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Váţení spoluobčané
Ze
sdělovacích
prostředků
i z rozhovorů s ostatními
starosty dobře vím, jaké
problémy jim dělá nedostatek
volných míst v mateřských
školách. Nás se to netýkalo.
Není to ale ţádná náhoda.
Sloučení základní a mateřské
školy, které tak rozvířilo veřejné
mínění v obci před rokem,
dostává nyní jasný obrys i smysl
pro všechny, kteří pochybovali o správnosti tehdejšího rozhodnutí
obecního zastupitelstva.

navštěvují ZUŠ v Zátoru. Děkuji paní Dvořáčkové za to, ţe tak
svědomitě pečovala o květinovou výzdobu na zátorském nádraţí.
Chovejme se tak, jak chceme, aby se k nám chovali druzí.
Radujme se z našich společných úspěchů.
Salome Sýkorová, starostka obce

INFORMACE PRO VÁS

Zasedání ZO
konaného dne 25. 09. 2013 v 18.00 hod v sále KD Zátor, ZO Zátor
se sešlo v usnášeníschopné nadpoloviční většině v počtu 9.
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Příjmy:
Výdaje:







Zasedání zastupitelstva skončilo opět pověstnou větou: „V horním
Zátoru se nic nedělá!“ Není to pravda. Jen v letošním roce jsme
opravili místní komunikace v horním Zátoru (vlakovému nádraţí,
k panu Polcerovi, za panem Nečasem, k Hudečkům), instalovali
jsme květiny u kyselky, u nádraţí, u kříţku naproti Štefelů, čistili
jsme jako kaţdý rok poctivě Zátoráček, kosili jsme obecní
i neobecní travnaté plochy, dělali údrţbu veřejného osvětlení
a nový rozhlas bude v celé obci. I zimní údrţba bude probíhat
v rámci celé obce. Zastupitelstvo nerozlišuje horní a dolní, vţdyť
obecní úřad, obecní knihovna, mateřská školka, nádraţí, nové
bytovky pro důchodce, DPS, kostel se hřbitovem, kyselka – to
všechno se nachází v horním Zátoru. Ke sloučení obcí došlo jiţ
v roce 1950. Na obci působím 15 let a stále cítím rivalitu mezi
horní a dolní částí obce. ZO se snaţí o rozvoj obou částí naší obce.
Velmi mě těší hezké záţitky z nově opravené posilovny, kde bylo
tak čisto a útulno, ţe jsem se cítila jako doma. Těšila mě
procházka podzimní přírodou zakončená prohlídkou výtvarných
prací v evangelické kapli, kterou v rámci projektu Mládeţ v akci
pořádala místní skupina Čmeláci-Bumblebees. Mrzela mě moje
neúčast na letošním vinobraní, které pořádala místní skupina ČČK
a které bylo velmi hezky připraveno s láskou a pečlivostí.
Nádherné a pozitivní bylo odpoledne s Čmeláky při otevírání
jejich domečku a účast na velkolepé vernisáţi našich dětí, které








rozpočtová opatření ve výši:
4.306.400,- Kč
+ 4.306.400,- Kč
záměr prodeje pozemků parc. č. 856/1 a 775, 857 v k. ú.
Loučky u Zátoru a záměr prodeje parc. č. 1098.
prodej pozemků část parc. č. 1700 v k. ú. Zátor,
v majetku obce Zátor panu Robertu Jančaříkovi, a to za
částku 300,- Kč/m2.
doplnění usnesení č. 201/06/13 ze dne 19. 6. 2013
o parc. č. 1256/4 a 956/4 v k. ú. Loučky u Zátoru dle GP
č. 608-007413/2013 pro fa ProfiRealPlus s. r. o., a to bez
vzájemných závazků (pro:7, proti:0, zdrţel se:1)
změnu č. 2 ÚP obce Zátor - Pan Josef Jelínek poţaduje
změnu u části parc. č. 1141, nikoliv jak uvedl u parc.
č. 1136. Změnu chce za účelem výstavby rodinného
domu na parcele v jeho majetku, oprava usnesení
č. 211/08/13 (pro:6, proti: 0, zdrţel se: 1)
prodej obecního majetku Povodí Odry s. p..
prodej nemovitostí za účelem realizace protipovodňových
opatření na území obce Zátor. Kupní smlouvu č. 2025/13
– 5655 – pozemek parc. č. 43 a budovy s čp. 219 se
způsobem vyuţití občanská vybavenost včetně jejich
součástí a příslušenství, specifikovaných ve znaleckém
posudku č. 025/2013, zapsané na LV 229 pro kat. území
Loučky u Zátoru, obec Zátor a kupní smlouvu č. 2026/13
– 5655 poz. parc. č. 42, jeho části parc. č. 42/2 o výměře
1719 m2 oddělené GP č. 601 – 119/2013, zapsané taktéţ
na LV 229 pro obec Zátor, k.ú. Loučky u Zátoru, obec
Zátor. (pro: 8 , proti: 0, zdrţel se: 0)
realizaci dotace na pořízení domácích kompostérů
z operačního programu ţivotní prostředí. Předpokládaná
výše dotace – 90%. Firma Envipartner s. r. o. Brno bude
pověřena administrací programu v rámci DSO Loučka za
částku celkem včetně projektu a výběrového řízení –
114.950,- Kč včetně DPH. (pro: 8, proti: 0, zdrţel se: 0)
realizaci průzkumného vrtu na fotbalovém hřišti Zátor pro
zajištění zavlaţování fotbalové plochy a zásobování
objektu kabin vodou. V případě nezávadnosti vzorku





bude voda pouţita i jako voda pitná. PD včetně realizace,
starostka obce zajistí nabídky a zadá realizaci. (pro: 8,
proti: 0, zdrţel se: 0)
smlouvu s firmou ECOVIA Haná s. r. o. Olomouc
o úklidu místních komunikací čistící komunální
technikou na zavolání. Cena činí 690,- Kč/hod bez DPH.
(pro:7, proti: 0, zdrţel se: 1)
zvýšení nájemného u obecních pozemků od 1. 1. 2014 na
1,- Kč/m² a rok. (pro: 6, proti: 0, zdrţel se: 2)

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Uvolnění bytu po zesnulé paní Liškové.
Obsazení 3 bytů pro seniory za farou, 3 byty jsou ještě k dispozici.
Nájem lékařské ordinace MUDr. Kučové a MUDr. Herzingera
bude na ţádost obou lékařů soustředěn do jedné ordinace.
Zastupitelstvo obce u k l á d á:
Na základě stíţnosti občanů na nevhodné chování návštěvníků
a obtěţování nájemníků DPS zastupitelstvo obce ukládá členu
ZO panu Rudolfu Doričákovi zjistit skutečnou situaci v DPS
a navrhnout případné řešení.

Ptáte se. Odpovídáme.
Proč rodiče tak dlouho nevěděli o zaloţení nové třídy mateřské
školy?
Dlouho jsme s paní ředitelkou Šovčíkovou přemýšlely nad tím,
jak uspokojit rostoucí zájem rodičů o místo ve školce. Situace se
zpočátku zdála beznadějná, protoţe dosavadní MŠ má jiţ
vzhledem k hygienickým i stavebně technickým podmínkám
kapacitu naplněnou. V budově ZŠ sice prostor byl, ale nebyl
přizpůsoben potřebám malých dětí. Na potřebné úpravy v rozpočtu
peníze nebyly. Tak se pro tento rok uskrovnil školní rozpočet.
Ţádost byla podána začátkem ledna 2013 a souhlasné rozhodnutí
z kraje o navýšení kapacity přišlo 6. května 2013.
Proč v budově ZŠ nejsou předškoláci?
Předškoláků je 25 a prostory ve škole dovolují umístit pouze 15
dětí.
Co se všechno muselo udělat?
Bylo třeba vybourat dveře, přemístit umyvadla a zřídit sociální
zařízení, nakoupit nábytek a vybavení a vybudovat chodník. Při
jeho výstavbě se uţ pamatovalo na správný sklon, aby slouţil
občanům na vozíčku.
Učebnu přichystala paní Anna Dostálová s paní Hanou
Šamajovou, které dostaly třídu Štěňátek na starost. Obě vyuţily
své bohaté zkušenosti, aby se tu děti cítily co nejlépe a měly
všechno, co potřebují. MŠ vyhověla poţadavkům rodičů kvůli
dojíţdění. Sourozenci a nerozluční kamarádi zůstali spolu.
Jak se děti stravují ?
Veškeré stravování pro Štěňátka zajišťuje školní jídelna.
Co budete dělat s toulavými psy? Uţ je to neúnosné
a nebezpečné.
V současné době jsme skoro bezradní. Toulavých psů přibývá.
Jenom odchyt jednoho psa stojí jednorázově 1000 Kč a umístění
v útulku ve Slezských Pavlovicích stojí 2 500 Kč za kaţdého psa
měsíčně. To je pro obec dost vysoký náklad. Pokud poţádáme
o odstřel psa některého člena mysliveckého sdruţení, tak ten nesmí
v intravilánu obce střílet. Pokud poţádám o pomoc Policii ČR,
opět naráţím, jelikoţ nebyl zatím spáchán trestný čin (pokousání
osoby, zvířete). Poţádám-li veterináře o uspávací injekci, ten se ze
strachu z pokousání bojí zasáhnout. Takţe ţádám všechny majitele
psů, aby si své miláčky zabezpečili tak, aby se netoulali po vsi.
Pokud není v jejich silách toto zajistit, mohou zvíře předat útulku,
někomu ho darovat atd. Ať kaţdý zváţí, jestli si zatíţí vlastní
svědomí tím, ţe jeho vinou pes pokouše dítě.

Znovu připomínáme, ţe majitel je povinen uklízet po svém psu.
Pracovníkům obce činí velké problémy takovou plochu, kde
venčíte své pejsky, kosit. Určitě si umíte představit, jak takový
pracovník po práci vypadá. Vůbec se nedivím, ţe nadávají.
Neměl se letos opravovat kostel?
Kostel se měl začít opravovat letos v létě. Vzhledem ke
komplikacím s výběrovým řízením a následně s firmou, která měla
opravy realizovat, dospěla situace v konečné fázi tak daleko, ţe je
nutné vyhlásit nové výběrové řízení a nová firma, která toto řízení
vyhraje, bude muset započít práce brzy zjara, aby oprava byla
dokončena do konce roku 2014, coţ nám vstřícnost vedení ROP
Moravskoslezsko umoţnila. Ostravsko-opavská diecéze má
dostatek fundovaných pracovníků na to, abychom situaci zvládli.
Obec jako partner projektu je připravena spolupracovat a pomáhat.
Máme daleko ke kontejneru na plasty, v horním Zátoru jich
potřebujeme víc.
Plasty můţete kaţdé poslední pondělí v měsíci dát do pytlů, které
dostanete zdarma na OÚ. Dáte je před dům a svozová firma
Technické sluţby je během dopoledne odvezou. Kontejner stojí
zhruba 10 000 Kč.
Nezapomnělo se na zdravotní středisko?
Nezapomnělo,
projektová
dokumentace
se
připravuje.
V okamţiku, kdy bude zrekonstruována sokolovna a přestěhujeme
tam posilovnu, můţeme začít s opravou bývalé školní jídelny
a následně přestěhovat ordinace lékařů do nových prostor.
Co se děje na nádraţí?

Správa ţelezniční a dopravní cesty nám udělala velkou radost, ţe
vyhověla dvěma našim ţádostem. První o rekonstrukci nádraţí
a druhou o likvidaci vyhořelého dráţního domečku. My jsme
naopak slíbili, ţe budeme prostor udrţovat v náleţitém pořádku.
Jsme si vědomi toho, ţe nádraţí je naší vizitkou. Vzhledem
k našim velmi dobrým vztahům nám bylo ještě přislíbeno, ţe bude
v letošním roce nástupiště upraveno tak, aby v délce 70 m (zhruba
3 vagony) bylo moţno do vlaku nastupovat pohodlně. Konečně se
po mnoha letech dočkáme, ţe nebudeme muset do vlaku
vyskakovat

Omluva
Omlouváme se Mgr. Jarmile Barešové, která v tomto školním roce
zastupuje Mgr. Věru Staškovou, ţe jsme v minulém čísle omylem
uvedly její dívčí jméno.
redakce
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Dostihy a sázky 2, Tik Tak Bum,Vrhcáby, Joker, Mikádo,
Aktivity, Scrable, Cluedo, Bang, a další. První setkání uţ
4. listopadu 2013.
Kamil Krmášek

Dům pro seniory

Výstava na schodech OÚ

V současné době jsou ještě dvě volná místa v novém domě pro
seniory a 1 byt 1+1 na DPS.

Kompostéry - vyhodnocení ankety
400 dotazníků bylo rozneseno do všech schránek.
Formulář byl také na web. stránkách s moţností
vyplnění. Vrátilo se 141 vyplněných dotazníků.
O menší kompostéry projevilo zájem 13 občanů,
o větší 138.

XI.Vánoční svícení

POZVÁNKY
Připomínáme občanům, ţe den konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR je 25. října od 14 do 22 hodin a 26.
října od 8 do 14 hodin v sále kulturního domu.

Pro XI. Vánoční svícení obec zařídila
jako novinku ţivý betlém před školu.
Jako obvykle se postará o výzdobu
stromečku, jeho rozsvícení a oblíbený
ohňostroj.
Všechno ostatní je záleţitostí školy.
Čeká vás lampionový průvod, překrásně
vyzdobená škola a jarmark s prodejem
nápaditých
dárků
i
občerstvení
a sváteční program. Hledáme hodného
dárce, který věnuje pěkný vánoční strom před školu. Loni náves
zdobil strom pana Lubomíra Matějáka, předloni paní Klívarové
z Brantic.

Mikulášská besídka

5.ročník Hubertovy jízdy
se koná 9. listopadu 2013. Srdečně jsou zváni všichni milovníci
koní, občerstvení je zajištěno. Majitelé koní mají sraz v 8 hodin na
fotbalovém hřišti, start je v 9 hodin. Večer bude ve 20 hodin v KD
poslední soud s provinilci.

KDH (Klub Deskových Her)
zahajuje činnost. Nuda zde nepřichází v úvahu!! Kaţdé první
pondělí v měsíci od 16.30 do 18 hodin v klubovně Čmeláků.
Přijďte si zahrát zajímavou stolní či karetní hru, nabídka je
opravdu široká – UNO, Dominion, Citadela, Osadníci, Monopoly,

Milé děti, rodiče a prarodiče nastal vánoční čas. A kdo jiný přináší
první vůni Vánoc neţ oblíbený !?! Mikuláš !?! Letos vzkázal
brzké navštívení, protoţe dětí je jako smetí.
V pátek 6. prosince 2013 v sále hasičské zbrojnice se proto také
zjeví Mikuláš, čert a moţná i nějaká čertice!!! Bude se tady konat
Mikulášská nadílka pro všechna dítka od zlobivého čertíka aţ po
hodného andílka. Určitě Vás s radostí doprovodí tatínek, babička
či maminka.
Všichni se dostavte včas, protoţe v 16:00 hodin dorazí i Mikuláš!!!
A jestliţe se někdo čertů bojí, nezoufej, vţdyť hodný Anděl vţdy
při tobě stojí !!

Tradiční koncert
se tentokrát koná 14. prosince v 17 hodin v sále kulturního domu.
Pěvecký sbor řídí p. Číhal.

Prodej obecních kalendářů pro rok 2014
zahájíme na jarmarku ve škole při XI. Vánočním svícení.

Ţehnání hrobů
Máte-li zájem o ţehnání hrobů vašich blízkých a společnou
modlitbu s knězem, přijďte v sobotu 2. 11. v 11 hodin dopoledne
na hřbitov.
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„Poklady příhraničí aneb co jste u nás ulovili“

a Michalovi. Jiřímu Ţídkovi za zrcadla. Myslím, ţe jsme to
zvládli na výbornou a posilovna svítí čistotou a pořádkem. Je zde
opravdu hodně změn. Dokonce máme jiţ i dvě šatny, pánskou
i dámskou, funguje i sprcha. Nová hezká posilovna jiţ přilákala
spoustu nových lidí, především mladých chlapců a děvčat. Najdou
si zde místo i ţeny, které by chtěly pro svůj ţivotní styl něco
udělat, například zpevnit svalstvo, vytvarovat postavu nebo
i zhubnout. Kardiozóna je vybavena rotopedy, orbitreky, šlapadly,
činkami, bosu, balóny a různými fitness pomůckami. Osobní
trenérka velmi ráda poradí, jak správně cvičit, sestavit cvičební
plán, jak posilovat svalové partie, jak se správně stravovat a co pro
své tělo dělat správně. A pro ty, kteří mají problémy se zády
a nemohou cvičit na strojích, máme jiné cviky. U barové části jsou
ke koupi sportovní doplňky výţivy. Má zde místo i zátorský rodák
Luboš Ulman, mistr světa v kulturistice. Jeho plakáty jsou
zarámovány a mají čestné místo na zdi přímo pod benčovou lavicí.
S Lubošem Ulmanem jsme v kontaktu a budeme rádi, kdyţ si
najde 1x týdně čas na to, aby přijel poradit chlapcům i muţům, jak
správně posilovat, jak sestavit cvičební plán a také jak se při
tréninku stravovat.
V posilovně je také nový přístroj, na který zvu kaţdého, kdo chce
se sebou něco udělat. Jde o posilování všech svalových skupin,
a to pouze 1x týdně na 20 minut. Tento přístroj je vhodný právě
pro lidi, kteří mají problémy se zády a s pohybovým aparátem. Je
určený pro sportovce na zvýšení výkonnosti, pro ţeny na hubnutí,
zbavení se celulitidy a vytvarování postavy. Celý trénink je na bázi
elektrosvalové stimulace. Přijďte na testovací trénink ZDARMA.

ZE ŢIVOTA OBCE
Pište: sykorova@zator.cz
Váţený lovče
Jmenuji se Pucyn Krhovják a v úterý 15. října 2013 jsi mě trefil
vzduchovkou do hrudníku, za coţ ti opravdu moc děkuji. Způsobil
jsi mi dost velkou bolest, tvůj náboj mi uvízl asi půl centimetru od
páteře, stačil kousek a uţ bych nikdy nechodil. Takhle se budu
„jen“ léčit, dostal jsem dvě injekce a ještě několik jich na mě čeká.
Asi o mně nic nevíš, jinak bys mi určitě takhle neublíţil.
Krhovjákovi si mě vzali, kdyţ mě našli leţet hladového
a zesláblého v trávě, někdo mě tam totiţ jako kotě odhodil. Mám
štěstí, ţe můţu bydlet u nich. Jsem vykastrovaný, skutečně velmi
hodný kocour a vzhledem k tomu, ţe mám špatnou zkušenost
s lidmi, nejsem ani příliš kontaktní.
Pokud jsem ti někdy způsobil nějakou škodu, zajdi ke
Krhovjákům, se Zuzkou se domluvíš a ona za mě případné škody
uhradí, ale uţ po mně prosím tě znovu nestřílej.
P.S. Tento dopis za mě napsala Zuzka.

Zátorská posilovna
Chtěla bych touto cestou poděkovat několika lidem, kteří se
podíleli na částečné rekonstrukci posilovny. Velké díky patří Eriku
Belejovi, který trávil svůj veškerý volný čas při výmalbě stěn ve
všech místnostech posilovny, nátěrem obloţení a zárubní, montáţí
nového baru, opravami posilovacích strojů. Děkuji Michalovi
Poislovi, který díky své zručnosti provedl zednické práce.
Poděkování náleţí paní Belejové a panu Belejovi za sponzorský
dar v podobě pytlů omítek a sádry a za darování koberce. Rudovi
Doričákovi za sádrokartony. Radku Procházkovi za aktivitu a za
ochotu přiloţit ruku k dílu při stěhování strojů a pomoc Erikovi

Posilovna je otevřena kaţdý den od 16 do 20 hodin. V sobotu je
zavřeno. Veškeré informace o změnách či aktivitách, které se
připravují, budou vţdy zveřejňovány na facebooku „zátorská
posilovna“. Také bych ráda touto cestou přilákala místní
sportovce, aby navštívili posilovnu a díky správně navrţenému
tréninku zvýšili svou výkonnost. Trenér Erik Belej by určitě tuto
aktivitu svých svěřenců rád přivítal, aby jejich postup, kterého
dosáhli, nezůstal na bodě mrazu. Také bych ráda přivítala všechny
občany, ať se přijdou do posilovny aspoň podívat, aby věděli, do
jakých prostor jejich ratolesti chodí trénovat, popřípadě, aby své
děti mohli poslat do aktivního fitness centra - zátorské posilovny
s důvěrou, ţe je o ně bezpečně postaráno. Vítána je i aktivita ţen,
které mají jakékoli zkušenosti s aerobikem, zumbou, kruhovým
tréninkem, cvičením na bosu atd. Přijďte se domluvit na
společných aktivitách pro ţeny i muţe. Můţeme vytvořit společné
tréninky, ať jsou zajímavé, zábavné a účinné. Kaţdá pohybová
aktivita je vítána. Děkuji paní starostce za podporu a důvěru.
.
A. Papadopulosová
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V průběhu měsíce září jsme dokončovali náš projekt Dimenze
H2O. Vystoupili jsme s naším představením „Ţivot v řece Opavě“
v obcích po jejím toku – Zátor, Čaková, Karlovice, Široká Niva,
Krnov. Bylo to organizačně dosti náročné, ale výsledek stál za to!
Spousta spokojených tváří z řad dětí – herců i diváků. Děkujeme
všem starostům daných obcí za podporu a pomoc! Do vyhlášené
výtvarné soutěţe v rámci projektu se zapojila spousta škol
z Krnova a samozřejmě i ze Zátoru. Přišlo přes 200 krásných prací
a tak odborná porota ve sloţení paní Sýkorová (Zátor), paní
Ramazanová (Krnov), pan Malovaný a pan Steininger (výtvarníci)
měla rozhodování o vítězích opravdu těţké. Město Krnov
věnovalo hezké a hodnotné knihy o Krnovu, Zátor věnoval 1200
Kč. Dne 21. 9. 2013 proběhlo slavnostní vyhlášení výtvarné
soutěţe v bývalé evangelické kapli v Zátoru a s překvapením
dorazilo do těchto neznámých míst ze 30 oceněných 27
v doprovodu rodičů, učitelů a příznivců. Nevšední prostředí na
hosty velmi zapůsobilo.

Vyhodnocení výtvarných prací

V průběhu září a října probíhala rovněţ výstava vítězných prací
a fotografií z projektu, kterou v evangelické kapli shlédlo jiţ přes
100 návštěvníků z Krnova, Zátoru a okolí. Výstava je putovní
a bude vystavena i na dalších místech, v Krnově, Karlovicích atd.
O vodní tématiku byl během 5 měsíců trvání projektu značný
zájem, proto v něm budeme příští rok určitě pokračovat a budeme
se těšit, ţe se zapojíte i Vy a objevíte tajemství ţivota pod vodou
s námi. Těšíme se! Na závěr nezbývá neţ poděkovat všem
podporovatelům z řad rodičů našich členů, obecnímu
zastupitelstvu Zátor za největší díl podpory všech našich záměrů
a projektů, sponzorům, programu Mládeţ v akci, jeţ poskytl
prostředky z evropských fondů, všem angaţovaným
dobrovolníkům a členům z řad Čmeláků, všem občanům účastníkům našich akcí. Děkujeme!!!
Za Čmeláky Kamil

Do budoucna přemýšlíme nad rekonstrukcí kapličky včetně
parčíku. Kaple byla postavena v roce 1842 a v roce 2001
bezúplatně věnována obci.
starostka obce
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vlévala naději a víru do ţil. A právě taková činnost je jedním
z bodů činnosti ČČK, mít k lidem blízko a pomoci nejen
materiálně.
MILÁ MILÁDKO, za tvoji péči a obětavost a za všechno –
a nebylo toho málo – ti přejí členové ČČK všechno nejlepší. Ať
jsi ještě dlouho tak čilá, ať tě nepřestane zajímat činnost kolem
tebe a ať tě neopustí optimismus, který stále rozdáváš.
MS ČČK Zátor

Vernisáţ

ČČK v Zátoru, jeho činnost a vzpomínání
V letošním roce oslaví ČČK Zátor 65. výročí své činnosti. V roce
1948 jej spoluzaloţil pan Josef Hlavatý, povoláním kovář
a podkovář. Měl tvrdé povolání, ale srdce na pravém místě.
Pomoci bliţním, to bylo jeho krédo. Jako předseda organizace dbal
na soustavné vzdělávání svých členů a často zval na schůze lékaře,
kteří je školili a učili je, jak poskytnout první pomoc. Byl vzorem
nejen svým členům a dodnes ti, kdo jej znali, vzpomínají s úctou.
Členská základna ČČK v Zátoru měla hodně členů, nebudu je
všechny jmenovat, ale všem patří velký dík za jejich obětavost.
Postupem let sice členů ubývalo, ale svou činností jsme se snaţili
být přínosnou sloţkou naší obce. V současnosti má ČČK 18 členů,
coţ je asi pětina oproti době třeba před čtvrt stoletím, ale troufám
si říci, ţe jsme činní na 100 procent.
Dále pokračujeme v proškolování se ve zdravotnické činnosti za
pomoci lékařů našeho regionu, abychom byli platní při případných
úrazech na akcích sportovních či kulturních, kde drţíváme
zdravotní hlídky. Snaţíme se i o kulturu v naší obci. Před lety byla
naše organizace úspěšná v pořádání akcí jako třeba „Kácení máje“,
„Vinobraní“, „Doţínky“, „Pochování basy“ či maškarních plesů.
Pak přišla sice doba stagnování, ale časem jsme oţivili alespoň
akci k ukončení plesové sezóny a masopustu, a to „Pochování
basy“.
Letos (tedy po Novém roce) to bude uţ jubilejní 10. tradiční
Pochování basy. Tímto bych také chtěla zmínit naši dobrou
spolupráci s místními hasiči, kteří nám pomáhají v činnostech, kde
je zapotřebí i muţů, jelikoţ v naší základně máme „celé“ dva.
Hasiči díky!
Letos jsme se rozhodli obnovit tradici „Vinobraní“! Pořádali jsme
ji v sobotu 12.10. 2013. Nachystali jsme občerstvení, tombolu,
objednali hudbu a krásně vyzdobili sál. Bohuţel, návštěvnost byla
malá, ale nezoufáme. I těch pár lidí se moc dobře bavilo a nálada
byla skvělá. Jenţe teď máme dilema, pořádat tuto tradici příští rok,
či nikoliv? Stojíte o to?
Myslím, ţe i naše pomoc např. při povodních nebyla marná, ale
uţitečná. Staráme se také o různé sbírky a charitativní pomoc.
Budeme se i nadále snaţit dobře pracovat a být přínosem svému
Zátoru a byli bychom rádi, kdyby naše řady rozšířili mladí lidé,
kterým není lidskost a pomoc bliţnímu cizí.
A v neposlední řadě také moc děkujeme naší paní starostce za
podporu, vstřícnost a ochotu, kterou u ní vţdy bez okolků
najdeme. A ještě..
V letošním roce se doţívá krásného ţivotního jubilea 90 let
zakládající členka ČČK Zátor paní Milada Hrtusová. Celý ţivot
v této sloţce poctivě pracovala. Věnovala se výchově mladé
generace a naopak i navštěvovala staré a nemocné spoluobčany,
povyprávěla s nimi a svou milou a jemnou povahou mnohým

Za hojné účasti místních se ve středu 25. září uskutečnila vernisáţ
výstavy Dětská výtvarná tvorba, tentokrát na téma ,,Jedna, dva, to
jsem já“. Po krátké, leč poutavé módní přehlídce, na níţ zúčastnění
mohli obdivovat papírové modely šatů a klobouků z dílny ţáků
výtvarného oboru Základní umělecké školy s.r.o.- detašované
pracoviště Zátor, výstavu slovem zahájila učitelka oboru Zuzana
Tihlaříková, starostka Salome Sýkorová a ředitel ZUŠ s.r.o.
Drahomír Malovaný. Celý podvečer se následně nesl v duchu
poezie a písní v podání členů místní akční skupiny Čmeláci pod
vedením Kamila Krmáška.

Na obrázku ţákyně Tereza Bečicová, Aneta Lorišová, Klára
Pecháčková a Kamila Dolejšová u vlastnoručně vytvořených
modelů.

BUMBLEBEES = Čmeláci Zátor

Občanské sdruţení BUMBLEBEES navazuje
na činnost oddílu Čmeláci, dříve nazývaného
Brontosaurus. Zároveň je vyústěním projektu
Dimenze H2O, který je realizován v průběhu
roku 2013. Oddílové schůzky pro dětské členy
se konají kaţdé úterý od 16 do 18 hodin
v klubovně v Zátoru.
Bylo to nádherné nedělní odpoledne na konci léta. Čmeláci
slavnostně otevírali nový domeček a byli na to perfektně
připraveni. Hosté nešetřili potleskem, program se všem moc líbil.
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Vlajka stoupala na stoţár, oheň se rozhořel a nastoupení Čmeláci
byli šťastní. Paní starostka přestřihla stuhu a zapsala se do nové
oddílové kroniky. Nechyběl ani slavnostní přípitek. Děti po celou
dobu pozorně nabízely bohaté občerstvení, pití, kávu. Kaţdému
bylo jasné, ţe jsou ve svém ţivlu. Hostům chutnalo všechno, guláš
i rozmanité sladkosti. Uţ jste někdy opékali hady? My ano a jak
nám to chutnalo!
Obdivovali jsme nádherný výhled na vesnici a hory v pozadí. Musí
se uznat, ţe místo pro „čmelín“ vybral ing. Hynek Hájek výborně.

pečeme. Upečený obalíme ve směsi krupicového cukru se skořicí.
Přejeme dobrou chuť.

Plamen
Dne 5. 10. 2013 se druţstvo mladých hasičů ze Zátoru zúčastnilo
I. kola Hry Plamen 2013/2014 tzv. „Branného závodu“ ve Starých
Heřminovech. Z celkového počtu 15 druţstev se naši malí hasiči
umístili na krásném 5. místě. Letos startoval poprvé i jeden
zátorský dorostenec Jaromír Wysoglad, který si vybojoval krásné
1. místo. Tímto jemu i malým hasičům gratulujeme ke krásnému
výsledku v tomto sportu.

Činnost sboru dobrovolných hasičů Zátor
(červenec – září)
Dne 6. července 2013 se konal jubilejní „X. ročník Memoriálu
Ladislava Kačmarčíka“. Jednalo se o vzpomínkovou soutěţ na
pana Kačmarčíka v poţárním sportu. Poţárního útoku se letos
zúčastnilo 7 druţstev mladších ţáků, 5 druţstev starších ţáků,
4 druţstva ţen a 7 druţstev muţů. K soutěţi se vyuţívaly poţární
stroje a úkolem soutěţících bylo rozvinout hadice aţ k terčům, kde
je srazili vodou a došlo tak k ukončení útoku.
V kategorii mladší ţáci se na prvním místě umístilo druţstvo Zátor
(32,22), na druhém druţstvo ze Slezských Rudoltic (36,15) a na
třetím místě se umístilo druţstvo ze Světlé Hory (38,50).

Pečení Hadi – tábornický recept *700g polohrubé mouky, 300 g
hladké mouky, špetka soli, 2 vejce, 1 zlatá haná nebo hera,
1 kostka droţdí, 2 vanilkové cukry, 50g cukru, mléko dle potřeby.
Zaděláme kynuté těsto jako na buchty, ne moc tuhé ani moc řídké,
aby nám pak nepadalo do ohně. Po vykynutí uválíme hada
a namotáme na hrubší klacek zbavený kůry a pomalu nad ohněm
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V kategorii starších ţáků zvítězilo druţstvo ze St.Heřminov
(25,07), na druhém místě Spálené (27,28) a na třetím místě
skončilo druţstvo z Třemešné s časem (29,03).
V kategorii ţen zvítězilo druţstvo z Dubnice (26,44), na druhém
místě Vraclávek(26,75) a na třetím místě se umístilo druţstvo ze
Světlé Hory (38,78). Druţstvo místních ţen se umístilo na čtvrtém
místě (39,22).
V kategorii muţů se na prvním místě umístilo druţstvo ze Široké
Nivy (18,57), druhé místo obsadilo druţstvo ze Zátoru (22, 19)
a na třetím místě skončil Krnov(28,81).
Tímto bychom chtěli poděkovat Obci Zátor za zakoupení pohárů
a věcných darů, TJ Sokol za zapůjčení hřiště a rodině pana
Kačmarčíka za podporu v této činnosti.
Dále se naše druţstva muţů a ţen zúčastnila několika pohárových
soutěţí v obcích Moravskoslezský Kočov, Vrbno pod Pradědem,
Liptaň, Milotice nad Opavou, Slezské Rudoltice, Vraclávek,
Třemešná, Býkov, Bruntál a Lichnov, tady se druţstvo muţů
umístilo na krásném I. místě o putovní pohár starostky obce.
Druţstvo mladých hasičů se zúčastnilo pohárové soutěţe v Široké
Nivě, kde se umístili na krásném 4. místě.
V nejbliţší době se můţete těšit na nástěnku našeho sboru
u obecního úřadu, kde Vám nabídneme fotky ze soutěţí
a aktuality našeho sboru.
A protoţe se blíţí svátek sv. Mikuláše, chtěli bychom Vás tímto
pozvat 6. prosince 2013 v 16.00 hodin do sálu hasičské zbrojnice,
kde přijde Mikuláš i s čerty.
Za SDH Zátor starostka Anna Krušinová

Poděkování
Dne 28.09.2013 se v „Hospůdce u Fabošů“ konala drakyáda
a Elvis Presley show, na které vystoupil „krnovský Elvis“ Pavel
Pavlevský. Bylo vybíráno dobrovolné vstupné, jehoţ výtěţek
3.040Kč,- jsme věnovali TS Calipso Dance Krnov, která se
05.10.2013 zúčastnila „STREET DANCE SHOW WORLD
CHAMPIONSHIP v Ústí nad Labem“ a vybojovali 2. místo. Od
18. - 20.10.2013 budou bojovat na Světovém poháru v Dánsku,
kde jim budeme drţet palce. Touto cestou bych chtěla poděkovat
všem, kteří přispěli, i paní starostce, která také za obec přispěla
částkou 2.000,-Kč.
Další akce, která se v „Hospůdce u Fabošů“ uskuteční, je
“Hallowenské odpoledne a strašidelný večer“ konaný 27.10.2013
od 15.hod. Přijděte se pobavit s dětmi, těšíme se na Vás.

Krásný podzim jste vyuţili k pouštění draků.

ZE ŠKOLY
Školní rok začal i v mateřské škole………
I. třída: Koťátka - „Malý krůček velký krok, ve školce jsme
první rok.“
Do třídy „Koťátek“ máme přihlášeno celkem 28 dětí/ kapacita
třídy/.
Hned první den tj. 2..září 2013 jich nastoupilo 26 .
„Koťátka“ jsou ti nejmenší – 4 děti dvouleté, 14 dětí tříletých a 9
dětí čtyřletých. Kolektiv třídy je tvořen sourozeneckými
dvojicemi, ale také úplně novými dětmi, těch nastoupilo celkem
18. První dny se neobešly bez slziček. Začátek školního roku není
jednoduchý ani pro děti, ani pro rodiče. Někdy dny, týdny,
mnohdy i měsíce vypadají nejdramatičtěji. Stesk po mamince,
samostatné oblékání, osobní hygiena i další záludnosti
kaţdodenních úkonů. Jiţ po 10 dnech však slziček ubývá
a objevují se spíše v době, kdy děti z mateřské školky odcházejí –
začíná se jim zde líbit a ze školky se jim nechce. Jsou plni dojmů
a záţitků, o které se chtějí se svou maminkou či tatínkem podělit.
Ukázat, co se jim dnes povedlo, s čím si hrály, co namalovaly.
Přejeme Vám i nám co nejméně slz – pokud budou – tak ať to jsou
slzičky radosti a dojetí ze setkání a hlavně jiskřičky v očích těch
nejmenších „Koťátek“ z příjemně proţitého dne. Co víc si přát,
neţ to, ţe je dítě spokojené.

8

II. třída Štěňátka „Nový školní rok v novém prostředí“
Nově vytvořená třída o počtu 15 dětí ve věku kolem 5let
– II. třída ŠŤĚŇÁTKA – se letos poprvé sešla v nové místnosti
v budově základní školy. Jiţ první den do MŠ nastoupil plný počet
dětí, protoţe všichni byli zvědaví, jak to v jiné budově bude
vypadat. Aby se všem ve školce líbilo, nově přijatým dětem bylo
usnadněno začlenění do kolektivu a jiným dětem přechod do
nového prostředí, vyzdobily paní učitelky vstup do budovy i celé
prostředí obrázky a květinami a ve třídě na děti čekaly nové
hračky.
Nový školní rok jsme zahájili s maňáskem - pejskem,
který nás bude provázet naší „Barevnou cestou“ po celý rok.
Během prvních dnů si děti rychle zvykly na přechod do školní
jídelny a milé paní kuchařky a ocenili jsme, jak paní uklízečky
připravují dětem postýlky na odpolední odpočinek. Dětem se
velmi líbí pobyt na vybaveném dětském hřišti za základní školou,
také se jiţ seznámily s prostory školní druţiny, které budeme
vyuţívat hlavně při nepříznivém počasí. Děti také mají moţnost
vyuţívat rekondiční místnost, tzv. „malou tělocvičnou“,
vyzkoušely si pohybové aktivity s různými pomůckami a mohly
se přitom pozorovat v zrcadlech. Další moţnost změny prostředí je
přechod do dalších prostor školní druţiny ve 2. patře budovy a do
školního ateliéru. Rodiče přijali tyto změny převáţně kladně,
některým nejistým nabídneme prohlídku těchto dalších prostor
k prohlédnutí. Ale jiţ nyní vidíme, jak se děti do druţinových
prostor těší a uţívají si je. A spokojenost dětí je naše priorita.

Třídu navštěvuje celkem 27 dětí. 22 dětí, které půjdou příští rok
k zápisu do ZŠ a 5 děti půjde k zápisu do ZŠ aţ za rok, 3 děti
z navštěvujících dětí této třídy mají OŠD.
První dny dětí v naší třídě proběhly zcela bez problémů, neboť se
jiţ děti znaly. Do Sluníček přišel jen jediný nový chlapec, který jiţ
dříve naší MŠ navštěvoval. I kdyţ nás je ve třídě opravdu hodně,
snaţíme se denní činnosti realizovat tak, aby byl dán prostor
k aktivitám a hrám všech dětí. My všichni zaměstnanci MŠ pro
ZŠ věříme ţe se naplní slova naší oblíbené básničky:
“ Naše školka kouzelná je, kaţdý si tam moc rád hraje……..

III. třída Sluníčka“ My uţ jsme „ mazáci“, nám je hej“
V prostorách hlavní budovy MŠ funguje i v tomto školním roce
třída „ Sluníček“, věkově nejstarších dětí naší MŠ. Stejně jako ve
všech třídách naší MŠ, mají zastoupení i v této třídě děti
z Krasova, Brantic, Krnova, Nových Heřminov, Lichnova
a především děti zátorské.
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CO nás čeká v příštích dnech a měsících
ZÁŘÍ
Pondělí 2. 9. 2013 Zahájení školního roku , Otevření nově
zřízené II. třídy v ZŠ Zátor,
Pondělí 16. 9. 2013 divadelní pohádka“ Polámané hračky“Divadélko Šikulka
Čtvrtek 26. 9. 2013 průzkum potřeby logopedické péče Mgr.
Dolejšovou
Úterý 24. 9. 2013 od 15.00 hod. Informativní schůzka s rodiči
všech tří tříd MŠ
Pondělí 30. 9. 2013 divadelní pohádka „Veselá školička“ Divadélko Smíšek
ŘÍJEN
zahájení logopedické péče v ZŠ Zátor, Mgr. Dolejšová
Pondělí 7. 10 2013 zahájení realizace Projektů/zájmových
krouţků v MŠ /určeno dětem, které půjdou k zápisu 2014
a mají zájem o tuto činnost
Pondělí 7. 10. 2013 zahájení stomatologické péče ve všech třídách
Čtvrtek 24.10. 2013 Hrajeme si s rodiči – seznamovací akce
rodičů II. třída MŠ v ZŠ
Středa 16. 10. 2013 Planetárium v MŠ pro všechny tři třídy MŠ
Středa 16. 10. 2013 Dýňové tvoření – odpoledne v rámci projektu
Vv
Čtvrtek 17.10. 2013 Červený den v MŠ všechny třídy MŠ , na
svých úsecích
Pondělí 28.10. 2013 státní svátek, Úterý , středa 29.10.
a 30.10. 2013 prázdniny ZŠ
Čtvrtek 31. 10. 2013 v rámci dopoledne Strašidel se nebojímeHalloween v MŠ
L1STOPAD
Středa 13. 11. 2013 divadelní pohádka „Lesní trpaslík“-Divadélko
Beruška
Čtvrtek 26. 11. 2013 divadélní pohádka „Smíškovy vánoce“Divadélko Smíšek
Neděle 1. 12. 2013 XI. VÁNOČNÍ SVÍCENÍ s vánočním
jarmarkem
Za MŠ Zátor Zdeňka Vávrová

Zátorský kros 2013
V prvním zářijovém týdnu si ţáci zátorské školy aktivně uţili
krásné dopoledne u malé vodní elektrárny. Soutěţili zde o co
nejlepší umístění v dalším ročníku Zátorského krosu. Děti se velmi
těšily, mnozí závodníci svým výkonem hodně překvapili. Počasí
ten den bylo také příznivé pro sportování a navíc si mohly děti po
náročném výkonu nakoupit něco dobrého v občerstvení Na
Elektrárně.
V jednotlivých kategoriích zvítězili:
1. třída – Daniel Pydych
dívky 2. a 3. třídy – Iveta Tkáčová,
hoši 2. a 3. třídy – Ondřej Houţva,
dívky 4. a 5. třídy – Lenka Tkáčová
hoši 4. a 5. třídy – Matyáš Stříţ.

Okénko do 1. třídy
Školní rok je v plném proudu a také naši nejmladší si uţ pomalu
začali zvykat na pracovní nasazení. Skončila bezstarostná léta
a začala škola, která přinesla mnoho nového. Pro některé je to
nepřeberné mnoţství, se kterým se jen těţko vyrovnávají. Kaţdý si
však musí uvědomit, ţe dobré výsledky mu otevírají cestu
k lepšímu ţivotu. Škoda pro některé, ţe nebyli připraveni
v základních návycích a dovednostech, aby se lépe vyrovnali
s mnoţstvím nových poţadavků a učiva, které škola přináší.
Nedostatky v sebeobsluţných činnostech se dají s pomocí
šikovnějších spoluţáků hravě dohnat, horší je u některých překonat
velkou nechuť k jakékoli práci, obzvláště k činnostem, které jim
nejdou. To se pak ve třídě bez ostychu ozývá: „To se mi nechce
dělat.“„To mě nebaví.“„To mě nudí.“ I přesto jsme se uţ polovině
října naučili sedm písmen, dokonce umíme uţ přečíst pár slov
a lehce spočítáme do pěti hraček. Nejvíce nás baví učení v pohybu,
kdy nemusíme jen sedět a pracujeme po celé třídě. Vţdy se
radujeme, kdyţ se rozsvítí kouzelná (interaktivní) tabule a my
můţeme pomocí dotyku a přetahování plnit různé úkoly. Malování
a tvoření je pro nás hračkou. Kdyţ si zazpíváme
a zatancujeme, máme radost, která se ještě znásobí při hrách
venku. Ještěţe je k nám podzim tak přívětivý. Snad bude celý rok
tak krásně barevný a milý.
Mgr. Lucie Javůrková

Adaptační kurzy pro 6. třídy
Jiţ k tradičním akcím naší školy patří kaţdoročně konané
adaptační kurzy pro ţáky 6. ročníků. Jejich smyslem je stmelení
nového kolektivu, seznámení s novými ţáky a učiteli a také
usnadnění přechodu z 1. na 2. stupeň základní školy. Letos se díky
vysokému počtu nově příchozích ţáků z Brantic otevřely dva šesté
ročníky, a tak proběhly rovněţ dva adaptační kurzy. Zaţili jsme
spoustu veselých záţitků, zahráli desítky různých her a aktivit
a večer se báli venku při noční hře nebo při strašidelné stezce
odvahy potemnělou školou. Počasí nám vcelku přálo, takţe došlo
i na opékání špekáčků a hry v přírodě. Velké díky patří nejen všem
zúčastněným ţákům a pedagogům, ale rovněţ Kamilu Krmáškovi
za zapůjčení základny zátorských Čmeláků, kde jsme mohli strávit
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dvě dobrodruţné a pro mnohé jistě nezapomenutelné noci.
Mgr. Zuzana Náhlá

ŠANCE? PRO KOHO?
PRO VÁS A PRO VAŠE DĚTI!

ŠANCE!
Š
A
N
C
E
!
ŠANCE!
Pokud chcete, aby vaše děti neseděly pořád jen doma
a měly dost zdravého pohybu, využijte naši nabídku.
Jezdecký klub Šance - přátelé přírody

OVOV
Reprezentanti naší školy v Odznaku všestrannosti olympijských
vítězů: Natálie Váňová, Eliška Němcová, Alţběta Miturová,
Kateřina Ţličařová, Kristýna Ţídková, Iva Štechová a Pavel
Valášek. GRATULUJEME ! ! !

Občanské záleţitosti
Rozloučili jsme se
s paní Annou Liškovou
Vážení pozůstalí
Přijměte upřímnou soustrast nad
ztrátou blízkého člověka.

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

Učíme děti chránit ţivotní prostředí
Sběr od ledna do října 2013
Pomerančová a mandarínková kůra: 184, 5 kg
Citronová kůra: 5,3 kg
Starý papír: 15 232 kg
Plastová víčka: 185 kg

Boţena Gavlasová
Miroslav Matěják
Alojzia Krišťáková
Cecilie Smečková
říjen

Milada Hrtusová
Antonín Baštinec

ZÁTORSKÉ RODINNÉ RECEPTY
V roce 1945 se v Zátoru sešli lidé z různých
koutů naší vlasti. A ti si s sebou přinesli i svoje
oblíbené recepty, které se v rodinách předávají. Pochlubte se
s nimi. Abych vám dodala odvahu, nabízím ten náš starý slezský
recept na bramborové placky se švestkami.
Postup: Brambory nastrouhejte jako na bramborové placky, slijte
přebytečnou vodu, osolte, přidejte polohrubou mouku a vajíčka.
Rozmíchejte a těsto nalijte do dobře sádlem vymazaného pekáče.
Na tenké těsto rozloţte vypeckované rozpůlené švestky, bohatě
pocukrujte a poklaďte plátky másla. Upečte do křupava. Dobrou
chuť.
Jenom na vás záleţí, jestli tato rubrika bude pokračovat.

Zpravodaj vychází pravidelně kaţdý sudý měsíc v posledním
týdnu ZDARMA.
Do 15. dne kaţdého sudého měsíce lze podávat návrhy na
příspěvky v tištěné podobě do kanceláře OÚ Zátor, nebo
elektronicky na e-mail: obec zator.cz, inzerce - po dohodě za
úplatu.
Informace o obci Zátor na www.zator.cz.
Zátorský zpravodaj vydává: OÚ Zátor, vychází: 1x za dva měsíce
redakční rada: Salome Sýkorová, Jana Kadlčíková
povoleno MK ČR pod ev. č. : E14440
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Z MINULOSTI 62/2013
„Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, ţivou pamětí, učitelkou
ţivota a poslem minulosti.“
Marcus Tullius Cicero
Škola byla dána do chodu 1. 9. 1948. Školní obvod tvořily
následující obce: Loučky, Zátor, Čaková, Brantice a Radim. Tyto
obce měly všechny předpoklady ke zřízení střední školy. Práce
s jejím zřízením nebyly jen tak lehkou věcí. Na popud okresního
školního inspektora Františka Marka si školu vzal na starost učitel
Josef Hrbáč. Osobně přesvědčil vedoucí činitele národních výborů
přiškolených obcí o důleţitosti zřízení a spolu s místními
národními výbory vypracoval vše, co pro zřízení školy bylo
poţadováno a dodal ONV v Krnově. Pro školu byla vybrána
budova (bývalý zámek), ta však potřebovala adaptaci. Povolení
k adaptaci vyřídila na ministerstvu techniky deputace z místního
národního výboru Louček, kterou tvořili Josef Hrbáč, Hedvika
Hrbáčová a Karel Tomek. Přestavba měla být provedena přes
prázdniny, ale začalo se s ní později, poněvadţ povolení přestavby
z ministerstva techniky se zdrţelo, a tak se mohlo započít
s adaptací aţ v srpnu 1948.
A nyní došlo k neméně důleţité práci. Obstarání nábytku pro
školu. Na nový nebylo ani pomyšlení, musel být vypůjčen
z různých
škol
krnovského okresu. Nejvíce
nábytku
a nejpotřebnějších školních pomůcek bylo dovezeno nákladním
autem z národní školy v Holčovicích. Nějaké lavice pro ţáky byly
vypůjčeny i z národních škol z Čakové a Louček. Byl to sice jiţ
nábytek velmi chatrný, ale byli rádi, ţe mají aspoň takový.
Nejnutnější bylo zařízeno. Ale objevila se nová překáţka. Školní
rok nastal a budova nebyla ještě přestavěna. Musely se hledat
náhradní místnosti pro umístění tříd. Tyto práce řídil jiţ učitel
Alois Kasalovský ze střední školy dívčí v Krnově, který byl
pověřen vedením správy školy a mimo něj byli ještě na škole
ustanoveni Hedvika Hrbáčová, Boţena Materková a Josef Hrbáč.
Na škole byly zřízeny tři třídy. Jedna byla umístěna v národní
škole, jedna v sokolovně a jedna v najaté v soukromé místnosti.
V říjnu byla jiţ taková zima, ţe nebylo moţno vyučovat
v nevytopené tělocvičně, a tak se i pro tuto třídu najala soukromá
místnost. Učilo se za velmi svízelných podmínek a byli rádi – děti
i učitelé – ţe 20. prosince mohli do přestavěné školy. Předem si
připravili nástěnné tabule a po přestěhování se dali do výzdoby,
aby si zpříjemnili pobyt ve škole.
Brzy po zahájení vyučování byla na škole vytvořena ţákovská
organizace, která se stala vydatným pomocníkem učitelů. Nová
doba si ţádala nové myšlení a vynalézání nových pracovních
forem. Ty měly urychlit výrobu a dát pracujícím více a lepších
produktů. Vyskytla se řada lidí, kteří toto vše uskutečňovali
v praxi. Byli to nejuvědomělejší z dělnických řad – úderníci. Je
přirozené, ţe škola nemohla stát stranou a pustila se také do
úderničení. Hledala nové cesty, jak zlepšit učitelskou práci a jak co
nejlépe přiblíţit učivo ţákům. Na Krnovsku vyrostlo průkopnické
hnutí na zlepšení školství na národní dívčí škole v Krnově. Tyto
krnovské učitele průkopníky následoval vzápětí celý učitelský sbor
naší školy. Charakteristickým znakem zlepšení vyučování byly
vzájemné hospitace. Učitelé se dohodli, ţe se budou při vyučování
vzájemně pravidelně navštěvovat, ţe si vymění zkušenosti a ţe se
nebudou bát kritiky a sebekritiky. Od rozhodnutí došlo k činu a
výsledky se dostavily. Kladné zhodnocení práce znalostí ţáků
provedli i krajští školní činitelé.
Od druhého pololetí školního roku 1948/49 byla věnována
pozornost i polytechnické výchově ţactva. Bylo zaţádáno o zřízení

zájmového textilního krouţku. Přihlásilo se do něj 15 dívek, které
dvě hodiny v týdnu pracovaly v místní textilní továrně. Dosáhlo se
dvojího. Získal se dorost pro textilní průmysl a děti se učily lásce
k manuální práci. V téţe době byl zřízen i recitační krouţek, který
škola přihlásila do STM. V soutěţi krouţek vyhrál okresní kolo ve
sborové recitaci a postoupil do krajského kola, kde se také velmi
čestně umístil. Ohromnou práci krouţek vykonal v místním
prostředí. Byl hlavním nositelem kulturního a osvětového dění
v obci po celou dobu svého trvání.
Mnohé obce školního obvodu jsou od školy dosti vzdálené, proto
se učitelé setkávali s těţkostmi při svolávání rodičů na schůze
SRPŠ. Učitelský sbor se proto rozhodl, ţe navštíví rodiče přímo
v jejich obcích a tam s nimi promluví o jejich dětech a o školských
potřebách. V druhém pololetí učitelé navštívili Zátor, Čakovou
a Brantice. Mimo toho se konaly schůzky v místě střední školy.
V roce 1949 se po celém okrese konala prověrka. Při ní se mělo
zjistit, jaký poměr má učitel ke škole a k ţactvu, vychovává-li děti
v socialistickém duchu, jak se mu práce daří, jak je zatíţen
mimoškolní prací. U nás se prověrka konala 30. března 1949
a bylo zjištěno, ţe všichni učitelé střední školy jsou odpovědně na
svém místě.
Naše lesní hospodářství potřebuje pomoci, protoţe se ještě
nevzpamatovalo z nacistického plundrování. Mnoho lesa bylo
vykáceno, ale nesváţeno. Všichni ţáci naší školy pomáhali ve
dnech 22. 4. – 29. 4. zacelovat utrpěné rány tím, ţe odpracovali
2 970 hodin a vysadili 28 660 stromků.
Ve školním roce 1948/49 probíhala v celém ostravském kraji
soutěţ středních škol o nejlepší budovatelskou školu. Naše škola
se také přihlásila do soutěţe, ačkoli si byli všichni vědomi, ţe
musí, s ohledem k ohromným nedostatkům, jeţ na škole byly,
napnout všechny síly, aby se ctí obstáli. Škola byla narychlo
adaptována, neměla nábytek, zařízení pro kabinety, kreslírny,
tělocvičny, školní kuchyň, zkrátka všechno, co střední škola má
mít. Ale byl tu pracovní a budovatelský elán u všech členů
učitelského sboru i ţákovského kolektivu, který způsobil, ţe se
škola umístila na druhém místě a získala druhou cenu. Učitelstvo
i ţactvo ukázalo, ţe i v krajně nepříznivých podmínkách jde
budovat a dosáhnout stanovených úkolů. Všichni učitelé dostali za
svou práci od KNV v Ostravě pochvalné dekrety a mimo to dostali
zdarma 14denní rekreaci. Ředitel školy Alois Kasalovský dostal
3týdenní rekreaci u moře v Polsku.
Souběţně s touto soutěţí probíhala na krnovském okrese soutěţ ve
výzdobě škol. V této soutěţi získala naše škola první cenu. Po celý
školní rok probíhala na škole soutěţ v prospěchu a chování, čistotě
a pořádku, v docházce a sběru odpadových surovin. Ţákům se za
jejich celoroční práci dostalo odměny. Byl to třídenní výlet do
Prahy, kde si ţáci prohlédli výstavu revolučních bojů a všechny
význačnější památky Prahy.
O prázdninách školního roku 1948/49 slouţila škola jako ubytovna
opavským dětem z národních škol. Pro školní rok 1949/50 byla
učitelka Hedvika Hrbáčová ustanovena na národní školu
v Loučkách, a tak ze starého sboru zůstal ředitel Kasalovský,
učitelka Boţena Materková a učitel Josef Hrbáč. Nově byli na
škole ustanoveni prof. František Kohoutek, prof. Danuše Kozlová
a prof. Miloslav Mačál.
Díky školní kronice jste mohli nahlédnout do prvního školního
roku na střední škole.
JK
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