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Léto na novém koupališti
Na podzim loňského roku
byla na místě dosavadního
koupaliště zahájena výstavba
koupaliště nového, přírodního biotopu. V červenci bylo
dílo dokončeno. Koupaliště
čeká na své první návštěvníky.

Nač se těšit
Třeba na bazén o celkové ploše
1 520 m2 s čistou a teplou vodou. Ohřev zajišťují sluneční
kolektory, čištění vody zase
dvě filtrační laguny v zadní
části areálu osázené tisíci rostlin. Voda, jež není přečišťována chemicky, je tak vhodná
i pro alergiky.
Jste-li plavci, těšte se na 780 m2
plavecké plochy o maximální
hloubce 3,4 m.
Jste-li děti, pak na řadu herních prvků: stříkacího delfína,
malou skluzavku, lezeckou síť
či velkou skluzavku trio slade.
Chcete-li relaxovat, potěší vás
masážní lehátko i trysky, perličková lázeň nebo třeba vodní
zvon.
Je-li vaše pohyblivost zhoršená, uvítáte zvedátko, s jehož
pomocí se snadno dostanete
do bazénu i z bazénu.
Všechny pak bezpochyby potěší, že rekonstrukcí prošlo
i sociální zařízení a šatny, že se
lze občerstvit v novém bufetu
nebo si půjčit sportovní náčiní.

Dům přírody
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Údaje výrobní

Projektantem nové podoby litovelského koupaliště byla firma BAPO z Rousínova, zhotovitelem pak litovelská Stavební
firma Vymětal.
Celkové náklady na stavbu
činily 19 340 000 Kč. Z Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Střední
Morava získalo město dotaci
9 211 000 Kč, samo tak uhradilo něco přes 10 milionů Kč.
Součástí dotace nebyly ná-

Čtení na léto
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klady na rekonstrukci bufetu
a provozní budovy, již hradilo
město zcela ze svého rozpočtu.

Návštěvnické informace
V době uzávěrky ještě nebyl
znám přesný termín otevření
koupaliště, předběžně je však
plánován na začátek srpna.
Přesné datum se dozvíte na
stránkách města www.litovel.
eu.
Koupaliště bude otevřeno denně od 9 do 19 hodin.

Litovelské naděje
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Za celodenní vstup zaplatí dospělý návštěvník 45 Kč, dítě do
15 let, senior nad 65 let, držitel průkazu ZTP a ZTP/P 25
Kč. Pro děti do tří let je vstup
zdarma.
Připraveno je i zvýhodněné
rodinné vstupné. Dva dospělí
s nejvýše třemi dětmi do 15 let
uhradí u pokladny 110 Kč na
celý den.
Nelze než přát si slunečné a co
nejdelší léto, aby nové koupaliště mohlo naplnit svůj účel. red.

Úspěchy vodáků
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Práce na komunikacích

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
začal nám čas prázdnin a dovolených
– možnost odpočinku, cestování. V
našem městě je to ovšem doba, kdy
se realizují stavební akce, protože lze
předpokládat příznivé počasí. I když
o jeho stabilitě v posledních letech
můžeme pochybovat.
V době prázdnin se provádějí práce ve školách. U nás to bude první
etapa rekonstrukce elektrorozvodů
na gymnáziu, rekonstrukce dvora na ZŠ Jungmannova, oprava
vzduchotechniky ve ŠJ Litovel,
oprava střechy na SOŠ v ulici Komenského. Zahájeny budou i práce na zateplení bytových domů
v ulici Revoluční.
A co aktuální otázky veřejného života,
o čem se nejvíce diskutuje?
Prádelna Šopík ukončila v Litovli
provoz čistírny oděvů s tím, že nabízí
podnikatelům, aby si zřídili příjem a
výdej šatstva. Sama již ekonomicky nemůže udržet pracovní sílu v
provozovně. Máte-li někdo zájem
vykonávat tuto činnost, nejlépe u
již zaběhlé provozovny jako další
aktivitu, kontaktujte pana Šopíka.
Rada se opakovaně problémem zabývala, protože tuto službu musíme
ve městě mít. Budou proto osloveny
i další provozovny čistíren v okolí.
Dne 26. 6. prezentovalo vedení Litovelské cukrovarny městské radě studii proveditelnosti předčištění odpadních vod. Je to významný krok k
minimalizaci zápachu, který nás obtěžuje. S podrobnější představou postupu této akce pan ředitel Mikstein
seznamuje veřejnost na str. 4.
Další náročná akce, která je před
námi, je dekontaminace skládky v
Nasobůrkách, jejíž příprava se neúměrně protahuje na centrálních orgánech. Výběrové řízení na realizátora akce ale již bylo vyhlášeno a 8.
července proběhlo otevírání obálek
s cenovými nabídkami a na to navazující výběr dodavatele komisí složenou se zástupců města a odborných
organizací. Důležité je, aby akce byla
co nejdříve zahájena. Provedena totiž musí být do konce roku 2015, kdy
končí stávající dotační období.
Můžeme se pochlubit získáním
dotace na kanalizace v pěti obcích
– Unčovicích, Březovém, Rozvadovicích, Chudobíně a Vísce. Na zhotovitele těchto prací letos proběhne
výběrové řízení. Také tato investice

musí být provedena do roku 2015.
Máme podanou i žádost o dotaci na
rekonstrukci náměstí. Držte palce!
Společně s dalšími obcemi chce
Litovel vytvořit koncepční řešení
komářích kalamit. S šesti okolními
vesnicemi nyní uzavíráme smlouvu
o spolupráci při likvidaci komárů.
Bude vytvořen společný finanční
fond a ten bude použit na nákup
prostředku, který bude aplikován do
mokřadů a tůní. Aplikace bude dle
doporučení Krajské hygienické stanice provedena vždy před výletem
komárů – v době vytvoření larev.
Získali jsme i podporu kraje ve výši
50 % podílu na skutečných nákladech. První aplikace byla provedena
v červenci. Postupným opakováním
aplikace se generace komárů sníží.
Dne 18. 7. proběhla kolaudace koupacího biotopu, který má být veřejnosti zpřístupněn od srpna. Věřím,
že účastníci slavnostního otevření
koupaliště v roce 1937 by nynější
rekonstrukci pochválili. Zůstalo na
místě, které naši předkové vybrali
„v překrásném terénu uprostřed
zeleně rozsáhlých luk, vroubených
nedalekými mladečskými vrchy a
zámeckými lesy, v sousedství elektrárenského náhonu, ve kterém je
možno pěstovat i zdravý veslařský
sport“. Dnešní koupaliště je větší,
má plochu 1 520 m2, a s plážovým
systémem je velmi hezké. Modernizovány jsou i šatny, sociální zařízení, převlékárny a bufet. Po mnoha
letech má naše město opět krásné
rekreační místo.
Tak to teď vypadá dost optimisticky, že? Budeme bez komárů, bez
zápachu a Hanácké Benátky budou
rájem turistů. Prosím o trpělivost,
záměry jsou nastaveny a nějakou
chvíli potrvá, než uvidíme výsledek.
Ale když se lidé spojí a chtějí, tak se
dílo povede.
Na závěr připomenu úvodní čas
prázdnin a dovolených – věnujte se
prosím dětem, potřebují především
Vás. Nějak nám narůstá generace v
kapucích, s cigaretami, nudící se... a
to není dobře. Škola péči rodičů nemůže nahradit. Jak se budete dětem
věnovat v mládí, tak Vám ony oplatí
ve stáří.
„S dětmi, s nimiž si rodiče nedělají
starosti, často mívají starosti dějiny.“
Tak hezké léto!
Zdeněk Potužák, starosta města

Komunikace II/449 mezi Unčovicemi a Rozvadovicemi je
jedním z nejvytíženějších úseků, který vykazuje značnou
míru nehodovosti. Na vině je
mimo jiné nedostatečné řešení
dopravní situace v dané lokalitě. Na daném úseku je vysoká
intenzita dopravy a na okrajích místních částí jsou podél silnice umístěna nástupní
a výstupní místa autobusové
dopravy, která však nezohledňují zásady bezpečnosti a bezbariérovosti.
Město Litovel se rozhodlo řešit neutěšenou dopravní situaci a provést na výše
zmíněném úseku stavební
úpravy, které povedou k celkovému zklidnění dopravy
a zvýšení bezpečnosti chodců
na vozovce.
Předpokladem realizace akce
bylo dostatečné množství finančních prostředků. Za tímto
účelem podalo město Litovel
žádost o příspěvek na Státní
fond dopravní infrastruktury,

a ten ji schválil.
Koncem června se tak mohly
rozeběhnout stavební práce,
které by měly být ukončeny do
konce října letošního roku. V
úseku Rozvadovice – Unčovice
budou vybudovány nové autobusové zálivy se zastávkami
včetně přístupových chodníků
k jednotlivým nástupištím, na
silnici budou instalovány dělící
ochranné ostrůvky a k bezpečnosti chodců přispějí i nasvětlená místa pro přecházení.
Celkové náklady na vybudování bezpečnostních a bezbariérových prvků na úseku
II/449 mezi Rozvadovicemi
a Unčovicemi činí 6 700 000
Kč. Státní fond dopravní infrastruktury přispěje částkou
3 000 000 Kč.
ap
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Kolektivní systém Elektrowin se představuje
Novela zákona o odpadech
již od srpna 2005 stanovuje výrobcům elektrických
a elektronických zařízení povinnost zajistit zpětný odběr,
oddělený sběr, zpracování
a recyklaci vyřazených elektrozařízení. Proto výrobci
velkých a malých domácích
spotřebičů založili 25. května 2005 ELEKTROWIN,
a. s. jako provozovatele kolektivního systému, jehož
prostřednictvím se rozhodli
plnit své zákonné povinnosti.

O výsledcích hovoří čísla
Od roku 2005, kdy v České republice začal fungovat systém zpětného odběru vysloužilých spotřebičů
z domácností, do konce roku
2012 Češi odevzdali prostřednictvím kolektivního systému
ELEKTROWIN k recyklaci
více než 150 000 tun vysloužilců.
Jen počet lednic překročil
v loňském roce hranici dvou
milionů. Hmotnost chladniček má nejvýznamnější podíl
na celkovém množství elektroodpadu.
Za celý rok 2012 putovalo prostřednictvím sběrné sítě vybudované ELEKTROWINem
k recyklaci přes 25 000 tun
vyřazených spotřebičů. Chladicích zařízení z toho bylo
14 250 tun, ostatních velkých
spotřebičů typu praček 8 440
tun. Zbytek – 2 350 tun – při-

padá na malé domácí spotřebiče, jako jsou třeba žehličky
nebo varné konvice.
Nejvíce spotřebičů se loni vysbíralo ve Středočeském kraji,
bylo jich 3 197 tun. Nejméně –
721 tun – v Karlovarském.
V době, kdy naše společnost
započala svou činnost, přitom
třídily domácnosti pouze 1,24
kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. Ve třetím roce
činnosti kolektivních systémů
již toto množství dosahovalo
4 kg na obyvatele a v současné
době přesáhlo množství zpětně odebraných elektrozařízení
na jednoho obyvatele hranici
5 kg. Díky tomu Česká republika splnila již v roce 2008,
jako jediná z nově přistoupivších zemí, požadavek Evropské unie. O takovém úspěchu
si může třeba Maďarsko nebo
Polsko nechat jen zdát.

Nejdůležitější jsou informace

Stále se zlepšující výsledky
zpětného odběru, odděleného
sběru, zpracování a recyklace
vyřazených elektrozařízení ovšem nejsou jen zásluhou vybudované sítě sběrných míst, mobilního svozu a navazujících
zpracovatelských kapacit. Stejně důležité je neustále zlepšovat informovanost veřejnosti
o fungování tohoto systému,
o tom, kam je možné vysloužilý spotřebič odevzdat,
za jakých podmínek nebo
o tom, co se z takto vytěžených
materiálů vyrábí.
Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zároveň svědčí o vašem kladném vztahu
k ochraně životního prostředí.
Máte-li zájem o bližší informace, najdete je na internetových
stránkách www.elektrowin.cz.
Elektrowin

Stíny Litovelska – stalo se v červenci 2013
 Dne 8. 7. v době mezi 12 a 13.30
hod. odcizil neznámý pachatel neuzamčené jízdní kolo ve dvoře průjezdu v ulici 1. máje v Litovli.
 V době mezi 16 hod. dne 4. 7.
a 9 hod. dne 5. 7. poškodil dosud
neznámý pachatel tři penumatiky a
levé zadní světlo na osobním motorovém vozdile, které bylo zaparkované v Sušilově ulici v Litovli.

 V době mezi 19 hod. dne 4. 7.
a 6 hod. dne 5. 7. vnikl dosud neznámý pachatel po překonání kovového oplocení na zahradu rodinného
domu v Litovli, vypáčil dveře zahradní chatky a odcizil z ní dvě pánská
jízdní kola, elektrickou vrtačku, motorovou pilu a sekeru s plastovým
toporem.
 V době mezi 18 hod. dne 2. 7.

a 6 hod. dne 3. 7. rozbil dosud neznámý pachatel skleněnou výplň
pravých předních dveří osobního
motorového vozidla zaparkovaného
v ulici Novosady v Litovli.
 V době mezi 22.15 hod. dne 7. 7.
a 7.45 hod. dne 8. 7. odcizil dosud
neznámý pachatel ze zahrady rodinného domu v Litovli uzamčené jízdní
kolo.		
Policie ČR

Vyneseno z radnice
51. schůze Rady města Litovel,
konaná dne 27. června 2013
Rada města
 schvaluje uzavření nájemní
smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k části
pozemku parc. č. 338/5 mezi městem
Litovel a Olomouckým krajem pro potřeby rozšíření autobusového zálivu u
Nové Vsi
 schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Litovel a firmou
Stavební firma Vymětal, s. r. o. na vydláždění dvora ZŠ Jungmannova
 schvaluje nabídku společnosti
DS-GEO projekt Olomouc na úpravu
a aktualizaci projektové dokumentace akce Výstavba bezpečného
a bezbariérového přechodu a BUS zálivu včetně přilehlých chodníků – Tři
Dvory
 schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Litovel a společností
Vodohospodářský rozvoj a výstavba,
a. s. v celkové výši 361 185 Kč na realizaci projektu Digitální povodňový
plán města Litovel a ORP Litovel, spolufinancovaného z prostředků Operačního programu životní prostředí.
26. zasedání Zastupitelstva města, konané dne 27. června 2013
Zastupitelstvo města Litovel
 schvaluje přijetí dotace na likvidaci komárů ve výši 200 000 Kč a také
schvaluje spolupráci při likvidování
komárů mezi Litovlí a obcemi Střeň,
Náklo, Příkazy, Mladeč, Červenka
a Horka n. M.
 schvaluje poskytnutí příspěvku
na městskou hromadnou dopravu
v Olomouci ve výši 90 % z předplatného jízdenky držitelům zlaté Janského plakety, kteří mají
trvalý pobyt na území města
Litovel, a to po předložení potvrzení o udělení plakety a dokladu
o uhrazení předplatného jízdenky
 schvaluje zveřejnění záměru odprodeje turistické ubytovny č. p. 44
v Savíně a příslušejícího pozemku
parc. č. st. 55, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 644 m2, za cenu dle
znaleckého odhadu. výběr redakce
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Předčištění odpadních vod
v litovelské cukrovarně

Odvolání z funkce:
Kocourkov nebo Absurdistán?

Litovelská cukrovarna, a. s.
zpracovává cukrovou řepu
v podzimním kampaňovém
provozu, který průměrně trvá
75–100 dní. S tím je také spojena produkce odpadních vod,
které vznikají nejen z plavení
a praní řepných bulev.
Odpadní voda protéká přes radiální usazovací nádrž a další
zařízení, která by měla eliminovat množství organických
a anorganických látek, jež jsou
v ní obsažené. Zařízení však
neumí odstranit rozpuštěné
organické znečištění ve vodě.
Odpadní voda je dále čerpána do soustavy tří akumulačních rybníků. Zde dochází
k rozkladným biologickým
pochodům, které mají v jarních měsících za důsledek typický zápach.
Hledání optimálního, ale
hlavně efektivního řešení na
vyčištění takto akumulované
vody trvalo dlouho. Z mnoha
nabízených možností se nakonec přistoupilo na návrh firmy AQUA–CONTACT Praha,
v. o. s. na předčištění odpadních vod systémem MBBR
(Moving Bed Biofilm Reactor). Ten prioritně slouží k eliminaci rozpuštěného organického znečištění a předčištění
odpadních vod před vstupem
do akumulačních rybníků či
jejich následnému čištění.
Další z uvažovaných variant řešení je v podobě systému anaerobně-aerobního čištění odpadních vod, který se používá spíše
k úplnému vyčištění odpadních
vod a vypouštění do recipientu.

Naši moudří předkové nám
předali svoje životní zkušenosti ve zkrácené formě pořekadel a přísloví. Na některá
jsem si vzpomněl 27. 6. na
zasedání zastupitelstva města.
První bylo „není člověk ten,
aby se líbil lidem všem“, když
bylo navrženo moje odvolání
z funkce místostarosty. Toto
mě nepřekvapilo, protože někteří zastupitelé si moje odvolání přáli delší dobu a víme,
že „kdo chce psa bít, hůl si
vždycky najde“. Argumentem
navrhovatelů odvolání na neformálním jednání bylo „málo
hájíš naše zájmy“. Na otázku,
čí zájmy málo hájím, jsem přímou odpověď nedostal. Co mě
ale překvapilo, bylo, že nikdo,
vůbec nikdo ze zastupitelů na
jednání zastupitelstva neřekl
jediný argument, jediný důvod, proč konkrétně navrhuje odvolání z funkce. Mlčení.
Čekal jsem spoustu argumentů, jak funkci nezvládám, jak
oblasti, které mám na starosti
(TS, dětská hřiště, turistický
ruch, sport) upadají nebo že
protěžuji některé firmy a pod.
Nic z toho nezaznělo. Bylo třeba mě odvolat a zvolit někoho
kdo „bude lépe hájit naše zájmy“.
Podstata mého odvolání totiž
spočívá v tom, že jsem se držel
hesla „s poctivostí nejdál dojdeš“ a upozornil jsem na nejasnosti ve vyúčtování opravy
sportovního zařízení. Investorem bylo občanské sdružení
a město se mělo podílet na
opravě jednou polovinou. Investor měl předložit faktury
a ani na potřetí se mu nepodařilo předložit věrohodné účty.
Hlava mi opravdu nebere, že
na akci za 2,2 milionu Kč neexistuje věrohodné účetnictví.
Všichni zastupitelé o tomto
problému byli informováni písemně. Důkazem je usnesení
zastupitelstva z 27. 6., že polovina podílu města se vyplácí
na základě soudního posouzení a nikoliv předložených
účtů. Přestože jsem i přes „sta-

Hlavním rozdílem mezi první a druhou variantou je, že
systém MBBR může být provozován celoročně, protože
nevyžaduje ohřev reaktoru.
Zatímco systém anaerobně-aerobní se vyplatí využívat
pouze v kampaňovém období, kdy je dostatek nízkoenergetického tepla pro ohřev
anaerobního reaktoru. Další
z rozdílů spočívá v tom, že systém MBBR je kapacitně menší,
a tím třikrát levnější.
Za účelem omezení zápachu
bylo v období jednoho roku
(od dubna 2012 do dubna
2013) poloprovozně odzkoušeno technické zařízení na
bázi systému MBBR. Poloprovoz byl rozdělen do tří
etap. V celkovém porovnání
se MBBR zařízení osvědčilo
s účinností 60–90% snížení organického znečištění odpadní
vody. V průběhu poloprovozních zkoušek byla prokázána
funkčnost MBBR systému,
nicméně se ukázalo, že pro její
optimální dimenzování je zapotřebí realizovat během další cukrovarnické kampaně, tj.
v roce 2013, detailní monitoring jednotlivých proudů znečištění za účelem zpracování
přesnějších bilancí znečištění.
Až na základě tohoto monitoringu se jeví smysluplné
provést detailní dimenzování
celého systému z hlediska optimalizace konečného řešení
jak z technologického, tak
i investičního hlediska.
Ing. Ivo Mikstein,
ředitel Litovelské cukrovarny

tečné mlčení“ navrhovatelů na
moje odvolání zastupitele na
tento dle mého názoru pravý
důvod upozornil, našlo se jich
13, tedy dostatečný počet, kteří
pro odvolání hlasovali. Tajně.
„Dobrý skutek má být po zásluze potrestán“ se také říká.
Odvolání z funkce pro mne
trestem není, protože jsem na
této funkci opravdu nelpěl,
a navíc žádná funkce není doživotní. Vadí mi ale způsob
odvolání, kdy se nedrží odpoledne slovo dané ráno, kdy
se nedrží ani psané dohody
a kdy dokonce někteří nedodrží ani dohody, které osobně
podepsali.
Jak jsem napsal v úvodu, je mi
jasné, že se nezavděčí člověk
všem, ale u některých zastupitelů zvítězilo politikaření
a osobní averze nad obyčejnou slušností. A slušnost je
vlastnost, která by neměla být
závislá na tom, zda je zastupitel v koalici nebo v opozici.
Signál pro ostatní — upozorníš na problém, dostaneš přes
prsty. Odvolání z funkce místostarosty nebo jakékoliv jiné
funkce obecně není nic mimořádného, ale v Litovli jsme to
dotáhli do verze „Kocourkov“.
Na uvolněné místo místostarosty byl navržen a zvolen
předseda výše nejmenovaného občanského sdružení. A to
je dle mého už Absurdistán.
Průběh zastupitelstva zaznamenal infokanál a doufám, že
podstatné pasáže budou nekomentované.
To, co jsem napsal, vyjadřuje
můj osobní názor a vědomě
jsem nikoho nejmenoval. Třeba „potrefená husa zakejhá“.
Třeba taky ne. Věřím ale, že
heslo TGM „Nebát se a nekrást“ ctím nejen já, ale že je
nás většina. Na závěr bych
chtěl poděkovat všem spolupracovníkům na úřadě, TS a
partnerům při jednání za spolupráci a občanům Litovle a
integrovaných obcí za důvěru,
podporu i kritiku.
Jaroslav Skála h. s.
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Výměna ve volených orgánech není Kocourkov ani Absurdistán
Na článek Jaroslava Skály Odvolání z funkce: Kocourkov
nebo Absurdistán? musím
reagovat, neb se mne svým
laděním a obsahem dotkl jak
pozitivně, tak negativně. Mám
ambici vám vysvětlit, že výměna v obsazení místostarosty,
která na minulém zasedání
zastupitelstva proběhla, nebyla
Kocourkov ani Absurdistán.
Do zastupitelstva jsem byl
zvolen za stejné sdružení jako
jeho zakladatel Jaroslav Skála
a patřím k té většině zastupitelů za toto sdružení, která
personální výměnu místostarosty navrhla. Výsledek jednání našeho klubu byl 3:2 pro
toto řešení. Pro úplnost uvádím, že naším záměrem bylo
i zrušit místo neuvolněného
místostarosty a nahradit ho
jen místem radního. Všemu
předcházela spousta diskuzí,
do kterých jsme se všichni zapojili a vyříkávali si to z očí do
očí. Diskuze nebyly černobílé
a jednoduché. To, že zastupitelstvo rozhodlo jen o personální
změně na postu neuvolněného
místostarosty, bylo výsledkem
svobodného hlasování všech
zastupitelů. Tajné hlasování je
v tomto případě zvyklostí, která k hlasování o personálních
záležitostech patří. Že nějaké zmiňované dohody před
hlasováním
nezafungovaly,
není nic překvapivého. Jako
18členná koalice jsme i starostu zvolili až napodruhé. Já
jsem žádné zákulisní dohody
nedělal a překvapuje mě, že se
pisatel, který za naše sdružení
vyjednával koalici, podivuje,
že někdo hlasoval jinak, než
se dohodlo. Jak kdo hlasoval
za naše sdružení, je snad všem
jasné, tak jako to bylo jasné při
volbě starosty.
Dále chci uvést, že tuto výměnu nepovažuji za nic nestandardního ani dehonestujícího
pro její účastníky, protože se
neudála na základě něčeho
zvlášť zavrženíhodného, ale na
základě přání většiny zastupitelů zvolených za naše sdružení. Já jsem se tak rozhodl
skutečně kvůli nezvládnutému

zúřadování opravy sportovního zařízení, kterou zmiňuje
Jaroslav Skála, který při ní na
základě nerelevantních informací znevěrohodnil práci
mnoha dobrovolníků. Komplikované je to tím, že se rozhodoval správně a čestně, ale nad
nesprávnými, nebo spíše nerelevantními dokumenty.
Mrzí mě, že podle toho, co ve
svém příspěvku Jaroslav sděluje, dodnes nepochopil, že role
ve vedení města neznamená
jen upozorňovat na nepravosti,
ale řešit je, a zejména jim předcházet. Nejde o to vystupovat
a jednat jako investigativní
novinář, ale jako odpovědný a
uvážlivý hospodář. Výrok, že
neexistuje věrohodné vyúčtování, opírá pouze o svou zkušenost. Posuzoval něco, co vyúčtováním nebylo, i když se to
tak tvářilo a někdo mu to takto
předkládal. Věrohodné vyúčtování samozřejmě existuje.
Kdyby si prostudoval důvodovou zprávu k bodu č. 12/26
ZM, mělo by mu to být jasné
jako všem zastupitelům, kteří
způsob vyúčtování podpořili. Jaroslava nepřesvědčila ani
zpráva kontrolního a finančního výboru zastupitelstva týkající se uvedeného problému.
Zastupitelům byla předložena na 24. zasedání a vyplývá
z ní, že hlavním problémem
není jemu někým předložené
„věrohodné vyúčtování, nevyúčtování“, ale že vlastník
zhodnocované
nemovitosti
nestanovil funkční postup,
jak chce tuto úředně náročnou
operaci zhodnocení majetku
města cizím subjektem a navíc
neplátcem DPH provést, a tedy
že nemá co kontrolovat.
Jako dlouhodobý dobrovolný
činovník u sboru dobrovolných hasičů ve Vísce, jako bývalý předseda osadního výboru, jako spoluorganizátor akcí
typu hasičských závodů, plesů,
rockfestů, sjezdu rodáků, si
velmi dobře uvědomuji, že pro
jakoukoliv činnost dobrovolného charakteru je velmi důležité, abychom dobrovolníkům
z pozice samosprávy vytvořili

vlídné podmínky pro jejich
práci, nezatěžovali je zbytečným úřadováním a minimálně
dobrým slovem je podpořili.
Vím, že nestačí jen přidělovat
příspěvky, ale že je třeba hledat
způsoby, jak dobrovolníkům
práci usnadnit a zpříjemnit. To
první je relativně jednoduché,
zvednu ruku pro příspěvek, to
druhé je neskonale náročnější.
V našem případě se samosprávě díky nekompetentnímu přístupu a šíření informací kvality bulvárního tisku podařilo
znevěrohodnit dobrou práci
občanského sdružení. Nikdo
neocenil, že se nejenom polovinou nákladů podílelo na
zhodnocení majetku města,
ale že celou stavbu organizačně zajistilo a podle soudního
znalce odvedlo navíc práci
v ceně 150 tisíc. Pod touto
částkou si představuji brigády
sportovců.
Pozitivní na článku je, že je laděn s určitým nadhledem, že
se opírá o lidovou moudrost

a o to, co většinu z nás zajímá
– poctivost, pracovitost a selský rozum. Tyto vlastnosti
Jaroslava Skály jsem nikdy nezpochybňoval a zpochybňovat
nemíním, za ně si ho vážím
a zasluhuje mou úctu.
K „mlčícím statečným“, jak
Jarda označuje strůjce svého
odvolání, uvedu rčení „Kde
není slyšeti, lépe mlčeti“. A
k celé kauze rčení „Není kouře
bez ohně“.
Všem dobrovolníkům z občanského sdružení chci vzkázat, že se jim za sebe z pozice
jednoho ze zastupitelů omlouvám za zbytečně způsobené
problémy a přeji jim, aby dále
dělali to, co je baví, a nenechali se odradit takovými pseudokauzami. Vaše práce je pro
život naší litovelské komunity
velmi důležitá a prosím, pokračujte v ní. Zastupitelé se
mění, vy zůstáváte.
Radomír Havlíček,
zastupitel a člen SNK – Občané
a sportovci Litovelska

inzerce
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Ze společnosti
Přišli na svět

5

otázek pro ...

LIBORA NAVRÁTILA,
vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR v Litovli
stalo. Poté zajišťuje výslechy poškozených,
podezřelých a svědků, provádí neodkladné úkony a podniká opatření vedoucí
k objasnění věci. Mimo zpracování oznámení prověřuje spisové materiály, které
mu byly přiděleny k přímému vyřízení.
Službu končí dle plánu služeb, mnohdy
i po jejím uplynutí.

od března do května 2013

Pavlína Kosenko z Litovle (narozena v srpnu 2012)
Nikol Macháčková z Litovle (narozena v únoru)
Kryštof Kudláček z Litovle
Edita Solovská z Myslechovic
Blažena Zbořilová z Litovle
Pavel Navařík z Litovle
Gabriela Venosová z Litovle
Pavel Smrček ze Savína
David Břetislav Nevrlý z Myslechovic
Terezie Štaffová z Litovle
Emily Faltusová z Litovle
Laura Olahová z Litovle
Matyáš Spáčil z Litovle
Dominik Coufal z Chořelic
Aneta Chaloupková z Litovle
Edita Obrátilová z Myslechovic
Jonáš Slouka z Litovle

Byli oddáni

v měsíci červenci
Jana Langová a Petr Chmelař z Chudobína
Jana Vlčková a Martin Vařeka z Litovle
Andrea Kreuzziegerová a Jaroslav Krůpa z Měrotína

Odešli

v době od 21. června do 20. července
Anna Poštulková z Litovle (88 let)
Bohumil Vašíček z Litovle (66 let)
Josef Žouželka z Litovle (82 let)
Anna Vařeková z Litovle (89 let)
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Hrandop a Hlubinka.

Upozornění
V měsíci srpnu budou dočasně uzavřeny některé pošty v obcích, a sice v Unčovicích (14.–27. 8.)
a v Bílé Lhotě (5.–16. 8.). V této době mohou obyvatelé využívat poštu v Litovli, kde budou také uloženy
k vyzvednutí nedoručené zásilky. Otvírací doba litovelské pošty je od pondělí do pátku v 8–12 a 13–18
hodin, v sobotu v 8–11 hodin.
Telefonní číslo: 585 129 435.

Pozvánka
V úterý 6. srpna se na náměstí Přemysla Otakara
v Litovli uskuteční další farmářské trhy. Od 9 do 16
hodin si návštěvníci budou moci zakoupit ovoce,
zeleninu, pečivo, koření i další potraviny a řemeslné
výrobky od výrobců nejen z našeho regionu.

Inzerce
Pronajmu garáž u fin. úřadu. Tel. 774 480 654

Kolik policistů slouží na litovelské policejní stanici a jak jsou rozděleni?
Z celkového počtu 19 policistů na Obvodním oddělení Policie ČR v Litovli jsou dva
služební funkcionáři (vedoucí oddělení
a jeho zástupce), 11 policistů je určeno
k plnění úkolů v rámci trestního řízení
a 6 jich plní úkoly obchůzkové služby.
Jaké zločiny řešíte nejčastěji a vidíte nějakou změnu v jejich frekvenci v průběhu let?
Nejčastěji řešíme majetkové trestné činy,
zejména krádeže vloupáním do motorových vozidel či do různých uzavřených
objektů a krádeže jízdních kol. Dále se intenzivně zabýváme těmito trestnými činy:
maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání, ohrožení pod vlivem návykové látky či zanedbání povinné výživy.
Skladba trestných činů se za poslední roky
výrazně nezměnila. Nejčastější jsou již
řadu let trestné činy majetkové. Dle statistik je trestná činnost páchaná v územní
působnosti našeho oddělení průměrná
a předvídatelná, nijak nevybočuje z celorepublikového průměru.
Jak vypadá běžný pracovní den policisty?
Pracovní den policisty se odvíjí od druhu
služby, kterou má v konkrétní den vykonávat. Nepravidelně bývá určen ke zpracovávání oznámení občanů, k výkonu dozorčí služby, k činnosti obchůzkové služby
či k administrativní činnosti.
Policista s časovým předstihem ví, jaký
druh služby v konkrétní den bude vykonávat, aby se na ni mohl připravit. Rozeberu například běžný pracovní den policisty určeného pro zpracování oznámení
učiněných na našem oddělení, na lince
158 či na jiné tísňové lince. Po příchodu do zaměstnání se policista nahlásí u
svého vedoucího a jsou mu sděleny aktuální požadavky a úkoly. Poté se věnuje
informačním systémům a spisové službě.
V případě, že je přijato oznámení, věnuje
se mu prioritně. Společně s kolegou vyjíždí na místo oznámení a zjišťuje, co se

Vzpomenete si na nějaký kuriózní, zajímavý případ, který jste vyšetřovali?
Zajímavých případů je celá řada, nicméně
nemohu zapomenout na jeden opravdu
kuriózní, který jsem osobně prověřoval.
Řešil jsem jej již před řadou let, když jsem
působil na jiném obvodním oddělení.
Přijal jsem oznámení od staršího pána, že
z jeho uzamčeného bytu v 5. patře panelového domu byla odcizena prázdná dopisní
obálka, na které byla nalepená zahraniční
poštovní známka. Protože oznamovatel
vyloučil všechny možnosti kromě nezákonného vniknutí do bytu, byly provedeny všechny standardní úkony. Provedlo se
ohledání bytu za účasti kriminalistického
technika, vyhotovila se fotodokumentace.
Zámek vstupních dveří byl zaslán ke znaleckému zkoumání. Byla vyslechnuta řada
osob včetně poštovního doručovatele
oné dopisní obálky. Spolupracovali jsme
s řadou policistů i s vedením České pošty.
Oznámení bylo prověřeno vyčerpávajícím
způsobem. Nebyly však zjištěny skutečnosti odůvodňující závěr, že někdo vnikl
do bytu a obálku odcizil. Pár dní před vydáním meritorního rozhodnutí o odložení věci mne kontaktoval pan oznamovatel s tím, že obálku nalezl při generálním
úklidu pod matrací sedací soupravy.
Jak jste se ke svému povolání dostal Vy
a co Vás na něm těší?
Již v průběhu studia na střední škole jsem
měl zájem pracovat u Policie ČR. Po absolvování základní vojenské služby jsem
k policii nastoupil. Za dobu své služby
jsem působil na řadě obvodních oddělení: v Praze, Olomouci, Litovli, Uničově,
krátce i u Služby kriminální policie a vyšetřování. Těší mě vždy, když chytneme
a usvědčíme zloděje či jiného pachatele
trestného činu a když odcizené věci vracíme jejich majitelům. Neméně dobrý pocit
mám i z toho, když můžu někomu kvalifikovaně poradit či jinak pomoci. Práce
u Policie ČR mě baví, jde o zajímavou,
společnosti prospěšnou činnost a výkon
služby u tohoto bezpečnostního sboru mě
vnitřně naplňuje.
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Na Šargouně vyrůstá dům přírody

Pozvánka na Otvírák

Ti, kteří jezdí přes Šargoun do lesa, si
již jistě všimli, že v místě bývalé hájenky
se staví. Na informační tabuli zjistili, že
zde bude stát Dům přírody Litovelského
Pomoraví. O jakou stavbu jde a k čemu
bude sloužit, jsem se zeptala ředitele
Správy Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Ing. Michala Servuse.

Devátý ročník velkého pivního festivalu Litovelský Otvírák se uskuteční už
10. srpna. Letos proběhne ve znamení
výročí 120 let pivovaru a přinese celou
řadu programových trháků. Litovelský
Otvírák je totiž oslavou poctivého piva,
které máte rádi.

Jak vznikla myšlenka domu přírody?
Kolem roku 2009 se rozhodovalo o tom,
jakým způsobem prezentovat přírodu
a ochranu přírody v chráněných krajinných oblastech ČR. Výsledkem byl
nápad postavit ve vybraných oblastech
informační centra. Kritériem pro výběr
vhodného regionu byl silný partner, který bude centrum provozovat. Centrum
ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, které sídlí v Horce, chtělo
v okolí vybudovat výukové biocentrum.
Dohodli jsme se, že bude dům přírody
provozovat, a vypracovali jsme projekt.
Šargounský objekt je jednou z jeho částí,
větší část se nachází v areálu Sluňákova.
V čem váš projekt spočívá?
Zvažovali jsme, přes co místním přiblížit přírodu. Soužití člověka a přírody
tak bude demonstrováno skrze hospodaření člověka v přírodě a v souladu
s ní. Hezkým modelem je pro to chov
včel. Na Šargouně tak kromě vlastní
budovy, která by měla sloužit jako informační bod, bude fungovat expozice
včelařství. Chceme také vytvořit hanáckou zahradu, v níž bude bylinková část
i sad. Vedle stromů, které tam jsou dnes,
vysadíme další ovocné dřeviny, které se
zde běžně pěstovaly.
Hovoříte o expozici, ale asi tím nemáte
na mysli muzeum.
Cílem je vytvořit živou expozici. V plně

funkčním ukázkovém úlu budou živé
včely. Uvnitř bude expozice postavena ve
spolupráci s výtvarníkem tak, aby dokázala včelu přiblížit zajímavým způsobem
dětem.
Centrum bude tedy určeno pro děti?
Nejen pro ně. Je pravda, že chceme děti
přitáhnout k přírodě přiblížením významu hmyzu pro člověka. Ve spolupráci
s litovelskou pobočkou Českého svazu
včelařů by tam proto měl fungovat i včelařský kroužek dětí. Předpokládáme, že
centrum budou pro ekologickou výchovu
využívat i místní školy a do svých výchovných programů ho zařadí také Sluňákov.
Vedle toho se však v domě přírody budou pořádat i různé akce pro veřejnost.
Expozice bude určena rovněž dospělým
návštěvníkům. V současnosti probíhá natáčení krátkého filmu o Litovelském Pomoraví ve 3D, který se bude v infocentru
promítat. Také probíhá sběr dat a tvorba
informační databáze. Návštěvník si dotykem na obrazovkách vyvolá to, co ho
bude zajímat.
Bude infocentrum otevřené pořád?
Nepřetržitý provoz tam nebude. Otevřeno bude samozřejmě v době akcí, které
se budou v domě přírody konat. Navíc
v určitých dnech, např. o víkendech či
u příležitosti jiné akce, bude někdo ze
Správy CHKO nebo naší strážní služby zabezpečovat chod infocentra. Zvažujeme,
že v sezóně zpřístupníme zahradu. Budou
v ní staré vyřezávané úly, informace o bylinkové zahradě i o stromech. Cyklista by
si tam mohl odpočinout. Uvidíme, jak se
to osvědčí.
Na kdy je naplánováno otevření centra?
Na duben příštího roku. Doufám, že už
nebudou další prodlevy.		
hk

Můžete očekávat dobrou zábavu, muziku,
hanácké speciality a především tradičně
vařené, vaše oblíbené litovelské pivo. Zlatý mok Litovel poteče z více než 60 výčepních kohoutů a bude jen na vás, jestli
dáte přednost klasice, radlerům nebo nealkoholickému pivu. Na své si přijdou i ti,
kteří si rádi vychutnávají pivní speciály.
A nemusíte být nutně Moravané, abyste
mohli připíjet proslulou jedenáctkou Litovel Moravan, která se dlouhodobě těší
velké přízni konzumentů.
Jako každý rok vás čeká bohatý hudební
program, tento rok poprvé na třech pódiích. Hlavní stage bude patřit známým
interpretům, jako je Kamil Střihavka, Katarína Knechtová a skupina Turbo, kteří
patří k hlavním tahákům Otvíráku. Pokud jde o hudební žánry, na své si přijdou
příznivci rocku stejně jako folku a nebude
chybět ani originální hanácké uskupení
Stracené ráj. Na nové ESCAPE stage se
můžete těšit na Ondru Havlíka aka En.dru, vicemistra světa v loopingu a dvojnásobného mistra republiky v beatboxu.
V rámci Otvíráku můžete navštívit pivovarské provozy spolu se zkušenými pivovarníky. Exkurze budou zdarma, stejně
jako vstup na akci.
A nakonec dobrá zpráva pro všechny
cyklisty! Jako každoročně bude součástí
Otvíráku tradiční cyklistický závod vodáků Free Litovel Bobr Bike. Odstartuje od
hlavní brány pivovaru přesně v poledne
za mohutného povzbuzování všech návštěvníků. Úspěšné absolvování zhruba
50km trasy Litovelským Pomoravím až
po Drahanskou vrchovinu účastníkům
zpříjemní vidina chlazené Litovle, která je
bude čekat v cíli spolu s jejich příznivci.
Věřím, že využijete mimořádné příležitosti oslavit spolu s námi 120 let pivovaru.
Letošní Otvírák bude ve znamení tradice
a klasické výroby českého piva, kterou
vám chceme zábavnou formou přiblížit.
Přijďte si prožít nezapomenutelnou atmosféru, se kterou je náš Otvírák každoročně
spojen.
Těšíme se na vás.
Pivovar Litovel
Program Otvíráku najdete na straně 15.

8 / rozmanitosti

Stalo se v Litovli
 17. 8. 1513 věnoval král Vladislav Jagellonský darovací listinou město Litovel a panství
Úsov za věrné služby Ladislavu z Boskovic.
Jenže král zemřel a úsovské panství měli stále
v zástavním držení Vlašimové. Až když se po
smrti Ladislava z Boskovic stal dědicem boskovického panství jeho syn Kryštof, začal usilovat
o uskutečnění deset let starého daru. Když r. 1526
Ludvík Jagellonský zahynul, využil Kryštof z Boskovic darovací listiny a nechal si r. 1530 Litovel s
úsovským panstvím zapsat do zemských desek.
Při té příležitosti si přivlastnil i královský les Doubrava. Když se králem stal Ferdinand Habsburský,
otevřel spor o vlastnictví města. Kryštof ale před
zemským sněmem vyhrál a stal se reálně pánem
Úsova i Litovle. Vytvořil tak obrovský komplex
statků, téměř souvislý pás začínající nad Brnem
u Letovic a končící v Jeseníkách pod prameny
Moravy.
 21. 8. 1933 byl slavnostně otevřen nový
sokolský stadión. Sokolové měli již 10 let pozemek na novou sokolovnu. Základní kámen
slavnostně položili r. 1924, ale realizace se stále
odkládala. Protože na stavbu sokolovny peníze
nestačily, pustila se Sokolská jednota r. 1932 alespoň do stavby stadiónu. Vyhlásila pracovní povinnost 60 hodin pro každého člena, určitý počet
hodin bylo možno uhradit v penězích (3 Kč za hodinu). Jednota tak mohla dát v tehdejší krizové
době příležitost k výdělku nezaměstnaným sokolům. Práce byly prováděny pod dozorem předsedy
stavebního odboru Ing. Fr. Čelechovského na základě plánů nedávno zemřelého architekta Aloise Dryáka. Náročnou stavbu tribuny v podstatě
financoval obchodník S. Smékal. Současně byly
s městskou správou sjednány i záležitosti rozšíření
a zaokrouhlení pozemku hřiště směrem k silnici
a ke gymnáziu (pro dodržení rozměrů atletické
dráhy). Stavba sokolovny začala v květnu 1934.
Otevřena byla ve dnech 8.–10. června 1935.
 29. 8. 1933 se v Ružomberoku narodil Milan Blahynka. Roku 1956 absolvoval FFUP
v Olomouci. V letech 1957–60 učil na jedenáctiletce v Litovli češtinu a ruštinu. Postgraduálně
studoval estetiku na Institutu společenských
věd při ÚV KSČ, kde r. 1968 získal doktorát. Od
r. 1963 pracoval na ČSAV Praha, od r. 1968 v Brně.
V letech 1957-60 působil jako externí redaktor
Krajského nakladatelství v Olomouci, po r. 1989
spolupracuje externě s různými nakladatelstvími
v Praze. 			
Lubomír Šik

Pár kroků za dobrou knihou
V době, kdy z vesnic mizí školky i obchody, omezuje se veřejná doprava a někde
i společenský život, je pozoruhodné,
že prakticky v každé, i sebemenší obci
Litovelska funguje veřejná knihovna.
A rozhodně to není skladiště padesát let
starých knih zavátých prachem.

Knihovny a jejich čtenáři
„Pod Městskou knihovnu v Litovli spadá
nejen 11 knihoven v litovelských místních částech, ale plní regionální funkci
i pro dalších 25 obcí,“ přibližuje Miroslava Škodová, která má místní knihovny na
starosti. Pečuje mimo jiné o udržování,
obměnu a aktualizaci jejich knihovního
fondu nebo školení dobrovolných knihovníků. Připouští také, že jsou oblasti,
kde se malé knihovny ruší. To však na
Litovelsku zatím nehrozí. Ačkoli je třeba
přiznat, že počty přihlášených čtenářů nejsou nijak závratné.
Nejtypičtějšími čtenáři jsou v obcích děti
a důchodci, někdy také studenti vyhledávající povinnou školní četbu. Knihovní
fond však nabízí zajímavé tituly každému.

Březové

Nabídka knižního fondu
„Dbáme na to, aby nabídka knih byla široká. Encyklopedie, životopisy, cestopisy, kuchařky, oddychová literatura... Při
výběru knih pro konkrétní pobočku přihlížíme i ke skladbě čtenářů. Pokud třeba
někde převažují děti, přivezeme více knih
pro ně,“ vysvětluje Miroslava Škodová.
Každá místní knihovna má svůj stálý
fond, počet jehož svazků odpovídá velikosti obce. Např. na Nové Vsi je to kolem
700, zatímco ve větších Unčovicích kolem
2 000. Každých pět let proběhne revize
a aktualizace stálého fondu.
Vedle toho cirkulují mezi knihovnami
knížky z výměnných souborů. Čítají obvykle kolem sta svazků, obměňují se třikrát ročně a zahrnují zcela aktuální tituly.
Ročně tak jen tímto způsobem knihovnou
projde na 200–300 nových knížek.
Čtenáři, který se nespokojí ani s touto
nabídkou a touží po knize, která v jeho
knihovně momentálně dostupná není,
ji knihovník zajistí z litovelské městské

knihovny. Jde-li o speciálnější titul, který
není k mání ani v Litovli, zprostředkuje
knihovník meziknihovní výpůjčku z kterékoli z knihoven v České republice. Je-li
požadovaná knížka na skladě, dostane se
k žadateli nejpozději do týdne. Tato meziknihovní výpůjčka je již zpoplatněna 50
korunami.
Je tedy skutečně jen málo knih, které by
čtenář ve své malé obecní pobočce nezískal.

Unčovice

Může vás zajímat
V každé knihovně je vedle běžného půjčování knih umožněn také přístup na internet. Zájemce za jeho využití neplatí, a to
ani v případě, že není čtenářem knihovny.
V knihovnách je i možnost tisku. Za jeden
vytištěný list se platí 1 Kč.
Jak již bylo zmíněno, litovelská knihovna
má pobočky ve všech 11 místních částech.
Kdo se chce stát čtenářem, uhradí v některé z těchto poboček 40 Kč (dospělý)
nebo 20 Kč (dítě) za rok. Má pak možnost
půjčit si zdarma knihu v kterékoli z těchto
poboček a také v Městské knihovně Litovel.
V Týdnu knihoven, který letos připadne
na 30. září – 6. října, je registrace nových
čtenářů zdarma.
Každá z poboček má otevřeno 4 hodiny
týdně. Otvírací doby i další údaje naleznete na nových stránkách litovelské knihovny www.knih-litovel.cz.
S jednotlivými pobočkami se budete setkávat v dalších číslech LN.
hk
inzerce

kompletní servis autoskel
čištění interiérů, renovace laků
leštění světlometů
Javoříčská 1313/6a, Litovel
tel.: 585 154 631, 724 158 043

rozmanitostI / 9

Stalo se ve světě

Kniha na tento měsíc
Spadané listí / Adeline Yen Mah
Autobiografický román ženy, která vzpomíná na své neradostné dětství v Číně
20. století. „Spadané listí se vrací ke kořenům,“ říká jedno čínské přísloví. Proto
se i Adeline vrací ke vzpomínkám na svou
rodinu. Matka zemřela dva týdny po jejím
porodu a do rodiny vstoupila Adelinina
macecha, krásná žena, napůl Francouzka,
napůl Číňanka. Co jí však bylo dáno na
kráse, scházelo jí na laskavosti k nevlastním dětem. Zvláště poté, co se jí narodily
děti vlastní. Zejména malá Adeline se stala terčem její nemilosti. Jedinou útěchou
děvčátka se tak stala milovaná teta.
Osudy lidí jsou různé. Po studiu v naprosté izolaci v Hongkongu odjela nadaná dívka studovat literaturu do Anglie. Dospěla.
Vrátila se do Číny. Jaké bylo její setkání
s rodinou, jaké setkání s macechou, která
jí tolik ublížila? Co s lidskými vztahy udělají nově přijaté společenské role?
Kniha je náhledem do kultury, která je
nám přes sílící globalizaci stále vzdálená,
a do příběhu rodiny, který nám přesto, že
žijeme na počátku 21. století, vzdálený
vůbec není.
Olga Hlavinková

Knihovna Savín
 knihovnice: Olga Hlavinková
 otvírací doba: čtvrtek 15–19 hodin
 knihovna doporučuje také tyto knihy:
Taťana Březinová: Křižovatky žen
(tři generačně i typově rozdílné ženy
chtějí žít podle svých představ)
Margaret Barnesová: Královna bez koruny
(osudy čtvrté ženy krále Jindřicha VIII.)
Bruno Apitz: Nahý mezi vlky
(příběh chlapce ukrývaného v koncentračním táboře)
Věra Řeháčková: Hra o Elišku
(nelehký osud dívky z dětského domova)
Kateřina Havlová: Maminko, prosím tě, nepij!
(autobiografický příběh dcery alkoholičky)

Výlet MSL
Jazykové
okénko

Číslovky
S psaním číslovek je spojena řada omylů, které
vzbuzují rozpaky nejen v oficiálních textech.
Řadovou číslovku označíme tečkou za číslicí, a to
ve všech pádech. Tedy např. 15. ročník, z 20. poschodí (nikoli 15-tý ročník, z 20-tého poschodí,
příp. 15tý ročník atd.).
Při skloňování se k číslovce žádná koncovka
nepřidává (vždyť je již obsažena v čísle samotném!). Píšeme tedy např. mládež do 18 let, před
7 hodinami, po 8 letech (nikoli do 18ti let, před
7mi hodinami, příp. do 18-ti let atp.)
Jde-li o výraz složený z číslovky a jiného slovního druhu, píšeme číslovku bez mezery a bez
koncovky těsně před daný výraz. Např. 16letý
chlapec, 35krát, 8lůžkový pokoj, 14násobně,
21členný (nikoli 16 letý, příp. 16-ti letý atp.).

Muzejní společnost Litovelska, občanské
sdružení pořádá v neděli 18. srpna výlet
do Hnojic s následujícím programem:
komentovaná prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie, hodové výstavy o obci
a okolí s průvodcem Oldřichem Polem,
místním kronikářem, prohlídka objektu
fary s největší sbírkou kropenek ve střední
Evropě, folklorní vystoupení občanského
sdružení Hagnózek, volná prohlídka obce
a občerstvení dle zájmu.
Sejdeme se ve 14 hodin před kostelem
Nanebevzetí Panny Marie v Hnojicích.
Způsob dopravy: autem, pěšky, na kole
(nabízíme společný odjezd od budovy litovelského muzea ve 13 hodin).
RoN
inzerce

 10. 8. 843 byla mezi třemi syny Ludvíka Pobožného uzavřena verdunská smlouva, jíž si
rozdělili zděděnou Franskou říši. Rozsáhlý státní
útvar rozkládající se na území dnešního Německa, Belgie, Francie, Nizozemska a Švýcarska
vznikl na konci 5. století, největšího rozmachu
však dosáhl za vlády Karla Velikého (v letech
768-814). V té době měla Franská říše v západní
Evropě rozhodující vliv. Dvůr Karla Velikého, který byl r. 800 korunován císařem, byl navíc jedním z nejvýznamnějších kulturních středisek.
Tak velkou říši však nebylo možno udržet. Proto
již Karlovi vnuci po období bojů přistoupili k jejímu rozdělení. Karel Holý získal západní část,
dnešní Francii, Ludvík Němec východní, budoucí
Německo. Lotharovi připadl nesouvislý pás území mezi nimi, včetně Itálie.
 17. 8. 1753 přišel na svět Josef Dobrovský.
Kněz, vědec, slavista i historik působil několik let
i jako vicerektor a později rektor kněžského generálního semináře na Hradisku u Olomouce.
Třebaže nepsal česky ani nevěřil v budoucnost
českého jazyka, je považován za obrozence první generace. Svým dílem totiž vytvořil základ
pro jazykovědnou i historickou práci dalších obrozenců. V díle Zevrubná mluvnice jazyka českého stanovil pravidla tvorby slov, aby učinil přítrž
živelné tvorbě jazykobrusičů. V Dějinách českého jazyka a literatury zase podal poprvé přehled
vývoje českého písemnictví i jeho úrovně.
 19. 8. 1883 se narodila francouzská módní návrhářka Coco Chanel (vlastním jménem
Gabrielle Chanel, na snímku). Emancipovaná
žena, jedno z největších jmen světové módy,
přinesla revoluci v ženském odívání – volné košilové šaty bez korzetu, slavné malé černé šaty,
typický chanelovský kostým, využití úpletu...
Roku 1922 byl na trh uveden její slavný parfém
Chanel N° 5, který propagovala i Marylin Monroe
nebo Catherine Deneuve. O návrhářce, která se
přes přízeň vlivných partnerů nikdy neprovdala,
bylo natočeno několik filmů.
 8. 8. 1963 se odehrála velká vlaková loupež, jeden z nejproslulejších zločinů 20. století.
Bez užití střelných zbraní přepadla skupina 15
mužů poštovní vlak z Glasgow do Londýna a
uloupila 2,63 milionů liber (v přepočtu asi 50
milionů eur). Třebaže byla většina lupičů postupně dopadena, z ukradené částky byla nalezena jen asi osmina.
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Milan Vybíral: Život mezi notami
Na jaře oslavil osmdesátku,
ale to mu nijak neubírá na činorodosti. S panem Milanem
Vybíralem jsem se setkala
jednoho červnového rána,
abychom si popovídali o jeho
životě.

lal ještě dálkově průmyslovku
a v Tesle jsem přešel na novou,
náročnější práci do technického rozvoje. Po těch čtyřech
měsících jsem dostal srdeční
záchvat a musel jsem klavíru
nechat.

Jak se máte?
Jak se mám? V takovém kolotoči. Dneska třeba už mám zesečený kus louky, ještě za rosy.

Vy hrajete ale i na řadu dalších nástrojů.
Na harmoniku jsem se učil
čtvrt roku v Kroměříži. Když
jsem učil na Klubu a bylo hodně zájemců o hru na kytaru,
jezdil jsem na kurzy do Olomouce, abych získal základ. Na
zobcovou flétnu jsem se naučil
sám, protože jsem měl zkušenosti s dýcháním ze zpěvu,
který jsem studoval dva roky
na hudební škole. Pan Kondziolka tehdy vedl Litovelanku,
já mu chtěl pomoct, a tak jsem
se přihlásil na dechový nástroj.

Vy máte svou vlastní louku?
Ne, pomáhám přátelům.
Odkud pocházíte? Z Choliny?
V Cholině bydlím od roku
2005 a jsem tam velmi spokojený. Mládí jsem prožil na vesnici, a tak jsem se z Olomouce
na vesnici vrátil. Mí rodiče
byli učitelé, a proto jsme se
často stěhovali. Táta třeba dostal místo řídícího ve dvojtřídce a máma tam učila. Za rok
se z toho stala jednotřídka,
a tak hledali další místo. Proto jsem chodil do tří různých
obecných škol a tří měšťanek.
A kdy jste přišel do Litovle?
V roce 1958. Bydlel jsem tam
až do roku 1985 a líbilo se mně
tam. Byl tam takový kulturní
život. Když jsem v roce 58 nastoupil na okres, zaměstnal mě
okamžitě vedoucí finančního
odboru František Minařík ve
svém tanečním orchestru. Pak
přišel nový ředitel hudební
školy Květoš Pecha. Rozběhl
v Litovli malý symfoňák. Přijal
mě do něj na klavír, ale ukázalo se, že potřebuje basu. Tak
jsem koupil basu, do práce si
mě vzal basista Svaťa Navrátil
a hráli jsme. Doprovázeli jsme
třeba litovelské ochotníky, dělali jsme scénickou hudbu.
Jste hudební samouk, nebo
jste hru na nástroj studoval?
Deset let jsem chodil do klavíru. Kolem třicítky jsem pak
čtyři měsíce studoval na lidové
konzervatoři. Dalo mi to hodně. Tenkrát jsem to ale přehnal, protože jsem k tomu dě-

Je vůbec nějaký nástroj, na
který nehrajete?
Třeba cimbál. Ale zájem jsem
měl.
V roce 2000 dal pan Krestýn
dohromady lidi a mě postavil
před to, že mám rozběhnout
kapelu. Tak vznikla Hanácká
mozeka. Na několik let jsem
z ní odešel, a pak se zase vrátil, i když už ne jako vedoucí.
I když nejsem houslista, hraju
tam kontr.
Pokud vím, Vy taky hudbě
vyučujete.
Jeden čas byl v Kroměříži kurz
pro učitele hudby, kteří neměli aprobaci. Tam jsem několik
měsíců chodil na tu harmoniku. Když jsem pak pracoval
v Tesle v technickém rozvoji,
uvolnilo se na Klubu místo
učitele hudby a já se přihlásil.
Začal jsem učit externě a v
roce 1977 jsem se stal zaměstnancem. To bylo nejhezčí zaměstnání – byl jsem mzdový
účetní, pokladník, dělal kulturní kalendář, vedl kurzy...
Pořád mluvíme o hudbě, ale
co je vlastně Vaše původní
profese?
Když jsem chodil do 9. třídy

měšťanky, cvičil jsem psaní na
stroji. Tak doma rozhodli, že
když umím psát na stroji, půjdu na obchodní akademii.
Nechtěli z Vás mít rodiče učitele, když to byla jejich profese?
Já jsem nikdy nedovedl stoupnout si před lidi a promluvit.
Vždycky jsem spíš poslouchal,
byl jsem v ústraní. Trochu
jsem se rozmluvil až na stará
kolena.
Co jste dělal po škole?
Chtěl jsem jít na včelařinu.
Řekli mi, že potřebuju tři roky
praxe v zemědělství. Tak mi
táta sehnal místo u silniční
údržby, u ovocnářů. Naučil
jsem se tam trochu rozumět
stromům. Pak jsem se ale oženil
a bylo po plánech.
Potom jsem pracoval na okrese, a když hov roce 1960 zrušili, šel jsem na tři měsíce do
Jednoty. Měl jsem spolupracovníka, kterému už bylo přes
padesát a měl pět dětí. Já měl
jen jednoho chlapce. Když
jsem zjistil, že má menší plat
než já, bylo mi to nepříjemné, a tak jsem dal výpověď. Šel
jsem pak do Tesly k nádvorní
četě. To byla ta nejhorší práce
– nakládání a vykládání vagónů, navážení uhlí... Když jsem
ale začal studovat průmyslovku, přeřadili mě do technického rozvoje jako technika.
Co všechno děláte teď? Urči-

tě nejste člověk, který by jen
seděl doma a díval se na televizi.
Já ani televizi nemám. Občas
se dívám u kamaráda na Šlágr,
hrají tam staré písničky, hlavně pro důchodce. Při Hanácké
mozece jsem si vytvořil rytmickou skupinu Čtyřlístek, se
kterou bych chtěl v tom Šlágru
vystoupit. Zatím máme připravených šest písniček.
Taky včelařím. Mám teď na
starosti tři mladé včelařky, které zaučuju.
Jak jste se dostal ke včelaření?
Táta včelařil a já mu pomáhal.
V roce 1948 mi dal jedno včelstvo a řekl, ať se o něj starám.
Když jsem si šel poprvé prohlédnout svoje včely, vyzbrojil
jsem se na to – kukla, rukavice,
všechno upnuté. Oddělal jsem
okýnko, kde sedělo pár včelek na zadním rámku. Jenom
zamávaly křidýlky a já pustil
okýnko a zastavil jsem se až ve
škole. To byl můj první zásah
ve včelách.
Hodně jsem se tomu věnoval. Když jsem dřív nemohl
jít jeden den do včel, byl jsem
z toho nesvůj. Teď jsem ale
zjistil, že čím méně se do včel
jde, tím je to pro ně lepší.
Učíte se ještě něco nového?
Připadáte mi jako velice činorodý člověk.
Já teď ani nemám čas. Odebírám Včelaře a kolikrát ani nemám čas ho rozbalit.
hk

Hanácky počteni k prázdninovymo váleni
Povídky Ludmily Martinkovičové, které jsme čtenářům nabídli o loňských
prázdninách, měly úspěch.
Přinášíme tedy další várku
vzpomínek na Sobáčov a jeho
obyvatele z poloviny 20. století. Doufejme, že o příštích
prázdninch si už zájemci budou moci přečíst celou knihu
těchto hanáckých příběhů.

Vélet na Svaté Kopeček

Jeden pantáta z holečke strašně
rád navštěvoval vzdáleny města, kostele, zámke a nevim jak
to vzniklo, ale stal se vedócim
neoznačené cestovni kanceláře
bez kanceláře. To měl doma
a organizoval zájezde pro celó
dědino. To měle ledi rádi, tak
jak dnes ti, co jezdijó nebo
litaji na ruzny ostrove kdese
v prčicich. To sósed je vodil po
vlastech českéch, moravskéch
a možná e slovenskéch, to ale
nevim. Mama se zdověděla, že
se chestá zájezd na Svaté Kopeček, tak řekla bábi, ať vezme
našeho némladšiho člena rodine a jede take.
Zbóřela sem se, proč zas jenom Pepiček a proč né já?
„Nepudeš a basta. Bábi nemuže vzit dva, tebe be neohlidala.“ Vlezla sem pod věšák za
kocheňskéma dveřma, hodino
sem tam máčela slzama tatove
gatě a maměno šatovó zástěro.
Tak mně to belo léto, deť sem
bela jenom dvakrát v pionyrskym táboře a nikde inde. To
bela nespravedlnosť. V to chvilo ale, jak se okázalo potom,
vehla sem se velkymo břochaboleni. Ani sem nešla ven,
kdež bábi ze svym vnóčkem,
jedinym pokračovatelem našeho mina, odcházela z domo.
Ať si dó. Já pojedo do hor ke
stařence, tam je to nélepši na
světě, trucovala sem.
Ož přecházel večir a véletnici
se nevracele. Mama furt běhala na holečko nebo strkala
hlavo do okna, ale nikde nic.
Bela tma, kdež se zjevila bábi,
ale sama. Mama zófale křečela: „Kde máte chlapce, kde je
Pepa?“ Bábi ož dopředo vědě-

la, že bode zle. Jak debe ona
za to nesla vino. Tata mamo
oklidňoval, ať nekřeči, že to
bábi nemuže řict, kdež furt
mlovi.
Bábi ze sebe vesepala, že tam
prodávale moc dobró zmrzleno a Pepa si dal dvakrát naložet do škarnótka. Za chvilko
ho z teho začal bolet břoch a
dostal prujem. Potom e všeci,
co to zmrzleno jedle. Tak zavolale dochtora a ten dal všecke
hófně odvizt do nemocnice
na infekčni odděleni. Než je
poodvážele, tak pré belo křovi
okolo Kopečka cely žloty. Bábi
zmrzleno v ževotě nejedla, tak
si nekópila a ošla boleni břocha a temo žlotymo neštěsti.
To pré se stalo proto, že ti, co
tam prodávale zmrzleno, jo
namišele z kačenich vajec a né
ze slepičich, jak to má bet.
Zavřele jim ten krámek, dostale pokoto, ale co sme zažele stracho o našeho jedinyho
nositele mina. To bela hruza.
Kdež se vrátil z nemocnice bel
zhoblé, bledé no zkrátka jak se
říká vesrané z podobe. A jak
sem plakala, že jede zase jenom on, belo mně ho potom
lito. Fakt náš rod nevemřel po
přeslece.

Pomstile se kamarádovi

Hlóposť ledská je nevezpytatelná. Proč si nekeři tak rádi
dělaji z kamarádu hlópy vtipe?
Posmivaji se? Málokeré takové
si ani nedomesli, že se mo to
jednó vráti e s urokem. A sám
potom nemuže pochopit, proč

mo vevedle takovó lotrovino.
No posoďte sami a zasmňéte se
se mnó.
Parta chlapu na rozlehlé stavbě
měla předěleny stavebni buňke
podle profesi, tam se převlikale, jedle a nekeři se tam e přes
pracovni dobo takřikajic olévale. Sedle si na dřevěnó lavico,
zakrele se pracovnim kabátem
a dávale si dvacet. Jeden z nich
tam chodil dosť často a ostatni se na něho dosť hněvale, že
se olévá z práce. Bel to zrovna
ten, co nedal nikemo pokuj.
Jednó to bele zaozlovany rokáve o košole, přesoleny jidlo, co
tam měl kamarád na stole, na
deset ozlu zavázany tkaničke
o bot a iny darebačine. Dlóho
přeméšlele, co mo na oplátko
vevyst, ale ten bel opatrné.
Jednó, kdež seděl v buňce,
chlobil se posměvač, že ženi
sena a bode to svajba velká vic
jak sto ledi. Na dědině se takovy početny svajbe dělaji, abe se
rodine okázale, že na to maji.
A tak jak to meze spolupracovnikama bévá, ten má na prodej
česnek, drohé chová včele, třeti slipke a prodává véce. Tak si
ten posměškař dal od jednyho
z dědine přenyst padesát vajec
na pečeni na to svajbo. Nebele
drahy a bele krásně velky, pochvaloval si.
V kerése hlavě se zrodil nápad, že toto je ta pravá chvila
pomstit se mo. Zehnale na
stavenišťo velké hrnec, zaple
v bódě vařič a miléch padesát
vajec ovařele na tvrdo. Mosele ho hlidat venko, abe ho
nenapadlo jit dovnitř. Všecko
se podařelo, eště je ochladile
a pěkně nasázele do přepravke, převázale špagátem tak, jak
mo to donesl kamarád. Kdež
se převlikale do čestyho oblečeni v bódě, měle všeci dobró
nálado až nezvekle veseló
a pototelně se na sebe divale
a mrkale jednym okem. Nic
netošici majitel vajec si vekračoval s ovařenéma vécema
k autobuso a dával pozor, abe
je cestó nerozbil.
Drohé deň ráno se ož neosmivale. Jenom co vestópile
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z autobusu, ten nešťastnik
s vařenéma vécema se vrhl
na kamaráda, co mo je včerá
prodal. Mosele zakročet ti, co
véce včerá vařele, protože věděle, že je nevinné a o ničem
nevi. Všeci ostatni, co přešle
do areálo stavbe, všecko sledovale a nerozoměle temo, co
se děje. Ťokale si na čelo, že
hneď po ráno maji choť se bit
a hádat. Nešťastnik dostal
doma od žene takové nářez,
pravda slovni, že nemuhl ani
spat, a těšel se na ráno, jak
temo darebákovi pár vrazi.
Naštěsti tento hlópé žert neskončel bitkó a v buňce, kde se
všeci posadile okolo stolo, mo
vesvětlele, že to bele oni a take
abe věděl proč. Pohrozele mo,
abe zapomněl na te svoje vtipke, kery oštědřoje hojně všeckém, a ešle nepřestane, vevedó
mo takovó odplato, že bode
plakat. A že jim ho belo lito,
protože mo žena tak venadala, že néni z čeho pict zákuske,
složele se a kamarád znovo
přenesl čerstvy véce.
Ta hlópá povaha dělat si žerte
z kamarádu ho přešla a dostal přezdivko vécař. To se mo
opravdo nelébilo, ale mosel se
s tém smiřet. Svajba se doma
vedařela a donesl kamarádum
z parte miso zákusku, každymo po řizko s chlebem a oharkem a samozřémě take tvrdy
piti. Tak to, váženi, bévá —
kdo drohymo jamo kope, sám
do ni padá. Partie mosi držet
spolo a dobře si vecházet, ináč
to nende.
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LETNÍ KINO
ne 4. 8., nám. Př. Otakara v Litovli, 21 hod., vstup volný
SIGNÁL  komedie s prvky dramatu režiséra Tomáše Řehořka, v hlavní roli
Vojtěch Dyk a Kryštof Hádek
po 5. 8., nám. Př. Otakara v Litovli, 21 hod., vstup volný
PROBUDÍM SE VČERA  sci-fi komedie režiséra Miloslava Šmídmajera, v hlavní roli Jiří Mádl, Eva Josefíková a Filip Blažek
út 6. 8., nám. Př. Otakara v Litovli, 21 hod., vstup volný
PERFECT DAYS  romantická komedie režisérky Alice Nellis, v hlavní roli Ivana
Chýlková a Vojtěch Kotek
st 7. 8., nám. Př. Otakara v Litovli, 21 hod., vstup volný
OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA  sportovní komedie režiséra Jana Prušinovského, v hlavní roli Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý,
Luděk Sobota...
Městský klub vám přeje krásnou dovolenou a spoustu slunečných dní.
Městský klub Litovel, náměstí Přemysla Otakara 753, Litovel, tel.: 585 341 633,
e-mail: nepustilova@mklitovel.cz

Mateřské centrum Rybička

SLUNEČNÍ PÁTKY
pátek 9. 8., 23. 8., 30. 8., pokud počasí dovolí
 Trochu zahradničení, trochu zdravého pohybu venku, pískoviště, kola,
koloběžky.
INDIÁNI Z LITOVLE
12.–16. 8.
 Letní příměstský tábor pro děti ve věku 5–8 let. Je nutné přihlásit se předem. Poslední volná místa!
CHODBA Z NUDY – 2. část
čtvrtek 22. 8. od 9 do12 hodin v MC
 Tvořivý relax pro maminky, tentokrát i s dětmi. Dodekorujeme naši únikovou chodbu tiskem dětských ručiček na zeď.
Pravidelný program na prázdniny
dopoledne s programem – cvičení, zpívání, výtvarka aj. (po 9.30–11.00
a st 9.30–11.30), volná herna (út 8.30–13.30 a čt 9.00–11.00), cvičení s Denisou (st 19.00–20.00), sluneční pátky (pá 8.30–11.30), dopoledne pro miminka
(pá 9.00–11.30)
CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA (Jarmila Dospivová)
sídlo v budově Charity Litovel, ul. Vítězná 1129, Litovel
tel. 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz, www.mcrybicka.cz

Filmové menu servírované v srpnu na náměstí
SIGNÁL

Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu odříznutá od světa, nečekaně rozčeří sympatičtí mladíci Kája
(Kryštof Hádek) a Filos (Vojta
Dyk). Přijeli prý proto, aby
vyhledali nejlepší místo pro
instalaci nového mobilního
vysílače. Vidina zisku vzbudí
v místních pochopitelné očekávání, zvláště když se dozvědí
o zajímavé finanční odměně
pro majitele pozemku, na kterém bude vysílač stát. Vesnice
se rychle stává bitevním polem, a to s využitím všech povolených i nepovolených zbraní. Je ovšem otázkou, zda Filos
s Kájou budou schopni naplnit
očekávání, do nich vkládaná.
Možná totiž nejsou tím, za co
se vydávají.

PROBUDÍM SE VČERA

Věčně svobodný profesor češtiny a opakovaně nezadaný
sympatický čtyřicátník Petr
Kovář (právě ho opouští už
osmá přítelkyně), si uvědomí
díky třídnímu srazu, že nejvíce kdy miloval spolužačku
Elišku. Té ale nenašel odvahu
v sedmnácti říct, že ji má rád,
a ona se pak navždy vytratila
z jeho života… Petrovi se naskytne jedinečná šance vrátit
se do svých studentských let,
do června 1989, kdy chodil
do třeťáku, a napravit, co promeškal… Jenže zahrávat si
s časem není jen tak. Návraty
nejsou nikdy snadné a být zase
studentem v době bez mobilů,
vyspělých počítačů a navíc těsně před sametovou revolucí,
kdy bylo školství úplně jiné, je
opravdu komplikované… Závěr příběhu rozhodně překvapí nečekanou pointou.

PERFECT DAYS

Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami Eriky,
která sice nedostane největší
kytici, jakou si dovede představit, zato ale pěkné přáníčko
od své bývalé švagrové, trapný
vzkaz v rozhlasovém pořadu
od bývalého manžela, krém
na vrásky od homosexuálního
kamaráda Richarda a dárkový
striptýz od své nevyzpytatelné
matky. Přáníčko si doma vystaví, při vzkazu se dojatě rozpláče a dárkového striptéra jí
okamžitě přebere Richard. Erika má skoro všechno – vlastní
pořad, vyhlášený kadeřnický salón, velký byt s terasou
a svobodu, ale s každým přibývajícím rokem víc a víc touží
po tom jediném, co nemá, a to
je dítě. Erika tedy nastolí plán
Dítě a pustí se do něj se stejnou
vervou, se kterou budovala jak
svůj podnik, tak své vlastní já.

OKRESNÍ PŘEBOR
Poslední zápas Pepika Hnátka

Film vychází z populárního televizního seriálu Okresní přebor. Jak sám název naznačuje,
ve filmu se objeví legendami
opředená postava trenéra s licencí – Josefa Hnátka. Protože
v samotném seriálu se tento
muž vyskytoval pouze jako
popel rozprášený na houslickém hřišti, rozhodli se tvůrci,
že ho divákům představí i ve
své živoucí podobě. Příběh
celovečerního filmu je tak situován do doby jeho života
a rozehrává dilema muže, pro
něhož je fotbal celý jeho život.
Dokonce víc než život. Titulní
roli houslické persóny ztvární
divadelní režisér, umělecký šéf
pražského Dejvického divadla
a příležitostný herec Miroslav
Krobot.
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Muzika našeho kraje

STRACENÉ RÁJ
žánr: hanácký bigbít
rok založení: 1993
členové:
Marek Vyroubal (kytara, zpěv)
Tomáš Utíkal (baskytara, zpěv)
Lukáš Mikulka (klávesy, akordeon, zpěv)
Antonín Štěpán (bicí)
Pavel Bukva (kytara)
vydaná CD: 2 demo CD (1996 a 2000)
a oficiální CD (2007)
největší hity: Nečoché mně k nohám,
Tráva, Vašek
nejbližší vystoupení:
10. 8. v 16.15 hod. – Litovelský otvírák
webové stránky: www.straceneraj.cz

Stracené ráj patří mezi nejslavnější a nejoriginálnější
kapely našeho regionu. Jméno si skupina muzikantů
z Mezic vybudovala na vtipných hanáckých textech,
a tak se i rozhovor s Tomášem
Utíkalem odehrával v mateřském jazyce našeho kraje.
Jak kapela vznikla a co se
dálo pak?
Roko 93 se ňáké Mara Ošťádal a Petr Otěkal domlovile, že
založijó kapelo. Přebrale eště
Karla Ošťádala a Pepo Fantolovyho a začle na tym pracovat.
Kromě Petra neoměl hrát nikdo na nic. Tak si Mara kópil
baskytaro, Karel doprovodnó
kytaro, Pepa flétno a hrále. Jejich prvni koncert proběhl na
piskovně na Nákle. Hrálo se
pro radosť a kdež bela choť, a
tak se stalo, že se třeba dvě leta
nehrálo, a pak se to zas rozjelo.
Nikdo to tehdá nijak neřešel.
Jednyho dňa ale Petr oznámil,
že mosi skončet, protože de
dělat farářa. Sestava se dovijak
měnila, až dospěla do té, keró
asi všeci znajó névic – s Maró
Veróbalem, keré hraje od roko
2001, a se mnó od roko 2002.
V roko 2012 skončel Mara Ošťádal, protože šil dělat starosto, a jeho brácha teho nechal
hneď za dva měsice po tym.
Takže všeci tři zakládajici členi
ož s nama nehrajó. V té sestavě, jak sme teď, hrajem asi rok.

Proč se kapela menoje Stracené ráj?
Na to se ptá strašná spósta ledi.
Název tehdá přenesl Mara Ošťádal s Karlem a belo to podle
pisničke od Progresu ze Třeti
knihe džungli.
Proč kapela zpivá hanácke?
To bel nápad zakládajicich
členu. Tak nejak to veplenolo
z jejich normálně ožévané
řeče, teda nářeče.
Neměle ste někde problém,
že be vám někdo nerozoměl?
Pár problému belo. Hrále sme
tehdá v Uhelné v Jesenikách
a oni si tam meslele, že sme
Slováci.
Kde teda hráváte?
Dál než za Hanó se moc nedostanem. Sme regionálni kapela
a popravdě se nikde ani moc
necpem. Hrále sme ale třeba
e v Polsko a na Slovensko.
Teď sme hrále v polskym městě Nakło nad Notecią. Česky
a polsky Náklo spolo majó
partnerstvi. Toš tam polské
starosta odělal tvrdó kampaň,
rozdal zpěvnike, cédéčka a me
sme přejele a bele sme tam jak
páni bozi.
Stracené ráj měl obdobi, kde
bel hodně populárni. Je to tak
pořáď?
Néni to tak pořáď. V době,
kde sme hrále koncerte na ka-

ždym pankétě dvakrát za vikend, sme se dostale pod kužo
ledim.
Névěči vrchol všeho pak bel,
kdež sme dokázale naplnit
sportovni halo v Olomóce. Je
z teho e ževé záznam na DVD.
Teďka to tak ale néni. Hrajem
miň. Tim, jak odešle ti zakládajici členi, tak je to jiny.
A take hrajem pořáď to samy
a ledim se to zajidá.
Jak ste se dostale do rádii?
Roko 2007 se natočela néslavňéši deska. Mara Ošťádal to
desko chetl, šil do rádia, zaklepal na producentko a řekl:
Já so ze Stracenyho rája a neso
desko, ešle beste nás nepóštěle. Pani na něho, ešle to mesli
vážně. On tam stál v kraťasich, tričko Motörhead a řiká:
Co bech to nemeslel vážně, ve
ste Haná, me sme regionálni,
mlovime hanácke, tak co beste
nás nemohle póštět. Ona řekla, že to mosi projednat s ředitelem. Nakonec se okázalo, že
ředitel bel dlóholetym tajnym
fanóškem kapele, a pak ož to
šlo tak nejak samo.
Chestáte teď ňáky cédéčko?
Máme asi šest novéch skladeb, kery ož hrajem. Eště nám
scházi sedm dodělat. V ledno
besme to chtěle natočet a v litě
odělat v Mezecich na hřišťo
oslavo 20 let Stracenyho rája
s pokřtěnim deske.
hk

190 HODIN A 16 MINOT
Ráno kdež se Laďa zbodil
vzal si česty trenyrke
přejel zobe, načesal se
navlikl novy tesilke
Staré kufr po dědovi
nacpal věcma základnima
Kdež ož ho tam vebrale
tak abe muhl letět s nima
Vzal si:
Kompas, kudlo a provázek
dvoje česty ponožke
dva chlebe na svačeno
a na tráveni tře hroške
Svičko, serke, pepika
otěrko, ešus a bagr
Protože denně nelitá
vzal kinedryl, sáček a hadr
Ref.: On bel jediné, on bel vebrané
z našeho státo
On bel jediné, vebrané
kdo měl na to
Gubarev ho s flašó vodke
čekal v Hvězdnym městečko
Laďa mo dal na bratrskó
šlihovice pleskačko
Potem sedle do rakete
dale helme na hlavo
odletěle do vesmira
ožet si to zábavo
Viděl tam:
Mrake, moře, oceáne
sem tam nejaká pevnina
Ufóni se proháněle
na taliřkách za nima
Na Saljuto pozdravile
Romaněnka s Gračkem
Pak to ale obrátile
a hurá zpátky na Zem
Ref.: On bel jediné...
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Zlomky panenčí historie zachytíte i v muzeu

Přijďte zpívat

Výstava panenek v litovelském muzeu má velký úspěch
nejen u dětí. Pro ty, kteří se
zatím nepřišli podívat, bude
inspirací třeba pár slov o historii panenek. Čas mají až do
27. října.

Zdravíme všechny hudbymilovné občany a oznamujeme,
že od září začneme pracovat na
2. ročníku projektu Rybovka
pro Litovel. I letos rádi přivítáme jak loňské, tak i nově příchozí zájemce o společné zpívání, abychom si připomněli
všechny melodie a texty a připravili se na letošní koncerty
s Českou mší vánoční Jakuba
Jana Ryby.
Zkoušky budou probíhat od
poloviny září vždy v pondělí
od 18.30 hod. s Kantikou na
zkušebně v budově MK Litovel nebo v pátek od 14 hod.
na gymnáziu s Palorou. V každém případě bude dobré,
když o sobě dáte vědět. Pokud
nás chcete kontaktovat už teď,
pište na mailové adresy marcela.barvirova@seznam.cz či
irenablektova@seznam.cz.
Užívejte si léto plnými doušky
a na podzim neváhejte… Rybovka je krásná.
Zdraví PALOKANTIRAKA

Historie panenky jako obrazu
lidské bytosti sahá až k samým
počátkům naší civilizace. Totiž
už i opičí samice si hrají s klackem, který reprezentuje mládě. Význam panenky byl ale
i mysticko-kultovní – sloužila
k náboženským obřadům, kde
zastupovala roli člověka.
Nejstarší dochovaná panenka,
která sloužila jako dětská hračka, pochází z Mezopotámie
a byla vyrobená z alabastru. Ve
starém Egyptě byla panenka
z pádla užívána již v době 2000
př. n. l. a s pohyblivými končetinami a často velmi detailně
a výtvarně zpracovaná v době
okolo 200 let př. n. l.
Jedna z prvních písemných

zmínek o existenci dřevěných
panenek, jak je vnímána dnes,
pochází z britské závěti z roku
1548, kde mezi odkazované
patřila i panenka s dřevěnou
hlavou pokrytou sádrou. Rozmach řemeslné výroby je po
Evropě datován na přelom 17.
a 18. století do míst Grödnertalu v rakouském Tyrolsku,
Bavorsku a Durynsku v Německu. Menší dílny pracovaly také ve Francii a v Británii.
Většinou šlo o soustruženou
výrobu s malovaným obličejem, vlásky a šitými šaty, s velmi jednoduše zpracovanými
končetinami.
Na území Čech začala vznikat
drobná řemeslná výroba dřevěných kloubových panenek
od poloviny 18. století jako
alternativa drahým dřevěným nebo již porcelánovým
pannám cizí výroby. Postupem času se z nevalně zpracovaných výrobků, které byly
nejprve opatřeny sádrovou

Paní RÓ vás vyzývá: Vydejte se do lesa
Lesy v okolí Litovle oplývají
nejen chráněnými rostlinami
a živočichy, ale
také zajímavými objekty. Ty,
které jsou zachyceny na obrázcích, se nacházejí do 6 km od
města. Dokážete je najít?
Smírčí kříže bývaly vztyčeny
na místech tragických událostí. K tomu na fotografii číslo 1
se údajně váže pověst o myslivci, který na místě, kde kříž

1

stojí, zabil svou milou. Na kříži
je vyryt reliéf meče a jméno
Maria.
Památník na obrázku číslo 2
připomíná 10. výročí vzniku samostatného Československa. Stojí blízko bývalého
poutního místa, kde byla ve
starém stromě umístěna socha
Panny Marie.
Černý kříž vztyčený na kusu
skály ze snímku číslo 3 připomíná napoleonskou bitvu
u Wagramu z roku 1809. Řada

2

hlavou s malovaným obličejem i vlasy, dřevěným tělem
a textilními končetinami, stala
propracovaná výtvarná díla.
V minulosti byla panenka členem rodiny a dědila se z generace na generaci. Každá dívka přidala své panence něco
z doby, ve které žila. V období od poloviny 20. století byla
u nás panenka degradována
na spotřební předmět. Panenky však nejsou jen hračkou, ale
i jedním z dokumentů našich
tradic a obrazem způsobu života. 		
RoN

soutěž   soutěž   soutěž
zraněných vojáků, kteří byli
převáženi do lazaretu, po cestě zemřela. Někteří z nich jsou
pochováni právě v místech,
kde stojí kříž.
Vydejte se do lesa a hledejte
ta místa, vyzývá vás paní Ró.
Napiště nám pak, blízko které obce, mezi kterými obcemi
či u jakého výrazného místa
daný objekt stojí.
Své odpovědi posílejte do 19.
srpna na adresu redakce. Nezapomeňte uvést své telefonní
číslo.
Vylosovaný výherce získá dvě
volné vstupenky na vybrané
zářijové představení od Městského klubu Litovel.
Výherce může být znovu vylosován vždy až za tři měsíce.

Správná odpověď z minulého čísla:
obr. 1 (reliéf Ladislava Pintnera Lipovského) – Havlíčkova 705
obr. 2 (znak města) – Vítězná 104 (znak je umístěn z Kysucké ulice)
obr. 3 (znak tkalcovského stavu) – Masarykova 767
obr. 4 (znak hostince U Zlatého beránka) – Uničovská 77
Vylosovaný výherce: Doris Gottfriedová

3
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Ohlédnutí za sjezdem rodáků na Březovém 22.–23. června
Od první zmínky o obci
v roce 1346 uplynulo 667 let,
od založení sboru dobrovolných hasičů v roce 1888 125 let,
od posledního sjezdu rodáků v
roce 1988 25 let... Někdo možná namítne, že sjezd by měl být
u příležitosti nějakého výročí.
Podle nás tato podmínka není
vůbec důležitá. Důležitější je,
aby bylo umožněno všem, kteří mají nějaký vztah k obci, se
občas sejít. Někteří k nám jezdí pravidelně, jiní občas, ostatní zde byli naposledy před 25,
30, 40 lety i dříve. Sjezd jsme
uspořádali proto, aby se mohli všichni setkat, poznávat se
navzájem, vzpomínat, porovnávat současnost s minulostí,
předat si zkušenosti nebo si
jen tak pokecat.
S nápadem uspořádat sjezd
rodáků přišel Český červený
kříž. Přidali se hasiči a fotbalisté, patronaci nad celou akcí
převzal osadní výbor. Mužů
ochotných pomoci bylo dost,
ale ženy převažovaly. Bylo
krásné pozorovat hemžení

žen, když ochotně uklízely
kulturní dům, vyháněly pavouky, čistily okna, podlahy
a stoly, braly si záclony a závěsy na vyprání a pomáhaly při
zajišťování důstojného průběhu akce.
Rodáků a návštěvníků přijelo asi 230 z celé republiky.
Při pěkném počasí jsme jim
připravili zajímavý program.
V sobotu odpoledne je čekalo uvítání v kulturním domě.
Předseda osadního výboru
František Navrátil je seznámil
se vším, co se na Březovém
událo a změnilo. Důležité
informace o obci jim předal
i starosta Litovle Ing. Zdeněk
Potužák. Olomoucký historik Ján Kadlec jim pověděl
o minulosti vesnice a Ing. Jiří
Sládek s kolektivem promítli záběry z událostí v obci. Po
uvítání se zájemci mohli zúčastnit mše v kapli. Večer se
konala taneční zábava, jejíž
uspořádání nepěkně zkomplikovala kapela Asteor, která
několik dní předtím odřekla

Pohlednici vydanou u příležitosti sjezdu lze zakoupit na Březovém v obchodě a hospodě.
svou účast. Nahradila ji kapela Funny Melody z Olomouce,
se kterou byli účastníci velmi
spokojeni a o níž říkali, že byla
lepší než Asteor.
V neděli se konalo sportovní dopoledne s pečením ryb
a odpolední posezení při hudbě s pořadem Přendite si splknót.
Po oba dny měli všichni možnost prohlédnout si elektrárnu, kapli a hasičskou zbroj-

nici. V kulturním domě byla
připravena výstavka o historii
obce – kronika, fotografie,
ruční práce občanů, obrazy
atp. Těšila se velkému zájmu
přítomných, kteří měli možnost zakoupit si CD se záznamem kroniky a pohlednice
s pozdravem z obce.
Akce se vydařila a všem, kteří
se o její pěkný průběh zasloužili, patří velký dík.
František Navrátil, předseda OV
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Litovelské naděje, ocenění mladí lidé

zleva: Eliška Čapáková, Michal Zavadil, sestra Ludvíka Smrčka, Sára Dimovová, starosta města Ing. Zdeněk Potužák, Marek Baciak, Valentýna Stejskalová, Marta Hajdíková,
Zdeňka Kolářová, místostarosta Petr Šrůtek, spolupořadatel Zdeněk Jančí (chybí Ludvík Smrček a Michal Šmoldas)
Již popáté bylo v červnu uděleno ocenění města těm dětem
a mládeži, kteří v uplynulém
roce slavili výrazné úspěchy
v nějakém oboru nebo vykonali něco mimořádného.
Každé z Litovelských nadějí
jsme položili tři otázky:
1. Přibliž své aktivity, za které
jsi byl/a letos oceněn/a.
2. Jak vypadala tvoje cesta
k úspěchu – jak ses ke svému
oboru dostal/a a jak vypadá
tvoje běžná příprava?
3. Koho nebo čeho si v životě
ceníš ty?

akci viděly vystoupení taneční skupiny. Jsem jí za to moc
vděčná, protože si už život bez
tance nedovedu představit.
Věnuji se mu již 8 let. Trénuji
pravidelně 4 dny v týdnu, před
soutěží i 6 až 7. Za mým úspěchem stojí spousta dřiny, píle,
potu, podpora rodiny a můj
skvělý trenér Ondřej Berky.
3. Nejvíce si cením rodičů,
protože bez jejich neustálé
podpory bych takových výsledků nikdy nedosáhla.

Michal Zavadil

Valentýna Stejskalová

společně hrajeme u pana učitele Kováře už osm let.
Na keyboard cvičím skoro
každý den. Ne proto, že bych
musel, ale proto, že mě to baví.
Není to jenom o nacvičení nějaké skladby a vyladění detailů,
ale také o využití technických
a zvukových možností tohoto
nástroje, a to mě na tom velmi
baví.
3. Nejvíce si cením lidí, kteří
se snaží v životě něčeho dosáhnout, a je jedno, v jakém
oboru. Hlavní je, že to dělají
s nadšením a mají stále chuť se
zlepšovat.
Ještě chci poděkovat panu učiteli Kovářovi, který mě na soutěž výborně připravil.

Marek Baciak

věk: 15 let
obor: tanec
1. V letošním roce jsem byla
oceněna za 1. místo na Mistrovství světa ve street disco
show sólo v kategorii junior
a za 3. místo na mistrovství ČR
ve stejné kategorii.
2. K tomuto sportu mě přivedla mamka, když jsme na jedné

věk: 14 let
obor: keyboard
1. Letos na jaře se pořádala celostátní soutěž ve hře na
elektrické klávesy. V okresním
kole jsem získal první místo,
a pak také v krajském s postupem do ústředního kola
v Brně, kde jsem se umístil
rovněž na prvním místě.
2. Na klávesy hrál můj bratr, a
tak nebyl důvod, proč bych nezačal já i má sestra, se kterou

věk: 17 let
obor: barmanství
1. Oblastí mého zájmu je barmanství. Já soutěžím v barmanské kategorii Classic. Barman musí mít jak vědomostní,
tak technické dovednosti, aby

dokázal vymyslet nový dobrý drink, který namíchá podle jistých pravidel, a také být
schopen odpovědět na otázky
ohledně použitých surovin
a vybraného postupu. Musí
být univerzální a dokázat se
přizpůsobit podmínkám, ve
kterých bude pracovat. Tento obor je hodně náročný na
čas, tak jako všechny obory
a zájmy, ve kterých chceme být
dobří a něco dokázat. Nejhezčí
je na barmanství to, že člověk
tráví svoji pracovní dobu mezi
lidmi. A vždy potěší, když někdo pochválí vaši práci.
2. Jednoho dne jsem přišel ve
škole na barmanskou učebnu,
kde probíhala výuka barmanství. Chtěl jsem se o něm naučit víc, umět něco, co nikdo v
mém okolí neumí. Po nějakém
čase se mě zeptal trenér Zdeněk Jančí, jestli nechci zkusit jet
na soutěž. Já samozřejmě souhlasil, a tak jsem začal trénovat
ještě více než doposud. Před
každou soutěží se musí vymyslet drink, který na ní budu
míchat. Každý drink musí mít
i originální ozdobu.
3. Nejvíce si vážím své mámy,
která mě toho hodně naučila
a ve všem mě podporuje.
A také děkuji svému trenérovi
panu Jančímu, který mě podporuje a hodně mi pomáhá
v tomto řemesle.
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Michal Šmoldas

věk: 15 let
obor: kanoistika
1. Největším oceněním za letošní rok je pro mě získání
bronzové medaile na Junior
World Championships 2013
(Mistrovství světa juniorů)
v hlídkách C1M, konaném
v Lofru, ze kterého jsem se
zrovna vrátil. Samozřejmě také
získání pěti zlatých medailí
a jedné stříbrné v rámci republikových závodů.
2. K tomuto sportu mě přivedl
kamarád před osmi lety. Začalo mě to opravdu bavit, protože za sebou vidím výsledky,
a hlavně dělám něco pro sebe.
Trénuji aktivně 3–4krát týdně,
o víkendech se účastním závodů nebo jezdíme na soustředění. Přes zimu trénujeme kondici v tělocvičně, běžkujeme
nebo chodíme plavat na bazén.
3. Nejvíce si cením a vážím
hlavně velké podpory rodičů i
celé rodiny a velmi dobré party
vodáků, ke kterým doufám patřím taky. Dá se říct, že s nimi
trávím veškerý volný čas.

Zdeňka Kolářová

věk: 14 let obor: předmět. soutěže
1. Byla jsem oceněna v oblasti
školních aktivit, což je asi nejvýstižnější. Můj záběr je totiž
poměrně široký – matematika, logické věci, sloh i jazyky… Štěstí pokouším i na poli
sportu – konkrétně pétanque,

ale moje hlavní obory jsou ty
školní aktivity.
2. K „oboru“ jsem se dostala
tak, že jsem v té které věci byla
zkrátka šikovnější než ostatní.
Učitelé si mě na nejrůznější
soutěže sami vybírali a mě to
začalo bavit. S přípravou je to
těžké – ono totiž konkrétně na
tyhle věci se moc připravovat
nedá… Vždycky hodně záleží
na tom, jaké je zrovna zadání.
3. Vážím si svých rodičů za
to, jakou se mnou mají trpělivost. Vážím si opravdového
přátelství. Vážím si lidí, kteří
dodržují zásady fair play. Jsem
vděčná lidem, kteří mě v mé
snaze podporují, a všem jim
děkuji. Oni už budou vědět za
co. A kdyby náhodou ne, tak
jednoduše za všechno.

Eliška Čapáková

věk: 18 let
obor: kanoistika
1. Čtyři roky se věnuji sjezdu
na divoké vodě. Začala jsem
závodit v kategoriích kajak žen
a singlkánoe žen. Loni jsem na
juniorském mistrovství Evropy dojela na kajaku 12. a 17. a
na singlkánoi první a třetí. Dvě
stříbrné medaile jsem získala
se svými kolegyněmi v závodu
družstev. Letos jsem se dostala do reprezentace dospělých
a na sprintovém mistrovství
světa jsem dojela sedmá.
2. Ke sjezdu na divoké vodě
jsem se dostala úplně náhodou. Vždycky jsem jezdila na
koupaliště kolem loděnice, na
kterou tenkrát začala chodit
moje kamarádka, a tak jsem
jednou na koupaliště nedojela
a skončila v lodi. Na tréninky
chodím prakticky celý týden,
od začátku jara do konce podzimu. Většinou po škole jdu na
loděnici, kde se převleču, vezmu pádlo, loď a jdu na vodu.
Doba tréninku závisí na délce

úseků, které mám předepsané
v tréninkovém plánu. Po vodě
ještě občas chodím běhat nebo
do posilovny, v zimě často jezdím na běžky.
3. Nejvíce si ve svém životě cením své rodiny a svých kamarádů. A také dobrého oběda.

Sára Dimovová

věk: 15 let		
obor: judo
1. Oceněna jsem byla za úspěchy v oblasti sportu. Provozuji
bojové umění – judo.
2. K judu jsem se dostala v 8
letech. Přípravou je dřina v tělocvičně, soustředění v jiných
zemích a zkušenosti ze závodů.
3. Cením si především své rodiny a nejbližších. Úctu projevuji také ke všem, kteří v životě
něčeho významného dosáhli.

istiky spousta dětí nevydrží.
Na tréninku jsem 6x týdně,
jeden den mám volno, ale i ten
věnuji strečingu a dechovým
cvičením. Veškeré rodinné
aktivity se podřizují mému
sportu. Tréninková příprava
se skládá i ze zimní přípravy,
kdy se účastním lyžařských
soustředění na běžkách, a
z jarních soustředění na vodě.
3. Cením si rodičů a nejbližší
rodiny, která mě podporuje,
dále svého trenéra Karla Daševského, který mi předal své
zkušenosti a připravuje mě ve
spolupráci s mým tátou. Nejvíc si cením lidí, kteří v životě
dosáhli úspěchů díky své cílevědomosti a píli. Příkladem
je Martin Doktor, který mě
motivoval nejvíc, v době, kdy
se mi moc nedařilo. Tím, že za
mnou přišel a vysvětlil mi, že
kanoistika je neskutečná dřina a jenom s talentem se tento
sport dělat nedá. Dodal mi tak
energii, z níž čerpám dodnes.

Marta Hajdíková

Ludvík Smrček

věk: 15 let
obor: kanoistika
1. Oceněn jsem byl za reprezentaci města Litovle v rychlostní kanoistice. Této disciplíně se v našem městě věnuje
velmi málo mládeže, přitom je
to olympijský sport a celosvětově v něm panuje obrovská
konkurence, daleko větší, než
v jiných vodních sportech.
2. Ke kanoistice jsem se dostal
náhodou, když můj táta potkal
dceru pana Daševského (mého
trenéra) a ta mu ji doporučila.
Začínal jsem v oddíle úplně
sám. Příprava je velice náročná, a proto u rychlostní kano-

věk: 5 let
oceněna za pomoc v nouzi
Martička byla oceněna za pomoc své mamince, která se
zranila o střepy rozbité mísy
a ztratila spoustu krve. Na
událost vzpomíná takto: „Protože jsem si ruku musela držet
a taky sebe, abych se nesložila,
nastoupila na moje místo Martička, která úplně samozřejmě
vzala telefon a volala podle
seznamu nejdřív dědečkovi,
a pak tatínkovi (ještě, že zná
písmenka). Než mě odvezli
na pohotovost, uklidňovala
mladší sestřičku a mně donesla čistý kapesník a svoji oblíbenou náplast s panenkami!
Jsem ráda, že aspoň jedna z
nás si dokáže zachovat chladnou hlavu!“
hk
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Úspěšné plavby litovelských vodáků aneb Další medaile do sbírky
O víkendu 8. a 9. června se
v Litovli konalo dorostenecké mistrovství republiky
v dlouhém sjezdu, v dlouhém
sjezdu družstev a český pohár
žáků. Závodní trať vedla od
Templu až po mladečský most
a nastoupili na ni dorostenci
a žáci z celé republiky. Litovelští závodníci jeli velmi rychle, neboť spěchali za nabitým
programem Hanáckých Benátek na náměstí. Sobotní závody dorostenců také uzavřely
nominaci na juniorské mistrovství světa, kam se dostalo
pět litovelských závodníků:
na singlkánoi Michal Šmoldas
a Jan Paták, na deblkánoi Jakub Kuča s Karlem Šotolou
a na kajaku a singlkánoi žen
Eliška Čapáková.
O týden později se konalo
Mistrovství světa ve sprintu
dospělých ve slovinském Solkanu, kde litovelský oddíl re-

prezentovala Eliška Čapáková
na singlkánoi žen a mezi dospělými obsadila 7. místo.
V první půlce července odjeli dorostenci na Mistrovství
světa juniorů do rakouského Loferu, kde se pět našich
závodníků pustilo do boje
o medaile s konkurencí třinácti států. Singlkanoista Michal
Šmoldas obsadil v dlouhém
sjezdu 5. místo, když skončil o vteřinu za svým českým
kolegou, a ve sprintu 7. místo.
O rok starší Jan Paták dojel
v téže kategorii v dlouhém
sjezdu i ve sprintu jedenáctý.
Oba dva ještě s valmezským
kolegou Vaškem Kristkem
skončili čtvrtí v dlouhém závodě týmů a třetí ve sprintovém
závodě týmů, kde nestačili jen
na tým Francie a Chorvatska.
Eliška Čapáková dojela v dlouhém závodě na kajaku šestá
a na singlkánoi čtvrtá, když
prohrála o
2 vteřiny.
Ve sprintu pak na
kajaku dojela sedmá
a na singlkánoi šestá po tom,
co musela

zleva: Tomáš Kutý (trenér), p. Kutá, Michal Šmoldas, Eliška Čapáková, Jakub Kuča, Karel
Šotola a Jan Paták
udělat eskymácký obrat (tzn. Šotola skončila jak v dlouhém
převrátit se v lodi zase hlavou sjezdu, tak ve sprintu devátá.
nad vodu).
I týmový závod deblkanoistů,
Závod týmů kajakářek sice kteří skočili druzí v obou závonebyl oficiální, protože na dech, byl neoficiální kvůli nízstart nastoupily pouze 4 státy kému počtu startujících států.
(pro oficiální mistrovství světa Mistrovství světa v Loferu bylo
musí startovat 6 států), ale i tak pro Čechy úspěšné. Naše lodě
tým českých kajakářek dojel vyjely celkem dvanáct cenných
ve sprintu první s náskokem kovů a dostaly se do čela pořa3 vteřin. V dlouhém sjezdu dí národů.
vedla česká děvčata o více jak Teď si litovelští vodáci budou
20 vteřin nad ostatními a jela užívat prázdnin a připravovat
si pro další první místo, když se na nastávající České poháry
se jedna ze závodnic převrátila v Českých Budějovicích a na
10 m před cílem, a děvčata tak Lipně, které proběhnou v půli
závod nedokončila. Deblířská a na konci srpna.
dvojice Jakub Kuča a Karel
tiskové oddělení TJVS Litovel
inzerce

Sportovní pozvánky
O pohár města Litovle
co: turnaj mužů v házené
kdy: v sobotu 24. srpna od 9 hodin
kde: sportovní hala ZŠ Vítězná
54. ročník jednoho z nejstarších házenkářských turnajů na Moravě, který
se hraje bez přerušení od roku 1960.
V tradičně výborně obsazené soutěži
s mezinárodní účastí se utká 5 týmů
při hře každého s každým.
Více na: hazena.tatranlitovel.cz

Sobáčov Beach Open
co: turnaj v plážovém volejbalu
kdy: v sobotu 17. srpna od 9 hodin
kde: v kulturně-sportovním areálu
v Sobáčově u rybníka
11. ročník Mistrovství Hané v plážovém volejbalu pro 32 týmů neregistrovaných hráčů.
Více na: www.sobacov.cz

Papcel Cup 2013
co: turnaj mladších dorostenců v házené
kdy: v neděli 25. srpna od 9 hodin
kde: hřiště na sokolovně

Evropský pohár v superkrosu
co: závod v superkrosu
kdy: v první polovině září (termín
bude upřesněn v příštím čísle LN)
kde: v superkrosovém areálu v Chořelicích

12. ročník přípravného turnaje mladších dorostenců, kde hraje každý
s každým.

Po dvou letech se do Litovle vrací superkros. Na závodě se sejdou jezdci
z celé Evropy.
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Co nabízí nové koupaliště

1
2

3

4

5
inzerce

Přijde pan Khon za rabínem:
„Rabi, mám ženu, pět dětí
a malý byt, už se tam nemůžeme vejít. Poraď, co
mám dělat.“
Rabín se zamyslí a praví:
„Kupte si koně.“
Za týden přichází pan Khon
opět, ještě nešťastnější.
„Rabi, zařídili jsme se podle
tvé rady a koupili si koně.
Ale je to ještě horší, v bytě
se nedá hnout.“
Rabín chvíli mlčí, a pak praví: „Nuže, prodejte koně.“
Hned nazítří je u něj rozzářený a šťastný pan Khon.
„Rabi, děkuji ti za dobrou
radu. Teď máme konečně
dost místa.“

Na koupališti najdete skluzavky i několik
prvků chrlících vodu (2, 5). Perličková
vodní křesla (4) nabídnou odpočinek
hned vedle brouzdaliště. Pro handicapované je připraveno bazénové zvedátko
(3). Voda se přečišťuje ve filtračních lagunách (1).
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Létohraní
které pořádal 5. 7. Mikroregion
Litovelsko spolu s obcí Senička,
přilákalo množství účastníků. Poslechnout si mohli Karla Kahovce
s Viktorem Sodomou (nahoře) či
dvojníka Petra Nováka (vpravo).
Nejen děti zaujala prezentace
leteckého modeláře p. Lachnita
(vlevo). Mezi nabízenými dobrotami nechyběly tradiční pečené
makrely (dole).

Výstava fotografií Jindřicha Štreita
nazvaná Brána naděje byla zahájena 26. června za
přítomnosti autora (vlevo). Dojem z jeho díla, zachycujícího církevní motivy v toku 40 let, umocňuje výstavní prostor, jímž je kaple sv. Jiří. Návštěvník
zde může v tichu a klidu rozjímat nad obrazy i verši vždy od úterý do neděle mezi 10. a 16. hodinou,
a to až do 30. srpna.

