ZÁTORSKÝ zpravodaj

74/2015

září - říjen
V ROCE 2015 UPLYNE

65 LET OD SLOUČENÍ LOUČEK A ZÁTORU!

Vážení spoluobčané
Horké dny už máme za sebou
a před námi je nádherný podzim,
jako z pohádky. Věřím, že jste si
léta užili a máte na ně ty nejkrásnější vzpomínky. Pro lesní a vodní
hospodářství to byla ovšem úplná
kalamita. Rychle ubývá spodních
SLOVO STAROSTKY
vod, některé studny zůstaly bez ní
úplně a v lesích, kde převažuje smrková monokultura, vypukla kůrovcová kalamita. Mnoho nových i několikaletých
sazenic nám uschlo. Pohled na naše lesy je po letošním létě
opravdu smutný.
Ale nemám pro Vás jen špatné zprávy. Od 1. října je otevřená školní jídelna i pro cizí strávníky. Pětiletá doba udržitelnosti projektu skončila a mně nezbývá jen popřát, aby Vám
chutnalo a byli jste se službami spokojeni.
Dále se nám podařilo ještě letos zrealizovat projekt odvodnění a odstranění vlhkosti budovy bývalého kina. Do jedné
ulice, za zdravotním střediskem, jsme instalovali nové led
osvětlení včetně kabeláže. Tato trasa byla dle vyjádření
odborníka nejhorší. Postupně budeme pokračovat v dalších
ulicích. Výstavba dětského hřiště může začít. Práce jsou zadány, pozemek bude vytyčen během příštího týdne. Dále už
máme nosič kontejnerů IVECO, který bude sloužit pro potřeby sběrného dvora. Ten je ve fázi přípravy. Kulturní záležitosti obce bude koordinovat slečna Jiřina Míčková, která
bude společně s námi spoluvytvářet kulturní projekty. Jsem
ráda, že budu spolupracovat s mladými lidmi, o kterých
vím, že dají naší kultuře novou tvář. Nové dotační období
2016 - 2020 se začíná pomalu rozjíždět. Bohužel je mnohem
administrativně náročnější a projekty budeme muset pečlivě zvažovat, protože podmínky jsou velmi tvrdé. Přála bych
si, aby se ještě více zlepšila vazba na Vás na občany, abychom věděli, které projekty chcete realizovat. Zajímá mě,
jakou atrakci byste uvítali místo dosavadního ohňostroje
na začátku adventu. Pište, volejte, vzkažte, zastavte se. Těšíme se na vás a vaše nápady.
Salome Sýkorová
starostka obce

INFORMACE PRO VÁS
Důležité upozornění
Upozornění pro občany - výměna průkazů
Lidé mají na výměnu průkazů OZP už jen tři měsíce. Do
31. 12. 2015 mají čas držitelé dočasných průkazů osoby se
zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod na to, aby si zajistili jejich výměnu za nový průkaz OZP.
V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu
vyplývají. Výměnu průkazů provádí Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Krnov, Šmeralova 3, 794 01 Krnov. (boční vchod – bezbariérový přístup)

Hromada u parkoviště

Podzimní pohled na Zátor je nádherný. I vlakové nádraží je
uklizené, na autobusových zastávkách je jakžtakž pořádek.
Proto mě zarazilo, že někdo má to svědomí vyvézt odpad ze
zahrádky přímo na parkoviště u hřbitova. Je to evidentní neúcta k živým i mrtvým. Hodnocení nechám na každém z vás.
Prosíme všechny zájmové organizace podporované
obcí, aby podávaly pravidelně vždy před uzávěrkou
zpravodaje (nejpozději do 10. dne sudého měsíce)
zprávy o své činnosti včetně fotografické přílohy.
Děkujeme za vaše příspěvky a prosíme, abyste
posílali fotky v kvalitě minimálně 1600x1200 bodů
(A6/300dpi). Sami laskavě vyberte ty fotografie, které
chcete vytisknout, a doplňte je názvem. Vy sami přece
nejlépe víte, co chcete ukázat a čím se chcete pochlubit.
Dále vás žádáme o příspěvky do obecní kroniky.
Sami víte, jak těžce sháníte informace o činnosti vaší
organizace v minulosti. A přitom je to tak jednoduché.
V kronice může být jen to, co nám o své práci dodáte.
Děkujeme
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Jedlé kaštany
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ný pohled se mi naskytl při kontrole obecních porostů. Jak
uvádí náš OLH (odborný lesní hospodář) Ing. Hynek Hájek,
spousta sazenic i starších 3 let uhynula a s kůrovcem bojujeme statečně, ale bohužel nahodilá těžba je mnohem vyšší,
než byly naše představy a plány. Trh je přesycený a výkupní
ceny nízké.

Kdy se začne se stavbou hřiště za
školou?

Kluci, nebojte se, přes zimu se nachystají plány a na jaře to
bude všechno hotové.

POZVÁNKY
Z fotografie je patrné, že práce, kterou odvedli Čmeláci,
nepřišla vniveč, jelikož jedlé kaštany již nesou úrodu.

Biskup v Zátoru

Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem byl 30. 5. 1996
jmenován papežem Janem Pavlem II. prvním sídelním biskupem ostravsko-opavské diecéze. Při návštěvě v Zátoru
se chtěl potkat s mladými i starými, s věřícími i ostatními
občany. Zejména jeho návštěva v základní škole se moc podařila. Beseda s deváťáky a osmáky byla velmi příjemná
a vtiskla celému dni příjemnou atmosféru.

PTÁTE SE, ODPOVÍDÁME
Má už obec auto?

Z dotačních prostředků má již obec zakoupené auto IVECO
3, 5 t, které bude sloužit na svoz bioodpadu v obci. Zároveň
k němu byly zakoupeny 3 kontejnery, které v průběhu listopadu rozmístíme. Věřím, že auto bude sloužit a přispěje
k vylepšení systému odpadového hospodářství v obci.

Jak to vypadá s našimi lesy po tak
horkém a suchém létě.

Letošní sucho bylo největší za posledních 60 let a mělo za
následek devastaci smrkových porostů v naší oblasti. Kůrovec, jak sami můžete vidět, ničí ve velkém naše lesy a bude
to otázka několika let a zalesněné kopce budou holé. Smut-

Vernisáž – vzpomínka na pana
Jaroslava Skřivánka
Všechny vás srdečně zveme na vernisáž obrazů pana Jaroslava Skřivánka, jehož výročí narození si v tento den připomeneme. Pan Skřivánek nám dlouhá léta přinášel radost
nejen specifickým humorem, ale i překrásnými malbami
zátorské krajiny, zátiší a vtipnými kresbičkami. Vzpomínáme na něj jako na oblíbeného učitele, místního umělce,
místostarostu a starostu naší obce. Vernisáž se uskuteční
v neděli 1. listopadu v 15 hodin v sále KD. Účastníci si budou moci zakoupit nástěnný kalendář s jeho pracemi, shlédnout malé vystoupení ZUŠ a při malém občerstvení si prohlédnout jeho práce. Bude to vhodná příležitost popovídat
si s přáteli a užít příjemné nedělní odpoledne tak, jak to měl
pan Skřivánek rád. Účast na vernisáži přislíbila také Mgr.
Lucie Jindrák Skřivánková, akademická malířka, vnučka
pana Skřivánka. Inspiraci pro svou tvorbu čerpá z cest po
světě, které podnikla. Každá ji nějak ovlivnila. Nejsilněji na
ni zapůsobily dva protipóly Skandinávie a Jižní Amerika.
Dosud ji nejvíc ovlivnila Brazílie.

Žehnání hrobů
V pátek 6. listopadu 2015 v 17:30 se koná pobožnost žehnání hrobů. Po společné modlitbě za zemřelé na hřbitově pak
kněz obejde celý hřbitov. Kdo chce, může si nechat místo
odpočinku svých blízkých zesnulých požehnat.
Vzpomínáme na své blízké, měli jsme je rádi, chováme
k nim velkou úctu a jsem rádi, že byli mezi námi. Žehnání
hrobů se koná v Zátoru již potřetí a je o ně mezi lidmi čím
dál větší zájem.

Klavírní koncert
Zveme vás na 5. 12. 2015 v 17. 00 hod. do Základní školy Zátor na koncert klavírního virtuoza Luca Gulca.
Klavírista a skladatel Luca Gualco pochází z italského Janova. Vystudoval konzervatoř J. Verdiho v Turíně obor klavír.
V 90. letech byl na stáži na AMU v Praze. Spolupracoval
a koncertoval s Pražskými madrigalisty. V současné době
žije a pracuje v Opavě (korepetitor ve Slezském divadle),
kde se stal v květnu roku 2014 patronem dětí ZŠ Havlíčko-
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va Opava (děti nevidomé, slabozraké a děti s vadami řeči).
Navázal spolupráci s Nadačním fondem Českého rozhlasu
Světluška. Luca Gualco nyní na svých koncertech uvádí
vlastní romantické klavírní skladby. Jeho motto zní: „Chci,
aby moje hudba lidi obohatila.“ Tuto mimořádnou příležitost setkat se s umělcem mimořádných kvalit nám zprostředkoval ředitel ZUŠ s. r. o. Krnov PaedDr. Drahomír Malovaný. Mám radost, že můžeme našim občanům představit
klavíristu evropského formátu. Bude to pro nás pro všechny nevšední zážitek. Děkuji vedení školy, že nám zapůjčí
pro tyto účely ateliér.
Pro zájemce nabízíme odkaz na web:
www.polar.cz/zpravy/opavsko/opava/18034/luca-gualco-klavirista-a-skladatel-koncertuje-v-opave
www.youtube.com/watch?v=at5bd5UTANs

Úpravy v kostele
Před několika lety jen
málokdo věřil, že se
podaří opravit náš kostel
včetně jeho okolí. A přece
se loni na půlnoční
setkalo tolik mladých
lidí s velmi dobrým pocitem, že oni sami velkou
měrou přispěli svou prací při úklidu, stěhování
a konečných úpravách.
Celý advent se dobrovolníci scházeli v kostele,
abychom mohli Vánoce
oslavit společně v novém.
A teď vás prosíme o pomoc znovu. Celková akce
se chýlí k závěru a je třeba podle projektu provést
poslední úpravy a instalace. Bez vaší ochoty a šikovných
rukou se nám to nepodaří.

Pozvánka do místní knihovny
Večery se prodlužují. Jak
je naplníte? Máme pro vás
tip. Nenechávejte děti sedět
jen u počítače. Pošlete je do
knihovny. A víte co? Přijďte
raději s nimi.
Naše knihovna je velmi
dobře vybavená a pravidelně doplňovaná kvalitními
novinkami. Několikrát do roka dostáváme výměnné soubory z Knihovnického centra v Bruntále. Můžete si objednat
a vypůjčit knihu podle vašeho přání. Přijďte, budete mít
přehled a ještě ušetříte peníze.
Co nabízíme?
Keleová-Vasilková: Dva životy, Manželky, Kouzlo všednosti
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Patterson James: Neznámý soupeř
Läckbergová Cammila: Krotitel
Kepler Lars: Písečný muž
Pospíšilová Zuzana: Vynálezce Tadeáš, Detektivové a falešní stěhováci
Calonita Jen: Léto, jak má být
Regály jsou plné. Určitě si vyberete. Těšíme se na vás.
Kdy můžete přijít?
pondělí a pátek od 14 do 17 hodin

Podzimní svátky
Když se vše v světě mění, ani my sami nezůstaneme bez
proměny. Nové události nás nutí častěji přemýšlet nad
smyslem života, nad tím, co nás čeká a co my sami můžeme udělat. Ještě mezi námi žijí pamětníci změn, ke kterým
došlo v letech 1945 a 1946 v naší oblasti. Tehdy se v pohraničí vyměnilo obyvatelstvo. My dnes už možná při pohledu
na televizní obrazovku více rozumíme pocitům těch, kdo
tehdy s obavami sledovali příjezd osídlenců do Louček a Zátoru. Co se změnilo? My, kdo jsme se narodili o něco později, jsme to ani nezaznamenali. Jsme tu doma. Začalo se tu
mluvit česky a lidé si přinesli ze svých domovů jiný způsob
života. Postupně se vyprázdnily kostely. Kdo ještě poprosí
o požehnání, když začíná novou práci? Ti, kteří přicházejí
dnes, to vidí jinak. Mluvíme o hodnotách, na kterých stojí
naše civilizace. Co nás opravdu spojuje? Přijměte nabídku
podzimních svátků a tradic jako zábavu i jako inspiraci pro
společný život vesnice.

Dušičky
Pod tímto názvem se dnes skrývají dva svátky, svátek
Všech svatých a Památka všech zemřelých. V těchto
křesťanských svátcích své stopy zanechala pochopitelně
i lidová víra našich předků, protože všechny kultury lidské
civilizace od těch nejstarších až po současné se zabývaly
otázkou konce života a další existence člověka po smrti.
Zpočátku křesťané vzpomínali na zesnulé v rodinném kruhu. Poprvé se veřejná oslava uskutečnila koncem 10. století
ve francouzském benediktinském klášteře v Cluny. Odtud
se svátek rozšířil do dalších zemí a ve 14. století zdomácněl
i v Římě. Od roku 1915, kdy v 1. světové válce zahynulo vel-
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ké množství lidí, mohou kněží v tento den celebrovat 3 mše.
Lidové představy o duších zemřelých byly směsicí křesťanského učení a pohanských rituálů. Podle lidové víry vystupují v předvečer svátku duše z očistce, aby si alespoň na
jednu noc odpočinuly od muk. S tím souvisí i řada pověrečných praktik, které směřovaly k ulehčení jejich údělu. Lidé
připravovali studené mléko, které ochlazuje, lampy plnili
máslem, aby si jím mohly dušičky ošetřit spáleniny. Hlavně
však lidé navštěvovali hřbitovy a hroby svých zemřelých
zdobili květinami, věnci a svíčkami. Zajít na hřbitov a zavzpomínat na zesnulé je běžné dodnes.
Aby to bylo trochu
složitější,
začala se v posledních letech
v celé Evropě
ujímat i americká
podoba
tohoto
svátku – halloween.
Ten se v Americe slaví 31. října, v předvečer
svátku
Všech
svatých.
Do
Ameriky se dostal z Irska, chudé katolické země, odkud v minulosti směřovalo do zámoří
za lepším životem několik početných vln vystěhovalců. Ti
si z domova vzali mnoho zvyků, včetně tradičního způsobu
oslavy křesťanských svátků. Název vznikl z dobového výrazu All Hallow’s Eve (předvečer Všech svatých). Irové patří k potomkům starých Keltů, takže řada keltských zvyků
se objevovala v irských lidových tradicích, ostatně stejně
jako v našich. Na další podobu halloweenu působilo mnoho
dalších vlivů, daných mnohonárodnostním složením Američanů. A samozřejmě nelze opomenout ani vliv současného
průmyslu, obchodu a reklamy.
Kdo si dá tu práci zjistit, jak se tyto svátky slaví jinde ve
světě (třeba v Mexiku), zjistí, že naše tradice je velmi pěkná, a stojí za to věnovat jí pozornost.
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vesnice měla posvícení v jiný den, takže to byla příležitost
k opláceným návštěvám. Posvícení souviselo velmi často
s výročním dnem zasvěcení místního kostela. Vzhledem
k tomu, že náš kostel tu stojí v dnešní podobě už 260 let,
možná bychom si měli posvícení dopřát. A datum se také
nabízí, poslední říjnová neděle. V tu dobu totiž slaví všechny
farnosti, které neznají s jistotou datum posvěcení chrámu.
Nebojím se, že bychom to nezvládli. Slavnostní bohoslužba,
výborné jídlo, koláčky, kulturní program, taneční zábava,
to všechno umíme, o tom jsme se už mnohokrát přesvědčili.

Martin

(11. listopad)

Tvrdí se, že posvícenský oběd
na sv. Martina býval nejbohatší v celém roce. Pojem
„martinská husa“ dokáže
dodnes probudit milovníky
dobrého jídla. Zpívalo se o ní
v žákovských koledách z 15.
století. Z obraných kostí se
věštilo počasí. Známá pranostika praví, že Martin přijíždí
na bílém koni, tedy, že začíná
padat sníh. Možná kdysi bývalo víc tuhých zim. Ale je také možné, že i zde došlo k posunu při přechodu na gregoriánský kalendář v 16. století.

Kateřina

(25. listopad)

Tento svátek býval ve znamení kateřinských tanečních zábav. Tzv. ženské právo znamenalo, že o celou organizaci,
občerstvení i nájem hudby se staraly ženy, samy si také vybíraly tanečníky. A to celý den a celou noc až do rána, kdy
se všechno vracelo do obvyklých kolejí. Kateřinské zábavy
bývaly v roce poslední, protože brzy začínal advent, doba
předvánočního půstu, kdy se podobné akce nemohly konat.

Posvícení = hody = krmáš = krmaš
Tento svátek u nás (v tzv. pohraničí) zatím nemáme, ale třeba někdo dostane chuť tuto krásnou tradici do naší vesnice
uvést. A když bude zájemců víc, tak se dáme dohromady, jak
je tomu v Zátoru zvykem.
Posvícení bývalo jedním z nejoblíbenějších svátků prostého
venkovského lidu, kterým zároveň oslavovali ukončení polních prací. Posvícení v Čechách, hody na Moravě a krmáš
ve Slezsku se slavívaly na podzim, tedy v období, kdy již byl
nový mák do buchet, zásoba čerstvé mouky a vajec, zralé
švestky na povidla a vykrmené husy na pekáč, zkrátka ideální doba na posvícení. Několik dnů se nedělalo nic jiného,
než vařilo, peklo a smažilo, nešetřilo se na množství. Každá

Adventní svátky
Advent zahrnuje období přibližně čtyř týdnů před Štědrým dnem a začíná vždy v neděli, která je nejblíže k svátku
sv. Ondřeje. Může to být neděle mezi 27. 11. a 3. 12. , délka
adventu je pak 22 až 28 dnů.
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září - říjen

5

Vánoční svícení - pozvánka
První adventní neděle letos připadá na 29. listopadu. Opět
budeme mít příležitost setkat se všichni společně a začít se
těšit na Vánoce. Pochopitelně se včas objeví plakáty a letáčky s přesnými údaji.
Při ohňostroji jsou problémy se zajištěním bezpečnosti obyvatel, proto letos ohňostroj zřejmě nebude a snažíme se jej
nahradit jiným druhem zábavy. U školy bude kromě zvoničky připraven nejen pro nejmenší návštěvníky živý betlém
a u něj se bude prodávat tradiční rybí polévka a smažená
ryby. Program V. svícení a choreografie bude zachována
jako vždy včetně průvodu od školky a vystoupení dětí před
školou. Jedna část prodejní výstavy včetně dětských výrobků, vystoupení žáků a občerstvení se bude odehrávat v prostorách školy a okolí a druhá část v sále kulturního domu,
kde vás čeká promítání videozáznamů z akcí, dětská dílna
s malování vánočních baněk a vystoupení dětského souboru Méďa Krnov. O občerstvení se zase postaráme. Těšit se
můžete na prodej obvyklého sortimentu, který vás bude inspirovat k nákupu vánočních rukodělných dárků. Nabídneme vám opět zátorské kalendáře. Těšíme se na vaši hojnou
účast.

Ondřej

(30. listopad)

Ještě v minulém století byl tento den považován za vhodný
k věštění. S postavou sv. Ondřeje však tato pověra nijak nesouvisela. Provozovala se řada magických praktik s cílem
zjistit něco o své budoucnosti. Velmi oblíbené věštění bylo
hádání podle předmětů. Ty se ukryly třeba pod překlopené
hrnečky, které se postupně zvedaly. Hřeben znamenal nemoc, kousek chleba majetek a prsten svatbu. Nejvíce kouzel
se týkalo předpovídání svatby.

Barbora

(4. prosince)

Tento svátek se slaví pouhé dva dny před Mikulášem, a tak
není divu, že v minulosti měly oba svátky mnoho společného.
U obou se používaly masky a leckde dostávaly děti nadílku
už na Barboru. Velmi rozšířený je zvyk řezat třešňové nebo
višňové větvičky – barborky. Dávají se do vody na teplé místo. Měly by rozkvést na Štědrý den.

Mikuláš (6. prosinec)
V předvečer svátku sv. Mikuláše chodí snad v každém městě i vesnici skupinky v maskách představující Mikuláše,
čerta a anděla. Tento obyčej přežil staletí a je pořád velmi oblíbený. Od počátku přisuzovala legenda sv. Mikuláši
hlavně štědrost. Proto se děti těší na mikulášskou nadílku.
V některých evropských zemích, v USA a také v Rusku Mikuláš naděluje až o Vánocích. Dnes ho totiž ve světě znají
pod jménem Santa Claus.

Lucie (13. prosinec)
Bíle zahalené nemluvné postavy se škraboškami a s děsivým zobákem místo obličeje dnes nepotkáte. Kdysi v předvečer svátku trestaly ženy za neposlušnost, dětem hrozily
velkými dřevěnými noži, muže pronásledovaly a píchaly
do nich vařečkami. Právě na tomto svátku je nejlépe vidět,
k jakému posunu došlo při změně juliánského kalendáře na
dnešní gregoriánský. Do 16. století připadal svátek sv. Lucie na den slunovratu. Nový kalendář, který prostě vyškrtl
přebývajících deset dnů, jej posunul (z hlediska astronomického času zpět) i když datum zůstalo stejné (13. prosinec)
Od slunovratu se tak o deset dnů vzdálily lidové obyčeje,
které s ním původně souvisely. Proto Lucky tradičně vyhrožovaly hospodyni, která ještě neměla dokončený předvánoční úklid, i když na něj měla vlastně ještě spoustu času.
Také známá velmi stará pranostika o tom, že „Lucie noci
upije“, ve skutečnosti patří až ke dni zimního slunovratu,
kdy se teprve začínají prodlužovat dny a zkracovat noci.

ZÁTORSKÝ zpravodaj
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ZE ŽIVOTA OBCE
Traktoriáda 2. ročník
Na poli Agrozatu bylo živo. Lidé ze
Zátoru i okolí si nenechali ujít příležitost a přišli se i letos podívat na akci,
kterou pro ně připravili milovníci zemědělské techniky. A už následující
den jsme si všichni mohli přečíst noviny, kde se hned pod Dny NATO vyjímal zajímavý článek
Gabriely Mathiasové o Zátoru. Z něho vybíráme pro naše
čtenáře. Druhý ročník zátorské traktoriády zahájila ráno
v sobotu 19. září spanilá jízda obcí. Na start se dostavilo celkem 33 strojů, zahradní traktůrky, traktory domácí výroby
i sériově vyráběné traktory, mezi nimiž převažovala značka
Zetor. Pořadatelé připravili soutěžní disciplíny, hudební kuli-

su, zajištěno bylo i občerstvení. První soutěží byla orba, kde
se hodnotila hloubka a celkový vzhled pole. Vítězem se stal
majitel traktoru Zetor 25K Ladislav Zelinka. Další příležitostí, kde mohli traktoristi změřit své síly, byla tzv. šnečí jízda.
Hlavní organizátor celé akce pan Lukáš Kuchta vysvětlil, že
řidiči museli padesátimetrový úsek projet co nejpomaleji.
V kategorii malotraktorů to nejlépe dokázal Kamil Šmigura
s malotraktorem Divočák. V sériových traktorech bezkonkurenčně nejpomalejší jízdou vyhrál traktor John Deere v barvách obce Zátor. Řídil ho Rosťa Matěják. Opakem „šnečí
jízdy“ byl „sprint“ a tam si v malotraktorech nejlépe vedl
Marián Šmigura. V kategorii sériovek byl nejrychlejší Milan
Halíř se svým Zetorem 120 11. Do programu se zapojili i diváci, a to formou přetahování sto lidí versus traktor.
A na toto místo patří citát z reakce pořadatelů: „Traktoriáda totiž není zásluha jednoho člověka, ale celé
obce. Při pořádání se zapojily sdružení a spolky působící v obci, hospůdka Elektrárna Zátor a její osazenstvo spolu se štamgasty, dobrovolní hasiči, zemědělský
podnik Agrozat Zátor, obec Zátor, sponzoři akce a vel-
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kou měrou také občané obce, kteří svým sběrem železa přispěli nemalou částkou! Tudíž jsem dospěl k názoru, že pokud se budeme dále sdružovat a vzájemně
si pomáhat, třeba i s okolními obcemi, nebude žádná
překážka, kterou bychom společně táhnutím za jeden
provaz nepřetáhli.“
Potom si traktoristi znovu usedli za volanty, aby předvedli své řidičské schopnosti v disciplíně „cross“ a projeli trať
v co nejlepším čase. V nižší kategorii se to podařilo Kamilovi
Šmigurovi s Divočákem a v traktorech zajel daný okruh nejrychleji Pavel Ceniga se svým Zetorem 30. Ocenění se dočkali i Mirek Sedláček se svým Zetorem 7045 Horal systém,
a to jako „NEJ traktor traktoriády“. Milan Mlýnek se svým
malotraktorem získal pohár za „NEJ malotraktor traktoriády.“ Trať i některé z disciplín si vyzkoušeli i Filip Grygar
a Ondřej Kubeša se svými offroadovými speciály. Mezi soutěžícími byl sedmiletý Mario Mlýnek na čtyřkolce. Vztah ke
strojům a k zemědělství se skutečně předává z otců či dědů
na syny a vnuky, jak potvrdili mimo jiné Antonín Šamaj
i Lukáš Kuchta. Byla to velmi dobře připravená akce. Velká účast, dobrá nálada a pochvalné ohlasy to jen potvrzují.
Skončila druhá traktoriáda, těšíme se na třetí. FACE…
A jak se traktoriáda líbila starostce?
Hlavní účel byl splněn na sto procent. Nádherné počasí
umocňovalo úžasnou atmosféru, která celý den panovala.
Viděla jsem, že se lidé dobře baví, a to je pro pořadatele ta
nejlepší odměna. Jsem hrdá na všechny, kteří dokáží zorganizovat úspěšnou akci, protože vím, že se za tím skrývá
strašně moc práce a obav o účast a s tím spojené starosti,
zda něčeho nebude málo nebo naopak moc.
Diváky, kteří tolik nerozumí technice, potěšilo vynikající občerstvení. Rodina Drosdkových připravila své tradiční koláčky a trubičky. Jiřina Mičková se svým kolektivem
uhasila žízeň všem vyprahlým hrdlům. Zbyněk Mika zaháněl hlad vyčerpaným soutěžícím i divákům.

Tak hezky reprezentovaly Zátoračky
naši vesnici ve Znojmě.
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Podzimní koncert
Podzimní koncert v kostele Nejsvětější Trojice v Zátoru začal 18. října v 16 hodin. Na programu zazněly árie z českých a světových oper v podání operní pěvkyně Ilony Tiché, pedagožky pěveckého oddělení ZUŠ Krnov a sólistky
Slezského divadla Opava, která získala za umělecký přínos
Slezskému divadlu v Opavě v sezóně 2014/2015, CENU
OPAVSKÉ THÁLIE v kategorii Cena diváka. Bývalý ředitel
Slezského divadla Opava Ing. Jiří Pasker řekl: „Toto ocenění má obrovský význam, neboť vychází ze srdcí samotných diváků a dokladuje, kdo je dokázal, byť na několik
hodin, odpoutat od všedních starostí. Je to výjimečná
cena, která se dlouhodobě zakořenila ve Slezském divadle jako součást Opavské Thálie a její význam pro
opavské umělce a diváky je obdobný jako ta celostátní.“ K získání této významné ceny paní Iloně Tiché srdečně
blahopřejeme i my a těší nás, že jsme ji u nás mohli uvítat.
Doprovázela ji Denisa Strnadová, DiS. V roce 2006 úspěšně
zakončila studium na Janáčkově konzervatoři absolventským koncertem a začala učit v Základní umělecké škole
v Krnově na plný úvazek jako učitelka hry na klavír. Nyní se
věnuje nejen výuce hry na klavír, ale i korepetici pěveckého a smyčcového oddělení, uvádění a organizaci koncertů
a dalšímu vzdělávání v oblasti hudby formou seminářů. Na
varhany hrál pan Jiří Foltýn, Dis., který absolvoval opavskou konzervatoř v oboru hra na varhany. Zúčastnil se Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena v Opavě, kde se
umístil na druhé pozici v kategorii improvizace a absolvoval také mistrovské interpretační a improvizační kurzy se
zaměřením na varhany a gregoriánský chorál. Během studia na konzervatoři překročil rámec svého oboru a účinkoval v kapelách non-artificiálního směru, především v oblasti
tradičního jazzu a swingu. V současnosti působí jako učitel
hudby a jako výkonný umělec v rámci Moravy a Slezska napříč hudebními styly a žánry. Umělcům se v zátorském kos-
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tele líbilo, ocenili snahu pořadatelů a ochotu a pochopení
pana faráře. Uznale mluvili o kvalitě zátorských varhan,
ale připomněli také, že by si už zasloužily odborný zásah
varhanářů. Tato oprava je bohužel nad finanční možnosti
zátorské farnosti, které ještě zbývá splatit půjčku 72 271 Kč
za opravu a vymalování kostela. Prožili jsme krásné nedělní odpoledne. Koncert včetně průvodního slova byl na velmi
vysoké úrovni. Na dobrovolném vstupném jsme získali 2360
Kč. Ty jsme ihned předali paní Renatě Štefelové, která se
stará o květinovou výzdobu chrámu. Návštěvníci si pochutnali na vynikajících koláčcích a horkém čaji, který společně
s dekou přišel každému vhod. Dovolujeme si konstatovat,
že naším cílem je, aby náš kostel byl nejen svatostánkem,
ale i místem neobvyklých kulturních setkání a vystoupení. Prostory, které nám jsou k dispozici, jsou mimořádně
krásné a mají duchovní rozměr. Velmi nás těší spolupráce
farnosti a vstřícný přístup pana faráře Radima Zelionky.
Kdo z vás nemohl navštívit koncert, může jej zhlédnout ve
zkrácené podobě na webových stránkách obce a přesvědčit
se o krásné atmosféře, která tam vládla. Děkujeme všem,
kdo se zúčastnili a všem, kdo pomáhali s přípravou. Věříme, že tradice koncertů vážné hudby zůstane zachována
a postupně si získá více příznivců a slibujeme, že budeme
pečlivě vybírat kvalitní interprety.
Salome Sýkorová, Jana Kadlčíková, Kamil Krmášek

Noc vědců 2015
Hvězdárna a planetárium Ostrava
V pátek 25. 9. odjela 8 členná výprava z našeho oddílu do Ostravy na Noc vědců. Cesta vlakem byla veselá a kupodivu i rychlá,
vyjížděli jsme v 15.34 ze Zátoru a na nádraží v Ostravě – Svinově jsme dorazili v 17.05, odtud ještě cesta na tramvaj do místní
části Poruba. Jízdenky jsme si všichni kupovali v automatu na
nástupišti. V domnění, že už všichni mají lístky, začali jsme nastupovat do tramvaje. Pak jsme si všimli, že Maxim na něj ještě
čeká. A tu se zavřely dveře a my už mohli jen zamávat. Naštěstí
potom přijel hned dalším spojem za námi a cesta ke hvězdárně
mohla začít. Prošli jsme areálem VŠB dozadu a pak lesem až ke
hvězdárně. Tam jsme byli v 18.10, naštěstí jsme měli rezervaci
programu až na 18.30 a tak jsme si mohli již areál trochu prohlédnout. Shlédli jsme poutavý 3D pořad na téma Světlo a dále
krátký pořad o světelném smogu a vlivu na naše zdraví a projekce souhvězdí podzimní oblohy. Bylo to poučné a velmi zajímavé,
místy z toho všeho nastal údiv a i na husí kůži se dostalo při
průletu černou dírou, brrrr. Po projekci jsme si prohlédli celý
areál hvězdárny, navštívili kopule s dalekohledy. Bohužel výhled
nebyl pro zataženou oblohu žádný, jen blízký vysílač pro ukázku
jsme viděli. Ve výzkumáku jsme zkoumali části těla kněžice pod
mikroskopem a dále krásnoočka krásně zelená. Děti též vyráběly elektřinu na rotopedu a dále vyzkoušely různé trenažéry
a výzkumné aplikace. Podívali jsme se na simulátor tornáda, statické elektřiny, měsíční kameny, simulátor počasí, světelné paprsky, polarizátor, zasmáli jsme se v optickém obludáriu křivých
zrcadel, prohlédli jsme se v termokameře a zjistili, kolik kdo má
stupňů. Poslali jsme našim známým video pozdrav z planetária
s pozadím měsíční krajiny na email. Ani jsme si nestihli všechno
prohlédnout, čas byl neúprosný a rychle nám ty 2 hodiny zde
uběhly. Musíme návštěvu ještě zopakovat. Při odchodu jsme
ještě zakoupili nějaké upomínkové předměty a mapu měsíce na
naše oddílová pozorování. Cesta zpět lesem a potmě na tramvaj
byla velmi dobrodružná. Trochu jsme se i báli. Opět následovalo
kupování jízdenek v automatu a honem honem na nádraží. Ve
vlaku všichni pojedli a odpočívali po té noční rychlotúře. Do Zátoru se vrátili ve 22.46 se skvělým pocitem z této výpravy.
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Úplné zatmění měsíce na Čmelíně
(27.–28. 9. 2015)
Kolem 18 hodiny se na Čmelíně slétli všichni čmeláci, kteří
si nechtěli nechat tento výjimečný astronomický úkaz ujít.
Opekli jsme párky, popovídali u tradičního šípkového čaje,
uvařili bramborovou polévku a společně pojedli u ohně.
Kolem 22 hodiny jsme ulehli, abychom ve 3h ráno vstali
a mohli sledovat úplné zatmění měsíce, které se bude opakovat až za 15 let. Budíček ráno zvonil už asi po druhé,
na Čmelíně klid, až slova jednoho čmeláka: „Už to začíná,“
vytáhla všechny rázem ze spacáků ven. V chatě se zatopilo a ohřál čaj pro všechny noční pozorovatele, také malý
oheň se venku rozdělal. Zatmění začalo a všichni za pomocí
všech dalekohledů a kukátek pozorovali tu podívanou. Největší zájem byl samozřejmě u našeho nového dalekohledu,
který čmelákům při této významné astronomické příležitosti věnovala rodina Felcmanova. Velmi jim za to děkujeme, protože díky nim jsme všichni mohli tento výjimečný
úkaz sledovat v takové kvalitě, o které se nám ani nesnilo.
Všichni se postupně střídali u všech dalekohledů a kochali
se krásami kráterů i postupujícího rudého zbarvení měsíce.
Po úplném zatmění, kolem 5 h, opět všichni nadšení a spokojení pozorovatelé ulehli do svých spacáků a pokračovali
ve spánku do 9h. Akce se velmi vydařila a kdo přišel, tak
určitě nelitoval.
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OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Vítání občánků

se konalo v obřadní místnosti OÚ 17.10.2015, vítali jsme
těchto 6 dětí.

Lukáš Heller
Jan Velčický
Pavlína Veiglová

Michael Ryšánek
Tomáš Štefela
František Fajtl

Nová environmentální učebna
Za laskavého přispění obce Zátor a dalších sponzorů jsme
se dočkali modernizace naší klubovny, ze které se stala moderní environmentální učebna pro naše pravidelné schůzky, přednášky a setkávání. Z příspěvku obce jsme zakoupili nový nábytek a dnes již má každý badatel své pracovní
místo. Základní škola nám věnovala vyřazené, ale funkční
mikroskopy a také malý příspěvek do ukázky neživé přírody. Sponzoři přispěli na koupi plátna a projektoru (můžeme
krásně promítat prezentace z USB mikroskopu a také potřebnou mapu noční oblohy, atd) a dvou hvězdářských teleskopů. Ty jsme hned využili na pozorování úplného zatmění měsíce. S potěšením mohu říct, že takové podmínky pro
rozvoj zájmů dětí v oblasti poznávání přírody nemá nikdo
široko daleko. Všem mnohokrát děkujeme!!! Dále děkuji p.
Lukáši Kuchtovi za ochotu a dovoz nábytku a všem našim
členům, pomocníkům za montáž.
Kamil Krmášek

Jubilanti
(září - říjen)
Božena Gavlasová
Marie Kačmarčíková
Miroslav Matěják

Alojzia Krišťáková
Alžběta Židková
Milada Hrtusová

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

Rozloučili jsme se
Dagmar Hájková
Antonín Baštinec
Vážení pozůstalí,
přijměte upřímnou soustrast
nad ztrátou blízkého člověka.
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