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Vážení spoluobčané,
Volební období je u konce a já stojím před velmi těžkým úkolem, zhodnotit naši práci za
poslední 4 léta. Omezím se pouze na výčet aktivit, kterým jsme se věnovali, které se
nám povedly a které jsme naopak zrealizovat nestihli. Samotné hodnocení nechám na
Vás, občanech, protože si sama netroufám vyjadřovat se k realizovaným projektům. Za
čtyřleté období naší činnosti jsme zrekonstruovali základní školu – výměna oken,
zateplení, postavili novou školní jídelnu, zrekonstruovali komunikaci za pekárnou, včetně
odvodnění, vybudovali moderní víceúčelové hřiště, opravili a doplnili dětské hřiště,
Územní plán obce, pracujeme na realizaci již vyhlášených Komplexních pozemkových
úprav s ohledem na protierozní a protipovodňová opatření, přistoupili jsme k prodeji
bytového fondu, zavedli pečovatelskou službu. Nevím, možná jsem některé aktivity
neuvedla, za to se omlouvám.
Ale jsou věci, které se nám z různých důvodů, v případě chodníku, který měl být
realizován letos (vedoucí od ZŠ po MŠ), administrativních, nepovedly. Investice je
připravena na jaro 2011. Jsme si vědomi špatného stavu některých místních komunikací,
absence chodníku v některých částech horního Zátoru, ve kterých to samozřejmě
umožňují šířkové poměry. Takže máme co na práci. Ale snad budete se mnou souhlasit,
že nelze vybudovat vše v krátkém časovém úseku a je třeba vše pečlivě naplánovat
i v návaznosti na možnosti dotační politiky státu. Dále připravujeme společně s obcemi
Čaková a Brantice odkanalizování území, což bude velmi náročný a dlouhodobý úkol.
Naši snahou bylo, aby obec Zátor byla obcí moderní, s pracovními
příležitostmi, infrastrukturou, inovativním školstvím, příjemným prostředím
a aby měla co nabídnout všem, kteří zde žijí a pracují.
Pokud se nám to jen trochu podařilo, tak naše úsilí nebylo marné.
Ing. Salome Sýkorová, starostka obce
Opět organizujeme vývoz nebezpečného odpadu! A to dne 20.listopadu.2010
8,00 hod – 09,00 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: nádoby od barev, olejů, oleje, barvy, staré lednice, výbojky a
zářivky, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, staré televizory, apod.
Svoz bude realizovat Van Gansewinkel HBSS s. r. o. Horní Benešov
Upozorňujeme občany, že nemohou nebezpečný odpad shromažďovat na stanovištích ,
ale musí jej ve výše uvedenou dobu přivézt a osobně předat dopravci.
Od 26. listopadu 2010 jsou v obci rozmisťovány kontejnery na velkoobjemový
odpad.
Přistavení kontejnerů :
26.11.2010 : točna autobusu, u horního obchodu, u pekárny, u čp. 191
03.12.2010 : u Iktusu,u viaduktu, u hasičské zbrojnice, brantická ulice, u obecního
úřadu
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.
Ing. Salome Sýkorová, starostka
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Upozorňujeme občany, že splatnost Místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
byla do 15.srpna. Prosíme občany, kteří nemají do dnešního dne poplatek uhrazen,
aby tak neprodleně učinili.

_____________________________________________________________________
Co se děje v mateřské škole
„Naše školka kouzelná je, každý si tu moc rád hraje.
Dovádíme, lumpačíme , nikdy se však nemračíme.
Máme se tu všichni rádi a jsme velcí kamarádi.
Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima. “
O to aby to bylo v naší mateřské škole skutečně tak prima usilují všichni zaměstnanci školy. Ve školním roce
2010/2011 pracují na naší škole, ředitelka školy paní Zdeňka Vávrová, paní učitelky Dostálová, Kalábová a po dlouhé
nemoci se vrátila i paní učitelka Štefková. Jako školnice a obsluha vytápění pracuje v MŠ paní Volfová Jarmila a
funkci vedoucího ŠJ při MŠ a kuchaře vykonává pan Kamil Krmášek.
Do mateřské školy byly i letos přijaty všechny přihlášené děti, takže jsou rodiče i my spokojeni, že jsme nikoho
nemuseli odmítnout. Mateřská škola má momentálně naplněnu kapacitu 50 dětí a další děti nepřijímá. Do základní
školy nám z MŠ nastoupilo od 1.září 12 dětí přijato do MŠ bylo 14 nových dětí.
V nově vymalované a krásně připravené školce ve třídě Koťátek/tak se jmenuje od září třída těch nejmenších/ jsme
přivítali nové , ale i všechny ostatní děti dárečkem na uvítanou a na památku. První dny si s novými dětmi v MŠ hrály
i jejich maminky, ale dnes už se na tvářičkách, jak říkáme „našich Koťátek“ objeví slzičky jen zcela náhodou. Starší
děti ve třídě „Sluníček“ se už do školky po prázdninách podle jejich slov velmi těšily a také se hned v prvních dnech
aktivně zapojily do výzdoby celé školky .
Velkou výhodou naší mateřské školy je vlastní školní jídelna. Nejen, že mají děti denně čerstvě uvařené jídlo, ale také
můžeme pokračovat v systému zdravého životního stylu, který je jednou z priorit našeho Školního vzdělávacího
programu Barevná cesta, kdy například využitím tzv. švédských stolů mají děti volbu, jakou formu svačinky využijí
/pečivo, pomazánku, cereálie, mléčné výrobky apod. a také si lépe zvykají na větší konzumaci ovoce a zeleniny. Školní
jídelna také pokračuje v programu více mléčných výrobků dětem „ školní mléko „a využívá nabídky dodávky
mléčných výrobků ve snížených cenách od firmy Madeta, zastoupenou Lakteou Praha.
V MŠ jsme už také poprvé 6.září netradičně oslavily narozeniny jednoho Koťátka. Na vyrobeném královském trůně
seděl oslavenec a z kouzelné narozeninové krabice si mohl vybrat dáreček , který se mu líbil po hmatu. Všechny děti
mu zazpívaly naši školičkovou narozeninovou píseň „ Narozeninová“ a dali hobla. Mezi novinky v programu naší
školky budou patřit také „Barevné dny „. Podle ročního období červený, bílý, zelený a žlutý. 6. října bude v naší školce
„Den červený“. Vše, oblečení, jídlo, hry aj. bude ten den červené. Už se moc těšíme a jsme zvědaví.
Všechny děti se na štěstí v mateřské škole rychle adaptují v rámci adaptační nabídky a v záplavě nabídnutých činností
v rámci nově zpracovaného Školního a třídních vzdělávacích programů , kdy se jim snaží paní učitelky dát
zapomenout na stesk po mamince a svých nejbližších a také se především hravou formou naučit mnoho nového pro
život.
Aby i maminky měly klid, že je jejich „zlatíčko“ v těch nejlepších rukách, pozvali jsme všechny rodiče, jako už
tradičně vždy na začátku školního roku, v úterý 21. září 2010 na naši seznamovací schůzku. Na informativním posezení
s kafíčkem a „tajnou dobrotou“/ vedoucího ŠJ a kuchaře pana Krmáška / mají rodiče možnost seznámit s plánem
školy, výchovnými záměry, náplní zájmových aktivit, školním řádem, vzdělávacím programem školy a zeptat se na
vše, co je zajímá. Třeba ke stravování či výši školného. Účast na schůzce opět přislíbila i paní starostka Ing. Sýkorová,
takže se všichni určitě dovědí, co se chystá nejen v MŠ, ale i v naší krásné obci.
Rodiče těch nejmenších „ Koťátek“ pozveme do MŠ také 12. října 2010 odpoledne od 14.15 hod. na tradiční „Hrátky
s rodiči“. Společně se svými dětmi si vyzkouší i maminky a tatínkové některé činnosti v oblasti výtvarné a pracovní,
budou moci dle své fantazie vytvořit tzv. rodinné dílko, které bude vystaveno u vstupu do MŠ.
Měsíc září je prakticky u konce a podzim tady. Slunečné dny už budou jen vzácností a deště a chladna bude stále víc.
V případě, když je den naplněn samými příjemnými okamžiky to ale nevadí. Vyzdobíme si školku všemi barvami a
materiály, které nám vůbec podzim nabízí a budeme i v těch deštivých a chladných dnech hledat sluníčko a pohodu
třeba v písničce, obrázku nebo básničce, v pohlazení či úsměvu. Když je nač se těšit, je to také veselejší. My se dnes
s dětmi těšíme na návštěvu divadélka Beruška, které nás navštíví 22. 9. 2010 od 8.45 hod. s pohádkou Podzimní
trpaslík / vstupné 35,-Kč/a Před vánocemi 1. 12. 2010 od 8.45 hod. přijede divadélko Beruška s pohádkou Čert a
zima/vstupné 35,-Kč/ Můžete se přijít pobavit i Vy se svými dětmi nejlépe od 2,5-3 let. Děti mateřské školy ještě čeká
v úterý 2.listopadu 2010 v rámci plnění témat TVP v MŠ skotačivé dopoledne „ Ať žijí duchové „ neboli Halloween se
strašidýlkem Bubudýlkem/ vstupné 50,-Kč/, v pátek 3. 12. 2010 Mikuláš v MŠ a dopolední vánoční koledování
s písničkami, dárečky a vším vánočním proběhne v MŠ pro děti MŠ hosty a sponzory dopoledne 16. 12. 2010.
Těšíme se také na první Vítání občánků, které připravují naše Sluníčka pod vedením paní ředitelky Vávrové a paní
učitelky Kalábové ve spolupráci s pracovníky Obecního úřadu v Zátoru na sobotu 9.října2010 od 10.00 hod.
V naší mateřské škole mají všechny děti možnost rozvoje v rámci svých zájmů, které upevňujeme či teprve vytváříme
realizováním zájmových kroužků tzv.“Projektů“. V letošním školním roce jsou Projekty zájmů koncipovány
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a směrovány k plnění kompetencí a cílů ŠVP „Barevná cesta „a jsou bezplatné. Od pondělí do čtvrtka se budou moci ty
nejstarší děti bavit, pracovat a realizovat opět
V oblasti poznávání přírody pod vedením pana Krmáška, , v oblasti výtvarné s paní učitelkou Štefkovou, v oblasti
zdravého pohybu s paní učitelkou Kalábovou, v oblasti hudební ve hře na zobcovou flétnu s paní učitelkou Dostálovou.
Seznamovat dětí s anglickým jazykem bude i letos paní ředitelka Vávrová.
V říjnu také začne stomatologická péče v obou třídách MŠ a děti začnou navštěvovat k nápravě řeči paní
Mgr.Dolejšovou v ZŠ v Zátoru.
Věříme tomu, že i letos dostaneme od rodičů a „dobrých lidí“ dýně pro výzdobu školy a opět rozveselíme kolemjdoucí
dušičkovou svítící výzdobou školky a zahrady. Tuto vystřídáme na konci listopadu výzdobou vánoční. Vždyť
28.listopadu 2010 od 15.00hod. v ZŠ bude akce , na kterou ještě dnes od loňska rádi vzpomínáme. Ano na tento den
připravujeme společně s Obecním úřadem v Zátoru, hasiči, ČCK a zaměstnanci ZŠ v Zátoru již VIII. Vánoční svícení
v naší obci.
Záznam z pobytu dětí v zátorské MŠ a také o konaných či připravovaných akcích školy můžete najít také ve vitríně u
cesty mezi budovou kyselky a MŠ. /Moc za ni paní starostce děkujeme/. Další informace prezentujeme ve Zpravodaji
obce a na webových stránkách školy www.mszator.cz,
Děkujeme všem , kteří s námi v MŠ spolupracují a jakkoli nám pomáhají a děkujeme také všem zastupitelům naší
obce v čele s paní starostkou Ing. Salome Sýkorovou , za maximální vstřícnost, pochopení a ochotu vždy pomoci.
Všem občanům naší krásné obce přejeme co nejdelší „babí léto“ a k tomu ještě podzim bez nemocí a nachlazení , bez
starostí a problémů.
Za zaměstnance a děti MŠ v Zátoru ředitelka školy Zdeňka Vávrová
__________________________________________________________________________________________________________

Kulturně sportovní okénko
___________________________________________________________________________
Kamila Němcová - MČR seniorů 17. -18.7 2010 Třinec 400m př. bronzová medaile, když
podlehla jen účastnicím ME v Barceloně.
MČR 22 let 28. -29. 8. 2010 Břeclav,400m př. mistr České republiky a zlatá medaile, když porazila
Wolfovou, účastnici ME V Barceloně a vytvořila si osobní rekord. Za hodinu děvčata nastoupila i na
štafetu, kterou Kamila rozbíhala a i tady jasně předčila medailistky z běhu na 400 m, předávala jako
první a další členky štafety tento náskok udržely až do cíle a tak štafeta porazila mistryně z USK
Praha, které titul získaly 4 krát po sobě. A tak se Kamila vrátila z mistrovství se dvěma zlatými
medailemi a výzvou do dalších závodů,které ji čekají již 4.9.2010 a to mistrovství družstev ČR-Extraliga ve Vyškově a
11.9.2010 mezistátní utkání ve Slovinském Velenje. Poté končí letní závodní sezona.
Kamila Němcová

1.Hubertova jízda Zátor – Horní Benešov
Srdečně zveme všechny přítah a obdivovatelé koní na
2.ročník Hubertovy jízdy,která se koná dne 9. října 2010 v obci Zátor
Program ( časy jsou orientační ) : 9,00 – sraz účastníků a jejich reprezentace ( u fotbalového hřiště)
10,00 slavnostní nástup a zahájení honu na lišku pod vedením „ Mastera „
11.30-12.00 – přestávka a občerstvení v Horním Benešově – Luhy, zahájení 2. etapy honu na lišku
14.00 – 14.30 – rozběhy honu na liščí ocas
19.00 – sraz všech zúčastněných jezdců v sále OÚ Zátor (povinné)
20.00 – zahájení soudu

CIKRUS PACIFIK – pouze jedno představení
V neděli 17. října 2010 v 16.00 hodin za základní školou uspořádá představení Cirkus PACIFIK.
V programu uvidíte artisty, kouzelníky, klauny, cvičená zvířátka, vrhače nožů, akrobaty v kopuli stanu a ohnivou show.
Magická show, ve které uvidíte největšího hada v České republice Pythona, který váží 130kg.
Děti do 3 let mají vstup zdarma.

strana 3

Co se děje v naší škole
_______________________________________________________________________________________
Přehlídka dravců v ZŠ
Ačkoliv má Základní škola v Zátoru v okolí krásnou přírodu a do nejbližšího lesa je to pár kroků, nesetkávají se
naši žáci běžně s různými druhy vzácných dravců. Proto přehlídka těchto živočichů, která se uskutečnila 13. září
2010 v areálu za školou, zaujala žáky i pedagogy. Viděli jsme např. sovu pálenou, výra
velkého, kalouse ušatého,
orla stepního a další druhy
ohrožených dravců, které
nám
přijela
předvést
skupina sokolníků Vancoš.

.

(Mgr.Ivana Brychtová)
Adaptační kurz pro žáky 6. Ročníku
Málokdo asi tuší, že šestá třída je pro všechny naše žáky poměrně těžkým rokem. Nejenže se musejí vyrovnat s přechodem
z prvního na druhý stupeň, kde si zvykají na nové metody práce i nové učitele, ale navíc se jejich kolektiv rozrůstá o nové žáky,
kteří k nám přicházejí z brantické školy. Aby se žáci s těmito změnami rychle vyrovnali a aby se u nás nově příchozí děti cítily
dobře, pořádá pro ně naše škola tzv. adaptační kurz. Letos se uskutečnil již potřetí a to ve dnech 15. -17. září.
Na kurzu žáci strávili 3 dny nabité hrami, kde mohli dokonale poznat nejen ostatní spolužáky a učitele, ale také sami sebe. A tak
měli možnost zažít např. útok mimozemšťanů, projít si stezku odvahy nebo si zkusit, jaké to je, být pro někoho andělem. Na konci
si každý z žáků domů odnesl na památku „kufr plný hezkých zážitků a vzpomínek“.
Ráda bych touto cestou poděkovala místní faře, kde jsme mohli s dětmi strávit 3 krásné dny a také všem učitelům, kteří se na
realizaci kurzu podíleli. A žákům šestého ročníku přeji, aby nezapomněli, že „Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme,
zvládneme cokoli!“

Mgr. Zuzana Náhlá
(tř. učitelk6.ročníku)

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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