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ZATORSKY ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,
milí čtenáři

Obsah zpravodaje:

tentokrát Vám nebudu povídat o investicích, opravách a plánech do dalších let,
budu chválit. Chci chválit především ty
chovatele, kteří v době vyhlášení ohniska
ptačí chřipky v naší obci vzorně plní nařízení státní veterinární správy a měli své
Slovo starostky
opeřence pečlivě schované. Děkuji všem
za ochotu, s kterou se postavili ke svým
povinnostem. Vím, že to pro Vás v současné situaci zákazů a nařízení není lehké, zejména teď v jarních měsících, kdy začíná větší snůška u nosnic a opatřením dojde ke snížení produkce vajec. Naštěstí
se situace stabilizovala a vracíme se k normálu zásluhou Vás všech.
Velké poděkování patří panu M. Belejovi a paní V. Doričákové
a A. Belejové za pěknou, milou a hlavně vtipnou velikonoční výzdobu. Myslím, že potěšili všechny, kdo procházeli nebo projížděli
kolem školy. Všem ostatním nabízíme pro informaci fotografie pana
J. Matušky. Objela jsem o Velikonocích široké okolí. V Osoblaze měli
velkého zajíce, ocenila jsem hezkou výzdobu v Krasově, ale naše
byla nejoriginálnější.
Děkuji dětem za skořápkovník. Je to velmi hezká novodobá tradice.
Jsem ráda, že zdobení stromů kraslicemi v naší obci zdomácnělo.

Informace k místním poplatkům
Hlas Česka, Moravy a Slezska
Zápis do ZUŠ s.r.o.
Vandalismus
Projekt Radost
Slovo ředitele školy
Zápis do MŠ
Ztichlá a znovu probuzená školka
Výzva pro amatérské malíře
Ukliďme Česko v době koronavirové
Zátorský zajíček - Zajíčkova stezka
Keltský telegraf na Čmelíně
Vlajka pro Tibet
Rábov - Havranov

„Dělej dobro a dobro se ti vrátí.“
Buddha
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Kraslice na skořápkovníku
Firma DEK stavebniny opět udělala radost našim nejmenším fotbalistům. Moc jim za dárek děkujeme a věříme, že si rozlišovací dresy letos
naši mladí sportovci užijí. Pohled na opuštěná hřiště je hodně smutný.

Sada nových dresů od firmy DEK stavebniny
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Děkujeme skupině zátorských podnikatelů (Soňa Štanglerová,
Zdeněk Kuchař, Ivo Hečko, Jindřich Kaděrka, Daniel Němec) za
vysazení vzrostlého stromu do obecního parku. Jak je patrné z fotografií, nebylo to jednoduché.

V minulém čísle jste si přečetli rady a doporučení našeho obvodního lékaře MUDr. Pavla Herzingera, kde jasně naznačil, že naše
zdraví je spojeno s pohybem, zdravým stravováním. Doufám, že
jste si jeho doporučení vzali k srdci. Náš pan doktor se totiž o nás
všechny velmi pečlivě stará. Pomáhá našim seniorům, ke kterým
jezdí neúnavně kdykoliv o to požádají a kdykoliv potřebují. Můžete
se u něj dát očkovat proti Covidu. Kvůli velkému zaneprázdnění
netestuje. Ve svém obvodu již naočkoval 100 pacientů. Všichni zájemci se u něj mohou telefonicky přihlásit, aby mohl aplikovat dalších 100 dávek. Pro naše občany je to velmi výhodné, protože jsou
očkováni ve známém prostředí u lékaře, který zná jejich zdravotní
stav, a nemusí ztrácet čas ježděním do očkovacích center. Za vše
panu doktorovi a sestřičce patří mé velké poděkování a jistě i nás
všech.

A protože jsme nikam nemohli a protože neexistuje žádná možnost kolektivní kultury, myslím, že jsem se zařídila jako mnozí z Vás.
Chodím více na procházky, delší túry a hlavně hodně čtu a cvičím.
Věnuji se tzv.“ zdravému životnímu stylu“. Zkoumám, která bylina
upravuje cholesterol, která je na stres a která podporuje imunitu
a trávení, dobrý spánek, která naopak podporuje vitalitu, je proti
jarní únavě. Objevila jsem blahodárné účinky mladých kopřiv, březové vody a dlouhého spánku. Jedním z nejdůležitějších aspektů,
který má vliv na duševní i fyzickou hygienu, je cvičení. Mohu vřele
doporučit různé protahovací cviky, které naleznete běžně na internetu v závislosti na vašem věku a zdravotním stavu. Mě zaujalo cvičení jógy, které se nazývá „Pět Tibeťanů.“ Je to cvičení pro
zdraví, energii, regeneraci a osobní sílu. Můžete cvičit ráno i večer,
jak Vám vyhovuje. Můžete cvičit i venku. Za několik minut cvičení
získáte vnitřní sílu a svěžest. Je to prý i recept na pomalejší stárnutí. Každopádně cviky nejsou složité a může je cvičit téměř každý.
Ke cvičení přistupujte jako k mimořádné události. Když jdete do
kostela,divadla nebo nóbl restaurace, neexistuje žádný zákon,
který by Vám zakazoval nosit tam šortky a stará sportovní trička,
ale je dobrým zvykem obléci si nejlepší a nejčistší oděv a tak bohoslužbě, divadelnímu představení, koncertu, slavnostnímu obědu,
narozeninové oslavě dodat další rozměr. Dostaneme-li se do stavu
mysli, v němž cvičení, či jinou významnou událost (návštěva divadla, kina, restaurace, vernisáže), pokládáme za zvláštní událost,
zcela jistě obohatíme naše zážitky. Myslím, že až dojde k uvolnění
a budeme moci do těchto „svatostánků“ po roce vstoupit, měla
by to být pro nás přesně tato událost.
Dovolte mi projevit upřímnou lítost a soustrast všem, kterým pandemie vzala někoho blízkého. Slova povzbuzení a naděje těm, kteří jsou v současné době i kvůli viru ve špatném zdravotním stavu.
Pevně věřím, že se život ve světě bude pomalu vracet k normálu
a nebude docházet k úmrtí pacientů, kterým kvůli okolnostem
byla odložena léčba, či operace. Pozitivní myšlení mě neopouští
a věřím, že i ekonomika se pomalu dá do pořádku. Jen zřejmě
mnozí z nás nebudou mít komfort, na jaký jsme byli zvyklí.
Těším se, že konečně přijde toužebně očekávané jaro, covid odejde a svět bude zase normální…
Salome Sýkorová, starostka obce

Informace k místním poplatkům za odpad a psa na rok 2021
Dle OZV o místních poplatcích 1/2019 a 2/2019 , sazba místního poplatku za sběr, svoz, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu je 550,-Kč/rok/ osoba/ rekreační objekt/ objekt/byt a místní poplatek za psa činí 200,-Kč/rok. Platbu je možné provést přímo v kanceláři obecního úřadu buďto kartou nebo hotově do pokladny nebo převodem na účet obce č.ú. 2723771/0100
(do poznámky uveďte, co a za koho platíte).
Bc. Marcela Hudečková

Hlas Česka, Moravy a Slezska on-line
V roce 2021 tuto pěveckou soutěž, jedinou
svého druhu v ČR a SR, zaštítil hejtman
Moravskoslezského kraje a poslanec Parlamentu České republiky prof. Ing. Ivo Vondrák, Csc.
Soutěž je určená pro všechny od 8 do 99
let, amatéry i profesionály. Kategorie jsou
rozdělené nejen podle věku, ale také podle
vzdělání soutěžících v oboru zpěv. Soutěží
se v klasickém zpěvu - moderním zpěvu komorním zpěvu - vlastní tvorbě. Zakladatelkou soutěže je operní pěvkyně a pedagožka Ilona Rédlová, dipl.um.
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Do soutěže se letos znovu přihlásila Petra
Kadlčíková. Loni získala 3. místo. Letos si
připravila píseň Vzkázání z cyklu moravské
lidové poezie v písních od Leoše Janáčka
a biblickou píseň č. 10 od Antonína Dvořáka. Její nahrávku najdete pod pořadovým
číslem 244 na YT kanálu soutěže Hlas Česka. O umístění rozhoduje odborná porota.
Patronem pro klasický zpěv je Jana Šrejma
Kačírková, trojnásobná držitelka ceny Thálie. Porotci: Olga Bezačínská, Václava Krejčí
Housková, Lucie Bínová, Stanislava Šinkovská, Roman Hoza, Michal Pavel Vojta, Juraj
Nociar.
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V kategorii vlastní tvorba letos soutěží Berenika Brezovská(11 let) a Amálie Doležalová (9 let), žačky ZŠ Brantice a ZUŠ Krnov.
Písničky Nebe a Fantazie složila děvčátka
společně pro „Soutěž, která letí“. Proč?
Protože je to přece baví a je to vidět. Najděte si je, stojí to za to.
Veřejnost může přes g-mail hlasovat formou „lajků“.

Tento ročník probíhá opět online formou,
tak si soutěžící připravili a natočili videa.
Každé video je jiné, co mají ovšem všechna společné je kreativita a zjevná láska ke
zpěvu.
Přihlásil se rekordní počet 373 zpěváků.
Soutěžní videa budou zveřejněna 19.4. do
23:59 hod na YouTube kanále soutěže Hlas
Česka. Své video mohou soutěžící sdílet
na svých sociálních sítích a své výhře tak
pomoci. Soutěž o cenu veřejnosti bude
ukončena 13.5. v 00:00. Porota bude hodnotit od 20.4. do 5.5. Vyhlášení výsledků se
uskuteční live na youtube kanále 15. května
v 19 hodin.

A do třetice všeho dobrého.
Soutěž je jediná svého druhu v ČR a SR.
Dává příležitost talentovaným zpěvákům
nejen v klasickém zpěvu, v populárním
zpěvu a v komorním zpěvu. Ojedinělá je
také tím, že kategorie jsou rozdělené nejen
dle věku, ale také dle vzdělání soutěžících
v oboru zpěv.

Julie VACULÍKOVÁ
V kategorii moderní zpěv 15 – 17 let soutěží
s písněmi V bezvětří od Anety Langerové
a Too Much Love WillKillYou od skupiny
Qeen. Je studentkou 2.ročníku SPgŠ a SZŠ
Krnov. Navštěvuje ZUŠ s.r.o. Krnov, obor
sólový a komorní zpěv u p. učitelky M. Veliké. Kromě zpěvu a klavíru, které ji velmi
baví, se věnuje také sportu. Je členkou volejbalového oddílu Slezská Orlice Krnov.

Zápis do výtvarného a hudebního oboru ZUŠ s.r.o.
se koná 7. 6. 2021 od 14 do 17 hodin v budově Zátor-Loučky 32(stará škola). Výstava
výtvarného oboru bude ve středu 12. 5. v 17 hodin v sále KD. Přesnější informace
včas dostanete.
									
Z. Tihlaříková
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Ze života obce
Projekt Radost 2021
VELIKONOČNÍ KRASLICE

S naším polským projektovým
partnerem jsme si připravili
soutěž o nejhezčí zdobené velikonoční kraslice. Hodnocení
a vyhlášení soutěže proběhlo
v místní knihovně v obci Chrząstowice. Žáci soutěžili ve
třech věkových kategoriích.
Vajíčka se mohla zdobit tradiční, nebo inovativní technikou. Na
níže přiložených fotografiích si můžete ty nejhezčí prohlédnout.
Více fotek jsou k vidění na Facebookovém profilu, nebo stránkách projektu Radost www.projekt-radost.eu. Děkujeme všem
přihlášeným soutěžícím a gratulujeme vítězům.

TALENTMANIE

Kvůli epidemii se k naší škodě nemůžeme setkávat osobně, ale
můžeme hledat jiné cesty, jak pokračovat v projektu Radost.
Víme, že děti jsou zběhlé v zacházení s moderní technikou
a s oblibou sledují youtubery, kteří tuto činnost vykonávají
i v rámci své živnosti. Rozhodli jsme se využít tyto dovednosti
a zájmy, abychom spolu mohli aktivně komunikovat aspoň na
dálku, a vymysleli jsme Talentmanii. České i polské děti (1.- 9.
ročník) dostanou příležitost ukázat, co dovedou a jak jsou šikovné. Jednoduše natočí video, kde se nejdříve krátce představí
a předvedou svůj talent. Uzávěrka přihlášek (email) je stanovena na 14.5.2021. Hodnotit bude veřejnost. Do finále postoupí 10
dětí.
Všechny tyto a doplňující informace naleznete na webu projektu http://www.projekt-radost.eu/index.php/cs/. Všechny dotazy
zasílejte přímo našemu projektovému týmu - jirina.mickova@
icloud.com

5

6

Zátorský

zpravodaj

březen
duben

Vandalismus
Na fotografiích vidíte, jak se chová naše omladina v parku. Zničili výzdobu skořápkovníku, který si ozdobili naši
nejmenší. Zničili dveře do bývalé vodárny. To, že pravidelně ničí dřevěný domeček na dětském hřišti, už nedokážu
komentovat. Je mi moc líto, že někomu dělá radost ničit
cizí práci. Děti byly moc smutné. Myslím, že je to vizitka
rodičů, kteří z různých důvodů nenaučili své děti vztahu
k cizímu majetku a k hodnotám, které ony sami nevytvořily.
Salome Sýkorová

Vážení rodiče
a přátelé školy,
Žijeme v nelehké době, která nás staví
do obtížných životních situací. Současné
dění okolo pandemie Covidu-19 je zcela
nová zkušenost pro celé lidstvo. S každým dnem se objevují nové informace
a opatření, ve kterých je mnohdy těžké
Ředitel školy
se správně orientovat a na změny tak
vhodně zareagovat. Nicméně po dlouhé době se objevila pro život
naší školy velmi pozitivní zpráva. Poprvé od uzavření škol pro prezenční výuku všech dětí na začátku roku se objevil náznak toho, že
by se vše mohlo znovu obrátit k lepšímu - návrat některých žáků do
školy. Nejedná se sice o plnohodnotný návrat, ale přesto jsme rádi,
že se výuka aspoň částečně vrací tam, kam patří. Do školních tříd.
Návrat dětí do školy má ovšem určité podmínky, které musí být
splněny. Tyto podmínky jsou dány Ministerstvem zdravotnictví
a Ministerstvem školství. Určitě máme na věci rozdílné názory
a také ne vždy s různými opatřeními souhlasíme. Jako základní
a mateřská škola jsme ovšem státní institucí, a proto musíme dané
nařízení respektovat a řídit se jimi.
Jednou z největších obav bylo testování žáků a dětí. Ty se ale rychle

rozplynuly pod laskavými úsměvy dětí a také vás - rodičů. A právě
tady bych vám rodičům chtěl moc poděkovat. Díky vaší trpělivosti
a ochoty pomoci proběhlo první testování v přátelské atmosféře
a bez komplikací. Zároveň děkuji všem našim zaměstnancům – pracovnicím a pracovníkům školní jídelny, úklidu a také všem pedagogům nejen za pomoc při organizaci testování, ale také za to, jak ke
své práci po celou dobu distanční výuky přistupují.
Nyní jsme aspoň částečně tam, kde chceme být. Spolu ve škole. Po
dlouhé době se chodbami a třídami naší školy opět rozléhá radostný smích dětí. Žáci se učí konečně spolu v jedné místnosti, sdílí své
zážitky se svými kamarády a učiteli.
Žákům a učitelům na distanční výuce patří můj velký dík za to, jak
vše zvládají. Není to vždy jednoduché a stojí to všechny strany
mnoho sil. Vše nám pomáhá získávat nové zkušenosti a posouvat
se v našem rozvoji zase o kus dále. Vydržme a snad budeme všichni
co nejdříve zase pohromadě pod jednou střechou.
Na závěr bych chtěl všem ještě jednou moc poděkovat. Věřím, že
když všichni potáhneme za jeden provaz, tak zvládneme překonat
vše, co se před nás postaví.
Přeji všem mnoho sil a pevné zdraví.
Mgr. Tomáš Moravec
ředitel školy
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Zápis do Mateřské školy

Ztichlá a znovu probuzená školka
Od 1. března do 11. dubna byla školka z nařízení vlády uzavřena. Dlouhých šest týdnů. Neznamená to,
že paní učitelky byly bez práce. Naopak. Znáte pořekadlo: „Kdy? Až
jindy, na svatého Dyndy?“ Můžeme
s čistým svědomím říci, že svatý Dyndy
slaví celý březen.
Z oken zmizeli sněhuláci a lední medvědi a místo nich rozkvetly papírové
květiny. Dali jsme do pořádku dokumentaci, nasáli spoustu nových vědomostí z webinářů. Recyklovali jsme
hračky - ze starých na nové. Z karimatek a látek vznikly domečky pro hračky,
z oprýskaných dřevěných kostek nová
polytechnická stavebnice, z darovaných věcí nové herní prvky na zahradu
z dlaždic skákací panák, z „kuláčů dřeva“ pařezová dráha, z plátna malé týpí.
Paní učitelky sehnaly palety a z nich
tvoří zahradní kuchyňku. Paní uklízečka přesadila všechny květiny a všude
vygruntovala. Uklidilo se, nachystalo…
a čekalo, kdy a za jakých podmínek se
děti vrátí.
Také děti ze školky měly distanční
vzdělávání. A to zejména děti s povinnou školní docházkou, naši předškoláci. Každý týden chystaly paní

učitelky dětem aktivity, pracovní
listy, pohádky, písničky, procházky
s úkoly. Rodičům mladších dětí zasílaly
email s náměty a nápady, jak spolu trávit veselý a smysluplný čas (a při tom
děti rozvíjet).
Děti nám na oplátku pomohly vyzdobit
plot
školky
květinkami
z vyžehlených plastových víček
z lahví a posílaly fotky svých obrázků,
výrobků a fotky z procházek. Před Velikonocemi to paní učitelky už nevydržely a zajely na návštěvu k dětem. Krátká
a moc milá a srdečná setkání proběhla
za dodržení podmínek nouzového stavu.
A nyní máme konečně otevřeno podle
nařízení vlády pro předškoláky a děti
rodičů vybraných profesí. Ve školce
jsou v provozu dvě třídy, je přihlášeno
24 dětí. Vzájemné setkávání dětí ze tříd
minimalizujeme. Dvakrát týdně provádíme testování na covid-19. Testování
probíhá v místnosti nové přístavby,
vstup je přes zahradu. Všichni rodiče i
děti si zaslouží medaili, jak skvěle tento
proces hned napoprvé zvládli! Děkujeme za úžasnou spolupráci.
Ivana Kmínková
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Výzva pro amatérské malíře
Na konci června 2021 ve výstavní síni v Bruntále můžete vystavit své obrazy na výstavě, kterou pořádá paní Růžena
Urbanová. Jde o spolupráci našeho KSZ a bruntálským klubem seniorů.
Na konci června 2021 bude uspořádána výstava obrazů od amatérských malířů ve výstavní síni v Bruntále.Zájemci
si mohou přihlásit svůj obraz nebo obrazy v průběhu dubna, května, maximálně do poloviny června na telefonním
čísle 607 618 945 u paní Růženy Urbanové, která je organizátorkou této výstavy. Paní Růženu Urbanovou známe
jako renomovanou malířku, která vystavovala své obrazy i u nás v Zátoru. Předběžně víme, že o tuto akci je již nyní
velký zájem, ačkoliv její oficiální vyhlášení proběhne v dubnu 2021.
RNDr. Zdeněk Románek ,předseda Klubu seniorů Zátor

Paní učitelka R. Urbanová, kterou zátorští žáci
a jejich rodiče znali jako Růženku Maňákovou,
vystavovala svá díla v naší opravené kapličce při
oslavě jejího znovuotevření.

Ukliďmě Česko v době koronavirové
MOTTO LETOŠNÍHO ÚKLIDU BYLO: ODPAD Z PŘÍRODY SÁM NEZMIZÍ.

vyhozené wc, pneumatiky a letos teda přibyly roušky.

Na naše otázky ochotně odpověděla paní
Renata. Děkujeme.

Část obce?
Také klasika-skládka za Iktusem, prodejní místo u hlavní cesty, objevená skládka
u splavu, jinak potok, a v horní části Zátoru
pod lesem sbírala paní se synem a psala, že
naplnili 3 pytle asi za půl hodiny.

Účast?
Letos poprvé nebylo možno spolehlivě
říct, kolik lidí se zúčastnilo, neboť akce
neměla daný sjednocený čas. Lidé si mohli volat pro pytle a v případě, kdy přišli ke
klubovně v jediný daný pevný časový termín, obdrželi i rukavice a respirátory. Také
tam byli poučení o bezpečnosti a domluvili
jsme si trasy a koncept dotáhnutí akce do
finále (nahlášení míst s odpady a zaslání
fotek). Lidé, kteří se zapojili, posílali fotky
pro zpětnou vazbu. Z toho se dalo zhruba
odhadnout, že akce se zúčastnilo 10 dospělých, 7 dospívajících (začali s námi chodit
na akci jako děti a letos už mohli jít i samostatně jako jednotlivci bez nutné dospělé
osoby) a 12 dětí. Vím, že byli i takoví, co šli
inspirovaní akcí naprosto sólo.
Kuriozita?
Byla to víceméně klasika. Hlavně plasty,
sklo, plechovky od piva, staré oblečení,

Srovnání s uplynulými léty?
V prvním ročníku jsme utrpěli šok, když
se akce konala a my se poprvé podívali
konkrétní optikou úklidu. Pamatuji se na
posbírané místo u nádraží, právě pro nás
objevenou skládku za Iktusem a plný potok. Letos bylo znát, že je škola pro většinu
dětí zavřená, protože v potoce ubyly kelímky od jogurtů.To mám teorii, že děti pravidelně dostávaly zdarma mléčné výrobky ve
škole a některým z nich, když si ho snědly
při čekání na autobus, kelímky ledabyle
odpadaly od rukou a zrovna tak plastové
jednorázové lžičky. Ovšem na čem jsme se
všichni shodli, tak že nepochopíme, že si
lidi dají tu práci, posbírají odpad do pytlů,
naloží si jej do svých aut a vyvezou do lesa,
do příkopů, do roklí.. V čase sběrných dvo-

rů, obecních popelnic atd.. vyhodí odpad
do přírody.. Sama jsem ve staré rokli viděla
i vysokou lednici a toaletu.
Závěr ?
Bohužel letos nejde říct, kolik se nasbíralo,
neboť akce byla několikadenní a všichni,
co se připojili, byli požádání, půjde-li to, postavit pytle k obecním popelnicím. Vím, že
tak povětšinou udělali a bylo jen pár míst,
kam pak přijeli posbírat zaměstnanci obce
nasbírané pytle a odpad, který byl moc objemný nebo těžký.
Ráda bych poděkovala za spolupráci i paní
starostce, která podarovala pytle i jednorázové rukavice a respirátory a následně
zajistila potřebný svoz.Spolupráce s obcí
při této akci je vždy skvělá.
Z vlastní zkušenosti mohu říct, že se setkáváme s některými již léta na akci pravidelně. Slýchávala jsem i názor, že já po sobě
uklízím, nebudu ještě po cizích. Respektuji
a o to více si vážím všech, co dobrovolně
přijdou uklidit.
Evidentně souzníme s teorií, že příklady
táhnou. Děkuji všem za účast a za pomoc.
			
Renata.

březen
duben

ZÁTORSKÝ ZAJÍČEK - ZAJÍČKOVA STEZKA 27.3.- 5.4.2021
Zajíček se nezalekl opatření a vymyslel
způsob, jak potěšit děti v Zátoru i okolí.
Výsledkem byla trasa dlouhá 1,5 km s tvořivými a kreativně pohybovými stanovišti.
Pro účel pohodové vycházky i s malými
dětmi jsme letos vybrali cestičku směrem
na vrch Ostroh (nad hřištěm). Chtěli jsme,
ať je terén přehledný a rodiny mohly v klidu dodržovat rozestupy a nepotkávat se,
pokud by jich hezké počasí vylákalo na

Zátorský

zpravodaj

trasu více. Počasí v průběhu 10 dnů bylo
velmi proměnlivé, ale i tak Zajíčkova stezka potěšila spoustu malých i velkých dětí.
Takový ohlas jsme nečekali, v celkovém
součtu navštívilo trasu více jak 164 dětí. Je
s podivem, že celá trasa bez úhony vydržela celých 10 dní sloužit, což svědčí
o krásném přístupu návštěvníků Pro nás
organizátory to znamenalo každodenní odpolední přípravy pomůcek k průběžnému
doplňování na stanovištích, kontrola trasy
a doplňování truhly s pokladem. Týmy tvo-
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řili Renča a Iva / Kamil a Iva aneb ve dvou
se to lépe táhne a víc se nás stejně sejít
nemohlo. Děkuji všem za nasazení a také
dětem Ondrovi a Jolance a Janu Kmínkovi
za pomoc při výrobě pomůcek na stezku.
Děkuji také všem účastníkům za krásnou
zpětnou vazbu ve formě vzkazů, fotek
a namalovaných vajíček pro zajíčka a také
za zaplacení startovního poplatku, jež nám
pomohl financovat dárky pro děti v cíli. Tak
zase za rok na tradiční akci Čmeláků!
Kamil, Zajda a spol.

10
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KELTSKÝ TELEGRAF NA ČMELÍNĚ
20.3.2021
Astronomický příchod jara jsme oslavili tentokrát ve skromném úzkém kruhu
rodinném. Nechtěli jsme přerušit tradici, které se účastníme již více než 5 let.
U základny jsme si udělali krásný táborák,
opekli špekáčky a provedli malý hudební

rituál se zpěvem a nástroji – bubínky, dřívka, chrastítka k oslavě přicházejícího jara.
Po 19 hod. jsme vyrazili na kopec směrem
na Dubnici, tam kde je výhled na Krnov. V
19.30 jsme se spojili světelným a i zvukovým
spojením pomocí vysílaček a svítilen s našimi přáteli z Krnova, kteří byli ve stanovený
čas na Ježnické rozhledně. Viditelnost byla

dobrá, i když počasí mrazivé. Světlo bylo
krásně vidět a přenos z nových vysílaček
překvapivě dobrý. Tak snad za rok se opět
sejdeme všichni u ohně společně! Byl to
i tak krásný podvečer!
Kamil

březen
duben
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VLAJKA PRO TIBET
13.-14.3.2021
Naše již tradiční akce, tentokrát v novém
samoobslužném podání kvůli opatřením
Covid. Připravili jsme vše v sobotu dopoledne. Na základnu jsme umístili Kecafon audio průvodce touto akcí, kde byl nahrán
vzkaz pro návštěvníky a ukázky tibetské

hudby. Výstavu fotografií před okny - východy a západy slunce, Buddhovu svatyni na kopci - kde si příchozí mohli zapálit
vonnou tyčinku, Vyvěsili tibetskou vlajku.
Účastníci si mohli vybarvit svou mandalu,
nebo ji udělat z přírodnin v lese. Byla připravena i ochutnávka pravého tibetského
čaje ve várnici, hrníček si každý donesl

vlastní. Nechybělo Buddhovo moudro, praporky přání a desinfekce na ruce byla také
připravena. Z ohlasů víme, že v průběhu
dvou dnů navštívili naši akci hlavně rodiny
s dětmi, jež tak měli ideální cíl pro svou víkendovou vycházku! Tak zase příště!

plácet, lidé z kopců nad Lichnovem odešli.
Od konce 15. století už písemné prameny
zmiňují jen „pustou ves Havranov“.Aby
mohla být znovu osazena, bylo by tenkrát
třeba více než 30 sedláků. Na jejím místě
vyrostl les s duby, břízami a podrostem,
velký a hustý, jeho pás sahal až k Bruntálu
na délku dobré míle a šířku více než čtvrt
míle, jen místy byl užší.

nás budoucí generace zakreslili rozvaliny
vesnice do mapy. Zanechali nám doklad
o své době, když v Havranově byly ještě
dobře patrné základy domů a studny, než
všechno zakryl les. Havranov na celé století lidem zmizel z očí,“ řekl Jan Gemela.
Současní Lichnováci znají Havranov jako
lesní odpočívadlo na rozcestí turistických
značek, ale nikdy neviděli celé území, kde
se rozprostírala vesnice se dvěma stovkami obyvatel. Co se nepodaří zakreslit,
zaměřit, nafotit a zmapovat co nejdříve,
zmizí navždy. 14 Lichnováků panu Gemelovi přislíbilo, že mu s mapováním pomůžou.
Do dvou let zbytky osady Havranov pohltí
ostružiní a mladý les.
JK

Kamil Krmášek

Zajímavost
Havranov = Rábov
O Havranově jste už ve zpravodaji četli
v souvislosti s velmi zajímavou akcí Čmeláků a s opakovanou opravou kříže.Teď vám
nabízíme malý výlet do historie. Třeba vás
to vyláká na zajímavou procházku po zelené turistické značce z Lichnova přes Havranov na milotické nádraží a dál na Milotice.
Na krátkou dobumáte naprosto ojedinělou příležitost. Všechno zlé je prý k něčemu dobré. K čemu ale může být dobrá
kůrovcová kalamita? Představte si, že se
ukázalo místo, kde stála středověká hornická vesnice Rábov (Robau, Rabau, Rabendotf).Z Rábova tekl do horního Lichnova potok a podle tohoto přítoku se tenkrát
Čížině říkalo Rábovský potok.Ve 13. století
v Rábově fungoval důl na rudu s obsahem
olova a železa. Když se těžba přestala vy-

Správce slavného Muzea vidlí a místostarosta Lichnova Jan Gemela objevil historickou mapu, do které lesníci zakreslili rozvaliny Havranova.„Před sto lety pan profesor
Rotter z Vídně měl v Lichnově bratra lesníka, kterého zaujaly zbytky Havranova.
V té době ještě byly dobře viditelné v terénu. Společně to území prochodili a pro

Zdroj:
https://moravskoslezsky.denik.cz/z-re-gionu/kurovec-na-bruntalsku-odkryl--tajemnou-stredovekou-osadu-havra-nov-20210418.html
překlady Z. Mollinové

březen
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Občanské záležitosti
Jubilanti

Rozloučili jsme se

Emilie Trnovcová
Anděla Barešová
Jiřina Nosálková
Otakar Prášil
Marie Wysogladová
Ludmila Slezáková

Jolana Paukerová
Ludmila Brettschneiderová
Anna Kraváčková
Josef Jelínek
Jaroslav Opletal
Josef Hudeček

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

Terezka Fojtíková
Snad dřív než rozvily se, opadaly
Tvých písní stolístky…

Okénko pro chytré hlavy a hlavičky
Správné odpovědi z minulého čísla:
1. Rabat je obchodní srážka, čili rozdíl mezi maloobchodní a velkoobchodní cenou.
2. Voltmetr se v elektrickém rozvodu zapojuje vedle sebe (paralelně).
3. Místo, kde se mění dnešek na zítřek, kterým vede hranice mezi Ruskem a USA a spojuje Tichý oceán se Severním ledovým
oceánem, je Beringův průliv.
4. Prvočísel do čísla 30 je 10(2,3,5,7,11,13,17,19,23,29).
5. Skutečné jméno města, které má přezdívku Matka světa, je Káhira.
6. Zkratka názvu vícemístného sportovního automobilu,robustnější konstrukce s pohonem 4x4 SUV.
Otázky jsou:
1. Jaké číslo má Covid, který nás trápí?
2. Jak se nazývá náš největší hřib, modrající, jedovatý. Lidové označení podle krajů =
Hřib krvavý, červenáč,červenka, biják, jedovatý doubravník, jenerál,kardinál, kamazín, krousťák, krvák, růžovák, safián, umrdlák ?
3. Jméno našeho premiéra, který nastoupil do funkce dne 10.12.1989 ?
4. Jméno světově známého českého malíře, který se narodil v Ivančicích na Moravě (stejně jako herec Menšík)? Mimo jiné vytvořil
20 skutečně velkoformátových obrazů pod názvem Slovanská epopej.
5. Název stroje (popírajícího 1. větu termodynamiky, což je nemožné), který produkuje nejméně tolik energie,kolik sám spotřebuje?
6. Název stroje (popírajícího 2.větu termodynamiky, což je nemožné), který přeměňuje teplo bez jakýchkoliv ztrát a bez jakékoli
dodané práce na jiný typ energie?
Správné odpovědi v dalším čísle Zpravodaje.						

Autor: RNDr. Zdeněk Románek

Potraviny Wysogladovi
Oznámení:
V obchodě (Potraviny Wysogladovi, Zátor 160)
funguje pro občany zásilkovna, ale i PPL. Balíky
jdou přijímat i odesílat. Řešíme i reklamace, lze
platit samozřejmě i kartou.
Parkovat lze přímo před prodejnou.
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