením pokračujícího procesu přípravy realizace protipovodňových opatření
na horní Opavě včetně výstavby přehrady
v Nových Heřminovech je také nové vládní
usnesení č. 529 z 24. července 2017, ve kterém Vláda ČR schválila použití finančních
prostředků státního rozpočtu na majetkoprávní vypořádání v období 2018 až 2019
nemovitých věcí dotčených realizací přeložky silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor I.

etapa. Ocenění majetku bude opět vycházet ze zásad vládního usnesení z roku 2008,
které stanovilo výhodné výkupní ceny pro
samotnou přehradu a související protipovodňová opatření. Státní podnik Povodí
Odry ihned zahájil jednání s Ředitelstvím
silnic a dálnic o dalším majetkoprávním vypořádání nemovitostí tentokrát dotčených
výstavbou přeložky silnice první třídy mezi
Novými Heřminovy a Zátorem, která musí
být realizována před výstavbou přehrady.
Přehrada v Nových Heřminovech je navržena z bezpečnostních důvodů jako tzv. tížná
betonová hráz, bude však obsahovat samostatné ekologické prvky, které do současnosti v České republice nebyly realizovány. Jedná se o migrační propustnost pro
živočichy, umožnění přirozeného transportu sedimentů a novou říční deltu. Pro návrh
nově připravovaného vodního díla Nové
Heřminovy byly využity také fyzikální hydraulické modely. Na těchto modelech se
prováděly zkoušky například z důvodu ověření převedení 10 000-leté povodně. Díky
takovému to výzkumu se vodohospodáři
mohou zaručit, že hráz bude bezpečná.
V loňském roce byla zahájena stavba silničního obchvatu města Krnova I/57. Část
této stavby bude plnit i protipovodňovou
funkci. Současně s přípravou přehrady
a přeložky silnice I/45 se realizuji další doprovodná protipovodňová opatření, která

v konečném výsledku budou navzájem spolupracovat a jejichž výsledkem bude komplexní protipovodňová ochrana obyvatel
v povodí řeky Opavy od Nových Heřminov
až po město Opavu. Jedná se například
o již postavené tři suché nádrže v Lichnově
a v současnosti budované suché nádrže
Jelení a Loděnice.
V roce 2018 budou dále probíhat demolice již vykoupených objektů, a to jak v obci
Nové Heřminovy, tak obci Zátor. Současně
s tímto budou pokračovat další výkupy nemovitostí potřebných k realizaci doprovodných protipovodňových opatření. V této
souvislosti dodáváme, že na výkupy pozemků a projekční práce bylo v období let
2008 -2017 využito cca 700 mil. Kč.
Zástupci státního podniku Povodí Odry
pro rok 2018 připravují veřejná projednání
právě v Zátoru a Branticích. O termínech
budou občané v dostatečném předstihu
informování.
Povodí Odry, státní podnik
1. 2. 2018
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Ze života obce
Cizinci ve škole
I v letošním roce se naše škola zapojila do projektu EDISON zajišťovaný společností AIESEC, a tak jsme v týdnu od 29. 1. do
1. 2. přivítali 8 zahraničních studentů. Vážili k nám dlouhou cestu. Přijeli z Indonésie, Číny, Gruzie, Ukrajiny, Ruska a Peru. Po celý
týden navštěvovali třídy a povídali dětem o zvycích a tradicích
v jejich zemích. Také je učili jejich řeč a hráli s nimi různé hry. Jelikož
vše probíhalo v angličtině, naši žáci tak měli jedinečnou možnost
procvičit si jazyk. Museli překonat hlavně ostych mluvit s cizinci.
S menšími dětmi, které s angličtinou teprve začínají, návštěva hrála hry, ukazovala fotky z jejich země nebo společně kreslili obrázky.Devátá třída s hosty vařila samé dobroty. Žáci uvařili česká jídla,
aby je návštěvníci mohli ochutnat a zase na oplátku hosté uvařili
našim dětem. Na úterní „Global village“ se zase fotilo o sto šest.
Děti měly možnost popovídat si s cizinci mimo třídu, zeptat se jich,
co je zajímá, zkusit si napsat svá jména v gruzínské abecedě nebo

Oprava kapličky
Možná jste ještě nikdy nebyli v evangelickém kostelíku, kterému u nás v Zátoru říkáme kaplička. Tuto stavbu jsme
získali darem od evangelické církve. Zároveň obec převzala morální povinnost
o tuto památku pečovat.
Zatím se o kapličku starají členové Bumblebees a odvedli tam ohromný kus práce. Podařilo se jim vytvořit útulný prostor, kde již několik let pořádají oblíbené
adventní koncerty a výstavy. Čmeláci
naposledy pozvali všechny příznivce na
výstavu místních fotografů na neděli 11.
února 2018. Letos v létě p. Milan Adámek

si vyzkoušet indonéské hry. Jsme moc rádi, že na tuto akci v odpoledních hodinách přišla i veřejnost a že i přes jazykovou bariéru si
odnesli cenné zážitky.
Iveta Hromková

z Holčovic kostelík opraví. Proč právě on?
Památky totiž nemůže renovovat každý.
Takový řemeslník musí nejen znát, ale hlavně prakticky ovládat i staré pracovní postupy a řídit se pokyny památkářů a rozumět
jim. Není tu místo pro žádný amatérismus.
Pan Adámek už pro Zátor opravil zdevastovanou kapličku na hřbitově a restauroval
dveře ostatních kapliček a opravil horní
vstupní bránu. Památkáři měli pro jeho práci jen slova chvály. Proto bude v létě kapličku opravovat právě on. Možná se ptáte:
„ Za co? Za kolik? Kde na to vezmete?“ Podařilo se získat dotaci 329.261,- Kč. Kdo za
to může, že Zátor dostane peníze? Na projektu pracovali: manažeři Mikroregionu Krnovsko, umělecky zaměřený projektant Jiří

Žlebek navrhl estetickou tvář stavby, Ing.
Petr Guňka přepracoval projekt do digitální podoby a zpracoval rozpočet, starostka
obce Zátor s panem Kamilem Krmáškem
koordinovali činnosti tak, aby byl výsledek
co nejlepší.
A jak se tam dostanete, přes pole? To tedy
ne. Zatím budeme využívat stávající zpevněnou komunikaci v majetku obce, u které
vyroste alej a keříková zeleň, také z dotace
a v další etapě opravíme přístupovou komunikaci stejně jako v parku.
Letos bude mít kaplička zajímavé výročí. Je
dobře, že místo, které bylo kdysi vybudováno s velkým úsilím pro duchovní účely,
bude sloužit našim občanům znovu v plné
kráse.
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IV. Zátorské bruslení
V období vánočních svátků SK Zátor ve spolupráci s obcí Zátor uspořádal již 4. ročník
vánočního bruslení. SK Zátor všem sportovním nadšencům zajistil ledovou plochu
včetně občerstvení v podobě horkého
čaje a svařeného vína. Ledu se ujali kluci,
holky, mladí, staří, no prostě všichni, kdo
právě měli chuť něco dělat. Skupinky lidí
se sdružovaly v prostorách střídačky, kde si

u svařáku přáli krásné a pohodové svátky
či jen tak debatovali. Malým nakonec byly
uspořádány drobné hry na zpestření těchto
dvou hodin aktivní zábavy. Je pěkné pozorovat pokrok mladých, kteří s námi zahajovali první ročník a již dnes nože na svých
bruslích plně ovládají a stávají se z nich
rekreační bruslaři. Holdují tomuto sportu
a jsou za tuto akci vděční a považují ji za tradiční událost, která k Vánocům prostě patří. Myslím, že právě tato myšlenka byla ta
úplně původní, proč jsme se do organizo-

vaného bruslení pro Zátoráky dali. Ukázat
dětem naší obce, že lze Vánoce a všeobecně volný čas trávit aktivně a s úsměvem na
tváři.
Děkujeme všem, kteří tuto myšlenku prohlubují a dělají naši obec aktivní.
Fotografie z akce zde:
https://www.zonerama.com/zator-loucky/
Album/3988673
Bc. Jiřina Míčková

Vánoční koncert 2017
Tradiční koncert se uskutečnil v období vánočních svátků 28.12. v kostele Nejsvětější
Trojice. Obec Zátor ve spolupráci s Římskokatolickou farností na tento rok připravila
bohatý hudební program. Tentokrát jsme
si mohli poslechnout bruntálský sbor Puellae Cantantes s varhanním doprovodem
p. Jiřího Foltýna, příčnou flétnu a zpěv
Barbory Larischové. Celý program komentoval a významnou historii obce i kostela

připomněl p. Martin Bodešinský. Zátorský
kostel „praskal ve švech“. Letos se mi zdál
účastnicky nejbohatší, hostil bezmála 80
posluchačů. Atmosféra byla jako vždy úžasná a jedinečná. Pan farář slavnostně zahájil
tuto událost bohatým tématem „žasnutí“,
vybízel nás, abychom se nebáli žasnout
a prožívali život plnými doušky, byli si nablízku a nejen v období vánočním. Na závěr
všem popřál krásné prožití mezisvátečního

období a pozval nás k přátelskému povídání ke stolu plnému dobrot. Na zahřátí byl
připraven svařáček i se sladkým pečivem
od holek Procházkovic.
Fotodokumentace z akce:
https://www.zonerama.com/zator-loucky/
Album/3991023
Bc. Jiřina Míčková
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Zátorský Zmrzlík 2018
4. ročník Zátorského Zmrzlíka se vydařil.
Spolupráce našeho Zátorského klubu seniorů a Obecního úřadu Zátor byla výborná.
Občané Zátoru i další příchozí se opět setkali první den v roce, pobavili se, popřáli
si všechno nejlepší do nového roku 2018,
dopřáli si dobré občerstvení a drželi palce
čtrnácti otužilcům, kteří sestoupili po žebřících do poměrně studené vody. Teplotní

rozdíl venkovní teploty a vody byl větší,
takže bylo třeba studenou vodu přijmout
a vydržet. Díky všem divákům a také dík
všem otužilcům.
Ať je nový rok 2018 takový, jaká byla nálada
a soudržnost na našem kanále Na Elektrárně!

Fotky najdete na adrese:
https://www.zonerama.com/zator-loucky/
Album/4002586.
Video je na adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=NMPwZLvP96Y nebo na stránkách obce Zátor.
RNDr. Zdeněk Románek
předseda ZKS
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Zátorská „buchta“
4. 2. 2018 se v rámci akce Vesnická zabijačka soutěžilo o nejlepší Zátorskou „buchtu“. Letošním úkolem bylo upéct sladké pečivo daného druhu. Pekařky si tak musely vybrat, co je jim bližší
z těchto druhů: koláčky, frgále, Honzovy buchty. Celkem se soutěže zúčastnilo 10 odvážlivců, kteří si i výborně poradili i s obtížnějším zadáním. Buchty ochutnalo a ocenilo přes 65 návštěvníků
a všichni um pekařek pochvalovali. Bylo velice těžké vybrat jen
jeden výrobek, který chuťové buňky oslovil nejvíce. Hlasující to
opravdu neměli jednoduché, ale vítěz mohl být jen jeden a tím se
stala paní Libuše Gajdošová se svými mini buchtičkami s přídavkem tajného koření, které prostě okouzlilo.
Tímto moc děkujeme všem zúčastněným soutěžícím, že i ve svém
volném čase si našli chvilku a upekli tak skvělé buchty a tím zpestřili zabijačku, ke které buchty prostě patří.
Fotodokumentace k akci:
https://www.zonerama.com/zator-loucky/Album/4073437
Členky ČČK

Tříkrálová sbírka 2018
I v letošním roce, jak již mnohokrát, jsme
s dětmi z Bumblebees a jejich kamarády
vykročili do našich uliček na Tříkrálovou
sbírku.
Mám zkušenost - léty prověřenou, že lidé
v naší obci jsou této charitativní sbírce příznivě nakloněni. Možná je to letitou původní
tradicí, možná je to transparentností účtu
a krásným přístupem Charity Ostrava, mož-

ná je to u některých lidí jen obyčejná radost, že se najdou lidé, kteří s dětmi vyjdou
do ulic a ty děti vidí smysl v koledování v
praxi.
Bumblebees letos sestavilo 7 skupinek koledníků. Počasí nám přálo a lidé byli štědří
jak pro Charitu Ostrava, tak ke koledníkům.
Svůj článek zakončím větou, kterou bychom možná měli mít na mysli všichni:

JSEM VDĚČNÁ ŽIVOTU, ŽE JÁ JSEM TEN,
KDO MŮŽE OBDAROVAT A NE TEN, KDO JE
POTŘEBNÝ.
R.
Fotky najdete na adrese:
https://www.zonerama.com/renatakop/Album/4018234
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Vesnická zabijačka
Rok s rokem se sešel a v kalendářích jsme mohli vidět termín, kdy
si přijít zakoupit výrobky z „vesnické zabijačky“.
Rovněž i letos si všichni přišli na své. Oblíbených pochoutek bylo
mnoho, ale kupujících ještě více.Sluníčko společně s vůní zabijačkových specialit přilákalo nejen místní, ale i obyvatele z okolních
obcí, Krnova či Bruntálu. To, že stoly, které byly před jedenáctou
hodinou nachystány k prasknutí a po půl hodině zůstaly takřka
prázdné, značí, že se vše povedlo tak, jak má. Kromě čerstvého
masa byly k mání jitrničky, jelítka, tlačenky či sekané svíčkové
a nechyběla ani voňavá zabijačková polévka.
Přes veškerou únavu z práce předchozího dne vládla v neděli
4.února na parkovišti u Obecního úřadu dobrá nálada a vše podtrhla milá obsluha děvčat i chlapců, kteří v čele se zkušenými řezníky a dalšími dobrovolníky vyrobili a nachystali nesčetné množství
těchto dobrot.

Odměnou za poctivou práci byla velká pochvala ode všech, kteří
přišli, nakoupili, či ochutnali výrobky přímo na místě.
A protože k neděli patří i výborná sladkost, děkujeme rovněž
děvčatům z Červeného kříže, které napekly mnoho sladkostí. Přítomní občané jim vyhodnotili i nejlepší „Buchtu Zátora,“ k čemuž
gratulujeme a rádi jsme ji odměnili.
Troška červeného vína a štamprlička slivovice jistě nikoho neurazila a tak si myslím, že můžeme říci: „ Akce se opět podařila“.
Děkuji Obci Zátor za finanční podporu, děkuji všem, kteří se na akci
podíleli, a děkuji Vám všem za účast, podporu a pěkné nedělní dopoledne.
Díky Vám bude celý výtěžek ze zabijačky použit na uspořádání další
kulturní akce, tentokráte zase pro den plný her věnovaný dětem.
Fotografie z události naleznete zde:
https://www.zonerama.com/zator-loucky/Album/4073437
Jiřina Míčková st.
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Zátorský klub seniorů
Pravidelná setkání důchodců poslední středu v měsíci se staly
skutečností. Ve středu 31.1. nás bylo sice jen patnáct, ale zábava
byla excelentní. Ty poslední středy v daném měsíci mají své kouzlo
v KD Zátor. Prosím, přijďte a nebudete litovat, dobrá nálada, dobré pohoštění, skvělý relax. Uvolnění mysli, super pokec, dobré dal-

ší nápady na další akce. Čekáme na další z Vás, vždyť jste Zátoráci,
a to není jen obyčejné slovo, to je soudržnost, sounáležitost, vědomí, že tato obec Zátor je naše, že s ní žijeme. Podívejte se na
další akce, které jsou na programu obce Zátor a ostatních aktivních složek naší obce. Škoda se jich neúčastnit.
RNDr. Zdeněk Románek
předseda Zátorského klubu seniorů

Dobrovolnická činnost žáků druhého stupně
Připojili jsme se ke smysluplnému projektu Dobrovolnického centra v Krnově a jeli
jsme pomáhat do Domova pro seniory
v Krnově. Dobrovolníci každé úterý chystají
„Kavárnu u Jarušky“, odpoledne u kávy, čokolády nebo čaje s různorodým a zajímavým
programem. Osm dětí ze sedmé a osmé třídy pomohlo nachystat posezení a výzdobu.
Poté se začala „kavárna“ plnit babičkami
a dědečky. Někteří přišli s chodítky, jiné do-

vezl personál na kolečkovém křesle. Naše
děti zjišťovaly, jaký nápoj si kdo vybral,
a při tom se musely vyrovnat s tím, že někdo špatně slyší, někdo už nerozumí, jiný
chce vše a hned. Některý senior již nedokáže pozvednou šálek k ústům a potřebuje
s tím pomoci. Děti vše krásně zvládly, povedlo se jim příjemně a prakticky své klienty obsloužit. Program zajistil tentokrát
fotograf pan Sebera, poutavě o svých foto-

grafiích vykládal a děti s nimi obcházely seniory a zprostředkovaly jim tak kvalitní pohled na snímky. Samozřejmostí byla pomoc
s úklidem prostor po skončení programu.
Musím říci, že jsem na naše děti byla hrdá.
Je vidět, že se umí chovat slušně, vstřícně,
pomoci potřebným, nebát se neznámého
a učit se nové věci. Do Domova pro seniory
jsme nejeli naposled.
Mgr. Ivana Kmínková
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Výtvarníci nelení a pilně připravují další díla pro vaše potěšení
a barevnější svět.
Z.Tihlaříková

Expedice Čmeláků v roce 2018
4.- 8. července – Badatelská expedice na Hel (Polsko) – zkoumání vodního života, hmyzu a květeny u moře, koupání, turistika po
poloostrově.
Doprava: mezinárodním vlakem přes noc. Ubytování v campu
nebo pod širákem, dle počasí.
Stravování: Expediční vaření ve dvojicích na turistických vařičích.
Cena 3 300 Kč (doprava, místenky, strava, camp). Bereme maximálně 12 zájemců o přírodovědu a dobrodružství. Vede Kamil, Maxim, Petra a Martin.
14. - 21. července – Expedice Jizerské hory II. – turistika, návštěva
tajemných míst opředených pověstmi a legendami, poznávání květeny rašelinišť, astronomická pozorování, hry.
Doprava vlakem. Ubytování v penzionu v Antonínově. Stravování
vlastní – děti si vaří, hospodaří a nakupují ve dvojicích. Plánujeme
i výjezd do Zittau (Německo) a Sklarske Poreby (Polsko). Cena
3 500 Kč. Bereme maximálně 16 dětí. Vede Kamil, Maxim, Dáša
a Hela
Neváhejte, přidejte se!! Rezervujte si svá místa ještě dnes!! Informace a přihlášky: 739 652 277
Akce, které nás čekají:
10. 3. Vlajka pro Tibet – Čmelín: Hry a soutěže, vyvěšení tibetské
vlajky, pravý tibetský čaj, rozjímání a meditace u ohně, mandaly,
výstava fotografií na téma „Začátek a Konec, aneb východy a západy slunce“ , pro zájemce možnost přespání na základně.
28. 3. Zátorský Zajíček – tradiční velikonoční dílničky a soutěže
v parku.
7. 4. Ukliďme Česko – sraz v 8 hodin u klubovny čmeláků (u posilovny) - Účastníci dostanou pytle, rukavice a jako dárek za účast

úklidové pomůcky. Neváhejte a přidejte se, každý rok se divíme, že
je stále co uklízet!!!! Kdy už to skončí a nebudeme muset za nikoho
uklízet!!! Na to se společně všichni těšíme.
21. 4. Jarní zájezd – Putování za Convallem Spatzierem.Tento krnovský rodák podnikl v roce 1898 cestu kolem světa. Společně
navštívíme zajímavá místa spojená s touto osobností v Krnově
a blízkém okolí, dozvíme se více o tomto zajímavém muži. Cena 130
Kč ( doprava+piknik) Hlaste se již nyní!!!
Transparentní účet na podporu astronomické observatoře v Zátoru Číslo účtu: 2201042775/2010. Ke dni 13. 2. je stav účtu 5.563 Kč.
Přispívají naši podporovatelé a příznivci z celé ČR.
Děkujeme všem Zátorákům, kteří přispěli a podpořili krásnou myšlenku pro radost z poznání našich dětí. Z těchto peněz se pořídí
interaktivní výukové pomůcky a vybavení pozorovatelny pro malé
astronomy. Svůj dar můžete klidně kdykoliv znovu zopakovat.
Za Čmeláky Kamil
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Tříkrálová sbírka 2018
Čmeláci děkují všem pomocníkům z řad dospělých: Ivana
Kmínková, Renata Kopecká, Andrea Koschatzká, Jana
Wysogladová, Denisa Štefelová, Jiřina Pecháčková. Dále
všem koledníkům: Eliška Pecháčková, Jolanka Kmínková,
Ondra Kmínek, Martin Wysoglad, Sofia Triandafilidu,
Magdaléna Koschatzká, Matěj Hlaváč, Filip Hlaváč, Maty
Číž, Adéla Zelinková, Bára Němcová, Běla Kopecká, Verča
Štefelová, Zuzka Sléhová, Terezka Kalábová a dalším. Díky
Vám a štědrým občanům obce se vybralo zase více než
loni, 28 906 Kč. Děkujeme!!!!! Tak zase příští rok v neděli
dopoledne 6. 1. 2019.
Děti koledovaly s velkým elánem a zaujetím, zazpívaly koledu,
označily dveře křídou a s úsměvem a koledou odcházely
k dalším dveřím. Moc jim to slušelo.
Salome Sýkorová

Krásy zátorské přírody – výstava
fotografií v evangelické kapli
Dne 11. února od 14 do 16 hodin proběhla vernisáž fotografií zátorské přírody od autorů: Jaroslav Matuška, Kamil Krmášek, Jarmila
Foksová, Renata Čížová a Hela Hádělová. Celkem bylo vystaveno
26 fotografií a různorodost prostředí zachycených na snímcích
byla opravdu velká. Jako tradičně na našich akcích v kapli bylo příjemně zatopeno, připravena dobrá káva, čaj a sladké překvapení
od Jany Wysogladové ( kytičky se šlehačkou). Místností zněla příjemná relaxační hudba a po krátkém proslovu na úvod byla volná
zábava, plná povídání o zajímavých, oblíbených místech v okolí
naší obce, jež vedli návštěvníci výstavy, kterých tentokrát dorazilo
24. Bylo to moc příjemné nedělní odpoledne. Všem pomocníkům,
návštěvníkům za příspěvky na činnost ( 884 Kč) moc děkujeme!!
Těšíme se na Vás na další vernisáži.
Kamil Krmášek
Jestli si myslíte, že příjemné teplo v kapli je maličkost, tak to tedy
ne. Pan Krmášek nám prozradil, že topil v kamnech od 11 hodin.
Paní Wysogladové daly pusinky taky velkou práci. Za každým příjemným okamžikem se skrývá mnoho práce těch, kteří to tady
mají rádi.
Salome Sýkorová
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Nejmenší atleti v TJ Loučka
Atletickou přípravku navštěvuje 18 dětí z 1. a 2. třídy. Jednou týdně si přijdou zaběhat, zasoutěžit a zahrát různé pohybové hry.
Nenásilnou formou se tak učí základy atletických disciplin. Děti
si mohou vyzkoušet různé druhy sportovního náčiní a nářadí.
V tomto pololetí se také zúčastnily soutěže Malý atlet v disciplínách: driblování, skákání přes švihadlo, T běh a opičí dráha. Děti
vždy sportují s velkou chutí a energií.
Ivana Brychtová

Občanské záležitosti
Jubilanti
V lednu a únoru slaví narozeniny tito naši
spoluobčané.

Okénko pro chytré hlavy
a hlavičky
Správné odpovědi na otázky z 87/2017:

Milan Spáčil, Anna Kraváčková
Jarmila Málková, Josef Hudeček
Antonín Kunášek,, Bohumila Bartoňková
Alice Malovaná
Blahopřejeme a do dalších let přejeme dobré zdraví,
štěstí a rodinnou pohodu.

1. Medvídek Panda (všežravec) se převážně živí bambusem.
2. Londýnské oko je vyhlídkový velký kolotoč.
3. Náboženství (monoteistická) od nejstaršího po nejmladší:
judaismus, křesťanství, islám.
4. Jméno hlavního města podle vítěze nad Napoleonem –
Wellington Nový Zéland.
5. Největší ostrov světa - Grónsko.
6. Nejbližší hvězda k Zeměkouli – Slunce.
Otázky:
1. Jméno prvního českého nositele Nobelovy ceny?
2. Co jsou to tzv. slapové jevy?
3. Jméno částice, chemické látky, která je tvořena ze dvou
a více sloučených atomů ?
4. Jak se nazývá zápis rovnosti dvou výrazů s neznámou x ?
5. Ve kterém roce byla stržena Berlínská zeď ?
6. Jak vznikl typicky český pozdrav „Nazdar“ ?

Rozloučili jsme se
Vladimír Georgiadis, Vlastimil Jalůvka

Správné odpovědi najdete v dalším čísle Zpravodaje.
Autor: RNDr. Zdeněk Románek

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
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Pozvánky na akce

Josefovská zábava

Knihovna
Jaký bude rok 2018 v naší knihovně?
Rok 2017 vůbec nebyl špatný. Přihlásili se 4 noví čtenáři. Každý ví,
jak vám návštěva knihkupectví provětrá peněženku. Stálí návštěvníci knihovny si vypůjčili 1300 knih. Kolik asi ušetřili? 390 000 Kč, to
není právě málo!
Knihovna je pěkná, knihami dobře vybavená. Dostali jsme nové
počítačové vybavení a nové regály včetně tzv. hrabárny. Na nové
čtenáře čekají krásné legitimace a zátorské knižní záložky. Tak bohatá knihovna doplněná o výměnné fondy může posloužit mnoha
zájemcům. Přijďte.
Kadlčíková Pavlína, knihovnice

Nábor malých fotbalistů a fotbalistek
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