
Bezpečné stojany  2 Kroj z Nákla 7 Meteostanice Pozvánka na LS 1410

Na Staroměstském náměstí vznikne park
Díky dotacím, které se měs-
tu podařilo získat v letošním 
roce, se Litovel dočká několi-
ka úprav a změn. Mezi ty, jež 
budou patrné na první po-
hled, patří revitalizace, resp. 
založení parku na Starém 
městě.

Stopy minulosti
Litovelské Staré město bylo 
osídleno již koncem 12. stole-
tí a kostel, který stojí ve stře-
du náměstí, patří k nejstarším 
sakrálním památkám v Litovli. 
Na místě současného barokní-
ho chrámu sv. Filipa a Jakuba 
stával kostelík již ve 14. století, 
ze kterého o něm pochází nej-
starší doklad, a pravděpodob-
ně ještě dřív. 
Kolem kostela se až do 50. let 
rozprostíral hřbitov. Pohřbívat 
se na něj přestalo roku 1927, 
kdy byl otevřen nový městský 
hřbitov v Chořelicích. Defini-
tivně zrušen byl v roce 1955, 
kdy byl na jeho místě založen 
park. Ten už však v současném 
stavu není příliš reprezentativ-
ním místem. Proto vznikl pro-
jekt na jeho renovaci.

O projektu
Zahradní architekti z olo-
mouckého Atelieru Bonmot 
přistupovali ve svém návrhu  
k prostoru parku tak, aby při-
pomněli a zdůraznili jeho 

historii spojenou s církevními 
obřady a pohřbíváním. Staré 
kompoziční principy hřbi-
tova se rozhodli zdůraznit 
několika prvky. V ose se sil-
nicí Olomouc–Uničov budou  
v parku vysazeny řady stromů. 
Původní hřbitovní brána bude 
naznačena kamennou zídkou 
vysokou 70 cm v místech, 
kudy se do hřbitova skutečně 
vcházelo (ze směru od součas-
ného kruhového objezdu). 
Autoři projektu dbali i na za-
chování prostoty a skromnos-
ti místa, proto bude v parku 
převažovat zeleň, zpevněných 

ploch bude jen málo. Býva-
lý hřbitov dosud připomíná 
vzrostlý buk červený stojící 
kousek od silnice (naproti pro-
dejnímu skladu textilu), který 
zůstane zachován i v novém 
parku.

Úpravy a změny
Výrazné změny se dočká par-
ková zeleň. Řada dřevin je ve 
špatném zdravotním stavu. 
Část z nich proto bude vyká-
cena, některé budou ošetřeny 
a mladé stromky, které jsou  
v parku teprve několik let, bu-
dou přesazeny na jiná místa. 

Prostor pak bude osazen no-
vými rostlinami. 
Téměř ve špici parčíku smě-
rem k Uničovu stojí lípa milé-
nia. Aby byl podtržen význam 
stromu, bude plocha kolem 
něj zpevněna kamenem. Její 
součástí budou čtyři kamenné 
kvádry v rozích, které jednak 
ochrání strom při konání ka-
ždoročních poutí (návrh pa-
matuje na zachování volného 
prostoru pro tuto příležitost), 
jednak mohou posloužit jako 
sedátka.

pokračování na str. 4

počítačová vizualizace parku z pohledu od kruhového objezdu       projekt: Atelier Bonmot Olomouc
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Městská televize
Premiéra st   4. 9. v 18.45 hod.
 st 18. 9. v 18.45 hod.
repríza denně v 6.45, 11.00,
 18.45 a 23.00 hodin
on-line: infokanal.litovel.eu

Litovelský infOkanál (městské televizní vy-
sílání) mohou přijímat všichni TV účastníci 
napojení na kabelovou televizi firmy UPc Čr,  
a. s. na kanále S8 (cc 08), v rámci infor-
mačního kanálu UPc eXPreSS. Jde o tele-
vizní program určený pro vysílání informací  
a pořadů UPc, pořadů z regionů a měst-
ských infokanálů. Tento program běží mimo 
výše uvedené časy vysílání Litovelského 
infOkanálu nepřetržitě v hodinové smyčce. 
Jednotlivé příspěvky místní videokroniky 
jsou volně ke stažení na webu města (viz 
odkaz výše). 
Připomínky, názory, nápady, náměty, ale 
i věcnou kritiku týkající se vysílání můžete 
volat nonstop na telefonní záznamník tel. 
č. 581 003 467. informace o kulturních, 
sportovních i jiných nekomerčních akcích, 
událostech a zajímavostech, které chcete 
bezplatně zveřejnit prostřednictvím TV 
obrazovky ve čteném zpravodajství, sdělte 
telefonicky či písemně na měÚ Litovel tel. 
č. 585 153 250 (ing. J. Hlavinka), e-mail: 
hlavinka@mestolitovel.cz nebo infotv@
centrum.cz nejpozději týden před uvede-
ním premiéry.

Slavnostní otevření koupaliště

na fotografii zleva: Milan Barták, projektant firmy BAPO Rousínov, Jiří Rozbořil, hejt-
man, Zdeněk Potužák, starosta, Jiří Sedláček, jednatel Stavební firmy Vymětal

Ve středu 21. srpna bylo za 
účasti hejtmana Olomouckého 
kraje a dalších hostů slavnost-
ně otevřeno nové litovelské 
koupaliště. Pro veřejnost byl 
však zkušební provoz zahájen 
již 1. srpna a návštěvnost je 
skutečně vysoká. Hned první 
den si přišlo zaplavat 570 osob, 
pozdější čísla hovoří i o sedmi 
až devíti stech návštěvnících 
denně. 
Koupaliště je otevřeno po ce-
lou sezónu denně od 9 do 19 
hodin.                       red.

Kola v Litovli zabezpečí speciální stojany
Město Litovel je s jízdním ko-
lem a cyklistikou úzce spojeno. 
Jednak tím, že již několik let 
přitahuje cykloturisty ze všech 
koutů republiky, jednak tím, 
že krádeže kol patří v našem 
městě k nejčastějším trestným 
činům. Jen za rok 2012 bylo na 
Policii ČR nahlášeno 100 pří-
padů odcizení kola. Lze před-
pokládat, že kdyby byly nahlá-
šeny všechny případy, bylo by 
toto číslo mnohem vyšší.
Proto v rámci programu pre-
vence kriminality požádalo 
město o dotaci z Ministerstva 
vnitra ČR na pořízení speciál-
ních bezpečnostních stojanů  
a tuto dotaci dostalo. Ve dru-
hé polovině září by se tak na 
čtyřech stanovištích v Lito-
vli měly tyto stojany objevit.  
V současné první etapě je je-
jich umístění plánováno na 
náměstí Přemysla Otakara, na 
autobusovém nádraží, před 
budovou městského úřadu  
v Havlíčkově ulici a na autobu-

sové zastávce naproti Headu. 
Vznikne tak celkem 65 stání.
Bezpečnostní systém funguje 
tak, že se jízdní kolo uzamk-
ne do stojanu přes rám kola  
k pevné konzole pomocí odol-
ného třmenu, který je součástí 
stojanu. Uzamčení se prove-
de pomocí cylindrové vložky, 
která se zasune do pouzdra 
ve stojanu a třmen ve stojanu 
zajistí.

Cylindrové vložky si budou 
moci zájemci zakoupit v lito-
velském infocentru. Použít se 
dají ve všech stojanech tohoto 
typu, které jsou postupně in-
stalovány v různých městech 
ČR. Najít je už můžete třeba  
v Olomouci (kupř. před kraj-
ským úřadem).
Takto uzamknout lze všech-
ny typy kol včetně dětských  
a skládacích.                    red.

Stavební práce v létě
Jako každý rok bylo i letošní 
léto využito k opravám a re-
konstrukcím nejen ve škol-
ských zařízeních.
V základní škole Jungmanno-
va byl vydlážděn dvůr (foto). 
Dlažba po letech nahradila 
nevyhovující nerovný a po-
praskaný asfaltový povrch. 
Během září nebo října letošní-
ho roku by na dvoře měla být 
vybudována ještě dřevěná pó-
dia. Ta budou určena pro ko-
nání hudebních a divadelních 
vystoupení žáků, v průběhu 

školních dní pak pro odpoči-
nek dětí. Jedná se i o možnosti 
využít pódií ke konání před-
stavení pro širší veřejnost.
Mezi další provedené akce pa-
tří oprava kuchyňky v MŠ Ge-
merská, která byla i nově vy-
bavena. V budově Domu dětí 
a mládeže na Staroměstském 
náměstí byl nově natažen roz-
vod plynu. A nezapomnělo 
se ani na Střední odbornou 
školu, která se dočkala opravy  
a nátěru střechy na budově  
v Komenského ulici.                     red.
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Vyneseno z radnice
52. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 25. července 2013
rada města
 schvaluje uzavření smlouvy  
o dílo mezi městem Litovel a spo-
lečností GeOtest Brno jako správ-
cem stavby a dále společností ieS 
recycling Olomouc jako zhotovite-
lem na provedení projektu realiza-
ce nápravných opatření na lokalitě 
Litovel-nasobůrky
 schvaluje uzavření smlouvy  
o dílo mezi městem Litovel a spo-
lečností Litovelská stavební na 
výměnu oken a dveří na objektu 
sokolovny v Unčovicích
 schvaluje uzavření smlouvy  
o dílo mezi městem Litovel a spo-
lečností faKSa – STraKa Příkazy 
na opravu vzduchotechniky ve 
Školní jídelně Litovel
 schvaluje uzavření smlouvy  
o dílo mezi městem Litovel a spo-
lečností Litovelská stavební na 
nové zastřešení budovy Školní jí-
delny Litovel.

53. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 1. srpna 2013
rada města schvaluje
 přijetí dotace z Programu pre-
vence kriminality 2013 na projekt 
Stop krádežím jízdních kol (1. eta-
pa) ve výši 131 000 Kč
 uzavření smlouvy o dílo na ob-
novu dvou alejí v k. ú. myslechovice  
s ing. Liborem Tandlerem – Služ-
by v lesnictví, zahradnictví a péči  
o krajinu Příkazy
 uzavření smlouvy o dílo mezi 
městem Litovel a firmou cOLaS cZ  
Praha na opravu místní komunikace  
v nové ulici v Litovli
 udělení výjimky z OZV č. 3/2008, 
o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství, 
pro rybářské závody, které se bu-
dou konat ve dnech 21. 9. a 5. 10.  
v okolí Olomouckého a Uničovské-
ho rybníka
 uzavření spolupráce s rádiem 
Čas o propagaci litovelského kou-
paliště.

výběr redakce

Stíny Litovelska
 Dne 1. 8. v době mezi 2.51 a 3.02 
hod. rozbil dosud neznámý pacha-
tel skleněnou výplň vstupních dveří 
do benzinové čerpací stanice Pento 
na Uničovské ulici v Litovli a odcizil 
z ní různé cigarety.
 Dne 5. 8. v době mezi 20. a 21. 
hodinou odcizil dosud neznámý 
pachatel pánské horské jízdní kolo 
uzamčené v Kollárově ulici v Litovli.
 Dne 10. 8. ve 22 hodin byl hlíd-
kou Policie Čr kontrolován řidič 
motorového vozidla. Provedenou 
dechovou zkouškou u něj bylo 
naměřeno 1,68 promile alkoholu  
v krvi.
 Dne 10. 8. v 15.35 hodin došlo na 
Vítězné ulici v Litovli k fyzickému 
napadení osoby s poraněním nosu.

Policie ČR

Výzva k podání žádostí 
o příspěvek na podporu činnosti
Odbor školství, kultury a 
sportu Městského úřadu Li-
tovel zveřejňuje výzvu pro zá-
jemce, občany města Litovel  
a organizace v Litovli sídlící,  
k podávání žádostí o příspě-
vek na podporu celoroční čin-
nosti a na podporu kulturních, 

sportovních a jiných společen-
sky významných aktivit v roce 
2014.
Žádost doručte na podatelnu 
městského úřadu k rukám Ing. 
Vlastimila Habermanna nej-
později do 11. října 2013. 
                     red.

V loňském roce byl po neko-
nečných více než deseti letech 
schválen nový Územní plán 
města Litovel (dále jen ÚP). 
Jeho absence znamenala pro 
stavebníky značné potíže. Pro 
stavitele rodinných domků se 
stavba prodražovala platbou za 
vynětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu, značně bylo 
omezeno rozvíjení průmyslo-
vých podniků. 
Schválení ÚP předcházelo ne-
konečné jednání s občany, do-
šlo k řadě ústupků a příslibů  
k provedení změny v nejbliž-
ším možném termínu.
K naplnění tohoto příslibu 
Zastupitelstvo města Litovel 
schválilo zadání změny 1b 
územního plánu, kde by se 
projednaly nové požadavky 
na změnu ÚP a ty, které neby-
ly zohledněny při schvalování 
Územního plánu města Litovel 
v loňském roce. Pro pomoc při 
zpracování této změny bylo 
rozhodnuto vytvořit pracovní 
skupinu, která bude navrhova-
né změny projednávat se zpra-
covatelem ÚP. 

Některé požadavky již byly 
zpracovatelem zohledněny. 
Například občanům bydlícím 
na ulici Frištenského bylo vy-
hověno v tom, že tato ulice ne-
bude průjezdná. 
Některé lokality vyžadují del-
šího projednávání a těmi se 
má ustanovená pracovní sku-
pina zabývat především. Jde 
zejména o lokalitu Olomouc-
kého předměstí a napojení na 
novou plánovanou komunika-
ci, která má sloužit pivovaru  
a společnosti Kimberly-Clark, 

lokalitu ulice Javoříčské s ře-
šením přístupu ke koupališti 
a lokalitu Pavlínky, kde se má 
řešit umístění nového mostu 
přes řeku Moravu a dopravní 
napojení nově vznikající vý-
stavby. 
Pracovní skupina, která se již 
dvakrát sešla, posoudí všechny 
námitky, připomínky a návrhy 
a společně připraví pro zastu-
pitelstvo doporučení nejvhod-
nějšího řešení.

Petr Šrůtek, místostarosta

Co nového s územním plánem

Úplné uzavření lesní cesty
Upozorňujeme občany, že od 
konce srpna až do 30. listo-
padu bude z důvodu rekon-
strukce úplně uzavřena lesní 
cesta ve směru na Březové. Jde 
o úsek od rozcestí na Střeň a 
Březové za lesním závodem až 

po rozcestí na Březové a Lhotu 
n. M. za bývalou bažantnicí. 
Uzavírka platí i pro cyklisty.
Pro cestu na Březové můžete 
po dobu uzavírky využít cyk-
lostezky do Unčovic a odsud 
pokračovat po silnici.              red.

dopravní situace na mostě vedoucím na Pavlínku



4 / infOrmace

inZerce

Na Staroměstském náměstí vznikne park

pokračování ze strany 1
Trvalkové záhony, které budou 
umístěny souběžně s alejemi, 
svým čtvercovým půdorysem 
připomenou hrobová místa.
Blízko kruhového objezdu 
vzniknou na trávníku tři „kop-
ce“, terénní modulace porostlé 
dřevinami. Útvary mají kom-
pozičně ladit s blízkým ronde-
lem, budou i obdobně vysoké. 
Vedle estetického oživení bu-
dou mít za úkol také vytvořit 
zázemí pro umístění odpočí-
vadla skrytého za nimi.

Odpočívadlo, které autoři ná-
vrhu umístili do jižního cípu 
parku, má sloužit k posezení  
a odpočinku místním obča-
nům i cyklistům. Budou tam 
proto umístěny stoly a lavice, 
stojany na kola, odpadkové 
koše. Na informačních tabu-
lích bude návštěvník informo-
ván o historii města, Starého 
města a kostela, archeologic-
kých nálezech v této oblasti 
atd. Pro děti budou v tomto 
prostoru připraveny dva herní 
prvky. V odpočinkové ploše 

budou vysázeny stromy, aby 
jejich stín připravil příjemné 
posezení.

realizace projektu
Celkové náklady na vybudo-
vání parku činí přibližně 5 
milionů korun. Z Operačního 
programu Životního prostředí 
město získalo 1,9 milionu.
S pracemi by se mělo začít 
příští rok na jaře a v průběhu 
roku 2014 bude park také do-
končen.
Ze stejného programu získala 
Litovel i dvoumilionovou do-
taci na realizaci protipovod-
ňových opatření v Myslecho-
vicích.
O dalších projektech, na které 
se městu podařilo získat dota-
ce, budeme informovat v příš-
tím čísle novin.                    red.

někdejší pohled na kostel se vstupní branou na hřbitov od hostince Modrá hvězda

•   ekologická likvidace vozidel zdarma 
•   odvoz vozidel k likvidaci zdarma 
•   odhlášenı́ vozidla na evidenci MV 

a ukončenı́ zákonné pojistky 
•  výkup vozidel,  

výkup vyřazených AKU bateriı́ a katalyzátorů 
•   prodej náhradnı́ch dı́lů 

 
telefonní čísla: 

606 724 755     736 600 604,  
773 833 628     604 469 753  
e-mail: zochjiri@seznam.cz  

www.autovrakac.cz 

  

pohled na Staroměstské náměstí od východu na počítačové vizualizaci

Město Litovel v úzké spolu-
práci se společností eCENTRE  
a. s. uspořádalo pro své občany 
elektronickou aukci na výběr 
nejvýhodnějších dodavatelů 
zemního plynu a elektrické 
energie. V měsíci červnu se 
domácnosti přihlašovaly do 
eAukce, která proběhla 30. 7. 
Protože byl mezi dodavateli 
velký zájem, trvala aukce mís-
to plánovaných 15 minut déle 
než 2 hodiny.
Dosažené výsledky jsou zcela 
mimořádné a předčily veškerá 
očekávání. Pro litovelské do-
mácnosti bylo dosaženo celko-
vé úspory 31,79 %. 
Nejvyšší dosažená úspora 
konkrétní domácnosti dosáhla  
39 372 Kč. Podnikatelé dosáhli 
celkové úspory 33,57 %.

Vzhledem k mimořádným 
výsledkům plánujeme ve spo-
lupráci se společností eCEN-
TRE a. s. opětovné otevření 
kontaktního místa, tentokrát 
na Městském klubu Litovel  
v klubovně č. 1, a to vždy od 
14.30 do 18 hodin v těchto ter-
mínech: 
úterý 8. 10.
čtvrtek  10. 10.
úterý 15. 10.
čtvrtek  17. 10.

Do e-aukcí na výběr nejlev-
nějšího dodavatele elektrické 
energie, zemního plynu, tele-
komunikací a PHM budeme 
více přijímat také živnostníky 
a firmy. I pro ně bude tato služ-
ba zdarma.

av

Výsledky e-aukce energií
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Ve dnech 13.–20. 7. proběh-
lo v belgickém Gentu 49. 
mistrovství světa v záznamu  
a zpracování textů. Účastnilo 
se 30 zemí ze čtyř kontinentů. 
Česká reprezentace potvrdila 
roli favorita a v získaném po-
čtu medailí se umístila na prv-
ním místě. Dva žáci ZŠ Vítěz-
ná, Martina Ivanova a Radek 
Műller, byli nominováni do 
kategorie žáků do 16 let. 
Vzhledem k tomu, že zpraco-
vání textů se věnujeme na naší 
základní škole jen krátkou 
dobu, mohli jsme si troufnout 
jen na technickou disciplínu. 
Korektura textu se dá při ta-
lentu a píli natrénovat během 
půl roku. V samotné soutěži 
též rozhoduje přesnost, pevné 
nervy a samozřejmě rychlost 
zpracování informace. Ob-
rovským překvapením bylo 
při vyhlašování výsledků prv-
ní a třetí místo obou nováčků  
z Litovle v korektuře tex-
tu. Martina Ivanova se stala 
mistryní světa a Radek zís-
kal bronzovou medaili. Další 

mistrovství světa se uskuteční 
v Berlíně v roce 2014 a násle-
dující pravděpodobně v USA  
v roce 2016. Pro všechny písa-
ře Základní školy Vítězná je to 
výzva, protože Martina a Ra-
dek nastavili laťku opravdu vy-
soko. Zaměstnanci ZŠ Vítězná 
gratulují Martině Ivanově  
a Radkovi Műllerovi za vzor-
nou reprezentaci školy, města 
a republiky.
Velké poděkování patří Radě 
města Litovel a Sdružení rodi-
čů při ZŠ Vítězná za finanční  
i psychickou podporu.

 Mgr. Zuzana Absolonová

Velký úspěch malých písařů

Integrovaný dopravní systém 
Olomouckého kraje (IDSOK) 
spojuje do jednoho dopravní-
ho systému dopravce provo-
zující železniční, autobusovou  
a tramvajovou dopravu. Ces-
tující tak může zaintegrovaný-
mi vlaky a autobusy na vybra-
ných tratích cestovat na jednu 
jízdenku IDSOK, kterou si do-
pravci vzájemně uznávají.
Krásná myšlenka, která fun-
guje bez problémů téměř ve 
všech krajích České republiky, 
s výjimkou Olomouckého kra-
je. Zatímco v jiných krajích se 
integrovaný dopravní systém 
rozšiřuje i přes krajské hra-
nice, v Olomouckém kraji ne  
a ne zapojit všechny doprav-
ce. MHD a autobusové do-
pravce snad ano, ale zapojení 
železniční dopravy je stále  
v plenkách. Zatím se podařilo 
zapojit do IDSOKu železnici 
v okresech Jeseník a částečně 
Šumperk, v dalších okresech 
toto zapojení chybí.

V březnu letošního roku byla 
sice zaintegrována trať Čer-
venka – Senice na Hané – Pro-
stějov, přineslo to ale spíše 
problémy než výhody. Tím, že 
není zaintegrována trať ze Zá-
břehu do Olomouce nebo ze 
Senice na Hané do Olomouce, 
musí si cestující kupovat jíz-
denky dvě. 
Rovněž rozdílné ceny jízdenky 
zavdávají příčinu k nespoko-
jenosti. Jedete-li totiž vlakem 
ze zastávky Litovel město do 
Červenky a požádáte o jíz-
denku IDSOK, zaplatíte 9 Kč. 
Jestliže vysloveně nepožádáte 
o jízdenku IDSOK, budete od-
baveni jízdenkou ČD za 14 Kč. 
Další rozdílné odbavení platí 
pro tělesně postižené občany. 
Při nákupu jízdenky IDSOK 
si také musíte uvědomit, že 
okamžikem nákupu, nikoliv 
nástupu do vlaku, vám počal 
běžet čas platnosti jízdenky, 
která je dle počtu zón 60–90 
minut.    šrp

Zapeklitosti IDSOK Město trvale podporuje třídění

V souladu s ekologickým ladě-
ním společnosti má město Li-
tovel zájem na podpoře třídění 
odpadu, k čemuž přispívá stále 
se rozšiřujícími možnostmi 
tohoto třídění.
V letošním roce byly v Litovli 
a místních částech umístěny 
další kontejnery. Nádoby na  
sklo přibyly v Nasobůrkách, 
Myslechovicích a Vísce. Textil 
mohou obyvatelé Litovle nově 
ukládat i do bílých kontejne-
rů v ulici Vítězné u Charity 
(foto), na sídlišti Novosady  
a v Nasobůrkách. Vysloužilé 
elektrospotřebiče je možné 
odložit na čtyřech dalších sta-
novištích – v ulici Palackého  
a Studentů a na sídlištích No-
vosady a Karla Sedláka. Pro-
tože chce město minimalizo-
vat objem mobilního sběru  

i na vesnicích, požádalo o tyto 
kontejnery prozatím pro čtyři 
místní části. 
Do konce roku přibude také 
pět nových kontejnerů na kov.
Služby sběrného dvora budou 
nabídnuty i obcím mikroregi-
onu.
Na podporu třídění v domác-
nostech bude v září nebo říjnu 
společnost EkoKom distribu-
ovat domácnostem sady tašek 
na tříděný odpad.
Výhledově pak odbor život-
ního prostředí ve spolupráci 
se společností .A.S.A. plánuje 
svoz bioodpadu ze sídlišť. Pro-
zatím se zvažují možnosti.
Závěrem připomínáme, že 
svoz velkoobjemového odpa-
du probíhá pouze na jaře, na 
podzim byl díky možnosti vy-
užít sběrný dvůr zrušen.      red.
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Ze společnosti

Byli oddáni
Zdenka Gronychová z Litovle a Ladislav Špunar  
z Lipníku nad Bečvou
monika fišnarová ze Sobáčova a Jiří Vyroubal z malé 
Štáhle

Odešli
v době od 21. července do 20. srpna
růžena fendrychová z Litovle (72 let)
františek Skoumal z Litovle (71 let)
Ladislav Dudek z chudobína (84 let)
Josef Vodička z Litovle (57 let)
Zdeněk Doubrava z Litovle (43 let)
Jaroslav Karger z Červenky (54 let)
Karel Slabý z Litovle (88 let)
rudolf Kubiš ze Sobáčova (70 let)
anna Vymětalová z Litovle (98 let)
Zdenka Kolčavová z Litovle (73 let)
Hynek nedopil ze Savína (62 let)
eliška Kvapilová z Litovle (84 let)
miroslav Olšovský z Litovle (58 let)
Tomáš Štencl z Litovle (63 let)
Stanislav müller z Litovle (81 let)
Petr Zatloukal z Litovle (62 let)
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami 
Hlubinka a Hrandop.

Pozvánka

Inzerce

Vážení příznivci amatérského divadla, 
Vaši známí ochotníci vás prosí o pomoc. chys-
táme na příští sezónu novou hru z prostředí 1. svě-
tové války a chybí nám nějaké kostýmy. Jde hlavně  
o uniformy rakouského vojáka a důstojníka  
a uniformu četníka. Pokud máte něco podobného 
doma nebo víte o někom, kdo to má nebo dovede 
levně ušít, prosíme, dejte nám tip. nepoškozené je 
potom vrátíme a rádi Vás drobně odměníme, např. 
volnými vstupenkami apod.
Vaši ke všemu ochotní ochotníci z litovelského Sokola.

Pronajmu zahradu v Litovli, situovanou ve městě 
na břehu řeky moravy u železničního mostu. celko-
vá rozloha 1 640 m2, k dispozici zázemí v podobě 
zahradní chatky. Podmínky pronájmu při osobním 
jednání. Kontakt na tel.: 777 708 653 po 16. hod.

na litovelském náměstí Přemysla Otakara proběh-
nou již tradiční farmářské trhy, a sice ve dnech  
3. září a 1. října, vždy od 9 do 16 hodin.

Od pátku 6. do neděle 8. září se ve Dvoře nové 
Zámky uskuteční 1. výstava mladých králíků  
a mladé drůbeže z moravy a Slezska. Součástí 
bude doprovodný program – ukázky jezdeckých 
disciplín, vodění na ponících, bohaté občerstvení. 

Z Hanácké ambasádê Hanácká ambasáda po deseti letech...

Ve fšeci, co o nás vite, žasnete s nama  
v tym pohodovym zjištěni, že ož letos de-
sátym rokem prezentojem svó rodnó ha-
náčtěno. Pod ochrannó záštitó Městskyho 
klubo a za spolupráce s Hanáckó mozekó 
máme radosť z našeho ož trvalyho pu-
blika, kery dobře sleši na fšecke te naše 
pozváni „přendite si splknót“! Z legracó  
a vetrvalosťó, to se vi, držime dál svy před-
stave o ochraně a přepomináni hanácky-
ho nářeči. A setsakramentske si mosime 
dávat pozor na pochebovače! Šak vite, co 
se pře tech námitkách néčasťéš řiká: To 
je holt ta dnešni ospichaná doba! Čerta 
staryho! Deť me sme na Hané decke, teda 
odjakževa, na fšecko stačele a nespichale 
nigdá a nikam!
Tak vám chcem poděkovat za to, že držite 
palce, nenecháte se balamutit a sami e po-
radite če pomužete. Vite e to, že na konco 
tech našéch pořadu máme „odpovědno“. 

To bel moc šekovné nápad p. Peťo Linduš-
kovyho s tém začit! A mozekanti s nama 
k temo potvrzojó – na našé krásné Hané  
požehnané me sme me a me se nedáme! 
Váženi! Letošni podzemni posezeni máme 
ve štvrtek 19. záři, jak decke od 18 hodin 
na Městskym klubo. Přendite si vespolek 
splknót pře Hanácké mozece a vemte sebó 
aspoň eště jednyho, co to s nama doposa-
váď nebel! Ať to prognózo na novéch 10 
let zvládnem. Ja, o tém to bode – ke spo-
kojenosti nás fšeckéch a každyho dobryho 
člověka v Litovle a okoli!
Jak chodim če na kole jezdim po městě 
a potkáváme se, často se mě ptáte, jak se 
řiká po našem. Třeba co je to fotro, ókro-
pek, bzdina, vosohlena… A já povidám: 
Okaž se, přendi, splknem si o tém! Tak ja 
– 19. záři kvičeró!  
Ož se těšim! Ož se těšime!

Váš z Hanácké ambasáde Zdenek Brané

Výstava ovoce, zeleniny a květin 7.–8. září
Český svaz zahrádkářů, základní organi-
zace Litovel ve spolupráci se ZO Litovel 
Českého svazu včelařů pořádá výstavu 
ovoce, zeleniny a květin.
Výstava bude otevřená v sobotu 7. září od 
9 do 18 hodin a v neděli 8. září od 9 do 17 
hodin. Vstupné je dobrovolné. 
Zájemci budou mít možnost se podílet na 

určení exponátu, který nejvíce upoutá ná-
vštěvníky. Účastníci hlasování budou slo-
sováni a tři vylosováni budou odměněni 
věcnými cenami.
Exponáty na výstavu budou přijímány v 
pátek 6. září od 14.30 do 17 hodin v klu-
bovně ZO Litovel, Sušilova 32.
Na Vaši účast se těší Litovelští zahrádkáři. 

Paní rÓ se ptá: Kdy to bylo? SOUtěž    SOUtěž 

Toho roku se na Litovelsku 
odehrála řada událostí a 
změn. Hned v lednu na-

vštívil Litovel tehdejší před-
seda vlády. Téhož měsíce pře-

dali redemptoristé po 150 letech kostel sv. 
Alfonse na Července do správy Olomouc-
kého arcibiskupství. V Tříkrálové sbírce se 
vybralo 293 039 Kč.
V Litovli byly vystavěny dva kruhové ob-
jezdy a mezi Litovlí, Vískou a Sobáčovem 
vznikla cyklostezka. Cyklisté od toho 
roku jezdí i po nové lávce přes Moravu na 
ulici Příčnou (foto). 
Kulturní život toho roku jen vzkvétal. 

Litovel navštívil Jaromír Nohavica, Karel 
Plíhal, Hana Hegerová nebo Hradišťan. 
Poněkud to však pokazilo zrušení kina.
Muzeum připravilo výstavy 100 let mu-
zejnictví v Litovli a 120 let železnice Čer-
venka–Litovel.
V Litovli byl otevřen sběrný dvůr a v Na-
sobůrkách průmyslová zóna.
A stalo se ještě mnohé... Ale kdy to bylo? 
ptá se paní Ró.
Své odpovědi včetně telefonního čísla mů-
žete zasílat do 18. září na adresu redakce 
(viz tiráž). Vylosovaný výherce získá dvě 
volné vstupenky od Městského klubu Li-
tovel na vybrané říjnové představení.

Správná odpověď z minulého čísla:
obr. 1 – smírčí kříž se nachází u nových mlýnů na 
cyklotrase směrem na Královou
obr. 2 – památník stojí u bývalé bažantnice při 
lesní cestě na Březové
obr. 3 – černý kříž je umístěn u cesty z nových 
Zámků na nový Dvůr
Vylosovaný výherce: Jana Kabilková
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Za hanáckým krojem v časech riflí a maskáčů
Kniha Hanácký kroj v Nákle, která prá-
vě vyšla, je výsledkem celoživotního 
zájmu její autorky MUDr. Marie Tur-
kové z Nákla o místní tradice a odkaz 
předků. S rodilou Hanačkou, která při 
svátečních příležitostech obléká kroj  
i s celou rodinou, se proto rozhovor ne-
mohl odehrávat jinak než hanácky.

Čim je specifické nákelské kroj?
Nákelské kroj patři do blaťáckéch kroju. 
Specifické je tym, že má tyntechovó zástě-
ro. Tyntech je taková jemná, bilá látka, ja-
kobe záclonovina nebo krajka. Na zástěře 
proto nebele žádny véševke. Ale třeba jož 
v Přikazich měle zástěre lestovy – potiš-
těny léstkama, nebo vešévany. Rozdile só 
take třeba ve skládáni placáko, okruži ko-
lem krko. 
Podle kroja každé poznal, odkuď kdo po-
cházi. Ženská šla třeba na póť a každé vě-
děl – ta je z Nákla, ta je z Náměště.

Nákelské kroj nebel néspiš nikde samo-
statně popsané. Odkuď ste čerpala?
Máme doma velkó zbirko ruznéch só-
časti kroju, doplňku e dalšich předmětu. 
Ochoval mně to muj dědeček se svéma 
dvóma sestrama a potom moja maminka, 
kerá mě k temo odmalička vedla.
Muj dědeček je rozené 1876. Roko 1895 
nacvičele Nákelšti na Národopisnó vésta-
vo v Praze divadelni hro Přástke, hanác-
kó svajbo, tance a dalši vestópeni a měle 
velké uspěch. Muj dědeček a jeho sestre 
tenkrát nechale svoje kroje pro Národni 
muzeum. A to bela velká investice, pro-
tože si mosele zhánět novy. Bele to velci 
vlastenci.

Jak a proč vznikla vaša knižka?
Mám doma spósto materiálu, a tak bech 
je chtěla dat dohromade pro zachováni 
ostatnim. A take sem chtěla přepomnět 
Národopisnó vystavko, keró před 120 le-
tama ospořádale naši předci v Nákle. Na-
vštivilo jo 3 000 ledi – pěške, bryčkama, 
v kočáře... V posledni době bela v Nákle 
névěči akce Dokořán, kdež se znovo ote-
vřela fara, hrál tam e Hradišťan. Belo tam 
2 000 ledi.
Zabévám se ale aji historijó. Ož vzniká 
knižečka o dějinách osade Jáchemov, části 
Nákla, kde bydlime. Take se věnojo histo-
rii Nákla atd.

Kde je možny si knižko kópit?
Prodává se v knihkopectvi o pana Lin-
duško, v muzeo, v obchodě v Přikazich, 
Nákle a Mezecich a v přikazskym skanze-
no.          hk

inZerce

Popis hanáckého kroje perem 
Marie turkové
Ženský i mužský hanácký kroj je velmi 
malebný a barevně vyvážený. Naší snahou 
je uchovat jej v jeho nejkrásnější podobě, 
jíž dosáhl ve čtyřicátých letech 19. století. 
Při zevrubném popisu vidíme, že Hanač-
ka má zdobně uvázaný červený lipský šá-
tek a na krku límec zvaný placák. Krásná 
vestička označovaná jako lajdík je nej-
nákladnější součástí kroje. Bílé škrobené  
a vroubkované rukávce jsou zakončeny 
černým límečkem. Sukně je buď bílá svá-
teční, nebo černá všední, vpředu krytá 
zástěrou, na ní pantla, nad jejíž mašlí je  
v popředí nezbytná vonička. Kroj je dopl-
něn koženou kabelkou vyšívanou pavím 
perem zvanou klevetník a černými vyšíva-
nými střevíci. 

Mužský kroj je, co se popisu týče, pod-
statně jednodušší. Na hlavě nosí Hanák 
typický černý klobouk označovaný podle 
příznačného tvaru jako člun. Bílou košili 
s vyšívanými manžetami kryje černá ves-
ta s bohatými výšivkami. Červenohnědé 
kalhoty neboli gatě jsou bohatě zdobené 
kolem kapes a pod koleny zavázané ozdob-
nými koženými tkanicemi – darmovisy. 
Lýtka jsou v bílých plátěných viléčkách, 
které vynikají nad vysokými černými bota-
mi. Chloubou mužského hanáckého kroje 
je kožený pás vyšívaný pavím perem. 
Jak mužský, tak i ženský kroj je doplněn 
malým vyšívaným kapesníčkem – šatkou.
Dětský dívčí kroj je nápadně podobný do-
spělému, jen namísto šátku má děvčátko 
na hlavě věneček z drobných kvítků. Dět-
ský klevetník je v tomto případě z lýka. 
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Stalo se v Litovli

 27. 9. 1863 se v Humpolci narodil JUDr. Fran-
tišek Smrčka. roku 1887 nastoupil v Litovli jako 
koncipient u advokáta Panovského. Od počátku 
se účastnil bojů za českou Litovel a práce v So-
kole, kde se stal náčelníkem jednoty. roku 1899 
odešel jako advokát do Olomouce, také zde byl  
v letech 1900–1909 náčelníkem Sokola, mís-
tostarostou Družstva českého divadla, starostou 
Divadelní jednoty i aktivním ochotnickým her-
cem. Zemřel 27. 1. 1922, v devadesátých letech 
minulého století byla po něm nazvána olomouc-
ká Smrčkova župa.
 V září 1913 po tragické smrti svého man-
žela otevřela soukromou hudební školu  
v Havlíčkově ulici č. 692 paní Marie Lachmano-
vá. absolventka pražské konzervatoře a žákyně 
profesora Ševčíka byla výraznou představitelkou 
litovelského hudebního života. Hrála na housle 
při různých příležitostech a kulturních akcích 
v Litovli. roku 1924 se druhá nejvýznamnější 
litovelská hudební škola přestěhovala do domu 
advokáta Jünglinga na rohu náměstí a Vlašímovy 
ulice č. 773, a od r. 1933 byla potom v protějším 
domě na náměstí č. 770 (dnes sídlo banky). Paní 
Lachmanová za dobu působení školy vychovala 
řadu dobrých hudebníků. Zemřela 19. 6. 1945.
 2.–5. 9. 1938 bylo Litovelsko postiženo ka-
tastrofální povodní. Po velkých deštích se pro-
trhla hráz mezi mladčí a Litovlí, čímž znevážila 
všechny předpoklady o smyslu regulace moravy. 
Tato stavba, která spolykala obrovské prostředky, 
změnila ráz krajiny a vyřadila z provozu dva mlý-
ny, byla prováděna pro zamezení povodní. Sotva 
byla dokončena, zaplavila voda nejen obvyklé 
oblasti Vísky, Komárova, Pavlínky a Olomoucké-
ho předměstí, ale i Kollárovu ulici včetně nové 
sokolovny, pilu na Čihadle a vše až k pivovaru.

 V září 1963 byl na náměstí po zbourání tří 
historických pravovárečných domů otevřen nový 
obchodní dům, potravinářská samoobsluha  
n. p. Pramen. Byl zde i bufet, mlékárna a cukrárna,  
v poschodí 20 bytů. Strohá, hranatá budova ne-
citlivě změnila ráz litovelského náměstí.         L. Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel

Ve spojení s sebou je užita předložka s, která na-
značuje, že dotyčná osoba má něco nebo někoho 
při sobě, u sebe. např v oznámení Odložené věci 
si berte s sebou do ordinace. je zřejmé, že do ordi-
nace půjdu já a se mnou i mé věci.
naproti tomu samotné zájmeno sebou užíváme 
často tehdy, když provádíme něco svým tělem. 
např. Úlekem sebou trhl. Ve spánku sebou hází.
Sebou je odpovědí na otázku kým, s sebou na 
otázku s kým nebo s čím. např. být sám sebou 
znamená, že já jsem zkrátka já, zatímco být sám 
se sebou, že trávím čas jen ve své společnosti. 

Jazykové
okénko

sebou / s sebou

Horké dny léta jsou doufejme za námi  
a my můžeme připravovat nové akce pro 
seniory. Plánovaný cyklovýlet 26. 6. se 
bohužel pro deštivé počasí neuskutečnil  
a akce pétanquového klubu HAPEK v ne-
děli 21. 7. na sokolovně zase nepřilákala 
patřičný počet zájemců o tuto hru výbor-
nou i pro seniory. Chceme jim však velmi 
doporučit tuto možnost prožití volného 
času aktivitou nijak zvlášť fyzicky namá-
havou, ale přitažlivou svým napětím a sou-
těživostí. Zájemcům podáme informace  
o možnostech tréninku či aktivní hry ka-
ždý pátek mezi 8. a 9. hodinou v malé za-
sedací místnosti MěÚ nebo na kterékoliv  
z příštích akcí Seniorklubu Litovel.
Setkání s europoslancem Ing. Březinou 
se přesouvá na pozdější termín a budeme  
o něm včas informovat. 
Ve středu 11. 9. zveme na schůzku seniorů 
v DPS, kde mimo jiné seznámíme s při-
pravovanými akcemi na 2. pololetí roku. 
Na čtvrtek 19. 9. jsme připravili autobuso-
vý zájezd na Rejvíz a do Karlovy Studán-
ky, odjezd je v 7 hodin z náměstí. Na pro-
hlídku lázní budeme mít dostatek času, 
můžeme využít rehabilitační bazén (plav-
ky s sebou!), načerpat si minerální vodu  
a dle možností zajistíme i výjezd na Ov-
čárnu. Zájezd je plně obsazen. Aby nepři-
šli o možnost navštívit Rejvíz ti, na které 
se nedostalo místa v autobuse, jednáme  
s CK GEOVITA Olomouc o možnosti za-
řadit je do zájezdu 24. 9., kdy akci zajišťuje 
Olomoucký kraj. 

Informujeme o možnostech cestování 
seniorů po kraji, které jsme dostali k na-
hlédnutí až v srpnovém čísle měsíčníku 
Olomoucký kraj! Přitom na náš dotaz již 
na jaře bylo sděleno, že v tomto roce se zá-
jezdy neorganizují. Proto jsme uspořádali 
svůj vlastní, a jaké bylo naše překvapení, 
když jsme zjistili, že CK GEOVITA pořádá 
v týž den zájezd na stejné místo. Rozhod-
li jsme se již připravenou akci nerušit a 
umožnit náhradníkům absolvovat ji s CK 
(jak píšeme výše). Informaci získáte na 
telefonním čísle 588 208 208, 588 208 209 
nebo na www.seniorskecestovani.cz. 
Pokračujeme v prezentaci spolupracují-
cích organizací. Proto máte ve středu 25. 
9. od 16 hodin možnost se v Malém sále 
Záložny informovat o tom, jak se dělají 
noviny. Redaktorka Litovelských novin  
Mgr. Helena Kaštilová si připravila poví-
dání o historii těchto novin i o tom, jak zís-
kává informace o zajímavostech z Litovle  
a okolí. Na začátku října, a to ve středu 2. 10., 
zveme na malý cyklovýlet spojený s pro-
hlídkou nově upravených prostor v areálu 
Nových Zámků. Sejdeme se ve 14 hodin  
u DPS, povede nás pan Miroslav Fen-
drych.
Informujeme také o doplnění Samosprá-
vy Seniorklubu Litovel o paní Marii Kýro-
vou, která nahradí paní Janu Kabelíkovou, 
jež nás nečekaně opustila. Přejeme jí, aby 
se brzy zapojila do aktivní práce a našla si 
svou „parketu“ mezi akcemi, které připra-
vujeme.              hj

 

kompletní servis autoskel 
čištění interiérů, renovace laků  

leštění světlometů 
 

Javoříčská 1313/6a, Litovel  
tel.: 585 154 631, 724 158 043 
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Místa , kde žijeme

názvy obcí, v nichž žijeme, jsou obvykle slovan-
ského původu, přesto dnes u mnohých nedoká-
žeme rozeznat jejich význam. Obce v Čechách a 
na moravě byly nejčastěji pojmenovávány podle 
charakteristiky místa, kde se vyskytovaly, podle 
osoby, které patřily, některá jména vzešla i z han-
livého pojmenování místních obyvatel atd. 
Výklad názvů obcí na Litovelsku, který vám na-
bízíme, vychází z klasického etymologického 
slovníku Ladislava Hosáka a rudolfa Šrámka 
místní jména na moravě a ve Slezsku. Vedle sta-
rých podob jména tak, jak se vyvíjelo, uvádíme 
i německou podobu názvu obce, která platila 
zároveň s českým názvem od 17. do 19.-20. 
století. Pokusili jsme se najít i počet obcí téhož 
jména v České republice. Protože se nám však 
nepodařilo nalézt žádnou kompletní statistiku 
obcí včetně místních částí, vychází naše infor-
mace právě ze zmíněných slovníků. 

BŘEZOVÉ
Již v první písemné zmínce o obci z roku 1398 
je uveden název Brzezowa. V 17. století se vsi 
říkalo Břesze, později jen Březe. německý název 
uveden není.
Dodnes lze rozpoznat, že název obce je spojen 
s břízami. Březová se nazývala stráň a později 
jakékoli místo porostlé břízami, přeneseně pak 
i obec, která na takovém místě byla vystavěna.
Jméno Březové nese pouze vesnice na Litovel-
sku, ovšem obcí jménem Březová je v Čr jede-
náct. Stejný základ má ale i řada dalších názvů, 
např. Březina, Březinky, Březůvky, Březí aj.

ČERVENKA
nejstarší doložené písemné podoby jména 
této vesnice jsou německé, a sice Swarczpach 
(1287), později Schwarzbach, v překladu Čer-
ný potok. Z roku 1616 je doložen název Černý.  
V 19. století už se dokládá název Červinka poz-
ději změněný na Červenka.
etymologové uvažují o dvou možnostech pů-
vodu tohoto názvu. V případě, že by jeho zá-
kladem bylo slovo černý, k němuž odkazuje  
i německý název, byla by obec pojmenována 
nejspíš podle lesa – černý totiž býval označován 
jehličnatý les. Druhou možností je odvození od 
slova čermna = červená. Takové jméno nesla 
místa s červenou půdou nebo vodou.
Ve svém díle Litovelský okres uvádí Viktor Pinka-
va k původu jména Červenka toto: „Původní ná-
zev byl Čermná = Červená. nejasná výslovnost 
lidová Černá namísto Čermná svedla německé 
kolonisty k doslovnému překladu Schwarzbach 
= černý potok. na žádost obce byl přijat nynější 
úřední název Červenka dle potoku, jenž pramení 
v studánce, kterouž lid dosud Červinkou nazývá 
a jí zázračnou moc připisuje od dávných dob.“
Červenka je jediná v České republice.

Kniha na tento měsíc

Byla jsem otrokyní / Mende Nazer

Knihovna Myslechovice
 knihovnice: Eva Fuglíčková
 otvírací doba: úterý a čtvrtek 16–18 hod.

Do naší knihovny chodí mladé maminky 
s dětmi a ženy střední generace a tomu 
také odpovídá skladba vypůjčovaných 
knih. Pro děti jsou nejpřitažlivější kníž-
ky s obrázky zvířat a disneyovky, domů 
si odnášejí také kratší pohádky s většími 
písmeny.
Pro dospělé je posledních pár let oblíbe-
nou spisovatelkou Simona Monyová a stá-
lice je Vlasta Javořická, jejich knížky jsou 
neustále rozpůjčované. Potom přichází na 
řadu další romantické spisovatelky jako 
Barbara Cartland, Hedwiga Courtis-Ma-
hlerová nebo Catherine Coulterová.

Velmi se líbila také knížka Byla jsem ot-
rokyní od Mende Nazer. Jde o skutečný 
příběh dívky z černošského domoro-
dého kmene Nuba ze Súdánu. Mende  
v něm popisuje nejen své idylické dětství 
v horské vesnici primitivního kmene, ale  
i brutální zvyky, jako je například obřízka. 
Její tragický osud se naplnil ve chvíli, kdy 
vesnici přepadli nájezdníci, pochytali děti 
a odvlekli je na trh s otroky. Mende stráví 
v otroctví osm let. Rodina, u níž otročí, se 
vrací do Anglie. Zde se Mende s pomocí 
súdánské komunity podaří utéct. Avšak 
těžkosti při získávání azylu a strasti života 
zdaleka neodpovídají jejím snům.
V oblibě jsou i romány z lékařského pro-
středí od R. Cooka a detektivní romány. 
Moje poslední dobou nejoblíbenější kni-
ha je trilogie Milénium od Stiega Larsso-
na. Příběh Lisbeth Salanderové, tajemné 
punkerky a nepřekonatelné hackerky, 
fascinuje miliony čtenářů po celém světě 
a dočkal se i filmového zpracování. Box 
obsahuje knihy Muži, kteří nenávidí ženy, 
Dívka, která si hrála s ohněm, a Dívka, 
která kopla do vosího hnízda.

Eva Fuglíčková

Pozvánky Muzejní společnosti Litovelska
Vycházka za zajímavými stavbami 
Litovle v rámci dnů EHD
Muzejní společnost Litovelska, občanské 
sdružení, zve členy i příznivce do Litovle 
v sobotu 14. září. V rámci Dnů evropské-
ho dědictví se uskuteční procházka Lito-
vlí věnovaná zajímavým stavbám a vilám 
především z 20. století, kterou povedou 
Ing. Radovan Urválek a Bc. Vendula Ju-
rášová. 
Procházka začíná srazem na náměstí 
Přemysla Otakara u morového sloupu 
v 11 hodin a povede především ulicemi 
Javoříčská, Lidická a Kysucká. Přijďte se 
seznámit s historií této čtvrti, kde bylo  
v minulosti koupaliště Kajtánka a kudy 
teklo jedno z ramen řeky Moravy, dnes již 
zasypané. Na vaši účast se už teď těšíme.

Litovelské voskové muzeum s živými 
 litovelskými obrazy 
Tak by se daly nazvat netradiční večerní 
kostýmované prohlídky muzea rovněž  
v rámci Litovelských slavností. Připravili 
je pro vás členové občanských sdružení 
Kirri o. s. a Muzejní společnosti Litovel-

ska. Více prozrazovat nebudeme. Snad 
jen, že začínáme ve 20.30 hodin a vstup 
bude pro omezený počet návštěvníků kaž- 
dou půlhodinu. Přijďte a přesvědčte se na 
vlastní kůži. Upozorňujeme, že akce je ne-
vhodná pro děti do 6 let.

Zájezd MSL do Jeseníků
V sobotu 5. října se vydáme autobusem 
poznat severomoravské jeskyně Na Po-
mezí a také Na Špičáku, dále navštívíme 
město Jeseník. Bližší informace získáte po 
celé září v muzeu a také na www.muzeu-
mlitovel.cz.          pořadatelé

KAMENICTVÍ 
Litovel, Svatoplukova 127 
Tel., fax: 585 341 478,  
mobil: 605 131 789  
ZHOTOVENÍ POMNÍKŮ  
OPRAVY HROBŮ 
ZÁKRYTOVÉ DESKY NA HROBY 
SCHODY Z KAMENE A TERACCA  

inZerce
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Poručí nám vítr, déšť

kem). Sdělil nám třeba to, že  
18. srpna byla intenzita a množ-
ství světla 2 395 J/cm2 a slunce 
svítilo 12,9 hodin. Starý sluno-
měr takto výmluvný nebyl.

Meteorologická budka
Základní měřicí přístroj každé 
meteorologické stanice. V me-
teorologické budce jsou ukry-
ta měřidla na měření teploty  
a vlhkosti vzduchu (obrázek 
dole), zaznamenají i maximální  
a minimální hodnoty ve vyzna-
čeném časovém úseku.
Budka musí být bílá, stát dva 
metry nad zemí, na krátce stři-
ženém trávníku, dvířka se musí 
otvírat na sever, aby nedošlo  
k osvitu teploměrů.

Anemometr a snímač bouřek
Vyšší stožár s anemometry ne-
boli větroměry je umístěn deset 
metrů nad zemí (na střeše sta-
nice). Směrovka mechanického 
větroměru ukazuje směr větru, 
Robinsonův kříž zase jeho rych-
lost. 
Snímač bouřek (v popředí) zare-
gistruje a zaměří bouřku, dokáže 
změřit intenzitu výboje i to, zda 
se odehrává mezi mraky nebo 
mrakem a zemí.

Váhový srážkoměr
Tento srážkoměr skutečně váží 
déšť, který do něj napadá. Jed-
notkou je 1 mm, což je 1 l teku-
tiny rozlitý na 1 m2.
Silikonový olej brání v létě od-
paru, nemrznoucí směs zase  
v zimě zamrzání. Vnější čidlo, 
které srážky měří, musí být vlhké,  
v opačném případě nepracuje. 
Spadne-li tedy do nádoby např. 
pták, čidlo jej nezaregistruje (a 
nezapočítá do objemu srážek). 
Pokud ovšem zrovna neprší.

Do Luké přijíždím za teplo-
ty 23 °C. Vlhkost vzduchu 
činí 40 g/m3, tlak je 1015 hPa  
a kolísavý vítr nepřesáhne 
rychlost 2 m/s. Nic z toho 
zatím nevím. To se ale brzo 
změní. Dorazila jsem totiž na 
meteorologickou stanici.

Kde, komu a co
„Meteorologická stanice byla 
v Luké založena v roce 1974, 
příští rok v září oslaví čtyřicá-
tiny,“ vypráví při pohledu na 
nově opravenou budovu Ing. 
Josef Burian, délka jehož práce 
pro Český hydrometeorologic-
ký ústav přesahuje stáří stani-
ce. Koho jiného se tedy zeptat, 
co se na meteostanici měří?
„Teplota a vlhkost vzduchu, 
srážky, výpar, vítr, dohlednost, 
výška mraků, teplota a vlhkost 
půdy, radioaktivita...,“ před-
vádí mi pan Burian jednotlivé 
měřicí přístroje umístěné na 
zahradě nebo na střeše. (Ně-
které z nich si můžete pro-
hlédnout na této dvojstraně, 
zdaleka to ale nejsou všechny.)
Získané informace poslou-
ží hydrologům i silničářům, 
dodávány jsou na Řízení leto-
vého provozu nebo ČEZ, jejž 
zajímají podmínky v blízkosti 
atomových elektráren, staveb-
ní firmy zase žádají o posudky 
pro vybrané lokality.

Jak to chodí na stanici
Tak především – pracovní 
doba na stanici netrvá 8 ho-
din. Tři meteorologové, kteří 
se zde střídají, v Luké stráví 
vždy několik dní. Na rozdíl 

od minulosti už noční měření 
provádějí automatické přístro-
je, na pracovníka tak zbývají 
ta denní. „Je čas měřit a poslat 
zprávu,“ upozorňuje každou 
hodinu ženský hlas z počíta-
če. Synoptická, tedy ve všech 
stanicích současně prováděná, 
měření, která na tento pokyn 
pracovník provede, jsou jen 
jednou z částí zprávy, již ode-
sílá. Zbytek už měří automat. 
Klimatická měření se prová-
dějí třikrát denně, v 7, 14 a 21 
hodin.
Stává se ovšem, že automatika 
selže. „Když před dvěma lety 
vyměňovali v budově ústřed-
nu, odeslal automat zprávu, 
že je -49 °C. Na druhý den mi 
řekl starosta, že mu volala te-
levize Nova, jak to Luká přeži-
la,“ usmívá se Josef Burian.

Předpověď počasí
Samozřejmě mě zajímá, jaké 
bude počasí. „My tady ne-
provozujeme žádnou vědu, 
my jsme jen dělníci pořizující 
data,“ upozorňuje Ing. Burian. 
Informace získané pravidel-
ným měřením posílají pra-
covníci stanice do pobočky  
v Praze–Komořanech, kde jsou  
i na jejich základě zpracová-
vány předpovědi počasí. Ty 
mohou být díky tomu, že mají 
meteorologové k dispozici 
měření z celého světa, spoleh-
livé na dva až tři dny. U déle-
dobějších předpovědí ovšem 
úspěšnost klesá.
Po návštěvě Luké nemohu ji-
nak než pro předpověď dopo-
ručit stránky www.chmi.cz.  hk.

Měřič globálního záření
Moderní přístroj měří jak přímé 
záření – sluneční svit, tak záření 
difuzní, tedy rozptýlené denní 
světlo (pokud je třeba pod mra-
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Exkurze do meteohistorie
Před vznikem automatických 
strojů a počítačového zpracová-
ní dat využívali meteorologové 
také takovéto jednoduché pří-
stroje. 
Slunoměr neboli heliograf 
měří dobu slunečního svitu. 
Sestává z broušené skleně-
né koule o průměru 10 cm 
a papírové pásky (existují tři 
typy – pro zimní čas, letní čas  
a období rovnodennosti). Slunce 
svítící na kouli propálí v pásce, 
na níž jsou vyznačeny hodiny, 
díru. Svítí-li slunce celý den, za-

nechá jeho pohyb po obloze na 
pásce souvislou čáru. 
Úhloměr k mrakoměrnému svět-
lometu se využíval k měření výš-
ky mraků, kterou dokáže přesně 
určit do 800 m. Zamířil-li světlo-
met paprsek na oblohu a měři-
tel ve známé vzdálenosti od něj 
zaměřil úhloměr na světlome-
tem označený bod pod známým 
úhlem, dokázal z odvěsny a úhlu 
vypočítat vzdálenost mraku od 
země.
Mikrobarograf neboli tlakoměr 
měří a do grafů zaznamenává 
atmosferický tlak. 

slunoměr mikrobarograf

úhloměr k mrakoměrnému světlometu
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Městský klub Litovel

 Městský klub Litovel, náměstí Přemysla Otakara 753, Litovel
tel.: 585 341 633, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz

9
5.–27. 9., Výstavní síň mK, PO, ÚT, ČT 8-15, ST 8-17, PÁ 8-13, SO 10-13 hodin,
JINDŘICH BUXBAUM  autorská fotovýstava Jindřicha Buxbauma, vernisáž: 
středa 4. 9. v 17.30 hod.  

pá 6. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 17.30 hod.
ZAHÁJENÍ tANEČNÍHO KURZU PRO MLÁDEž  pod vedením tanečních  
mistrů coufalových

pá 6. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 20.15 hod.
ZAHÁJENÍ tANEČNÍHO KURZU PRO DOSPěLÉ  pod vedením tanečních  
mistrů coufalových 

út 10. 9., Koncertní sál mK Litovel, 17 hod. koncert ZUŠ, 19 hod. recitál 
KONCERt ZUŠ LItOVEL a následný RECItÁL LENKY SCHÖNOVÉ A JEJÍCH 
HOStŮ  pořadatel: ZUŠ Litovel

čt 19. 9., Koncertní sál mK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné  
PŘÊNDItE SI SPLKNÓt  bôde to o tém, co chcemê dělat dál, po tech prvnich 
deseti letech; host: Hanácká mozêka, pořadatel: Hanácká ambasáda

každé pondělí od 23. 9., 17.30–18.30 hod., kurzovné za 8 lekcí 640 Kč
KURZ ORIENtÁLNÍCH tANCŮ  výuka orientálních tanců pod vedením paní 
Jany rosskohlové alias Leilah rana

út 24. 9., malý sál Záložny v Litovli, 18.30 hod. 
KONCERt IVY KEVEŠOVÉ  chanson a jazz v podání ivy Kevešové s kapelou

so 28. 9., Koncertní sál mK Litovel, 19 hod., vstupné: 80 Kč
PRVNÍ KONCERt V SEZÓNě KPH  Dana mimrová – flétna, miroslav Vilímec 
– housle, Jan Petr – klavír; v rámci Koncertů KPH

KURZY MěStSKÉHO KLUBU
Kurzy pro děti (roztleskávačky Golden Bees, Teeny Tany)
caramba (latinskoamerické tance)

PŘEDPLAtNÉ
Divadelní sezóna 2012/2013: 1.–6. řada 1 400 Kč, 7.–10. řada 1 200 Kč, 
11.–15. řada 1 100 Kč, 16.–20. řada 1 000 Kč
Koncertní sezóna KPH 2012/2013: 500 Kč/250 Kč (důchodci)

PŘIPRAVUJEME
10. 10. neŘeŽ a KaTKa KOŠČOVÁ (vzpomínka na nerez a Z. navarovou), KOmi-
ci, s. r. o. (m. Knor, ruda z Ostravy a T. matonoha ve stand-up comedy show), 
DrUHÝ BŘeH (divadelní představení), KriSTÝna fiaLOVÁ (koncert  KPH)

Jana Rosskohlová alias Leilah 
Rana se narodila v Praze, ale 
v současné době žije se svou 
rodinou v Nákle. Je mamin-
kou na plný úvazek, a právě 
to jí dává prostor pro realizaci 
jejího velkého snu, kterým je 
vytvořit ženám a dívkám pří-
jemné místo, kde by s pomocí 
tance mohly sdílet svůj žen-
ský svět. V tomto smyslu také 
probíhají všechny kurzy, při 
kterých upřednostňuje proži-
tek nad dovedně zvládnutými 
prvky. 
Umělecké jméno Leilah Rana 
v překladu znamená Tmavo-
vlasý upřený pohled. Protože 
každé jméno dává jeho nosite-
li určitou energii, bylo pro ni 
velmi důležité zvolit takové, 
které by její osobnost skutečně 
vystihovalo: Leilah – tmavo-
vlasá, Rana – upřený pohled.
A jak se dostala Leilah k tan-
cování? Sama o sobě říká:  
„Z určitého pohledu nejsem 
typickou tanečnicí. Jako malá 
holka jsem s bráchou hráva-
la fotbal. V období puberty 
jsem se styděla, že jsem holka,  
a nikdy jsem se příliš jako dív-
ka nechovala. Ale uvnitř, za 
všemi těmi obavami a strachy, 
dřímala nádherná žena, kte-
rá toužila po sebevyjádření. 
Nikdy jsem netančila, ale vy-
jadřovala jsem se pomocí pas-
telek a barev – malovala jsem. 
Již odmalička miluji přírodu 
a hudbu a vím, že když je mi 
ouzko, vždy mi pomůže projít 
se trávou, poslechnout si me-
lodie a tančit. Intuitivní touha 
tančit ve mně byla ukrytá vel-
mi hluboko. Jen stud či určitá 
plachost mi nedovolovaly pro-
jevit mou skutečnou podstatu. 
V době, kdy jsem procházela 
složitější životní etapou, jsem 
z určité nutnosti navštívila 
jednu farmu, kde jsem ucítila 
vůni svobody, kde jsem se od-
vážila tančit. Byla jsem sama 
na louce, slunce zapadalo a já 
chtěla vzdát hold té nádher-
né zářící hřejivé hvězdě. Ta-
nec mi přišel jako to nejlepší.  
A já tančila a po tvářích mi 

tekly slzy, tak mocný okamžik 
to pro mě byl. A tehdy jsem 
si poprvé uvědomila, že chci 
tančit, že chci vyjádřit vše, co 
se ve mě ukrývá, vše, co se ve 
mně odehrává, pohyby rukou, 
nohou, tělem.“
Proto se rozhodla přihlásit na 
intenzivní lektorský kurz, kte-
rý absolvovala v průběhu čtyř 
měsíců pod vedením lektorky 
Andriany ze školy orientální-
ho tance v Olomouci Arida-
Orient a dále se zdokonaluje 
na nejrůznějších kurzech.  
V současné době pod vedením 
lektorky Enoly (finalistky Miss 
Orient 2008) z Olomouce.  
Tanec je pro ni možností, jak 
znovuobjevit ženskou krásu, 
cestou, jež ji vede k sobě samé 
a k ostatním ženám. Je pra-
mínkem křišťálově čisté vody, 
který vždy osvěží, povzbudí, 
pohladí. A protože pohlazení 
a povzbuzení není nikdy dost, 
rozhodla se vytvořit alespoň 
pomyslnou oázu plnou kli-
du, radosti a tance, kde by se 
mohly ženy na chvíli zastavit  
a spojit s matkou Zemí  
a tancem oslavovat krásu těla  
i duše. 
Jestli si i vy chcete odpoči-
nout při tanci, tak neváhejte. 
Kurz začíná v pondělí 23. září  
v 17.30 hod. 
Více informací u paní Nepus-
tilové, tel.: 585 341 633, 775 
339 098, e-mail: nepustilova@
seznam.cz.

MK

Cesta k orientálnímu tanci 
s Leilah Rana
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Muzika našeho kraje   tHE SHOOtERS

žánr: hardrock
rok založení: 2010
členové: 
aleš Vychodil (kytara, zpěv)
mirek nakládal (baskytara, zpěv)
michal Zlámal (kytara, zpěv)
Kamil rozsypal (klávesy, zpěv)
radek Štaffa (bicí, zpěv)
nejbližší vystoupení:
6. 9. ve 20 hod. ve Vísce na taneční 
zábavě
15. 9. v 16 hod. v Senici na odpo-
ledních čajích v hospodě U andulek
21. 9. ve 20 hod. ve Střeni na taneč-
ní zábavě
webové stránky:
www.theshooters.cz

Koncertní sezóna KPH
so 28. září 2013 v 19 hod., Koncertní sál mK Litovel, vstupné: 80 Kč
DANA MIMROVÁ – flétna, MIROSLAV VILÍMEC – housle, JAN PEtR – klavír

pá 18. října 2013 v 19 hod., Koncertní sál mK Litovel, vstupné: 80 Kč
KRIStÝNA FIALOVÁ – viola a kytara

čt 14. listopadu 2013 v 19 hod., varna Pivovaru Litovel, vstupné: 120 Kč
EPOQUE QUARtEt A IRVIN VENYŠ  David Pokorný – housle, Vladimír Klán-
ský – housle, Vladimír Kroupa – viola, Vít Petrášek – violoncello a irvin Venyš 
– klarinet; oslava 120. výročí založení pivovaru

út 14. ledna 2014 v 19 hod., Koncertní sál mK Litovel, vstupné: 80 Kč
tRIO MARtINŮ  Petr Jiříkovský – klavír, Pavel Šafařík – housle, Jaroslav 
matějka - violoncello

pá 14. února 2014 v 19 hod., Koncertní sál mK Litovel, vstupné: 80 Kč
JULIE SVěCENÁ – housle, VÁCLAV MÁCHA  – klavír

út 18. března 2014 v 19 hod., Koncertní sál mK Litovel, vstupné: 80 Kč
MUSICA DOLCE VItA  Daniela Demuthová – zpěv, Žofie Vokálková – flétna, 
Zbyňka Šolcová – harfa 

duben nebo květen
KONCERt V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH

Předplatné na sezónu činí 500/250 Kč (důchodci).
Abonentky si můžete zakoupit také na prvním koncertě KPH.

Zářijový koncert KPH
Na prvním koncertu Kruhu 
přátel hudby této sezóny za-
hrají tři hudebníci.
Dana Mimrová působila od 
roku 1975 ve Státní opeře 
Praha jako sólová flétnistka. 
Angažována byla také např. 
v berlínském rozhlase nebo 
komorním orchestru Ber-
lín.Účinkovala v komorním 
souboru Collegium di flauti  
a spolu s koncertním mistrem 
na violoncello B. Malotínem  
a violistkou R. Machačovou 
založila trio In camera carita-
tis.  Převážně však koncertuje 
sólově s předními pražskými 
umělci.
Houslista Miroslav Vilímec 
působí od r. 1992 jako kon-
certní mistr České filharmo-
nie. Dlouhá řada jeho sólových 
koncertů zahrnuje spolupráci 
skoro se všemi českými or-
chestry. K nejprestižnějším 
patří spolupráce s orchestrem 
České filharmonie. Pravidel-

ně natáčí pro Český rozhlas  
 a Českou televizi. Rovněž 
rea- lizoval řadu CD nahrávek.  
V současné době vystupuje se 
svým bratrem, klavíristou Vla-
dislavem Vilímcem. Je před-
sedou Společnosti Jana Ku-
belíka, která se stará o odkaz 
J. Kubelíka a dalších slavných 
českých houslistů. 
Klavírista Jan Petr hraje sólové 
recitály a koncerty s orches-
trem doma i v zahraničí. Jeho 
repertoár zahrnuje díla od 
baroka po současnost. Se só-
lohornistou Berlínské filhar-
monie Radkem Baborákem 
natočili dvě CD pro japon-
skou firmu Exton. Pro stejnou 
společnost natáčí s Pražským 
filharmonickým triem, jehož 
je členem. Pravidelně natáčí 
také pro Český rozhlas. Spo-
lupracuje i s americkou spo-
lečností MMC, pro niž dosud 
realizoval čtyři CD. 

MK

Mladá litovelská kapela The 
Shooters není ještě tolik zná-
má. Proto jsem se sešla s je-
jími muzikanty, Michalem 
Zlámalem a Radkem Štaffou, 
aby skupinu představili.

Jak a proč kapela vznikla?
RŠ: Asi dvacet let jsem hrál  
s různými kapelami po zába-
vách, čili aktivní hraní každý 
pátek a sobotu, hrozný frmol. 
Před časem jsem odešel do 
zábavového důchodu. Tehdy 
mi zavolal Aleš Vychodil, jest-
li bychom si spolu nemohli 
jen tak zahrát. Postupně jsme 
oslovili další vysloužilé muzi-
kanty a začali zkoušet. Nejdřív 
jen tak pro sebe, ale pak jsme 
si řekli, že je lepší taky sem 
tam někde vystoupit.

Jak vypadá vá  repertoár?
RŠ: Hrajeme výhradně pře-
vzaté písničky. Ale spíš takové, 
co se na zábavách moc nehrají.
MZ: Většinu věcí zpíváme an-
glicky. S českým textem máme 
jen pár písní.

RŠ: Repertoár je postavený na 
známých kapelách jako Sweet, 
Deep Purple, Lenny Kravitz 
nebo Alice Cooper.
MZ: Naším největším tahá-
kem je Hon na lišku od kapely 
Sweet, ta působí jako magnet. 
Budeme ji hrát i 6. září ve Vís-
ce, kde vystoupíme s kapelou 
Rampach band.

Víska je nejmenší místní část 
Litovle, ale v posledních le-
tech se tam docela rozvíjí 
kulturní život...
MZ: Je tam parta několika lidí, 
která se o to stará. V červnu, 
vždy týden po Hanáckých Be-
nátkách, pořádáme Rockfest 
Víska. Obvykle tam hrají Sho-
oters, Faust z Prahy, kde taky 
působím, a hosté. Pořádáme 
taky jeden z největších zá-
vodů hasičů veteránů v oko-
lí. Letos potřetí uspořádáme  
v září taneční zábavu. A v úno-
ru bývá ples.

Vystupujete někde i sami?
RŠ: Protože nemáme program 

na celý večer, většinou hraje-
me s nějakou další kapelou.
MZ: V kapele jsme názorově 
dost rozděleni, takže vybírání 
písniček je složité.
RŠ: Je to jako v parlamen-
tu. Dlouho trvá, než se něco 
schválí.

Stejně jako všech se zeptám – 
proč se jmenujete Shooters?
RŠ: Dlouho jsme se nemohli 
dohodnout. Původně jsme se 
chtěli jmenovat třeba Autíčko.
MZ: Nakonec si říkáme Shoo-
ters – Střelci, protože střílíme 
jednu pecku za druhou.   hk
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Pozvánka na Litovelské slavnosti

V sobotu 14. září proběhne již desátý roč-
ník tradiční celoměstské akce Litovelské 
slavnosti a Dny evropského dědictví. 
Alespoň lehce připomenu hudební pro-
gram na náměstí Přemysla Otakara. Popr-
vé letos přivítáme skupinu Argema, která 
je již 30 let stálicí na české hudební scéně 
a jejíž hity jako Tohle je ráj či Jarošovský 
pivovar jdou zřejmě napříč generacemi. 
Novým interpretem bude také seskupení 
Cimballica (foto nahoře), které přiveze 
odvážná aranžmá známých hitů. Ná-
vštěvníci tak uslyší folklor, rock, disco, ale  
i vážnou muziku v zajímavých úpravách. 
Kristýnku či Korálky od Natálky zazpívá 
Peter Nagy (foto vpravo) a rockové podá-
ní hitů nejen Waldemara Matušky rozba-
lí kapela Walda Gang. Vrcholem večera 
bude koncert skupiny Kryštof s lídrem 
Richardem Krajčem, která k našim slav-
nostem už tak trochu patří. Letošní ročník 
je desátý a jsme velice rádi, že si skupina 
Kryštof našla chvilku ve svém nabitém 
programu po velkých festivalech. Můžete 
se těšit na skvělou show.
Již několikátým rokem je samozřejmostí 
také druhá scéna. Letos je připravena ne-
tradičně pod párty stany. Nabídneme tak 
nejen komornější pojetí, ale také mnohem 
více míst k sezení.
Také atrakce pro děti jsou posíleny. Mimo 
klasické skákačky jsme navíc připravili 
možnost aquazorbingu či dětských vod-
ních šlapadel v bazénech přímo na ná-
městí.
Prostranství před muzeem obsadí farmář-
ský trh, který bude po celý den doplněn 
různorodým programem. Návštěvníci 
uvidí dobové ležení, kde zřejmě bude  
k ochutnání i dobový pokrm, vystoupení 
šermířů, ukázky práce sokolníků a kyno-
logů. V podvečer vystoupí litovelské NO-
ACO i Hanácká mozeka.
Muzeum nabídne dvě výstavy – tradič-
ní řemesla a panenky. V rámci výstavy 
panenek máte možnost nechat si odbor-

ně opravit panenku  
v tzv. nemocnici pa-
nenek, ale také podí-
vat se na opravdové 
umění při výrobě pa-
nenky reborn (tyto 
panenky jsou přesné 
kopie miminek).
Večer připraví spo-
lečnost Kirri spolu 
s muzeem zajímavé 
večerní prohlídky  
à la wax muzeum ne-
boli muzeum vosko-

vých figurín na hanácké téma.
Také park u gymnázia má novinky. Zů-
stanou tradiční oblíbená stanoviště, jako 
jsou modely lodí a letadel či prezentace 
rybářského spolku – lovy udicí pro děti 
na rybníku, či paintaballová střelnice. 
Navíc připravujeme ve spolupráci s In-
-LIFE možnost sportování pro všechny 
– koloběžky, káry, bumberbally. Snahou 
je vytvořit odpočinkovou zónu tak, aby 
bylo možno odejít s dětmi do klidu parku 
a i tam najít zajímavé atrakce. Asi největší 
novinkou letošního ročníku bude před-
stavení dračí lodě. Se zkušenými instruk-
tory můžete absolvovat projížďku na ryb-
níku za zvuku bubnu a zažít dračí show. 
Od 17 hodin je připraven recesní závod 
v přetahování dračí lodě. Všichni, kdo se 
rádi bavíte, jste srdečně zváni!
V rámci Dnů evropského dědictví jsou při-
praveny otevřené památky. Kromě muzea  
a výstupů na radniční věž můžete zavítat 
do nádherné kaple sv. Jiří. Zde jsou při-
praveny hned dva koncerty. Na prvním 

vystoupí děti ZUŠ Litovel a na druhém se-
skupení přátel hudby, kteří si říkají Jírovci 
a zpívají skladby stejnojmenného hudeb-
ního skladatele.
Ve spolupráci s městskou knihovnou 
jsme zařadili také besedu s autorem kni-
hy Tajemství třetí říše Milanem Zachem 
Kučerou. Záhadolog a badatel seznámí 
posluchače s tajemstvím a výzkumy pod-
zemních staveb, které vznikly v období 
tzv. třetí říše.

Procházku po zajímavostech Litovle, resp. 
po stopách architektury 20. století, připra-
vili průvodci Vendula Jurášová a Ing. Ra-
dovan Urválek.
Sportovním nadšencům můžeme nabíd-
nout turnaj v beach volejbalu či soutěže  
s házenou. Oboje na Sokolovně od 9 a 10 
hodin.
Připraveno je občerstvení všeho druhu, 
místní specialitky, grilované pochoutky  
a samozřejmě vynikající litovelské pivo!
Srdečně zveme a těšíme se na setkání  
s vámi!

za CK BAVI Litovel Kamila Matečková

Cimballica
inZerce
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Nemocnice panenek
Vše začalo v sobotu 29. června, kdy do 
litovelského muzea vkročily první desítky 
návštěvníků. Prezidentka Klubu panenky 
České republiky paní Alena Zemanová 
po celý den informovala o své Nemocnici 
panenek. Hračky, které vyžadují péči od-
borníka, mnohdy prožily zvláštní příběh 
i dobu (jednu i dvě světové války, těžké 
hospodářské krize, cestování, vystavová-
ní). Aby se mohl někdo pustit do jejich 
opravy, měl by být opravdovým všeumě-
lem. Potřebné věci k opravě se dnes dají 
sehnat návštěvou starožitností, interne-
tových aukčních serverů, ale hlavně mezi 
kolegy sběrateli. Návštěvníci, kteří nevá-
hali své nemocné panenky do muzea do-
nést hned první den výstavy, se již dočkali 
svých němých pacientů, kterým během 
měsíce července a srpna s pečlivostí, svě-
domitostí a pochopením dětské lékařky 
navracela paní Zemanová zdraví. 
Zlomené či chybějící ruce a nohy, chy-
bějící nebo poškozené oči, obnova řas, 
doplňování či výměna vlasů, drobné 
chirurgické zákroky, šití a oprava obleč-
ků i bot, kosmetické dobarvení viditelně 
otlučených míst, účesy, módní doplňky 
jako dioptrické či sluneční brýle, šály, klo-
boučky, šperky aj. To vše je možné s naší 
přední odbornicí zkonzultovat a také si to 
objednat.
V rámci Dnů evropského dědictví a Li-
tovelských slavností jsme pro Vás, kteří 
máte o tuto službu zájem, zajistili ještě 
jednu Nemocnici panenek. Bude otevřena 
od 9 do 17 hodin v sobotu 14. září. Po-
kud si i vy chcete nechat opravit panenku 
nebo medvídka, přijďte za námi se svým 
svěřencem a domluvte se na léčbě osobně 
v litovelském muzeu. 

tvorba reborn panenek
Módním hitem, který je také součástí vý-
stavy, jsou rebornová (neboli realistická 
znovuzrozená) miminka. Jde o napodo-
beniny, které jsou téměř k nerozeznání 
od opravdového dítěte. Nejsou většinou 
na hraní a vyrábějí se v omezeném počtu. 
Každý výtvor je originál. Jejich cena se 
odvíjí podle náročnosti provedení. Začí-
ná na několika tisících Kč, ale hravě může 
překročit i 100 000 Kč. Zvláštním tipem 
rebornu jsou portrétní miminka, která se 
dělají přesně podle živé předlohy dítěte.
V rámci Dnů evropského dědictví a Li-
tovelských slavností jsme pro vás zajistili 
paní Lenku Hučínovou z Olomouce, kte-
rá se této tvorbě věnuje. Několik panenek 
doveze na ukázku, na pochování. Ukáz-
kou části tvorby bude vpichování vlás-
ků do hlavičky (rozpracovaná hlavička),  
o ostatních činnostech je se zájemci 
ochotna hovořit. Můžete si u ní také ob-
jednat dílo dle svých představ a podkladů. 
Svou práci již paní Hučínová prezentovala 
na výstavách v Olomouci a Praze. Tvůrky-
ni reborn panenek najdete v muzeu stejně 
jako Nemocnici panenek od 9 do 17 ho-
din.

Za červenec a srpen výstavu vidělo něko-
lik sběratelek, nespočetně dětí, maminek, 
tetiček i babiček. Pánové jsou ve výrazné 
menšině. Přesto si zde i oni mohou při-
jít na své a obdivovat zajímavé medvídky, 
různá plyšová zvířata, hýbací i zvukové 
mechanismy, které jsou součástí právě 
starých panenek. Výstavu bez doprovod-
ných programů si můžete prohlédnout  
i ve zbytku měsíce září od středy do ne-
děle od 9 do 17 hodin, v říjnu (do neděle  
27. října) pak od 9 do 16 hodin ve výstav-
ním sále litovelského muzea.                            RoN

Výstava Panenky – nejen hračky nabízí
zajímavé doprovodné programy

Jedna z panenek, které 
byly v červnu předány  
v litovelském muzeu paní 
Zemanové k opravě.

vlevo nahoře původní 
stav panenky, vpra-
vo dole panenka po 
opravě

Lenka Hučínová s reborn panenkou

Pozvánky k sousedům
DO UNIČOVA NA VÍKEND S ARMÁDOU
pá–ne 6.–8. 9., centrum Uničova

Promenádní koncert posádkové hudby, vystoupení 
armádního souboru Ondráš, výstava zbraní či pre-
zentace historických střeleckých terčů. Takový bude 
Víkend s armádou. 
Přehlídku otevře v pátek 6. září Posádková hudba 
Olomouc. V sobotu 7. září si návštěvníci městské 
galerie budou moci prohlédnout celou řadu pušek, 
samopalů a kulometů užívaných v posledních 150 
letech různými armádami. Ve stejný okamžik se 
na masarykovo náměstí sjedou historická vojen-
ská vozidla, namátkou Jeep Willys nebo motocykl 
wehrmachtu m72 i se sajdkárou. Večer pak centrum 
Uničova rozezní folklor v podání členů souboru Ond-
ráš. V neděli 8. září bude pokračovat výstava zbraní 
v městské galerii. Po celý víkend mohou zájemci 
také navštívit expozici střeleckých terčů ze 17. až 19. 
století a velkých modelů olomouckých pevnůstek, 
takzvaných fortů.

DO ŠtERNBERKA NA SLAVNOStI
so–ne 7.–8. 9., centrum Šternberka

V září se budou opět konat již tradiční Šternberské 
slavnosti, a to při akci ecce Homo Historic. Letos po-
prvé je připraven celovíkendový program. V sobotu 
7. září si můžete přijít poslechnout několik (nejen 
místních) kapel. Vystoupí např. Beg Bie Šumperk, 
True colors, rBS, indeed Voices, Groovy mallets 
nebo Target attack; večer se pak představí česká 
pop-punková kapela rYBiČKY 48, která na hudební 
scéně působí už jedenáct let.
nedělní program 8. září bude zaměřen spíše na 
rodiny s dětmi. Hlavní náměstí ve Šternberku se 
promění v historický jarmark. můžete se těšit na 
historický šerm, rytířské souboje, výstavku zbraní 
a zbrojí, přijedou i sokolníci, žongléři a kejklíři. Děti 
si mohou vyzkoušet paintballovou střelnici anebo 
střelbu z historické kuše. Slavnosti pak vyvrcholí 
večerní ohňovou show.

DO OLOMOUCE NA FEStIVAL DUCHOVNÍ HUDBY
22.9.–12.10. vždy v 19 hodin, olomoucké kostely

20. ročník Podzimního festivalu duchovní hudby na-
bídne pět koncertů. 
V neděli 22. září to bude Stvoření od Josepha  
Haydna v dómu sv. Václava. Ve středu 25. září čeká 
posluchače mozart známý i neznámý a Křest svaté 
Ludmily od Petra fialy v chrámu sv. michala. V so-
botu 28. září bude v kostele Zvěstování Páně pro-
vedena Hudba Sixtinské kaple (G. P. da Palestrina: 
missa Papae marcelli aj.) V neděli 6. října bude v 
chrámu sv. mořice znít Stabat mater od Karola 
Szymanowského a mass of the children od Johna 
ruttera. V sobotu 12. října zazní v chrámu Panny 
marie Sněžné requiem antonína Dvořáka.
Více se dozvíte na www.podzimni-festival.cz.
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Dům dětí a mládeže Litovel – kroužky 2013/2014

Mateřské centrum Rybička
Program na školní rok 2013/2014

Pondělí
8.30–9.30         Volná herna – volné dopoledne pro 
děti, skluzavky, bazének s balonky, hračky
9.30–11.30       Dopoledne s programem – cvičení, 
zpívání, výtvarné tvoření a pohádky pro malé děti 
17.00–19.30    Kurz efektivního rodičovství 

Úterý
8.30–12.00        Volná herna
9.00–12.00  Výtvarné dopoledne – výroba  
drobných předmětů k projektům mámy pro mámy, 
rybička na bolístku atd. 
16.00–17.00     cvičení pro těhotné

Středa
8.30–9.30           Volná herna 
9.30–11.30        Dopoledne s programem 
16.30–18.00     Klub archa – biblické příběhy pro 
děti, sudý týden 
19.00–20.00      cvičení s Denisou 

Čtvrtek
8.30–9.30           Volná herna
9.30–11.30    cvičení rodičů s dětmi – cvičení  
a pohádky pro malé děti 
14.30–18.00     Výtvarné dílničky – dle programu  

16.30–18.00      Přednáškové odpoledne – dle ak-
tuálního programu

Pátek
9.00–11.30        Sluneční pátky – září
9.00–11.30        Volná herna 
9.00–11.30        Dopoledne pro miminka 

Zahájení kurzů:
angličtina pro děti – od října, bližší info v mc  
během 2. poloviny  září
archa – 18. 9. od 16. 30 hod.
cvičení s Denisou – 4. 9. od 19 hod.
cvičení pro těhotné – 10. 9. od 16 hod
Kurz efektivního rodičovství (Ker) – 7. 10. od 17 hod.

Program na měsíc září

PRODEJ DětSKÝCH PODZIMNÍCH ČEPIC 
úterý 10. 9. od 9.30 do 11.30 hodin (prodej)
středa 18. 9. v 16–17 hodin (výměna a prodej)
 Prodej podzimních dětských čepic, čepiček a šát-
ků od paní Kvapilové z Příkaz

VÝLEt DO EKOCENtRA SLUŇÁKOV
čtvrtek 12. 9., odjezd v 9 hodin od MC, návrat 
do 12 hodin

 Zveme rodiče s dětmi na návštěvu ekocentra 
Sluňákov, kde bude pro děti připraven naučný pro-
gram. cena výletu: dospělý + 1 dítě 130 Kč, každé 
další dítě 50 Kč. Je nutné přihlásit se do 5. 9., kapa-
cita je omezená velikostí autobusu.

PEDIG
čtvrtek 19. 9. od 15.00 hodin
 Zkušené pletařky i začátečnice, přijďte si uplést 
vlastní celopletenou ošatku. Je nutné přihlásit se do 
10. 9. cena kurzu: 150 Kč

DěJINY PRO DětI
čtvrtek 26. 9. od 10 do 12 hodin
 malé svatováclavské slavnosti v mc. Připomene-
me si sv. Ludmilu a sv. Václava, budeme tvořit, hrát 
hry, zdravě mlsat, nakonec pohádka. cena 50 Kč

SLUNEČNÍ PÁtKY
 Kaštanování – sběr padajících kaštanů a jejich 
zpracování

Kontakt:
Charitní mateřské centrum Rybička
Vítězná 1129, Litovel (sídlo v budově Charity)
Jarmila Dospivová
tel. 739  246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz
www.mcrybicka.cz

Hudební výchova
Kytara pro začátečníky, Kytara pro pokročilé, Vese-
lá flétnička

Dramatická a literární výchova
Divadélko rolnička, Dramaťák pro školáky, Klub 
začínajících autorů, Pohádkové divadlo (od 9 let)

Jazyková výchova
Angličtina pro předškoláky a malé školáky, Anglič-
tina pro školáky, Angličtina pro dospělé začátečníky 
i různě pokročilé, Angličtina – individuální doučo-
vání, Angličtina pro rodiče s dětmi, Němčina pro 
děti i dospělé, Ruština pro děti i dospělé, Francouz-
ština pro děti i dospělé

Kluby
Klub mladých, Klub raníček (pro nejmenší), Klub 
zdravého životního stylu (kuchyně, cvičení, využi-
tí bylinek), Klub šperkařství, Klub tance a her pro 
mámy s dětmi, Herní klub (stolní, deskové i počíta-
čové hry), Klub finanční gramotnosti, Logopedické 
chvilky (pro děti s problémy s výslovností nebo 
komunikací)

Přírodověda
Rybářství – příprava na získání rybářského líst-
ku, Chovatelé – o zvířátkách, která se dají chovat 
doma, Koumáci – tajemství vědy, techniky, ku-
chyně, dílny, Přírodověda pro ŠD, Ekozahradníček, 

Myslivci (nejen o lovu, ale také o lesní moudrosti  
a tajemstvích), Kamarád pes (jak se starat o psa, 
jak ho cvičit, co mu dovolit a co ne; a pokud psa ne-
máte, nevadí, my máme)

Výtvarná výchova
Keramika – děti i dospělí, Pastelka pro děti od  
3 let, Výtvarka pokaždé jinak, Digitální fotografie 
a počítač, tvořivá odpoledne pro každého (2x mě-
síčně)

tanec
tS TriPS a BaBY TriPS, tS KaSTer a mini KaSTer, tS 
Kaster StreetDance, tančíme, abychom žili (vypůjče-
ný název, ale tanec je opravdu krásný a uzdravuje)

technika
Letečtí a lodní modeláři, Radioelektrotechnika pro 
děti – radioamatéry a elektrotechniky, Počítače pro 
školní družiny, Počítače od a do Z, Pc a internet pro 
seniory

tělovýchova
Cipísek, Pohybové hry, Zumba, Cvičení pro ženy, 
HiiT (intenzivní posilovací cvičení s využitím vlast-
ního těla), Skateboarding, In-line bruslení, Aby 
záda nebolela aneb cvičení pro zdraví, turistika 
(pěší, cyklo, geocaching, nordic walking, běžky) 

Kroužky zahajují činnost v týdnu od 16. září.

Hledáme také šikovné lidi – vedoucí kroužků, kteří 
mají co předat mladé generaci a mají chuť a čas  
přidat se do našich řad a pracovat jako externisté.

PROGRAM NA MěSÍC ZÁŘÍ
8. září 
Zahájení provozu na dopravním hřišti. Pro školská 
zařízení dle domluvy s m. Škulavíkovou. Od čtvrt-
ka 19. září plánujeme otevření hřiště pro veřejnost 
vždy ve čtvrtek odpoledne od 14.30 do 16.30 hod. 
za poplatek 10 Kč/dítě. Všechny děti musí mít hel-
my. Děti do 10 let mohou přijít v doprovodu osoby 
starší 18 let. V případě špatného počasí bude zavře-
no.                         

16. září 
Klub mladých se opět hlásí do služby. Otevřeno 
bude od pondělí do pátku od 13.30 do 17.30 hod. 
najdete nás v budově městského klubu Litovel, 
vchod z Husovy ulice. Těšíme se na všechny stálé i 
nově příchozí příznivce. Za pobyt v klubu a užívání 
veškerého vybavení (herní stoly, Pc, ninteda atd.) 
se nic neplatí. Stačí vyplnit přihlášku a pak už se jen 
dobře bavit.  

17. září   
V 16 hod. je úvodní schůzka všech angličtin. rozdě-
líme se do skupin podle úrovně pokročilosti.                    

Více na: www.ddmlitovel.cz                            
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Zatímco školákům přinášejí velké prázd-
niny vytoužený odpočinek, pétanquistům 
z KLIPu Litovel se během nejteplejšího 
období v roce daří získávat cenné úspě-
chy. Hlavní zásluhu na tom má 6. ročník 
olomouckých Mozartových koulí. Hanáci 
se tu 17. 8. prezentovali 3. a 5. místem.
První pro KLIP výrazný herní počin za-
znamenal v letním partu pétanquové se-
zóny Dušan Uhlár. Ten na prestižní GP 
Austerlitz dokázal s Honzou Podrabským 
a Milošem Pánkem v konkurenci více než 
40 mužstev obsadit 7. místo. Ale protože 
jedna vlaštovka jaro nedělá, chtěl účast-
ník MČR klubů v krajské metropoli slav-
kovský úspěch podpořit dalším.
Jako první nasazení figurovali na startov-
ní listině Mirek Neoral s Jiřím Greplem  
a Martinem Pírkem. Ti turnaj před dvě-
ma lety dokázali vyhrát. Loni si zase 
z Korunní pevnůstky odvezli bronz. 
Ambice na stupně vítězů tak neby-
ly ničím překvapivým. Hned v 1. hra-
cím kole nadělil tento triplet „kanára“  
a díky tomu oblékl symbolická žlutá trič-
ka pro „vedoucího jezdce.“ Ta hráčům 
vydržela až do konce turnaje. Postup 
do vyřazovací části si pak Mirek, Jirka 
 a Martin bez problému pohlídali.
Nejlépe však základní část vyšla jinému 
týmu z Hanáckých Benátek. Petr Linduška 
s Dušanem Uhlárem a Laďou Fišrem ne-
našli v 5kolovém švýcaru přemožitele a do 
KO8 šli z 1. místa. V boji o nejvyšší mety 
měl KLIP hned dvě želízka v ohni.
V utkání o postup do elitní čtyřky narazili 
Linduška a spol. na další reprezentanty li-
tovelského pétanque. Zkušeným hráčům 
HAPEKu Pavlu a Janě Burešovým, posí-
leným o neméně kvalitního Boguše Biela, 
se zpočátku proti našim borcům nedařilo 
a prohrávali 7:2. Pétanque se ovšem hraje 
do 13 bodů. Česko-polská trojice trpěli-
vou hrou zápas otočila ve svůj prospěch 
a na případný duel s postoupivším Mírou 
Neoralem tak už nemohlo dojít.
„Naším cílem bylo postoupit do osmičky 
a hlavně si dobře zahrát,“ uvedl Peťa Lin-
duška. „Loni se nám poměrně dařilo, ale  
s jednou prohrou jsme skončili daleko 
vzadu,“ dodal. Tentokrát to, jak sám po-
znamenal, vyšlo náramně. Konečná 5. po-
zice znamená velmi hodnotný výsledek.
KLIP se nakonec medailového umístění 
dočkal. Zasloužil se o něj Míra Neoral. 
Jeho tým sice v semifinále podlehl triu  
z Krumsína, jenže pak v boji o 3. místo 
přehrál přemožitele svých klubových ko-
legů a obhájil své umístění z roku 2012.
Oba úspěšné klipácké triplety zaslouží 
velkou gratulaci.     Petr Komárek

KLIP dvakrát v tOP 5

V neděli 15. září se mohou všichni fanouš-
ci adrenalinu a terénních motoristických 
disciplín těšit na Mezinárodní superkro-
sový závod v Litovli.  Nepůjde o jen tak 
obyčejnou událost, nýbrž o pořádně ben-
zínem provoněný, adrenalinový, divoký  
a programově rozmanitý superkrosový 
den v superkrosovém areálu AMK v Lito-
vli – Chořelicích.
Tréninky jsou na programu tradičně od  
9 do cca 12 hodin, ostrý start rozjížděk za-
hájíme ve 13 hodin.
Pořadatelé si na přípravách závodu dáva-
jí pořádně záležet, a tak bude postaráno  
o zajímavý program! Hlavní atrakcí bu-
dou superkrosové rozjížďky se startovním 
polem jezdců složeným z motokrosařů  
z České republiky, Slovenska, Maďarska, 
Polska, Francie, Rakouska a Německa.
Účast již přislíbili Martin Michek, Petr 
Bartoš, Martin Žerava, Michal Votrou-
bek, Marek Sukup a další z ČR, dále Mar-
tin Kohút (Slovensko), Bencze Szvoboda 

(Maďarsko), chybět nebude ani vedoucí 
jezdec českého mistrovství v klasickém 
motokrosu, Francouz Florent Richier  
a známý Christoph Heinz z Rakouska.  
V jednání jsou další jezdci např. z Itálie. 
Zajímavá jména budou ještě přibývat, 
neboť jsme vypsali atraktivní finanční 
prémie za nejlepší umístění. Hlavním or-
ganizátorem je pan Dušan Sekerka, spolu-
majitel ADOS Teamu, a firma LR Cosme-
tic v čele s majitelem panem Buksou. 
Výjimečná superkrosová show bude 
umocněna odlišným systémem rozjížděk 
a postupů, než jaký znají diváci z moto-
krosu. Vše záleží na počtu přihlášených 
jezdců.
Chybět nebudou krásné hostesky, dětské 
atrakce, pohotový a zkušený komentátor 
a ani kvalitní občerstvení s litovelským pi-
vem. Chceme připravit takový program, 
díky němuž si přijdou na své nejen skal-
ní fanoušci motokrosu a superkrosu, ale  
i celé rodiny.         K. Haderka, AMK Litovel

Superkrosové stroje zaburácejí v Litovli

snímek ze závodu v Litovli před dvěma lety                         foto: Tomáš Brázdil/Motolevel.com

Cyklistka Jiřina Ščučková přivezla medaile
Na začátku srpna se v italském Turíně ode-
hrály Světové hry Masters (World Masters 
Games), multidisciplínová soutěž, obdo-
ba olympijských her, pro sportovce ve ve-
teránských kategoriích. Zúčastnila se jich  
i litovelská cyklistka Jiřina Ščučková, kte-
rá si domů přivezla hned tři medaile!
Na celých hrách soutěžilo celkem 19 500 
sportovců ze 107 zemí světa. Mezi 400 
závodníky v silniční cyklistice (přibližně 
300 mužů a 100 žen) bylo i deset zástupců 
České republiky.
Dne 5. 8. se dvě české závodnice, Jiřina 
Ščučková a Pavla Báčová, zúčastnily sil-
ničního kritéria v kategorii 35+. Cyklistka 
Ščučková v tomto závodu, který jí byl pří-
pravou k časovce, získala 2. místo.
O den později to proto v časovce byla pro 
Jiřinu Ščučkovou již zlatá medaile. Tu 
vybojovala i ve třetím, silničním závodu, 
kde v kategorii 35+ dojela první ze 38 
účastnic.

„Věřím že tímto výsledkem budou mo-
tivovány další závodnice v Masters kate-
goriích a případně vzroste sledovanost a 
podpora české ženské silniční cyklistiky,“ 
přeje si Jiřina Ščučková.       red.

J. Ščučková (uprostřed) po vítězství v silničním závodu
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Český rybářský svaz, místní 
organizace Litovel plánuje na 
září hned několik akcí.

Prezentace na Litovelských 
slavnostech
V rámci Litovelských slavností 
pořádaných v sobotu 14. září 
proběhne jako již tradičně na 
prostranství před gymnáziem 
prezentace naší činnosti. Ná-
vštěvníci mohou zhlédnout 
prezentační výstavku týkající 
se činnosti naší organizace, 
ukázky rybolovu a rybolovné 
techniky. Věříme, že zejména 
dětští zájemci o sportovní ry-
bolov se jako každým rokem 
zúčastní v hojném počtu a ka-
ždý z nich si na rybníku nejen 
dobře zachytá, ale zároveň se 
i od přítomných rybářů dozví 
něco zajímavého o životě ryb. 

rybářský kroužek pro děti
Tradiční rybářský kroužek pro 
děti organizovaný ČRS MO 

Litovel bude zahájen v pondělí 
16. září v 16 hodin v sídle ČRS 
(Palackého 29, Litovel).
Kroužku se mohou účastnit 
děti od druhé třídy (včet-
ně letošních čerstvých dru-
háků). Přihlášky lze získat  
v rámci Litovelských slavnos-
tí (viz výše), prostřednictvím 
webu nebo přímo na místě 
při zahájení kroužku. Schůz-
ky kroužku jsou plánovány po  
14 dnech, vždy v pondělí  
v době od 16 do 17.30 hodin 
(přesné termíny, stejně jako 
případné změny, se budete 
dozvídat průběžně na webu). 
Kroužek bude probíhat v rám-
ci obou pololetí školního roku, 
jeho cena je pouze 200 Kč (za 
celý školní rok). 
Účastníci se seznámí se zákla-
dy rybařiny – tj. základními 
znalostmi o životě našich ryb i 
ostatních význačných vodních 
organismů, s přehledem rybář-
ského řádu určujícím pravidla 

pro rybaření a v neposlední 
řadě získají základní přehled 
možností lovu ryb – na plava-
nou, na položenou, muškaře-
ním, vláčením apod. Kroužek 
bude zakončen rybářskými 
zkouškami, po jejichž složení 
se stane mladý rybář členem 
ČRS. Účastnit se mohou sa-
mozřejmě i ti, kteří již rybář-
ské zkoušky složili – mohou si 
prohloubit své znalosti a pro-
cvičit své praktické dovednos-
ti. Jen pro úplnost připomíná-
me, že na základě § 29, odst. 
9 zákona č. 99/2004 Sb. o ry-
bářství a pověřovacího dekretu 
Ministerstva zemědělství Čes-
ké republiky, je ČRS MO Lito-
vel jedinou organizací v našem 
městě, jež má právo provádět 
rybářské zkoušky, které jsou 
nezbytné pro vydání 1. rybář-
ského lístku (jenž je zase nutný 
pro výdej povolenky k rybolo-
vu). Případná docházka dítěte 
do rybářského kroužku vede-

ného jinou organizací než je ta 
naše neznamená při skládání 
rybářských zkoušek žádné vý-
hody či úlevy.

rybářské závody
Rybářské závody proběhnou 
v sobotu dne 21. září na Olo-
mouckém rybníku v Litovli 
a budou dva – pro dospělé 
rybáře a pro děti (do 15 let). 
Zahájení prezentace na závody 
dospělých je od 6 hod., vlastní 
start od 7 hod., ukončení závo-
du ve 12 hod. a předpokládané 
vyhlášení výsledků ve 12.30 
hod. Startovné činí 200 Kč. 
Závody pro děti budou zaháje-
ny ve 14 hodin (prezentace od 
13.30 hod.), ukončeny budou 
v 16 hodin. Účast dětí je zdar-
ma – bez startovného. Bližší 
informace naleznete na vývěs-
kách naší organizace nebo na 
www.crslitovel.cz.

O. Dočkal, P. Machala,
ČRS MO Litovel

Litovelští rybáři plánují na září několik akcí

Letošní školní rok byl pro 
mažoretky Linetbells jedním  
z nejúspěšnějších v jejich his-
torii. V březnu na soutěži v 
Ostravě získaly 4. místo v kate-
gorii kadet a 2. místo v katego-
rii junior. V dubnu postoupily 
na Mistrovství Čech do Hrad-
ce Králové, odkud opět neod-
jížděly s prázdnou. Kadetky s 
pochodovým defilé získaly 2. 
místo a juniorky také 2. místo 
a titul I. vicemistr Čech. Obě 
skupiny postoupily na Mist-
rovství České republiky, které 
se konalo od 1. do 2. června 
v Jaroměři. Děvčata si odvez-

la spoustu krásných zážitků 
a nečekaně i dva postupy na 
Mistrovství Evropy. To se koná 
od 29. 8. do 1. 9. na brněnském 
výstavišti a z našich mažoretek 
se ho zúčastní duo Natálie 
Elgnerová a Iveta Rosmano-
vá, které na MČR vytančily 4. 
místo, a skupina juniorek, kte-
rá na MČR získala 5. místo. 
Mezi další úspěchy patří 2. 
místo kadetek a 1. místo ju-
niorek v soutěži O Litovelský 
pohárek, 4. místo juniorek 
na postupové soutěži IMC v 
Dubňanech i poslední červno-
vá soutěž v Prostějově, z níž si 

kadetky odvážely stříbrnou a 
juniorky bronzovou medaili.
Nesmíme opomenout ani naše 
malé a nadějné přípravky Mini 
a Baby, které navštěvují děti 
předškolního a školního věku. 
Ty pilně trénují pod vedením 
trenérek Mgr. Ireny Podhoro-
vé a Natálie Elgnerové.
Během září proběhnou nábory 
nových členů. Přihlásit se mo-
hou děti od 4 do 5 let, a sice 
vždy v úterý mezi 16. a 17. ho-
dinou na sokolovně u trenérky 
Bc. Hany Popelkové. Letos se 
nově otvírá i skupina seniorek 
od 15 let.            Hana Popelková

Mažoretky vyráží na mistrovství Evropy

V neděli 1. září se ve Dvoře 
Nové Zámky uskuteční Ho-
bby parkury, závody v parku-
rovém skákání. Zúčastnit se 
jich mohou i jezdci a koně bez 
licencí. Závodit se bude v pěti 
disciplínách, a sice v křížko-
vém parkuru a dvoufázovém 
skákání.
Akce začíná v 10 hodin. Při-
praveno je i bohaté občerst-
vení. Za nepříznivého počasí 
bude závod zrušen.                   red.

Pozvánka na
parkur

foto:  Eva Šindelářová
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Litovelský otvírák
jehož 9. ročník letos přivítal přes deset tisíc návštěvníků, 
byl zároveň oslavou 120 let pivovaru. Nechyběl tradiční 
přípitek (1) a lákavá hudební vystoupení (na fotografii 4 
Kamil Střihavka). Přichystáno bylo rozmanité občerst-
vení i atrakce pro děti (2). Pivovarskou výrobu zhlédlo 
10. srpna 2 200 lidí. A protože šlo o akci pivovaru, pivo 
zde teklo ze sta kohoutků (5, 6). Načepovalo se ho 345 
hektolitrů, celkem 69 tisíc půllitrů.
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