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číslo 20

11. října 2006

!Věnujte prosím pozornost těmto upozorněním!
Volby do Zastupitelstva obce Zátor se konají 20. a 21. října 2006, přijďte
si zvolit občany, kteří Vás budou zastupovat po dobu dalších čtyř let!
Pamatujte, že na Vašem rozhodnutí závisí rozvoj naší obce, pamatujte, že
komunální volby jsou pro Vás velmi důležité, pamatujte, že využitím svého
práva volit, můžete ovlivnit dění bezprostředně kolem Vás!

V bytovém domě na čp. 200 Loučky, který je majetkem obce Zátor,
se uvolnil byt 1 + 1 ve 4. patře. Zájemci nechť se hlásí v kanceláři
Obecního úřadu Zátor u paní Lizoňové nebo v kanceláři starostky.
O přidělení bytu bude rozhodnuto do konce října 2006. Vzhledem ke
skutečnosti, že podané žádosti nejsou v souladu s nabídkou, budeme
o přidělení tohoto bytu rozhodovat mimo rámec vydaných pravidel.
Odpadové hospodářství :
Upozorňujeme občany, kteří k dnešnímu dni nemají uhrazen poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a
odstraňování komunálních odpadů, že splatnost poplatku byla do 15. srpna
daného roku a je ve výši 380,- Kč/osoba/rok, aby tak učinili co nejdříve.
Vývoz nebezpečného odpadu dne 21. října 2006
8,00 hod – 9,00 hod točna autobusu,
9,00 hod – 10,00 hod obchod U Zahálků,
10,00 hod – 11,00 hod u pekárny,
11,00 hod – 12,00 hod u Loučky u čp. 191 louka.
Nebezpečný odpad: pneumatiky, nádoby od barev, olejů, oleje, barvy,
staré lednice, výbojky a zářivky, elektrické akumulátory, galvanické
články a baterie, staré televizory, apod.
Svoz bude realizovat HBSS – služby s. r. o.
Upozorňujeme občany, že nemohou nebezpečný odpad shromažďovat na
stanovištích , ale musí jej ve výše uvedenou dobu přivézt a osobně předat
dopravci.
SVOZ JAKO VŽDY ZDARMA !!!
Od 23. října 2006 budou v obci rozmisťovány kontejnery na
velkoobjemový odpad.
Stanoviště: točna autobusu, u horního obchodu, pod viaduktem,
u
pekárny, u Iktusu, u hasičské zbrojnice, brantická ulice, Loučky u kaštanu.
Opět žádáme občany, aby do těchto kontejnerů nedávali nebezpečný odpad,
kamení, listí, trávu, dřevo, uhynulá zvířata aj. biologický odpad.
Děkujeme všem občanům, kteří se účastní na třídění odpadu v naší obci.
Na Obecním úřadě pokračujeme v objednávkách hotových jídel – sortiment
je široký, rozšířený i o polévky. Objednávky přijímá vždy poslední týden
v měsíci do čtvrtku dopoledne paní Růžena Kořínková. Dodávka je vždy
v pondělí nebo úterý týdne následujícího. Cena za jedno jídlo činí 29,50
Kč.
Vydává: OÚ Zátor
Vychází 1x za dva měsíce
Povoleno MK ČR pod evid. č.: E 14440
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Důležité informace
Výpis z usnesení č. IV/2006 ze zasedání ZO Zátor
konaného dne 27. 07. 2006 v 18.00 hod v sále KD Zátor
ZO Zátor se sešlo v nadpoloviční většině v počtu 8 a je schopno se usnášet.
Přítomni: dle prezenční listiny , omluven 1 , neomluven 0 .
Zasedání vedla: starostka obce Ing. Salome Sýkorová
Stanovení počtu členů Zastupitelstva Obce Zátor pro následující volební období.
Schvalujeme dle § 67 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízení) Zastupitelstvo Obce Zátor bude
pro nadcházející volební období devítičlenné.
Schválení bezúplatného převodu.
Schvalujeme bezúplatný převod parcel č. 202/1 a 328 v k.ú. Loučky u Zátoru, obec Zátor, okres
Bruntál z majetku Pozemkového fondu do majetku obce. Jedná se o parcely na kterých obec realizuje
dle platného stavebního povolení jednostranný chodník podél komunikace I/45
Schválení prodeje pozemku v k.ú. Loučky u Zátoru
Schvalujeme prodej pozemku v k.ú. Loučky u Zátoru parc. č. 334/13 o výměře 739 m2 panu
Miroslavu Petříkovi. Za cenu dle znaleckého posudku včetně doprovodných nákladů t.j.
18.
300,- Kč.
Schvalujeme prodej v k.ú. Loučky u Zátoru parc. č. 334/12 o výměře 39m2 dle GP č. 413-4/
2006 do společného jmění manželů Stromský Josef a Stromská Alena. Za cenu dle znal.
posudku
včetně doprovodných nákladů t.j. 2. 550,- Kč. Obojí vznikly dělením parcely č. 334/2.
Schválení prodeje pozemku
Schvalujeme prodeje pozemku na parc. č. 583/4 popř. 583/5 v k.ú. Zátor plánované výstavbě
rodinných domků. Výměra parcely bude upřesněna po obchůzce a zaměření terénu, cena obvyklá 50,Kč za m2.
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í:
- přidělení bytu 2+1 č.p. 200 Loučky manž. Holubovým
- přidělení bytu 1+1 č.p. 200 Loučky manž. Kořínkovým
Místní komunikace,uličky,jejich opravy,a problémy s nimi.
Obec má zpracován a taky schválen plán oprav místních komunikací, uliček, záměrem je do roku 2012
(orientačně) opravit pokud možno všechno ,jednou nahoře v „Habeši“ a jindy v dolní části. Senioři si
pamatují,jak uličky vypadaly v době po osídlení , úzké uličky, tak pro koňské potahy,povrch kamenitý,
vyježděné koleje,aut málo,zemědělská technika – nebyla tak široká. Během doby má osobní auto téměř
každá rodina, dnes je problém se na silnici vyhnout pluhu nebo kombajnu. Původní uličky byly úzké,voda
po deštích se rozlévala po okolních pozemcích, kde se vsakovala. Zákresy uliček v mapách odpovídají
původnímu stavu, takže při zaměření se zjišťují zajímavé věci, většinou znamenají problém. Pokud si
přejeme ,aby uličky sloužili i pro provoz osobních aut apod., nezbývá, než uličky patřičně rozšířit a
většinou to jinak nejde, než na úkor sousedních pozemků. Fakticky toto rozšíření již bylo provedeno,ale
majetkoprávní vypořádání ne. Pokud se vlastníci dotčených pozemků „zašprajcují“, tak ve svých
důsledcích by to znamenalo, že pokládání asfaltových koberců by nebylo možné. Obec se snaží situaci řešit
tak, že případné části pozemků vykupuje, a to za cenu podle znaleckého posudku. Lze namítat, že
majetkoprávní vypořádání by mělo být provedeno před zahájením oprav místní komunikace. Problém je
v tom, že ploty nejsou postaveny v hranicích pozemků,a vlastní hranice nejsou znatelné.Je tedy po všech
stránkách snadnější nejdříve položit koberec, protože jinde položit stejně nejde, a pak faktický stav
zaměřit, eventuelně vyhotovit geometrický plán a majetkoprávně se vypořádat. Majetkoprávní vypořádání
znamená buď části pozemků odkoupit nebo zřídit věcné břemeno, pokud toto věcné břemeno již ze
zákona nevzniklo. Aby tato záležitost nebyla tak jednoduchá, je třeba uvést, že (podle vyjádření
odborníků), pokud pozemek slouží jako veřejná komunikace (tj. již je zřízena, funguje tak delší dobu)),
tak tomuto účelu musí sloužit i nadále bez ohledu na to, kdo pozemek vlastní, ať už soukromá osoba nebo
obec či právnická osoba. To znamená, že předmětný pozemek (nebo jeho část) nelze ohradit, zakazovat
používání apod. Shrnuto,uličky slouží obyvatelstvu, především těm, kdož u nich mají své domy, určitě je
správné uličky opravit a pokud se zjistí, že ulička zasáhla do soukromého pozemku, je rozumné tu část
odkoupit. Uvítáme názory,ohlasy na tuto problematiku.
I taková záležitost jako je oprava komunikací se neobejde bez map, je třeba znát hranice pozemků atd. a
kdo se s tímto již při různých příležitostech setkal, zjistil, že dosavadní mapy mají spoustu nedokonalostí a
dnešním nárokům již sotva vyhovují. Další příspěvek se týká nového mapování.
Nové mapování Zátoru
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V obci Zátor probíhá komplexní pozemková úprava, zjara pracovníci sledovali vodní poměry, navrhovala se
tzv.společná zařízení (účelové komunikace, odtokové kanály, rybníčky apod.). KPÚ se týká extravilánu ,
této příležitosti využil Katastrální úřad k tomu,aby Zátor měl nové mapy. V srpnu obdržela Obec Zátor
oznámení, že v naší obci bude obnoven katastrální operát (úřední název pro nové mapování) a to
v katastrálním území Zátor i Loučky u Zátoru. Jak jsou staré sáhové mapy (vyhotovené někdy kolem roku
1870) přesné, bylo názorně vidět při loňském vytyčování katastrálních hranic, kdy vytýčené body vycházely
kolem 3 m. U nových map se deklaruje přesnost 15 cm. Obnova bude zahájena zjišťováním průběhu hranic
pozemků a vnějšího obvodu budov od června do srpna roku 2007, zjišťování bude provádět komise.
Vlastníci by si měli své hranice označit (na své náklady) komisi měli ukázat hranice, o tom bude sepsán
protokol a hranice bude nově zaměřena. Dokončení obnovy katastrálního operátu bylo ohlášeno na leden
roku 2008. Obnovený operát bude veřejně vyložen pro účely řízení o podávání námitek, teprve po skončení
námitkového řízení bude vyhlášena jeho platnost. Pokud se vlastníci nedohodnou na hranici, hranice bude
zobrazena podle dosavadní mapy příslušnou značkou pro spornou hranici a vlastníci budou odkázáni na
řízení před soudem,to znamená ,že vlastník sám na své náklady podá návrh k soudu. Můžeme jen
doporučit sporům se vyhnout a domluvit se. Výsledná nová mapa již nebude na papírovém nebo
průhledném podkladě, ale v digitální podobě .
Ing Albrecht Josef místostarosta

Otázky a odpovědi
Shrnutí činnosti Zastupitelstva obce Zátor v uplynulém volebním období
Co se nám podařilo ve volebním období 2002 – 2006:
1. Propojovací plynovod podél sil. I/45 k obci Čaková )náklad cca 0,8 mil. Kč),
2. oprava místních komunikací v horním Zátoru r. 2005, 2006 – za DPS a nad OÚ v celkové délce 1400 m (
náklad cca 1,2 mil. Kč) – dotace Kraj,
3. zachování a obnova kulturních památek - oprava hřbitovní zdi s kaplemi – 3 etapy – r. 2003, 2004, 2005 –
(celkový náklad 1 mil. Kč) – dotace Kraj. Zbývá opravit poslední 4. kapli – pro letošní rok jsme nezískali
dotační prostředky – akce pro další zastupitelstvo,
4. opravy zastaralého bytového fondu – nová střecha 4 bytovka Loučky, vložkování komínových těles –
bytovky Loučky, výměna vodoměrů ve všech bytovkách, oprava kanalizace bytovky Loučky,
5. rozvoj vzdělávání v obci – projekt primární prevence sociálně patologických jevů, posílení rozpočtu
školy – dotace Kraj, modernizace vzdělávacího procesu,
6. rekonstrukce MŠ Zátor tak, aby objekt vyhovoval všem hygienickým předpisům, nové vybavení školky –
kompletní, náklad cca 4 mil. Kč. MŠ slouží 50- ti dětem,
7. dokončení opravy střechy tělocvičny - nová krytina – 2 mil. Kč – využití dotace MŠMT ČR,
8. výstavba chodníku podél frekventované komunikace I/45, projekt „Zátor – chodník podél komunikace
I/45“ – výstavba r. 2005 – 2006 – celkový náklad cca 8 mil. Kč, dotace – Kraj , SFDI ČR.
Kulturní sportovní aj. činnost, péče o vzhled obce, životní prostředí:
9. rozvoj tělovýchovy a sportu – příspěvky tělovýchovné jednotě – rok 2005 – oprava šaten – provedeno
svépomocí,
10. podpora JSDH v obci – zakoupení starší hasičské techniky z Města Albrechtic - hasící vůz LIAZ, finanční
podpora soutěží, závodů Plamen, apod., doplnění has. techniky, podpora mládeže – hasičského dorostu,
11. péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – péče o místní hřbitov- památka zesnulým občanům,
pravidelná údržba všech veřejných ploch, využití pracovníků z nabídky Úřadu práce,
12. dobudování dětského hřiště za školou – postupné doplňování atrakcí pro děti,
13. rozvoj kultury – založení vydávání místního periodika – od r. 2003 – „Zpravodaj o událostech v obci
Zátor“ – vydání – co 2 měsíce,
- zřízení a pravidelná aktualizace webových stránek obce – od roku 2003,
- zavedení bezplatného internetu do knihovny – v rámci projektu „internetizace
knihoven“,
- organizace tradiční akce „Zátorské eldorádo“,
- organizace tradičního vánočního koncertu,
- podpora akcí pořádaných ZŠ a MŠ,
14. realizace územního plánu obce,
15. dosažení realizace komplexních pozemkových úprav - investor Ministerstvo zemědělství ČR,
16. aktivní jednání směřující k realizaci obchvatu obce Zátor – podrobná studie je již zpracována, po
schválení ÚP obce proběhnou další jednání,
17. lesní hospodářství - v souladu s Lesním hospodářským plánem, výsadba nových porostů, ošetřování,
plánovaná a nahodilá těžba, péče o cca 130 ha lesa.
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Co se nám nepodařilo?
1. Rekonstrukce hřiště,
2. oprava poslední, čtvrté kaple s částí hřbitovní zdi,
3. úprava obecního parku,
4. odstranit problém s volně pobíhajícími psy,
5. dokončení územního plánu obce.
V uplynulém volebním období naší snahou bylo, abychom reagovali na podněty z řad občanů
i
organizací , měli na mysli jejich potřeby a přání. Snažili jsme se pečovat se stejnou pečlivostí
o
veřejnou zeleň, bytový fond, kulturu, sport, majetek obce. Měli jsme na paměti, že starost o naše
nejmenší a vzdělání našich dětí je největší prioritou nás všech. Jen dobře připravený, vychovaný mladý
člověk má naději na úspěch a my chceme, aby uspěli, důstojně se zařadili do života a měli dveře otevřené
studiu, učebním oborům a aktivitám, které si sami budou přát. Pamatovali jsme na nejstarší občany
blahopřáním a kytičkou, vítali jsme malé občánky do života obce. Velkou pozornost jsme věnovali opravám
místních komunikací, výstavbě chodníku. Byla to práce mnohdy nelehká , ale radostná.
Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na této práci. Především Zastupitelstvu obce, ve
kterém jsem měla oporu a pomoc, vedení ZŠ, MŠ Zátor a všem jejich zaměstnancům za skvělou spolupráci
a kolektiv, našim složkám SK Zátor , JSDH, ČČK za to , že pracují s mladými lidmi, mají zájem o dění
v obci. Vážím si jejich dobrovolné aktivity a zájmu. Poděkování patří také pracovníkům Obecního úřadu
Zátor, kteří dokázali , i přes personální problémy, které se vyskytly, pracovat spolehlivě a Vám občanům
ku pomoci. Děkuji všem technikům, projektantům
a realizačním firmám, které u nás působily
za poctivou a fundovanou práci, kterou odváděli. Děkuji všem, kteří s obcí spolupracovali v průběhu
posledních čtyř let. Občanům děkuji za vstřícnost
a podporu a také za porozumění v dobách, kdy
výstavba v obci omezovala jejich práva. Děkuji všem, kteří podporovali naše aktivity a zachovali nám
svoji přízeň.
Mým přáním je, i nadále pracovat ve prospěch naší obce, zvelebovat ji a snažit se o to, aby bydlení
v Zátoru bylo příjemné a aby obec byla atraktivní i pro podnikatelské subjekty.
Ing. Salome Sýkorová (starostka)

Kulturní okénko
Noví volontéři v Zátoru
Rok s rokem se sešel, prázdniny skončily a s nimi dochází i k výměně volontérských týmů na faře. Loňští
volontéři uzavřeli svou roční službu v neděli 27. srpna rozlučkovou párty na farním dvoře. Sešli se zde děti
i dospělí ze Zátoru a okolních vesnic, kde volontéři působili.
Naše nová volontérská sestava nastoupila už v pátek 25.8. a bude zde působit do srpna příštího roku.
Štěpán Začal je povoláním opravář zemědělských strojů, pochází ze Zlatých Hor a velmi dobře hraje na
kytaru. František Žák je ze Strakonic, vystudoval střední rybářskou školu, je to sportovec, polozávodně
jezdí na kole. Lea Hýlová je zdravotní sestra, pochází ze Staré Vsi nad Ondřejnicí blízko Ostravy a ráda
peče a vaří. Všichni tři se budeme věnovat hlavně dětem a mládeži v obci a okolí, ale součástí naší služby
je i návštěva seniorů. V mnoha aktivitách budeme navazovat na práci předešlých volontérů.
Dobrovolnická služba v této obci je umožněna díky farnosti Zátor, která nás přijala, a hlavně místním
farářem otcem Marcelem Krajzlem, který byl o prázdninách jmenován krnovským děkanem.
Nám rok služby v Zátoru teprve začíná. Těšíme se na naše společná setkání s vámi.
Za volontéry Lea
Hýlová
Základní umělecká škola s. r. o. Krnov
taneční obor
zve všechny děti, které rády tancují
na Obecní úřad v Zátoru
každé pondělí a čtvrtek od 13.00 do 15.00 hod
Do tanečního oboru se mohou přihlásit všechny děti ve věku od 4 – 10 let. Komu tento termín nevyhovuje,
může se domluvit s paní Danou Potůčkovou, tel: 604 106 312, e-mail: dana.potuckova@seznam.cz
Děti,
přijďte mezi nás!
Soubor funguje 3. rokem, ale chybí větší základna.
K výuce potřebujete: černé elastické kalhoty a triko, platba za výuku činí 1.000,- Kč ročně (lze
dohodnout splátky).
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Účastníme se předtančení na plesech, dětských dnech, slavnostech měst a obcí, vystupujeme v Polsku a
účastníme se soutěží .

Co se dělo a co chystají v naší škole?
Je naše škola dobrá?
Každoročně se v tomto čase zamýšlíme nad tím, jaká je naše škola. Je dobrá? Je dobrá pro všechny?
Školský zákon nám ukládá povinnost předložit do 15. října Radě školy výroční zprávu, která na naši otázku
přinese odpověď. Přestože obsáhlá výroční zpráva je dispozici každému, kdo se s ní chce seznámit,
nabízíme Vám její stručnou verzi.
Ve školním roce 2005/2006 měla základní škola 29 zaměstnanců. Vyučovali jsme podle vzdělávacího
programu Základní škola č. j. 16847/96-2 v deseti třídách 231 žáků (z Brantic 36,
z Čakové 29, z
Krasova 26, z Krnova 10, z Nových Heřminov 14 a ze Zátoru 116). Děti navštěvovaly tyto volitelné
předměty: Komunikační dovednosti (6.,7. a 8. ročník), Počítače (7. r.), Informatika (8., 9. r.), Technika
administrativy (8., 9. r.). Do nepovinného předmětu (náboženství) chodilo osm dětí. Zájemcům (197
žákům) škola nabídla tyto kroužky: seminář z jazyka českého (18), sborový zpěv (47), gymnastika(15), hra
na klavír (22), hra na flétnu (5), kytara (7), čtyři skupiny florbal (61), počítačový kroužek (16), redakční
kroužek (6). Při „Posledním zvonění“ jsme se rozloučili s 33 vycházejícími žáky, kteří odešli na gymnázium
(4), úplné střední odborné školy s maturitou (20) a do středních odborných škol s výučním listem (10).
Během roku se vzdělávali také pedagogové. Zúčastnili jsme se těchto rozvojových programů
a
projektů (ESF): Emoční a sociální rozvoj osobnosti ve vzdělávacím a výchovném procesu
(3
účastníci), Zavádění RVP ZV do praxe (2 kurzy), Státní informační politika ve vzdělávání (13 kurzů),
Evaluace a Autoevaluace školy (2 účastníci), Podpora jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků (8
účastníků). Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s plánem podle priorit
stanovených pro tento školní rok. Zúčastnili jsme se 32 kurzů v rozsahu 153 hodin ( 8 dále probíhá),
v rámci NIDV naši pedagogové absolvovali 3 kurzy v rozsahu 118 hodin, pět pedagogů využilo nabídky
vysoké školy. Kromě dalšího vzdělávání strávili hodně času při tvorbě školního vzdělávacího programu,
podle kterého musíme začít vyučovat od září 2007.
Škola uspořádala tyto kulturní akce: varhanní koncert, country koncert, výchovný koncert skupiny MARBO,
vystoupení norského dětského sboru, přehlídka dravců. Povedly se nám soutěže: Zátorský kros, turnaj ve
florbal, atletické závody tříd, soutěž v psaní, soutěž
o nejhezčí sešit, recitační soutěž,
pěvecká soutěž, soutěž ve sběru starého papíru, běžecký závod, olympiáda českého jazyka, Zátorský
krtinec. Zúčastnili jsme se s úspěchem soutěží: výtvarná soutěž „Policie očima dětí, literární a výtvarné
soutěže na téma škola a rodina v Prudniku, Zdravé zuby, atletických závodů , krajského kola výtvarné
soutěže Evropa ve škole, zimní olympiády, okresního kola O pohár rozhlasu, atletického dvojboje, běhu
Terryho Foxe, soutěže Zlaté české ručičky.
Školní družinu a školní klub navštěvovalo 100 žáků, větší počet jsme už nesměli přijmout. Výsledky
činnosti družiny byly prezentovány na veřejnosti při mnoha příležitostech. Kromě tradičních dnů
a
zájmových kroužků měla velký úspěch společná odpoledne, při kterých se děti vzájemně poznávají,
porovnávají své dovednosti, ale také si pomáhají, společně se baví a hrají si. Byl to třeba přespolní běh,
štafetový běh smíšených družstev, cesta za pokladem, turnaj v přehazované, Drakiáda, soutěž malých
kadeřníků, spaní ve škole, mikulášská nadílka, opičí dráha, hry na sněhu
a ledu, sněhové sochy,
tématické malování „paní Zima“, bleší trh, antikvariát, týden na kolečkových bruslích, skateboardu,
koloběžkách, orientační závod dvojic, oslava Dne dětí, dva tajné výlety do neznáma, opékání párků. Ve
většině činností byl ponechán dostatek času pro spontánní aktivity, seberealizaci a kompenzaci možných
školních neúspěchů. Převažujícím rysem odpočivných činností byly dobrovolnost, zohlednění stupně únavy,
pestrost a variabilita, dostatek času pro individuální i skupinovou hru a rozvoj sociálních vztahů.
Mohli bychom Vás informovat o tom, jakými prostředky jsme se snažili dosáhnout poznávacích
i
hodnotových cílů, jak jsme do výuky zařazovali výchovu ke zdraví, dopravní výchovu, multikulturní
výchovu, výchovu k lidským právům a toleranci, k volbě povolání, k ochraně člověka za mimořádných
událostí, enviromentální výchovu, prevenci sociálně patologických jevů i o tom, jak jsme využívali ICT ve
výuce. K tomu by ale musel mít zátorský Zpravodaj více listů. Pokud chcete vědět, co se nám podařilo a co
ještě máme v plánu udělat, raději se podívejte na naše webové stránky. Znovu se vracíme k úvodní
otázce. Poctivě jsme se snažili najít odpověď. Žáci i učitelé odpovědně hodnotili svoji práci za celý školní
rok a hledali, co může být v novém roce lepší. Nevíme, jaký bude svět, až naši žáci dospějí. Ale myslíme
si, že kromě znalostí a dovedností mají získat úctu k životu a člověku, k pravdě a spravedlnosti, mají
odmítat nespravedlnost, brutalitu, násilí, lež a přetvářku. Měli by pochopit základní principy občanské
společnosti, měli by se naučit projevovat se jako odpovědní občané, vážit si svého domova a vlasti,
uvědomit si nebezpečí národnostních a rasových předsudků, pochopit význam života a zdraví, vytvořit si
pocit odpovědnosti za životní prostředí a projevovat úctu výsledkům lidské práce minulosti i přítomnosti,
naučit se respektovat ostatní lidi. Pochopitelně, že na to všechno škola sama nestačí. Potřebujeme Váš
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zájem, Vaši podporu. Je dobré, že můžeme za podporu a pochopení poděkovat současnému obecnímu
zastupitelstvu. Po celé volební období vytvářeli škole velmi dobré pracovní podmínky
a umožnili tak, že
v zátorské škole se všichni pedagogičtí pracovníci i žáci mají možnost připravovat na výuku se všemi
programy, které jsou na naší škole dostupné. V průběhu roku bylo zakoupeno
6 počítačů pro pedagogy.
Nyní mají všichni pedagogičtí pracovníci přístup k PC ve vlastních kabinetech. Průměrně vychází na 1
stanici 2 učitelé. Všichni pedagogové při své činnosti využívají školní ICT technologii. Třídní učitelé pracují
s evidenčním programem Bakaláři. Vedení školy při vnitřní komunikaci používá elektronické schránky
pedagogů a polesný diskový prostor na serveru. To opravdu není na všech školách obvyklé. Až tedy budou
na konci svého volebního období hodnotit svoji péči o základní školu, zaslouží si pochvalu. Tu si ostatně
zaslouží i všichni naši zaměstnanci. Jaká je tedy naše škola? Řečeno slovníkem našich žáků, myslíme si, že
je
„dóst
dobrá“.
vedení školy

Co se dělo a co chystají v mateřské škole
Letošní začátek školního roku byl pro nás všechny v MŠ v Zátoru tím nejradostnějším
a
nejpříjemnějším. Mohli jsme uvítat nové děti v nově opravené a vyzdobené školce na rozdíl od loňska,
kdy jsme školní rok zahajovali v náhradních prostorách .
Tak, jako každý rok i letos jsme se snažily přivítat všechny , ale především nové děti co nejlépe, abychom
co nejvíce potlačily stres z neznámého.Všech 16 nových dětí, které nastoupily do MŠ si mohlo vybrat
plyšového kamaráda pro pobyt ve školce i doma, ale ani ostatní “mazáci“ nepřišli zkrátka. Na všech 50
dětí čekalo v MŠ sladké překvapení.
To víte, že ještě dnes některé nové děti při loučení s maminkou uroní nějakou tu slzičku, ale každý den
v mateřské škole přináší spoustu hrových činností a aktivit, které naštěstí dávají i těm smutnějším
zapomenout. V pondělí 11. září nás navštívilo divadélko s pohádkou O Zdravěnce
a Kubíkovi,
hovoříme o rodině, kreslíme rodinné příslušníky a vystavujeme fotografie členů rodiny , abychom měli své
nejbližší alespoň ze začátku stále u sebe. Přeje nám počasí, takže prakticky celý den můžeme trávit s
dětmi na školní zahradě . Děti maximálně využívají nové pískoviště, kreslí křídami na opravený chodník,
prolézají průlezky anebo se učí další míčové a hudebně pohybové hry.
V měsíci říjnu začne také stomatologická péče v obou odděleních , děti začnou navštěvovat nápravu řeči
v ZŠ u paní Mgr. Dolejšové a opět se rozběhne činnost našich zájmových kroužků. Letos to bude kroužek
výtvarný, veselého pískání, přírodovědy a pohybový.
Mateřskou školu vyzdobíme výrobky z přírodnin a v zahrádce budou svítit dyňoví panáčci. Pak už přijde
listopad a naše oblíbené Divadélko Úsměv přijede s pohádkou Bouda budka 21. 11. 2006 od 8.45 hod. do
MŠ. Ano a pak už se přiblíží vánoce. Advent zahájíme společně s paní starostkou a ZŠ již třetím „Vánočním
svícením“, které připravujeme na neděli 26. listopadu 2006.
Takže se máme pořád na co těšit. Pokud chcete prožít něco hezkého s námi , zúčastněte se některé naší
akce i Vy. Srdečně Vás zveme !
Na závěr přejeme všem občanům Zátoru, aby i když už třeba skončí to velmi vítané sluncem zalité babí
léto , aby byl i každý další den pro Vás pro všechny jen a jen slunečný.
Za zaměstnance a děti MŠ v Zátoru ředitelka školy Zdeňka Vávrová

Naši Hasiči
PŘIJĎ MEZI NÁS A STAŇ SE MLADÝM HASIČEM!
Každý pátek vždy od 14.00 do 15.00 v hasičské zbrojnici!
Chceš-li se stát mladým hasičem, přijď mezi nás. Naučíš se spoustu věcí, poznáš nové kamarády,
získáš specializace a odbornosti a můžeš jet s námi na tábor, který organizujeme každoročně.
Náš kroužek je pro všechny i pro ty nejmenší,kteří ještě nechodí do školy!
vedoucí mladých hasičů Markéta Krušinová
tel: 554 645 036, 776820 303
V měsíci červenci jsme se již tradičně účastnili na pořádání Zátorského Eldoráda. Opět jsme zde měli
hasiče obsluhující cisternu a rozvodové vedení vody, kterou děti i dospělí shazovali terče. Měli jsme tu i
soutěž o nejrychlejšího hasiče. Ta spočívala v běhu na 3 metry v hasičské obuvi a obleku. Tato disciplína
byla velmi oblíbená i mezi rodiči. Později odpoledne se část našeho sboru zúčastnila pohárové soutěže
v Býkově, kde se umístili na krásném 2. místě. Dále jsme byli na soutěži ve Vraclávku a Široké Nivě, kde
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jsme testovali naši nově opravenou mašinu. Ta nás nezklamala ani na Memoriálu Ladislava Kačmarčíka,
který se konal 12. srpna 2006 za účasti hojného počtu 22 družstev z celého okresu. Tímto bychom chtěli
poděkovat SK Zátor za půjčení hřiště a kabin a zároveň obci Zátor za finanční příspěvek na zakoupení
krásných cen a pohárů.
Týden na to se v Krnově konalo Krajské kolo v požárním sportu dospělých . Okres Bruntál reprezentovalo
družstvo mužů z Vrbna pod Pradědem a družstva žen ze Starých Heřminov. V srpnu proběhlo soustředění
mladých hasičů v Železné u Vrbna. Celý tábor se zúčastnil Noční pohárové soutěže v Suché Rudné a naši
dorostenci se umístili na pěkném 4. místě ze 14.- ti družstev.
V září proběhla v naší „hasičárně“ velká brigáda spojená s malováním a stěhováním nábytku v klubovně a
kuchyňce. Samozřejmě jsme oslavili i významné životní jubileum naší dlouhodobé členky. Od září také
začínáme každý lichý týden doplňovat své fyzické schopnosti ve zdejší tělocvičně.
7. října 2006 proběhlo Okresní kolo hry Plamen - branný závod. Děti běží lesem cca 3 km a plní branné
povinnosti jako je střelba ze vzduchovky první pomoc, znalost topografických značek, orientace v mapě a
prostoru podle buzoly, uzlování, šplh po laně a další. Závodu se zúčastnilo cca 200 dětí z celého okresu.
Zátorští dorostenci obsadili velmi hezké 3. místo. Závod sledovala i dvě přípravná družstva budoucích
mladých hasičů z Kostelce a Zátoru. počasí bylo velmi hezké, děti si zasoutěžily, vyzkoušely své
dovednosti. Závod hodnotíme jako velmi vydařený. Chceme na tomto místě moc poděkovat sponzorům
obcím Zátor, Brantice, Čaková, Zátor –Agrozat s. r. o. , Plynoservis Štefela. Díky sponzorům mohlo dostat
každé účastnické družstvo ceny a sladkosti. Dále děkujeme kolektivu školní jídelny za vzornou přípravu
jídel a místnímu mysliveckému sdružení za zapůjčení myslivny.
Na závěr zveme všechny děti (již od 4 let), které se chtějí něco dozvědět o požárním sportu, do našeho
kroužku mladých hasičů.Děti se naučí základům požární ochrany, mohou absolvovat každoroční
soustředění,a hlavně příjemně strávit volný čas a najít nové kamarády. kroužek je každý pátek od 14.00
hod.
Anna Krušinová starostka JSDH Zátor

Místní skupina ČČK
Každý první čtvrtek v měsíci v letním čase od 17,00 hod do 19,00 hodin je možné posedět v klubovně ČČK
na Zdravotním středisku a zopakovat si zásady první pomoci, nebo si popovídat. Další čtvrtky jsou
vycházky do krásného okolí naší obce. Chceme pokračovat v zajímavých přednáškách výuky první pomoci.
Na měsíc říjen připravujeme zájezd do Opavského divadla. Práce ve skupině je zajímavá a jistě najdeme
mezi Vámi své příznivce. Vítáni jsou zájemci všech věkových kategorií.

Naši sportovci
Fotbalová soutěž
datum Dorost
hod datum
žáci
hod
datum
muži
So 21.10. Zátor – H. Benešov 10.00 So 21.10. Úvalno – Zátor
12.15 So 21.10. Sl. Pavlovice Zátor
So 28.10. Kr. Loučky –Zátor
9.15 So 28.10. Zátor –Třemešná 11.15 So 28.10. Zátor –Vysoká

So 4.11. Brantice- Zátor
So 11.11.

11.45 So 4. 11. Liptáň –Zátor
Zátor – Holčovice 11.15 So 11.11. Zátor- Holčovice

hod
14.30
13.30
13.30
13.30

V srpnu oslavili své jubilejní narozeniny manželé Hruzíkovi . Při této příležitosti byl uskutečněn exhibiční
fotbalový zápas při kterém ukončil svou aktivní činnost dlouhodobý kapitán Vratislav Hruzík. Po tomto
zápase bylo bohaté občerstvení a přátelské posezení a trvalo do pozdních večerních hodin.
V měsíci červenci se uskutečnil v Karlovicích povodňový fotbalový turnaj mužů, na kterém znovu zvítězilo
mužstvo SK Zátor. B L A H O P Ř E J E M E .
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Poděkování všem, kteří se 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 – informace o obci Zátor na webových stránkách: www.zator.cz
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