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65 LET OD SLOUČENÍ LOUČEK A ZÁTORU!

Vážení spoluobčané
Blíží se doba dovolených a co hlavně,
prázdniny jsou na krku. Je tedy na místě popřát všem krásné léto a příjemné
strávení volných dnů a načerpání nových sil. A také je na čase připomenout všem školákům, že od nudy není
nutné ničit majetek, který jim nepatří.
Je třeba si věcí vážit a hledět zachovat
je i dalším generacím. Jsme obklopeni
krásnými věcmi a jen je musíme objeSLOVO STAROSTKY
vit a radovat se ze života. Přijala jsem
s radostí pozvání našich prvňáčků na Slavnost malých čtenářů.
Bylo krásné slunné odpoledne a děti s radostí předváděly nám
všem, co se za dobu svého krátkého působení ve škole naučily.
I přesto, že nejsem příznivcem moderních technologií, zaujala mě
práce s interaktivní tabulí. Dětem se stala opravdu škola hrou.
Musím říci, že byly všechny velmi pozorné, plynule četly, nedělaly
chyby a když, tak jen drobné. Využití tohoto média je pro výuku
velmi přínosné. Paní učitelka Brychtová měla hodinu perfektně
připravenou a bylo vidět, že ji děti mají rády a respektují ji. Protože zkrátka proto, že je milá, přívětivá a laskavá a to se vyplatí.
Pro mě jako nezúčastněného pozorovatele jsou moderní výukové
metody velmi důležité, ale co dá pedagog srdcem, je nepřenosné
a technikou nenahraditelné. Mé velké poděkování patří také paní
učitelce Jarmile Barešové za příkladnou starost a obětavost při
organizaci a realizaci zájezdu do Londýna. O této akci upřímně
nevím nic, ale velmi příznivé ohlasy od rodičů mě potěšily natolik,
že jsem využila příležitost touto cestou paní Jarmile poděkovat.
Jako každý rok využíváme prací VPP (veřejně prospěšné práce),
které jsou hrazeny ÚP. Obec je čistá, vykosená. Bohužel má radost
netrvala dlouho, protože opět nám někdo ukradl květiny od budovy kyselky a z parku. Tak jsme se rozhodli, že si na to posvítíme.
V parku jsme instalovali jeden stožár s veřejným osvětlením, který nás nevyšel draho. Využili jsme lampu, která stála ještě loni
u hlavního vchodu na hřbitov, kde je nyní osvětlení nové. A možná
budou i kamery.
Po dlouholetém úsilí se mi podařilo zajistit odbahnění Zátoráčku, který byl příčinou ničivé záplavy z roku 1996. Bohužel jsme
bláto odstranili zatím jen v jeho horní části. Práce byly ukončeny před vjezdem na vlakové nádraží. Zbývající část bude dle informací uklizena příští rok. Zaměstnanci obce budou jako každý
rok v letních měsících Zátoráček opět celý kosit. Velmi nám záleží
na tom, aby byla naše obec hezká a uklizená. Dnes Správa silnic
Moravskoslezského kraje čistila kanály na silnici III. třídy Zátor –
Lichnov. Seniorům Na vyhlídce jsme vysadili stromy. S potěšením
jsem vyslechla zprávu, že se vedení školy podařilo dosáhnout zřízení přípravné třídy a velkou radost mám z toho, že se ve školní
jídelně začne na podzim vařit pro cizí strávníky. Podrobnosti vám
sdělíme během prázdnin prostřednictvím letáků do vašich schránek. Těším se, že se s vámi uvidím během prázdnin na akcích,
na které vás všechny srdečně zveme. Tak tedy krásné léto.
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Salome Sýkorová, starostka obce

Zátorské
Eldorádo
na hřišti

více na str. 2 a 5

INFORMACE PRO VÁS
Zápis ze zastupitelstva
Zasedání ZO konané dne 20. 05. 2015 v 18.00 hod v sále KD. ZO
Zátor se sešlo v počtu 8. Zasedání vedla starostka obce Ing. Salome Sýkorová
ZO schvaluje
rozpočtové opatření č. 2: (pro 8, proti 0, zdržel se: 0)
241.000,– Kč
Příjmy:		
Výdaje:		
864.000,– Kč
Financování:
623.000,– Kč
Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 1 usnesení.
•• ZO schvaluje smlouvu o přistavení kontejnerů na bioodpad
firmou STAFI CZ s. r. o., Krnov. (pro 8, proti 0, zdržel se: 0)
•• ZO schvaluje odkoupení pozemků parc. č. 57 (376 m²) a parc.
č. 58 (2171 m²) obě v k. ú. Zátor, zapsané na LV 254 za částku
350,– Kč /m². (pro 8, proti 0, zdržel se: 0)
•• ZO schvaluje kupní smlouvu s Povodím Odry s.p. Schvalujeme prodej pozemku parc. č. 987/6, vzniklé oddělením parc.
č. 987/2, v k. ú. Loučky u Zátoru, obec Zátor, okres Bruntál,
kraj Moravskoslezský, zapsané na LV č. 229 o rozloze 24 m²
za cenu 3.440,– Kč. V rámci protipovodňových opatření. (pro
8, proti 0, zdržel se: 0)
•• ZO schvaluje záměru prodeje pozemku. parc. č. 511 o rozloze
84 m2 v k. ú. Zátor, obec Zátor, okres Bruntál, zapsané na LV
216 a jejímž vlastníkem je obec Zátor. Záměr za cenu znaleckého posudku včetně doprovodných nákladů. (pro 8, proti 0,
zdržel se: 0)
•• Schválení záměru prodeje pozemku. parc. č. 427 o rozloze
214 m2 v k. ú. Zátor, obec Zátor, okres Bruntál, zapsané na
LV 216 a jejímž vlastníkem je obec Zátor. Záměr za cenu znaleckého posudku včetně doprovodných nákladů. (pro 8, proti
0, zdržel se: 0)
•• ZO schvaluje výběr dodavatele svozové techniky v rámci
projektu „Doplnění separace a svozu bioodpadů v obci Zátor,
kterého doporučila hodnotící komise, firmu TECHNOCAR s.
r. o. Na Sádkách 1935, Kroměříž za částku 1.198.000,– Kč bez
DPH. (pro 8, proti 0, zdržel se: 0)
•• ZO schvaluje realizaci opravy bývalé hasičské zbrojnice čp.
93 Loučky na dvě garážová stání dle předložené projektové dokumentace. Jednu garáž k využití obce Zátor, druhou
pro JSDH Zátor. Schválení rozpočtu, výběru dodavatele prací
a realizaci v letošním roce. (pro 8, proti 0, zdržel se: 0)
•• Schválení realizace opravy bývalé vodárny v parku. na skladové prostory včetně letní třídy s možností využití ke kulturním účelům dle předložené projektové dokumentace. Schválení rozpočtu, výběru dodavatele prací a realizaci v závislosti
na vývoji ostatních akcí a investic, aby nebylo narušeno financování. (pro 8, proti 0, zdržel se: 0)
•• ZO schvaluje smlouvu o dílo s DESACON Zlín, s. r. o. na realizaci kompletní PD na projekt „Sběrný dvůr Zátor“ za částku
96.800,– Kč včetně DPH. (pro 8, proti 0, zdržel se: 0)
•• ZO schvaluje příspěvek na letní soustředění přípravky SK Zátor
ve výši 20.000,– Kč v Dolní Lipové. (pro 8, proti 0, zdržel se: 0)
ZO bere na vědomí:
•• opravu vlhkého zdiva v bytě na zdravotním středisku za
25.000,– Kč
•• přípravu na Zátorské léto
•• přípravu na Zátorské Eldorádo
•• příspěvek na činnost Policie ČR, příspěvek na dětský den
•• vývoj situace v soudním sporu Bismarck a ručitelský závazek
obce ve výši 2.000.000,– Kč
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PTÁTE SE, ODPOVÍDÁME
Proč se nekosí tráva před všemi domy?

Bohužel, všude to nejde, protože by se strunou ničila spodní část
dřevěného oplocení, což by nám občané mohli dát k úhradě. Proto
si musí vlastník pod svým plotem trávu vykosit sám.

Kdy bude slibované malé dětské hřiště v horním
Zátoru?

Jednáním o odkoupení pozemku byl pověřen pan místostarosta
Daniel Němec. Záleží na tom, kdy a jaké výsledky předloží. V okamžiku, kdy bude majetek převeden na list vlastnický obce, bude
hřiště v provozu nejpozději do dvou měsíců. Nápad vybudovat
podobné zařízení v horní části rozlehlé obce je výborný. Rodiče
s malými dětmi nebudou muset zajíždět až ke škole, ale pohodlně
si pohrají na novém dětském hřišti v blízkosti bydliště.

Jak to vypadá se sběrným dvorem?

Sběrný dvůr se už projektuje a v druhé polovině roku 2016 bude
občanům k dispozici.

Co se bude dít s garážemi naproti školy
a co s budovou bývalé sauny?
Obě totiž hyzdí jinak hezký střed obce.

Minulý týden jsem podepsala smlouvu o nákupu nákladního automobilu nosiče kontejneru IVECO, který doplní náš vozový park
a bude určen pro obsluhu sběrného dvora. Vozidlo bude parkovat
v budově bývalé hasičské zbrojnice, kterou letos v létě zrekonstruujeme. V současné době proběhne výběrové řízení na realizaci
opravy na garáže.
Bývalá sauna je v majetku soukromé osoby a obec bohužel nemá
vliv na realizaci takového investičního záměru. Jsem ráda, že se
po několika letech podařilo upravit pozemek vedle MŠ, a věřím, že
i střed obce bude jednou krásný.

Kdy budou hotovy práce na opravě kostela?
Kdy bude kolem hrobů pořádek?

Kostel Nejsvětější Trojice měl být hotov loni na podzim. Práce se
zdržují kvůli tomu, že omítka nebyla v pořádku a objevily se dohady
ohledně způsobu odvedení vlhkosti. Investorem je římskokatolická
církev a zodpovědným projektantem a zároveň stavebním dozorem
Ing. Karel Siuda, který je pověřen řízením celé stavby. Obec je pouze partnerem projektu, kdy hradí osvětlení hřbitova. Doufáme pevně, že slibovaný termín dokončení, letos na podzim, bude konečný. Obec požaduje uvedení hřbitova do původního stavu a úhradu
všech případných škod realizační firmou Ing. Pekárek Opava.

POZVÁNKY
Slavnosti ohňů

27. června 2015 – na základně Čmeláků (nad nádražím)
Program:
14 – 15 hodin:
Příprava ohně – soutěž tříčlenných týmů - dle vylosovaného druhu
na čas.
15 – 16 hodin:
Boj o oheň – velká bojová hra – soutěž tříčlenných týmů - přenos
ohně na nosítkách do cíle.
16 – 18 hodin:
Vaření v přírodě – soutěž rodinných týmů ve vaření v kotlíku Vámi
zvoleného pokrmu *polévka, guláš apod. Přihlaste se i Vy k tomuto
rodinnému klání?

květen - červen

18 – 20 hodin:
Vyhlášení výsledků, Slavnostní Oheň, opékání špekáčků, opékání hadů
(tábornický moučník), zpívání při kytaře, četba příběhů s ohnivou
tématikou.
20 – 21 hodin:
Bludičky – bojová hra na louce.
21 – 22 hodin:
Příprava loučí, průvod s loučemi od základny ke škole a památníku
I. a II. světové války.
22 hodina:
Pietní akt u památníku, zapálení vzpomínkového ohně, kladení
věnců, proslov, zpěv národních písní, recitace.
23 hodina:
Keltské ohně – mystika a symbolika v dávných dobách.
24 hodina:
Bengálský oheň, ukončení akce?
Přihlášky do soutěže rodinných týmů Vaření v přírodě na
telefon: 739 652 277 Kamil?
Těšíme se na Vás * Čmeláci, přijďte klidně jen na určitou
část programu.

Zátorské léto

28. června od 14.00 hod v parku (Běh zátorskými uličkami, svatba
k 65. výročí sloučení obcí, napěněná kávička u kyselky s prodejem
upomínkových lázeňských pohárků, hry v parku, čajovna, hudba
Funny Olomouc k tanci i poslechu, občerstvení, kočár s koňmi,
čtyřkolky a projížďky na koních paní Buchtové, pro děti vše zdarma).

Zátorské Eldorádo na hřišti

4. července – (den plný her pro děti a dospělé, dopoledne hasičská
soutěž, odpolední program pro děti – brontosauři, dinosauři, kolotoče zdarma, jízda na koních, parašutisté, zátorský výkvět muži
proti krásným zátorským ženám – utkání ve fotbale, ukázky hasičské a policejní techniky, ohňová show, ohňostroj, od 20 hodin zábava, hlavní skupina ABBA REVIVAL, organizace celé akce › obec
ve spolupráci se složkami SK Zátor, hasiči, ČČK, výtěžek celé akce
ve prospěch SK Zátor).
Pohárová soutěž mladých hasičů. Zveme všechny příznivce
hasičského sportu na 4. 7. 2015 v 9 hodin na fotbalové hřiště.
19. 7. 2015 se bude konat na fotbalovém hřišti II. ročník Memoriálu „Dědy Matějáka.“ Soutěžit budou družstva mužů a žen.
Plavání v kanále bude, ale zatím se neví kdy, jelikož počasí jest
nevyzpytatelné. Tak číhejte.

ZE ŽIVOTA OBCE
Májový
koncert
Měli jsme velké obavy.
Nádherné počasí svádělo k výletům a práci na
zahradě. Hokej mezi Kanadou a ČR zase sliboval
ohromné vzrušení. Navíc
jsme na žádost účinkujících museli upravit začátek, aby paní Tereza
Kavecká stačila dojet ze
Zátoru do Opavy na představení Mrazík. Ale obavy
se brzy rozplynuly. Sice
jsme ani tentokrát neobsadili kostel do posledního místečka, ale bylo nás
dost a koncert byl úžasný.
Nádherný vysoký soprán
operní pěvkyně Terezky Kavecké kostel zaplnil dokonale. Varhany pod
dovednými prsty MgA. Míčka předvedly všechno, co v nich je. Dobře
se nám poslouchalo, když nám je varhaník pochválil a vyzval nás, abychom na naše varhany byli pyšní a hleděli si jich.
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Hasičské soutěže

První víkend v květnu jsme uspořádali pro mladé hasiče víkendové soustředění, během kterého jsme se pilně připravovali na
II. kolo Hry Plamen, které se v tomto víkendu konalo. Mladší žáci
se umístili na 5. místě z 8 družstev, a starší žáci se umístili na
11. místě z 12 družstev. Také jsme nezapomněli na naše hokejisty
a pečlivě jim fandili Dále se naši mladí hasiči zúčastnili začátkem
června II. ročníku Memoriálu Jana Lišky v Krnově, kde se mladší
žáci umístili na krásném 1. místě z 8 družstev a starší žáci se též
nenechali zahanbit a vybojovali 4. místo z 9 družstev. Ještě jednou
moc gratulujeme!!! Družstvo mužů a žen se zúčastnilo v dubnu
Okrskového kola, které se konalo u nás v Zátoru. Muži se umístili
na 1. místě ze 7 družstev a ženy se umístily na 1. místě ze 4 družstev žen. Dále se naše družstva zúčastňují Hasičské ligy Praděd.

Daniel Moškoř, Jan Ondrušek, Vít Ondrušek, Radim Štýber, Tereza
Bieliková, Václav Bajtek

Společný výlet
Muži: Mika R., Nálepa M., Wysoglad J. ml., Šamaj Vojtěch)

Dne 31. 5. 2015 jsme se společně s ČČK zúčastnili zájezdu na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, po prohlídce elektrárny jsme navštívili Velké Losiny, kde si někteří zašli na termály
nebo navštívili velkolosinskou ruční papírnu.

Dospělí ženy: Nálepová K., Kucharská K., Miturová A., Šimíčková L., Matějáková Bára
Družstvo mužů
Břidličná - 5. místo z 25 družstev
Janovice - 28. místo z 32 družstev
Liptaň (noční soutěž) - 20. místo z 22 družstev
Milotice nad Opavou - 21.místo z 23 družstev
Družstvo žen
Břidličná - 4. místo z 10 družstev
Janovice - 7. místo z 15 družstev
Liptaň (noční soutěž) - 10.místo (poslední - nedařilo se)
Milotice n. Opavou - 5. místo z 8 družstev

Martin Wysoglad, Jan Ondrušek, Jan Theinert, Simona Červenková,
Tereza Bieliková, Jakub Krušina, Kristýna Kucharská, Štěpán Wysoglad, Mirek Kucharski, Radim Štýber, Tomáš a Jakub Zembičtí, Vít
Ondrušek- na fotce chybí Václav a Vítězslav Bajtkovi

Čarodějnice

A přišly k nám čarodějnice. A byl jich plný barák. Jako každý rok
nás nezapomněl navštívit první stupeň ZŠ se svými nezapomenutelnými čarodějnicemi, které dohlížejí na zdárný vývoj a výchovu
malých čarodějů a čarodějnic a přišli na úřad popřát nám hezkého
dne, abychom mohli zjistit, jak jim to všem sluší. Odměnili jsme je
zase deštíčkem bonbonů.
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Dětský den na Elektrárně
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KNIHOVNA

V sobotu 30. května se v hospůdce na Elektrárně uskutečnil již
druhý ročník dětského dne s názvem Pohádkový les. Pohádkové

Provozní doba
knihovny:
pondělí a pátek
od 14 do 17 hodin.

postavy si pro děti připravily stanoviště se sportovními i znalostními disciplínami, za které dostaly spoustu odměn. Sbor dobrovolných hasičů Zátor přistavil hasičské auto, které si děti mohly
prozkoumat. V průběhu celého odpoledne byl pro děti připraven
doprovodný program jako projížďka na konících, skotačení na
trampolíně, bludiště, bungee running a malování na obličej. Počasí nám přálo a malá sprška vody, která spadla, neodradila více jak
200 spokojených dětí a jejich rodičů.
V podvečer nám
dobrovolníci
pomohli skácet májku,
kterou jsme po celý
měsíc bedlivě střežili. Vstup a veškeré
atrakce byli zdarma
a připraveno bylo i lahodné občerstvení.
Večer pokračoval diskotékou pro dospělé
pod širým nebem.
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří
akci navštívili a rozhodli se uspořádat dobrovolnou finanční sbírku na pořízení nové trampolíny pro děti, jelikož ta nynější již dosluhuje. Z loňského výtěžku dobrovolných příspěvků byla pořízena
skluzavka, která již dětem slouží k jejich radovánkám.
Pořadatelé rovněž děkují všem sponzorům a dobrovolníkům, bez
nichž by tuto akci nebylo možno uskutečnit.
V průběhu prázdnin pro Vás připravíme tradiční plavecké závody.
O přesném termínu budete včas informování v hospůdce nebo na
facebookových stránkách.
Děkujeme za účast
„Štamgasti kanálu“

OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme dobré
zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.
Gromnicová Věra
Lantová Anna
Židková Jana
Daníček Miroslav

Rozloučili jsme se
Jaroslav Lant
Alois Vítek
Vlastimil Vysoglad
Vážení pozůstalí,
přijměte upřímnou soustrast
nad ztrátou blízkého člověka.

Miková Zdeňka
Matějáková Marie
Brychtová Eliška

Čekají na vás tyto nové knihy pro děti i dospělé.
Vavřík Jan, Kolotoč strachu (B-beletrie pro dospělé)
Patterson James, Dvanácté zlo (B)
Patterson James, Dokonalá iluze (B)
Clark Mary Higgins, Nikdy není pozdě (B)
Roberts Nora, Modré z nebe (B)
Šmikmátorová P., Nové vánoční nápady (N- naučná literatura pro
dospělé)
Sedláčková Jana, Letem módním světem (MN – naučná literatura
pro mládež)
Wood Barbara, Bílá žena (B)
Dvořáková Zora, Bez tebe neodejdu (B)
Huseinovič K., Dobrodružství (M-mládež)
Roe Graeme, Nebezpečný outsider (B)
Do konce října si můžete půjčovat také z nového výměnného fondu.
Pavlína Kadlčíková, knihovnice

Genetická metoda čtení po roce
Na začátku školního roku jsme vám zprostředkovali informaci
o nové metodě čtení v naší škole. Protože prázdniny jsou za dveřmi, zajímalo nás, jaké jsou výsledky. Požádali jsme o zhodnocení
Mgr. Ivanu Brychtovou. Děkujeme. JK
Uběhl jeden školní rok a mohu tedy hodnotit klady a zápory genetické metody čtení, podle které se poprvé učili číst prvňáčci naší
školy. Velkou výhodou je podle mne to, že již od počátku děti rozumí tomu, co čtou. Velký důraz se klade na rozvoj sluchového
vnímání dětí. Přes počáteční obtíže u některých žáků se častým
opakováním a „hrou na roboty“ podařilo tyto problémy odstranit
a všichni žáci dokázali spojovat písmenka ve slova. Samozřejmě,
že jsou mezi žáky rozdíly v úrovni čtení. Tyto rozdíly by ale byly
při použití jakékoli metody. Žádná metoda není ta nej, každá má
nějaké mínusy. Velkým kladem genetické metody je dostatek času
na rozcvičení ruky, protože psát perem do písanky žáci začínají až
v druhém pololetí. S jejich písmem jsem velmi spokojená. Uvidíme,
jak se bude dařit čtení a psaní prvňáčkům v dalším školním roce.
Doufám, že alespoň tak, jako těm, co svůj první rok ve škole právě
končí.
Ivana Brychtová, učitelka 1. třídy

Pasování na školáky
Tak se jmenovalo slavnostní odpoledne pořádané 15. 6. 2015 v sále
OÚ v Zátoru. Odpoledne bylo určené dětem MŠ, které v září 2015
poprvé usednou do lavic základní školy.
Prezentace připravených písní a říkanek všechny utvrdilo v tom,
že tyto děti se již zvládnou představit, samy odříkají několik veršů
a zvládnou písničky s pohybem.
V závěru odpoledne byl každý PŘEDŠKOLÁK pasovaný na ŠKOLÁKA, odnesl si tričko se znakem MŠ, pamětní list a společně si děti
připily na úspěchy v prvním školním roce.
…a které děti jdou do první třídy?
Barešová L., Cimbál T., Číž M., Gebauer D., Hečková A., Hendrichová B., Holubová G., Koloničná A., Koschatzká M., Kuchta T.,
Kuliha J., Kunášková K., Kutlák J., Melčáková M., Mičlo S., Mlýnek M., Natov Š., Neckářová M., Přikryl A., Repková M., Štefelová V., Zacpal D.,
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem rodičům za spolupráci
s MŠ po celou dobu docházky jejich dětí a popřát jim spoustu nezapomenutelných zážitků s dětmi během letních prázdnin.
zaměstnanci mateřské školy

ZÁTORSKÝ zpravodaj
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OBEC ZÁTOR

ELDORÁDO

12. ZÁTORSKÉ
4.7. 2015 - SOBOTA

DEN PLNÝ HER PRO DĚTI
I DOSPĚLÉ

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ ZÁTOR
Dopolední program – od 9.00 hod.
Pohárová soutěž mladých 6 – 15 let, hasičská
soutěž
Odpolední program – od 14.00 hod.
Hry pro děti, kolotoče, aquazorbing,
aquaroller, vodní fotbal, segway, kolotoče
V průběhu odpoledne seskoky padákem

PROGRAM:

Od 17.00 hod, fotbalové utkání zátorský výkvět
muži proti krásným ženám
Večer - zábava, živá hudba
od 20.00 hod. ABBA revival
od 21.00 hod. JaRadRom, rock and rollové trio
od cca 22.30 - diskotéka

14:45 - 18:00 hod. - ukázky hasičské a policejní techniky
15:00 - 17:00 hod. - program pro děti dinosauři a hry
Odpoledne je pojato velmi volně, za jednotlivé časové
rozložení programu neručíme!!

Po setmění ohňová show
zakončená ohňostrojem
Bohaté občerstvení zajištěno
Vstupné 50,- Kč, děti zdarma
Srdečně zvou pořadatelé

OBEC ZÁTOR

FUN - Line
leisure in emotions

AGENTURA
MARTIN
HRADEČNÝ

SK ZÁTOR

JSDH ZÁTOR
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Sportovní akce naší školy
v tomto školním roce

ZÁTORSKÝ zpravodaj

květen - červen

byli odměněni diplomem a medailí.

září

Dne 4.- 6. září 2014 se naše škola zúčastnila 5. ročníku RF OVOV.
Do tohoto finále postoupila Kamila Dolejšová, Iva Štechová, Natálie Váňová, Veronika Fabiánová, Eva Hradečná a Jan Štefela.

Dne 6. 10. 2014 se na naší škole konal již 10. ročník sportovní akce
KROSBOJ.
Cyklisté oddílu TJ Loučka se zúčastnili několika cyklokrosových
závodů, a to v Krnově, Vrbně pod Pradědem a Uničově.
Krnov- Cvilín: Jakub Ulman 2., Tobiáš Stříž 3., Matyáš Stříž 3.,
Josef Ulman 4., Jan Štefela 4.

Odnesli jsme si nezapomenutelné zážitky!!!
Zahájil se 3. ročník celoroční soutěže Borec cup, a to duatlonem,
který proběhl na fotbalovém hřišti. Ve svých kategoriích zvítězili:
Jan Štefela, David Špok, Natálie Váňová, Klára Havířová.

říjen
1. 10. se v Břidličné konalo okresní kolo v přespolním běhu. Z naší
školy se této soutěže zúčastnilo 25 žáků různých věkových kategorií. Mladším a starším dívkám se podařilo vybojovat krásná druhá
místa. Starší dívky Alžběta Miturová, Anna Vinzenzová a Kamila
Dolejšová postoupily do krajského kola, kde dokázaly, že Zátoráci
běhat umí!

Dne 21. 10. 2014 se konal v ateliéru ZŠ Zátor turnaj ve stolním
tenisu. Žáci byli rozděleni na kategorii 6. - 7. třída a 8. - 9. třída.
Celkem se zúčastnilo 27 hráčů. V mladší kategorii získala 1. místo
Pavlína Repková, 2. místo obsadil David Panáček a 3. místo Jakub
Bryndač. Ve starší kategorii získal 1. místo Michal Lant, 2. místo
Jan Hradečný a 3. místo obsadil Tomáš Bielik.

listopad
Dne 3. října si přišli žáci 1. stupně společně se Základní školou
Brantice poměřit své síly v terénním běhu s názvem Zátorský kros.
Akce se konala v okolí hospody U Kanálu. Všichni vítězní závodníci

V tělocvičně proběhl 2. závod Borec cupu- „Opičí dráha“. V jednotlivých kategoriích zvítězili: Iva Štechová, Ladislav Zelinka, Iveta
Tkáčová, Jan Ďurica, Pavlína Repková, Adam Glac.

květen - červen
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Nejlepší kešaři naší školy se zúčastnili soutěže „Najdi si svou kešku“, která proběhla 6. 11. 2014 v Opavě v městském parku. Z 35
zúčastněných týmů zvítězilo zátorské družstvo KAKAO ve složení
Jan Hradečný, Dan Hájek, Radim Minar, Michal Lant, Adam Fajtl.

prosinec
Závody ve šplhu opět úspěšné!!! I přes obrovskou konkurenci jsme
vybojovali dílčí úspěchy: V družstvech: dívky A - 3. místo, dívky B
- 2. místo, chlapci A - 5. místo, chlapci B - 6. místo. V jednotlivcích
byla nejúspěšnější Klára Pecháčková - 3. místo.

duben
Dalším závodem Borec cupu byl „Biatlon“. Běhalo se, střílelo šipkami na terč. Vítězi se stali: Daniel Hájek, Mirek Kucharski, Jakub
Ulman, Natálie Váňová, Adina Daňková.
Koncem dubna proběhla v Krnově soutěž pro I. stupeň ZŠ „Štafetový běh“.
Další tradiční prosincovou akcí, které se účastníme, je „Krnovská
laťka“, čili závody ve skoku do výšky. Nejlepším naším skokanem
byl Honza Štefela, který zvítězil výkonem 168 cm.
Těsně před Vánoci jsme se zúčastnili „Pětiboje tří“, který proběhl
v Lichnově. Naši žáci si z Lichnova odnesli řadu výborných umístění.
V rámci Borec cupu proběhl „Trefaboj“. Zvítězili: Alžběta Minarčíková, Ladislav Zelinka, Karolína Konvičková, Václav Bajtek, Barbora Hudečková.

leden
Pokračuje Borec cup, tentokrát závod v běhu na lyžích. Vítězi jednotlivých kategorií se stali: Jan Štefela, Klára Pecháčková, Roman
Bernát, Zuzana Lantová, Adam Glac.

únor
V opravdu velkém
stylu
proběhla
18. února na naší
škole soutěž „Zátorský
pětiboj“.
Nejlepší sportovci z Rýmařova,
Lichnova a Zátoru si změřili své
síly ve shybech,
leh- sedech, švihadle, trojskoku
a driblingu. Velká pochvala patří
nejen našim sportovcům, kteří vybojovali spoustu medailí, ale
také organizátorům a pomocníkům z 9. třídy, kteří prokázali obrovskou ochotu a zodpovědnost.
Konal se 4. závod Borec cupu, tentokrát šlo o to, kdo vyběhne nejrychleji všechny schody v naší škole. Vítězové svých kategorií: Michal Lant, Klára Pecháčková, Mirek Kucharski, Pavlína Repková,
Karolína Konvičková, Tobiáš Stříž.

březen
V tomto měsíci se sportovalo hlavně na horách, neboť žáci 7. tříd
absolvovali lyžařský kurz na chatě Švýcárna, a zároveň všechny
třídy vyjely na jednodenní výlet na běžkách zdolat nejvyšší horu
Jeseníků.
27. března se konalo okresní kolo ve volejbale. Volejbalistky naší
školy si vedly skvěle a přes obrovskou konkurenci v turnaji získaly
úžasné 3. místo.

květen
V květnových svátcích proběhl další Borec cup, tentokrát soutěž
v bowlingu na dráze v Lichnově. Zvítězili: Michal Lant, David
Špok, Martin Panáček, Zuzana Lantová, Eva Hradečná. Proběhlo
také soustředění na nadcházející okresní kolo OVOV.
V rámci tréninku na
okresní kolo OVOV
jsme se 7. 5. zúčastnili
„Rýmařovského
pětiboje“. V silné konkurenci jsme obstáli
a ujistili se, že se na
okrese
neztratíme
a do krajského kola
postoupíme.
Náš předpoklad se splnil a z osmi zúčastněných škol postoupilo
družstvo Zátor (I. Štechová, K. Dolejšová, S. Urbánková, E. Hradečná, J. Štefela, R. Němec, D. Petr, M. Hejsek) do krajského kola
z 2. místa. Navíc postoupili 4 jednotlivci (M. Lant, M. Stříž, P. Repková, I. Tkáčová).
Ve velkém oslabení,
neboť
velká část sportovců odcestovala
poznávat
Londýn,
jsme
se zúčastnili atletické soutěže
družstev „Pohár

ZÁTORSKÝ zpravodaj
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rozhlasu“, která se každoročně koná v Krnově. Družstvo starších
dívek (E. Zdráhalová, D. Zedníková, A. Miturová, E. Němcová, K.
Dolejšová, K. Pecháčková, I. Štechová, A.-M. Vinzenzová) se umístilo na 3. místě a postupují tak do atletického čtyřboje, který se
bude konat 22. 5.
Jan Štefela zvítězil ve skoku vysokém a na 1500 m doběhl 3. Další
úspěch zaznamenala Kamila Dolejšová, která doběhla rovněž na 3.
místě. Iva Štechová, která se umístila na 2. místě v běhu na 60 m
a na 3. místě ve skoku vysokém a Roman Němec, který se umístil
na 2. místě ve skoku dalekém.
Na atletickém čtyřboji se naše žákyně, které postoupily z poháru
rozhlasu, umístily na 2. místě.
Cyklisté TJ Loučky se zúčastnili řady závodů:
„O cenu Krnova“, jehož trať vedla také přes Zátor: Jan Štefela 3.,
Matyáš Stříž 3., Zuzana Lantová 1., David Špok 5., Josef Ulman 6.,
Roman Bernát 7.
mistrovství kraje ve Stonavě: Jan Štefela 5., Matyáš Stříž 5, Josef
Ulman 7.
Do vrchu Bahenec: Jan Štefela 2.
Bohumínské časovky : Zuzana Lantová 2., Jan Štefela 1., Pepa Ulman 4.
seriálu „Vrbenský dráček“: několik výborných umístění, výborně
si vede Pepa Ulman, prozatím si drží 2. místo.

květen - červen

pravovali. 27 459 bodů, které naše družstvo získalo, s přehledem
stačilo na postup do republikového finále v Praze, které se uskuteční 11.-12. září. O postup se zasloužili tito borci: Jan Štefela, Roman Němec, David Petr, Matěj Hejsek, Iva Štechová, Eva Hradečná, Sabina Urbánková, Kamila Dolejšová. V kraji zabodovali také
jednotlivci Iveta Tkáčová a Eva Hradečná. Obě obsadily 2. místo.
12. června pořádala naše
škola atletické závody pro
1. stupeň. Tohoto závodu se
zúčastnila ZŠ Zátor, ZŠ Janáčkova Krnov, ZŠ Brantice a ZŠ Lichnov. Díky všem
pořadatelům a pomoci deváťáků vše proběhlo nadstandardně. Závody byly
opravdu velkolepé- hudba,
medaile, diplomy, pamětní perníkové medaile pro každého účastníka, k tomu super počasí a nálada.
Proběhl další závod Borec cupu- cyklokros. Trať závodu byla postavena v parku u školy a nejrychleji ji na kole projeli: Jan Štefela,
Matyáš Stříž, Eva Hradečná, Martin Panáček a Veronika Kořínková.

červen
2. června proběhly v Krnově dětské cyklistické závody. Naši vyhráli, co se dalo: Zuzana Lantová 1., David Špok 1., Jan Štefela 1.,
Tobiáš Stříž 1., Roman Bernát 2.
Pro všechny příznivce sportu, florbalu zvláště, se perfektně vydařila beseda s českými reprezentanty ve florbalu a zároveň hráči
působícími
ve Švédsku
Milanem
To m a š í k e m
a Martinem
Tokošem.
11.
června
se v Havířově konalo
krajské kolo
OVOV,
na
které jsme se
pečlivě přidiamant

Tkáčová Iveta
Stříž Matyáš
Bernát Roman
Repková Pavlína
Hradečná Eva
Urbánková Sabina
Dolejšová Kamila
Štechová Iva

gold

4.
5.
6.
6.
7.B
7.B
8.
8.

Lantová Zuzana
Špok David
Petr David
Štefela Jan
Váňová Natálie

Celoročně žáci vylepšují své rekordy v deseti disciplínách OVOV.
Za body, které se jim podaří získat dostávají odznaky a výsledky
se také posílají do Prahy ke zpracování a vyhodnocení k postupu
do republikového finále. Jak cenné odznaky se nejlepším našim
„ovovákům“ podařilo získat, uvádí tabulka:

silver

3.
6.
7.A
8.
9.

Ulman Josef
Poledňáková Klára
Zelinka Ladislav
Pecháčková Nikola
Houžva Tomáš
Němec Roman
Procházková Karolína
Ďurica Jan
Lorišová Aneta
Pecháčková Klára
Lant Michal

bronze

5.
6.
6.
6.
7.A
7.A
7.A
8.
8.
8.
9.

Bajtek Václav
Lorencová Sabina
Štýberová Zuzana
Kolderová Alena
Opěla Lukáš
Panáček David
Wysoglad Štěpán
Rychtařík Daniel
Chovančík Šimon
Melčák Radek
Procházková Kristýna

bronze

3.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
7.A
7.A

Bryndač Jakub
Havířová Lucie
Hejsek Matěj
Huser Michal
Chudoba Radek
Bílková Veronika
Polášková Monika
Vávrová Kristýna
Vinzenzová Anna
Hradečný Jan

7.B
7.B
7.B
7.B
7.B
8.
8.
8.
8.
9.

Za veškeré sportovní úspěchy vděčíme pečlivě trénujícím žákům, jejich trenérům, vedení ZŠ, a také přilehlým obcím, které
sport na naší škole finančně podporují.
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