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Vážení spoluobčané,
začátek nového roku 2006 byl zcela v duchu sportovním a proto Vás chci
seznámit s úspěchy žáků naší školy tentokrát v nelehkých zimních disciplínách
jako je slalom, snowboard, běžky. A vyzvednout odvahu s jakou do toho se
svými pedagogy šli.
Na 1. zimních hrách v Holčovicích, kde porovnávali své síly sportovci celého
MIKROREGIONU KRNOVSKO, žáci naší školy slavili úspěchy.
1. místo v běžkařském závodu získal David Prášil (Zátor)
2. místo v běžkařském závodu získala Alice Trčková (Zátor)
2. místo v snowboardu získal Matěj Vaculík (Zátor) – závodil za obec
3. místo ve slalomu získala Jiřina Míčková (Zátor)
Pozadu nezůstali ani pedagogové:
3. místo ve snowboardu získala Mgr. Barbora Šovčíková
3. místo v běžkařském závodu získal Mgr. Jakub Ulmann

Zleva Matěj Vaculík, Jiřina Míčková, Ing. Salome Sýkorová, Mgr. Barbora
Šovčíková, Mgr. Jakub Ulmann, Alice Trčková.
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Dne 30. ledna 2006 byli v hotelu Slezan v Bruntále vyznamenáni nejlepší
sportovci. Organizátorem akce byl sportovní klub OLYMPIA Bruntál a ceny
spolu se starosty obcí (Bruntálu, Rýmařova, Vrbna pod Pradědem, Horního
Města, Moravskoslezského Kočova a Zátoru) předával pan Jan Urban.
Naši nejlepší sportovkyní byla vyhlášena Kamila Němcová , žákyně ZŠ
Zátor a paní Ladislava Němcová byla oceněna jako nejlepší trenér.
Oběma moc blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci naší obce, které si
nesmírně vážíme a přejeme další sportovní úspěchy.
A ať Vám oběma další počínání přináší radost, potěšení a uspokojení. Pak má
cenu se rvát, přinášet oběti a bojovat.
starostka obce

Vyhlášení nejlepších sportovců a trenérů – hotel Slezan, 30. ledna 2006

Důležité informace
Výpis

Usnesení č. VII/2005 ze zasedání ZO Zátor
konaného dne 14. prosince 2005 v 18.00 hod v sále KD Zátor
Schválení rozpočtu obce na rok 2006.
Příjem ve výši 11.057.000,- Kč
výdej ve výši
9.373.000,-Kč
financování
1.684.000,-Kč. Z toho 168.000,- Kč, splátka úvěru ČMSS - plynofikace, 768.000,- Kč
splátka bezúročné půjčky SFŽP - plynofikace, 748.000,-Kč splátka úvěru + úrok KB – rekonstrukce MŠ.
Návrh rozpočtu po jednotlivých kapitolách tvoří nedílnou součást tohoto usnesení.
Schválení podpisu smlouvy s fa EKOKOM a.s. .
Schvalujeme podpis nové smlouvy s firmou EKOKOM a.s. autorizovanou obalovou společností, která
navazuje na předchozí smlouvu o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadu z obalů a nahrazuje ji.
Schválení podpisu smluv na dodávku plynu .
Schválení podpisu k dodatku ke smlouvě o dodávkách zemního plynu související s liberalizací
energetického trhu.

Schválení podpisu smlouvy s AŽ-ATELIÉR ŽLEBEK s.r.o..
Schválení podpisu smlouvy s výše uvedeným subjektem na zpracování PD „Přístavby školní jídelny ZŠ
Zátor“. Cena díla 360 000,- Kč vč. DPH.
Schválení záměru prodeje pozemků.
Schvalujeme záměr prodeje pozemků parc.č. 292 v k.ú. Loučky u Zátoru k realizaci druhé přístupové
komunikace a zpřístupnění zájmového území pro obec Čaková.
Schválení tří zástupců z řad zastupitelstva do Školské rady.
Schvalujeme tři zástupce do Školské rady dle zákona 561/2004 Sb., (Školský zákon) a jmenovitě:
Lizoňová Sylvie, Ing. Kadlčík Zdeněk, Belej Milan.
Odpisy majetku ZŠ Zátor
Vzhledem ke skutečnosti, že majetek byl ZŠ Zátor předán do správy až po schválení rozpočtu obce na
rok 2005 a vzhledem ke zvýšeným nákladům obce, které souvisejí s výstavbou nové školní jídelny
nebudou ZŠ Zátor odpisy ve výši 455.032,- Kč za rok 2005 poskytnuty.
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í:
- přidělení bytu 1+1 č.p. Loučky 200 po panu Josefu Paukerovi paní Lence Moškořové,
- zápis z kontroly provedené na základě zákona 322/2001 Sb. v platném znění – kontrolovaný subjekt
Obec Zátor,
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- schválení prodejů pozemků - záměr prodeje částí pozemku parcela č. 583/5 v kat.území Zátor pro
výstavbu rodinných domků- nejdříve je nutno předložit GP, poté schválit , záměr prodeje části pozemku
parc. č. 2132/16 v kat.území Zátor .(část uličky Jančařík) – odloženo z důvodu KPÚ.

Co se dělo a co chystají v naší škole
Vážení občané.
Naše škola ochotně vyšla vstříc návrhu zátorské paní starostky uzavřít smlouvu s polskou 3. základní školou
v Prudniku. První setkání se uskutečnilo v Zátoru. Společný projekt s názvem „Ptáci ani sny neznají hranic“
byl podepsán na druhém společném setkání v Prudniku. Zaměstnance zátorské školy zastupovaly Jana
Kadlčíková, Ivana Brychtová a Jana Wehrsingerová, Obec Zátor reprezentovala paní starostka Salome
Sýkorová. Za dva měsíce přivítáme v Zátoru asi 30 polských dětí s jejich učiteli. Dohodli jsme se, že před
rivalitou dáme přednost vzájemné spolupráci a hledání toho, co nás spojuje. Polské děti se rozdělí do tří
skupin a k nim se ve stejném počtu připojí děti české. Jedna část bude v naší cvičné kuchyni chystat tradiční
české jídlo, další si v tělocvičně zahraje pod odborným vedením florbal a košíkovou a třetí skupina bude ve
školním klubu vyrábět velikonoční ozdoby a kraslice. Po obědě se všichni vydají na společnou procházku
Zátorem. Věříme, že se děti domluví. Nepůjde-li to česky ani polsky, použijí prostě angličtinu. Ještě před
koncem školního roku odjedeme ve stejném počtu do Prudniku, kde pro nás mají nachystaný zajímavý
program. Znáte to, když čekáte doma návštěvu, snažíte se, aby všechno bylo co nejlepší. U nás je to stejné.
Máme radost z toho, že i žáci přiložili ruku k dílu a z peněz získaných za sběr starého papíru pořizují vybavení
a výzdobu svých tříd. Rozhodně se nejedná o zanedbatelnou částku. Od září už nasbírali více než 6 tun
a pokračují se stále stejnou chutí. Znovu Vám děkujeme za pomoc při sběru a doufáme, že i nadále budete
našim žákům starý papír schovávat. Pokud Vám na jaře budou doma překážet vzrostlé pokojové
květiny a dáte nám to vědět, rádi si pro ně přijedeme. Kvalitní květinová výzdoba ohromně zlepšuje
estetické i zdravotní prostředí ve třídách.
Tentokrát chceme požádat absolventy naší školy, kteří chodili do školní družiny a schovali si na památku
pozvánky k tajným výletům, aby nám je laskavě zapůjčili k okopírování. Kontaktovat se s námi můžete
prostřednictvím e-mailu: škola@zs.zator.cz nebo telefonicky (554 645 012). Chceme všechny tyto
kresby pana Jaroslava Skřivánka shromáždit a použít pro výzdobu školního klubu a doplnění školní kroniky.
Ve čtvrtek 9. a v pátek 10. února škola přijímala nové prvňáčky. Rok co rok má zápis do 1. třídy své hlavní
téma. Loni se mohly děti zahřát „U zvířátek v pralese“, letos měl zápis název „Děti a zimní sporty“. Téma se
samo nabízelo letošními ideálními sněhovými i ledovými podmínkami. Samozřejmě, že zápis neprobíhal
venku, ale v ateliéru. Zimní sporty se objevily hlavně ve výzdobě. Děti plnily úkoly se zimním zaměřením:
počítaly sněhuláky, zpívaly zimní písničky, poznávaly barvy na zimním oblečení. Na závěr celého „zimního
klání“ dostaly čokoládovou medaili a dáreček. A kolik dětí se letos přihlásilo k povinné školní docházce? 29!
Přejeme všem, aby se děti ve škole cítily dobře a zažily tu hodně radosti a úspěchů.
K tomu, aby se děti opravdu cítily ve škole dobře, nám velkou měrou přispívá SRPŠ.
I tentokrát obětavci z řad rodičů a přátel školy uspořádali velmi hezký ples, jehož výtěžek jako každoročně
věnují dětem. Věříme, že přes veškeré pracovní zatížení v čele SRPŠ ještě dlouho zůstane paní ing. Salome
Sýkorová.
Ve škole byla podle zásad vyplývajících ze školského zákona č. 561/2004 Sb. zřízena nová školská rada.
Upřímně děkujeme všem členům bývalé školské rady za jejich práci a nezištnou pomoc naší škole. Na prvním
zasedání nové školské rady její členové schválili jednací řád a zvolili paní Renatu Kopeckou předsedkyní.
Všichni se budou muset co nejdříve dobře zorientovat v novém školském zákoně i v připravovaném školském
vzdělávacím programu, aby mohli odpovědně plnit své povinnosti vyplývající ze zákona. Děkujeme jim, že
jsou ochotni bezplatně věnovat svůj volný čas pro vytváření lepších vzdělávacích podmínek v obci.
vedení školy

Co se dělo a co chystají v mateřské škole
Na rybníce zmrzla voda, nebyla to žádná škoda,
Všichni kluci brusle vzali, na led rychle pospíchali.
Měli hokejky a puk, hokej hrál snad každý kluk!
Tuto a ještě další básně se zimní a především sportovní tématikou se teď učí děti v mateřské škole. A proč?
Vždyť taková událost jako jsou Zimní olympijské hry se nemůže přehlédnout. Vyrábíme si naši státní vlajku,
vyvěšujeme výstřižky sportovců z novin a časopisů, víme už co znamená každý z pěti olympijských kruhů….
Celá naše školka žije Olympiádou 2006 už od Zápisu do ZŠ, neboť i ten byl pracovníky Základní školy
v Zátoru připraven v tomto duchu. Rodiče a především děti , které se zápisu zúčastnili byli velmi spokojeni
a nadšení ze všeho, co děti při zápisu absolvovaly. Zápisu se zúčastnilo 19 dětí z naší MŠ.
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Už tradičně zápisu do školy předchází v naší MŠ odpolední ukázky práce s dětmi pro rodiče v obou
odděleních.Tyto proběhly v lednu na téma Paní zima čaruje a Pan sněhulák. Rodiče se tak mohli blíže
seznámit s programem školy , vidět projevy svých dětí, práci pedagogů a prohlédnout si prostory , kde se
vlastně po celý den jejich „ zlatíčka“ pohybují.
Zima , a hlavně ta nekonečně dlouhá letošní , s sebou přináší nejen radovánky, ale i nemoci. Proto také
pořád s dětmi mluvíme o správném oblékání a důležitosti konzumace co největšího množství ovoce
a zeleniny nejen v zimě. Děti hledají ponaučení a příklad v pohádkách a připravených řízených i volných
činnostech v MŠ. I třeba pravidelná návštěva loutkového divadla koná divy.Třeba pohádka Míček Flíček
ukázala dětem, jak být jeden k druhému kamarád a jak je nutné si pomáhat. Další pohádky v MŠ můžete
vidět se svými dětmi i Vy, pokud navštívíte naši školu. Dne 15.3.2006 v 8.45 hod. pohádku Bez práce nejsou
koláče a na 3.dubna 2006 v 8.45 hod je připravena pohádka O hastrmánkovi.
V březnu nás čeká také tradiční a to „Aprílový karneval“.Ten se uskuteční v KD v Zátoru v pátek 31. 3. 2006
od 15.15 hodin. Opět bude připraveno mnoho soutěží , her, závodění a tombola nejen pro děti, ale i pro
jejich rodiče, sourozence, příbuzné a známé.
Březen je pro naší školku také měsícem, kdy si rodiče děti na památku nechávají fotografovat firmou
Photodienst. Letos fotografování v MŠ proběhne v úterý 14. 3. 2006 od 8.00 hod .Pokud i Vy doma máte
zájem o foto Vašeho dítěte, nahlaste svůj požadavek ředitelce školy paní Zdeňce Vávrové na tel.554645067.
Život dětí v naší krásné prakticky nové školičce dokumentujeme při každé činnosti na videokazetách
a z každé události pořizujeme fotografie, které si rodiny mohou objednat v požadovaném množství. Rodiče
také mají možnost mateřskou školu kdykoli navštívit a své dítě pozorovat či se na dítě a jeho projev dotázat
telefonicky.
Jsme tady pro děti a největší odměnou jsou nám jejich usměvavé a šťastné obličeje a spokojení rodiče.
Závěrem i Vám všem občanům v naší obci chci touto cestou popřát hodně úsměvů , štěstí , zdraví
a především brzký a bezproblémový příchod jara do naší obce.
Ředitelka MŠ Zátor Zdeňka Vávrová

Raná péče – podpora a provázení rodin dětí s postižením
Máte malé dítě a nejste si jisti jeho vývojem? Má Vaše dítě zdravotní postižení? Máte obavu, že
něco zanedbáte? Potřebujete poradit?
Rodičům, kteří mají malé dítě se zdravotním postižením, je určena sociální služba rané péče.
Raná péče je terénní služba – poradci dojíždí do domácnosti rodiny, která dítěti zajišťuje bezpečné
a známé prostředí. Je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jejich specifické
potřeby.
Tuto službu poskytuje Slezská diakonie - Poradna rané péče při středisku Benjamín. Sídlo
poradny je v Krnově, odkud poradci vyjíždějí do rodin, které o službu projeví zájem.
Poradna rané péče se zabývá dětmi s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením, dětmi předčasně
narozenými a dětmi s autismem. Věk dětí je od narození do 7 let nebo do nástupu do školního zařízení. Na
poradnu se mohou obrátit i rodiče, kteří si nejsou jisti vývojem svého dítěte nebo ti, kteří potřebují jen
jednorázovou konzultaci.
Každá rodina má svého poradce – speciálního pedagoga, který spolupracuje s týmem dalších odborníků
(složení týmu vychází z potřeb rodiny). Poradce navštěvuje rodinu v intervalu 1 až 3 měsíce, v případě
potřeby i častěji. Na první schůzce se poradce seznámí s dítětem i rodiči, informuje rodiče o nabízených
službách. Společně s rodiči se domluví na formách další spolupráce. Každá další návštěva se odvíjí podle
potřeb rodiny.
Délka a průběh návštěvy se řídí potřebami a přáním rodičů. Poradce s rodiči konzultuje jednotlivé postupy
práce s dítětem, pomáhá při výběru vhodných hraček a rehabilitačních pomůcek, poskytuje podněty a návrhy
na řešení problémů, sociálně právní poradenství a zprostředkovává kontakty na další odborníky. Veškeré
služby
jsou
poskytovány
zdarma.
Poradnu rané péče můžete kontaktovat na telefonním čísle 554 610 402 nebo 737 702 896. Další informace
získáte i na www.sdk.cz/benjamin.
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
strana 4

