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V Litovli se opět vyučuje pivovarnickému řemeslu
Po 39 letech byl v Litovli
opět otevřen učební obor sladovník a pivovarník. O jeho
minulosti vypráví Miroslav
Koutek, emeritní ředitel pivovaru, současnost nám přiblížila vedoucí odborného
výcviku Ing. Eva Straková.

Jak bylo...
Historie učňovského střediska oboru sladovník v Litovli
se začala psát před 70 lety.
V roce 1943, pod názvem První pivovarnická učňovská škola v ČR, byl otevřen první ročník s osmi žáky. Obor se učil
jako tříletý a v roce 1946 na
konci školního roku učňovské
zkoušky složilo všech 8 učňů.
Jména některých z nich (Josef
Daněk, Radek Vavrda, Vojtěch
Vydra, Vilibald Kovařík) se
stala postupem času v pivovarnictví pojmem.
Učňovská škola byla internátní, protože se zde pivovarnickému a sladovnickému řemeslu učili žáci z celé Moravy
a východních Čech. Objevili
se tu také žáci ze Slovenska.
Původní internát byl v místě
dnešní pošty. Později byli učni
ubytováni v budově za radnicí u Nečízu v Šerhovní ulici
(později Svazarm) a koncem
šedesátých let byla internátní
škola vedle radnice na náměstí
(později slabozraká škola).
A jak se vyučovalo? Odborné

Oprava věže
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fotografie ze slavnostního zahájení oboru ve varně litovelského pivovaru
vzdělání bylo rozděleno na působnosti střediska bylo slatýden výuky ve škole a týden dovnickému řemeslu vyučeno
praxe v litovelském pivova- přes 500 odborníků, kteří pak
ru. Odborné předměty jako vařili pivo nebo vyráběli slad
technologie, mikrobiologie, v rámci celého Českoslovenbiochemie byly vyučovány pří- ska. Někteří z nich působí
mo litovelským sládkem nebo v pivovarech dodnes.
výrobním mistrem z pivovaru
a předměty všeobecné zajišťo- ... a jak je
vali učitelé jiných litovelských Do prvního ročníku letos naškol. Při týdenní praxi na učně stoupilo deset potenciálních
dohlížel mistr odborného vý- pivovarníků. Někteří z nich již
cviku společně s mistry stře- mají za sebou studium zakončené maturitou. Obor jim však
disek.
Učňovské středisko obor sla- vedle možnosti vykonávat nědovník vychovávalo budou- kterou profesi v rámci pivovací odborníky až do školního ru, ať už je to sladovník, vařič,
roku 1974/75. Potom bylo spilák, pracovník filtrace nebo
v rámci centralizace přesunuto distribuce, nabízí i možnost
do Plzně. Za dobu třicetileté práce v jiném odvětví potravi-

Vermikompostér
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Výtvarné kroužky
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nářského průmyslu či otevření
vlastního minipivovaru.
Součástí závěrečných zkoušek
ostatně bude vlastní várka piva
uvařená v litovelském minipivovaru.
Na studenty čeká 495 praktických hodin ročně přímo
v pivovaře, při kterých postupně stráví vždy tři týdny ve sladovnickém provozu, varně, na
spilce, kde pivo kvasí, ve sklepním hospodářství – sklepě
a filtraci a nakonec i v expedici. Studenti absolvují i výuku
v zábřežské sladovně.
SOŠ spolupracuje i s pivovary
Holba a Zubr, kde mohou za
tři roky první absolventi také
hledat uplatnění.
red.

Hanačka v cizině
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Cyklotrasa do Haňovic

Ulice Revoluční se rozzáří

Polní cesta vedoucí z Cholinské ulice do Haňovic je nově
označena značkami zákazu
vjezdu motorových vozidel.
V podjezdu pod dálnicí jsou
navíc instalovány tři betonové zábrany, které znemožňují
průjezd automobilu i čtyřkolky. Město Litovel chce společně s obcí Haňovice cestu také
zpevnit a vyznačit ji jako cyklotrasu. Zvýší se tak pohodlí
místních obyvatel i cyklistů
projíždějících regionem.
red.

V Revoluční ulici č. p. 672
a 673 byly provedeny stavební
práce na zateplení bytového
domu včetně výměny klempířských prvků, rekonstrukce
balkonů a výměny stávajících
dřevěných oken v PP a jejich
náhrada plastovými s izolačním dvojsklem.
Tyto stavební práce prováděla
Litovelská stavební, s. r. o., kte-

rá ve výběrovém řízení předložila nejvýhodnější nabídku.
Realizace byla zahájena 1. srpna a k předání hotového díla
došlo 3. září.
V příštím roce budou stavební
práce na zateplení fasády pokračovat dalším blokem bytového domu.
Jana Polívková,
bytové oddělení MěÚ

Kalendář akcí na webu
Pořádáte nějakou kulturní,
sprotovní či jinou akci a chcete, aby se o ní dozvědělo co
nejvíc obyvatel Litovelska?
Připomínáme, že máte možnost sami si vložit vámi organizovanou událost do ka-

lendáře akcí na webových
stránkách města Litovel (www.
litovel.eu).
Na hlavní stránce si otevřete
Kalendář akcí a v něm zvolte
možnost Přidat novou akci.
Lze vkládat i plakáty.
red.

Revitalizace náměstí začne na jaře 2014
Městu Litovel se konečně podařilo získat dotaci z EU i státního rozpočtu na potřebnou
revitalizaci náměstí Přemysla
Otakara. V dubnu příštího
roku tak budou zahájeny práce, které by měly z náměstí
vytvořit prostor, kde lidé rádi
pobydou a kde se budou moci
bezpečně a pohodlně pohybovat.
Počet parkovacích míst na náměstí, které dnes připomíná
velké parkoviště, bude snížen
z 91 na 58 pro veřejnost a 4 pro
osoby se sníženou schopností pohybu. Navrženo je také
pozměněné dopravní řešení.

Plocha náměstí bude předlážděna a trasy určené pro jízdu
automobilů budou vyznačeny
jiným druhem dlažby. Plocha
je zároveň navržena jako bezbariérová.
Vozidla projíždějící náměstím
budou omezena v rychlosti zvýšenými zpomalovacími
prahy, které vzniknou na příjezdu z ulice 1. máje a Masarykovy. Tyto prahy budou zároveň sloužit jako bezbariérový
přechod pro chodce. Nadto
budou v krajích všech míst
určených k přecházení osazeny signální a varovné pásy pro
nevidomé.

Náměstí čeká i instalace nového osvětlení. Osvětlen navíc
bude i morový sloup a přístup
k Nečízu.
V rámci revitalizace dojde také
k obměně mobiliáře – laviček,
odpadkových košů, stojanů na
kola či informačních tabulí,
přibydou zahrazovací sloupky
bránící vjezdu vozidel.
Současná zeleň bude nahrazena 25 mladými javory.
Náklady na revitalizaci činí
přibližně 30 milionů Kč, více
než dvě třetiny přitom tvoří
dotace.
Práce by měly být dokončeny
v polovině roku 2015.
red.

Výzva k podání
žádostí
Odbor školství, kultury a
sportu Městského úřadu Litovel zveřejňuje výzvu pro
zájemce, občany města Litovel
a organizace v Litovli sídlící,
k podávání žádostí o příspěvek na podporu celoroční
činnosti a na podporu kulturních, sprotovních a jiných
společenských aktivit v roce
2014.
Žádost doručte na adresu Odbor školství, kultury a sportu
MěÚ Litovel, Ing. Vlastimil
Habermann, náměstí Přemysla Otakara 778, Litovel nejpozději do 11. října 2013. red.

Městská televize
Premiéra st 2. 10. v 18.45 hod.
st 16. 10. v 18.45 hod.
st 30. 10. v 18.45 hod.
Repríza denně v 6.45, 11.00,
18.45 a 23.00 hodin

on-line: infokanal.litovel.eu
Připomínky, názory, nápady, náměty ale
i věcnou kritiku týkající se vysílání můžete
volat nonstop na záznamník 581 003 467
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Druhé kolo elektronické aukce energií
Město Litovel ve spolupráci se společností eCENTRE
umožňuje 2. kolo přijímání
přihlášek do e-aukce na výběr
dodavatele elektrické energie,
zemního plynu a PHM.
Vzhledem k mimořádným
výsledkům první e-aukce na
elektrickou energii a zemní
plyn pro litovelské občany
jsme se ve spolupráci se společností eCENTRE, a. s. dohodli na opětovném otevření
kontaktního místa pro přihlašování dalších domácností
i firem.
Domácnosti, které se přihlásily v 1. kole, dosáhly úspory
38,3 % ze silové složky elektrické energie a 27,4 % ze silové
složky zemního plynu. Nejvyšší dosažená úspora konkrétní
domácnosti činila 39 372 Kč
ve dvouletém období.

Stíny Litovelska
 Dne 9. 9. v době mezi 10. a 18.
hodinou dosud neznámý pachatel
odcizil ze staveniště na ulici Vítězné
v Litovli vrtačku značky Hilty.
 V době mezi 23.30 hodinami dne
14. 9. a 7.30 hodinami dne 15. 9.
dosud neznámý pachatel vnikl do
nákladového prostoru vozidla zn.
Iveco, zaparkovaného v Opletalově
ulici v Litovli, a odcizil odsud mixážní pult, činely a stojan na klávesy.
 V době mezi 10.50 hodinami
dne 14. 9. a 9 hodinami dne 15. 9.
poškodil dosud neznámý pachatel
skleněnou výplň zadních levých
dveří, dveře řidiče, řízení a volant
motorového vozidla zaparkovaného v ulici Čihadlo v Litovli.
 Dne 15. 9. v době mezi 17.30
a 18 hodinami odcizil dosud neznámý pachatel jízdní kolo uzamčené
v Havlíčkově ulici.
 Dne 16. 9. v 9.30 hodin natankoval neznámý pachatel 18,87 l ethanolu na čerpací stanici v Uničovské
ulici a odjel bez zaplacení.
Policie ČR

Kontaktní místo pro zájemce
o tuto službu bude otevřeno
na Městském klubu v Litovli
v klubovně č. 1 v 1. patře vždy
od 14.30 do 18 hodin, a to
v úterý 8. 10., ve čtvrtek
10. 10., v úterý 15. 10. a ve
čtvrtek 17. 10.
Pro domácnosti je služba zcela zdarma. Pořadatelské firmě
neplatí za zprostředkování
e-aukce nic ani město. Odměnu hradí vítězný dodavatel.
Jak na to, chcete-li se do e-aukce zapojit ?
Podepíšete smlouvu s pořadatelskou firmou, která je
bezúplatná a definuje práva
a povinnosti smluvních stran.
Přinesete kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem (včetně
všech dodatků a obchodních
podmínek) a kopii ročního
vyúčtování spotřeby elektric-

ké energie či zemního plynu
(včetně detailního rozpisu).
Přineste také spojovací číslo SIPO, případně číslo účtu,
z kterého hradíte zálohy.
Do e-aukcí na výběr nejlevnějšího dodavatele elektrické
energie a zemního plynu budou navíc přijímáni také živnostníci, firmy a SVJ. I pro ně
bude tato služba zdarma!
Tuto činnost zajišťuje ve spolupráci s městem výhradně
eCENTRE na Městském klubu.
Podomní či jiný prodej město
neorganizuje ani nepodporuje.
Bližší informace najdete na
stránkách www.litovel.eu nebo
www.ecentre.cz, případně kontaktujte Mgr. Aleše Veselíka
(kontaktní osoba eCentre, a. s.)
na tel. 737 222 834 nebo e-mail
veselik@ecentre.cz.
av

Sportovní hala na Nových Zámcích
V sobotu 31. 8. byl v areálu
Dvůr Nové Zámky u příležitosti jezdeckých závodů položen základní kámen k víceúčelové sprotovní hale. Zahájení
výstavby začalo poklepáním
kladívka na základní kámen
Ing. Davidem Dostálem (generální ředitel společnosti
Papcel, a. s.), Ing. Zdeňkem
Potužákem (starosta města Litovel), Ing. Petrem Entnerem
(Eproxima, s. r. o. Olomouc –
dodavatel stavebních prací) a
Ing. Petrem Gottwaldem (autor návrhu a projektant stavební části).

Ukončení výstavby je plánováno na rok 2014. Hala vytvoří
zázemí pro sportovce, pyšnit
se bude rozměry 100x37 m,
vnitřní tribunou o kapacitě
180 sedících diváků, prostorami pro občerstvení a 86 boxy
pro ustájení koní.
Přesto, že je hala určena převážně pro jezdecký sport,
bude přínosem i pro účastníky jiných, nejen sportovních
aktivit. V plánu je využít prostory haly např. ke konání výstav malého zvířectva a dalších
sportovních a kynologických
akcí.
P. Holoušová

Vyneseno z radnice
54. schůze Rady města Litovel,
konaná dne 22. srpna 2013
Rada města schvaluje
 uzavření smlouvy o dílo mezi
městem Litovel a panem J. Č. ze Savína, jejímž předmětem je oprava
opěrné zídky výtoku Nečízu v parku
 uzavření smlouvy o právu provést stavbu litovelské kompostárny
v k. ú. Haňovice mezi městem Litovel a obcí Haňovice.
55. schůze Rady města Litovel,
konaná dne 5. září 2013
Rada města schvaluje
 příspěvkové organizaci Městský
klub Litovel dlouhodobý pronájem
dvou místností (bývalého MC Rybička a zkušebny) pro činnost Klubu
mladých
 zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 515/1, díl č. 3,
o výměře cca 240 m2, v k. ú. Litovel
za účelem zřízení zahrádky. Nájemní smlouva bude uzavírána na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou k 31.
3. a 31. 10. kalendářního roku, nájemné bude činit 2 Kč/m2/rok.
27. zasedání Zastupitelstva
města, konané 12. září 2013
Zastupitelstvo města Litovel
 schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na projekt
Muzeum Litovel – Rozšíření výstavních ploch a zřízení depozitáře
v maximální výši 13 566 990,25 Kč
 schvaluje, aby v rozpočtu města
na rok 2014 došlo k vyčlenění 25 %
z ceny sjednané za výstavbu nové
kuželny TJ Tatran, maximálně však
částky 3 miliony Kč, za účelem dofinancování části vlastních zdrojů TJ
Tatran Litovel v případě schválení
dotace v minimální výši 50 % z celkové ceny díla
 schvaluje přesun částky 580 000
Kč z rozpočtu města, položka Zprovoznění nového informačního centra v objektu Záložny, do rozpočtu
příspěvkové organizace Městský
klub.
výběr redakce
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Věž se díky opravě stane reprezentativním turistickým cílem
rozšířit expozici (nyní komůrka věžníka).

Co se chystá

Radniční věž na náměstí v Litovli byla postavena již v polovině 15. století. Poslední větší
stavební úpravy zde proběhly
v 19. století, koncem století 20. a začátkem 21. došlo
k menším opravám. V příštím
roce ale věž díky získaným dotacím čeká větší rekonstrukce.

Současná podoba věže
Věž je zapsána na seznamu

nemovitých kulturních památek. Na ochoz s nepříliš
dobrou dlažbou a prasklinami
v kamenných částech vede
174 schodů – 72 kamenných,
značně prošlapaných a místy
děravých, a 102 dřevěných, bez
bezpečného zábradlí. Přestože
je věž již několik let přístupná
i turistům, není možné kvůli
jejímu havarijnímu stavu zvýšit kapacitu návštěvnosti ani

Na jaře roku 2014 by měla začít rekonstrukce, na niž z dotací i rozpočtu města připadlo
3,5 milionu Kč.
Opraveno bude kamenné vřetenovité schodiště. Prošlapané schody budou doplněny,
prasklé demontovány a nahrazeny kopiemi.
Dojde i k povrchové úpravě
stěn do původní podoby.
Nynější osvětlení bude nahrazeno vhodnějšími svítidly, ve
věži bude také instalován kamerový systém.
Betonová dlažba na ochozu
bude nahrazena pískovcovými
dlaždicemi, dojde ke zpevnění
zvětralých částí.
Dřevěný plot, který je nyní
umístěn kolem hodin, aby
návštěvníci neměli přístup k

rozvodu, bude nahrazen skleněnými stěnami, jež nebrání
pohledu na stroj. Po rekonstrukci se navíc do věže vrátí
původní, 300 let staré hodiny.
Pokojík ponocného bude proměňován dle ročního období.
Provozní doba zrekonstruované věže bude rozšířena.
Práce by měly být hotové do
konce roku 2014.
red.

Místa konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v pátek 25. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. října od 8 do 14 hodin
číslo okrsku
1 LITOVEL
2 LITOVEL
3 LITOVEL
4 LITOVEL

5 LITOVEL

6 LITOVEL
číslo okrsku
7 LITOVEL
8 LITOVEL
9 LITOVEL
10 LITOVEL
11 LITOVEL
12 LITOVEL

ulice
Gemerská
Karla Sedláka
Červenská
Hrnčířská

Králova
Loštická
Novosady
Rybníček

Bezručova
Čihadlo
Jiráskova
Karlov
Kosmonautů
Lesní zátiší
Opletalova
Pavlínka
Sochova
Studentů
Šmakalova
Švermova
Boskovicova
Komárov
B. Němcové
Komenského
Dukelská
Kostelní
Havlíčkova
Koupaliště
Husova
Kysucká
Javoříčská
Lidická
Jungmannova
G. Frištenského
Nádražní
Cholinská
Nasobůrská
Nábřežní
Olomoucká
obec a volební místnost
Chořelice 1069
osadní výbor
Tři Dvory 73
hasičská zbrojnice
Víska 17
kulturní dům
Nasobůrky 31
kulturní dům
Chudobín 31
bývalá ZŠ
Myslechovice 19
kulturní dům

volební místnost

Staroměstské náměstí
Uničovská
Polní
sídliště a ulice Vítězná

Zahradní
Severní
Žerotínova
Sušilova

Čs. armády
Karlovská
Lužní
Revúcká
Šargounská
U Stadionu
Masarykova
Mlýnská
náměstí Př. Otakara
náměstí Svobody
Poděbradova
1. máje

Družstevní
Kollárova
Nová
Sadová
Šemberova
Wolkerova
Revoluční
Smyčkova
Šafaříkova
Švédská
Třebízského
Vlašímova

Palackého
Štefánikova
Příčná
Vodní
Svatoplukova
obec a volební místnost
Nová Ves 57
knihovna
Rozvadovice 57
knihovna
Unčovice 90
sokolovna
Březové 12
kulturní dům
Savín 15
osadní výbor

internát SOŠ
Gemerská 505
ulice Sušilova 28 – 1. patro
budova ČS zahrádkářů
Sušilova 32
budova sokolovny
Opletalova 341

Městský klub Litovel
náměstí Přemysla Otakara 753
výstavní síň (přízemí)

základní škola
Palackého 938
číslo okrsku
13 LITOVEL
14 LITOVEL
15 LITOVEL
16 LITOVEL
17 LITOVEL
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Žížaly ve vaší kuchyni aneb Zkuste to s vermikompostérem
Ústřední součástí projektu Žížalí pomocníci doma
i v minizoo DDM Litovel,
který má dětem přiblížit život a význam žížal, je vermikompostér, zařízení, ve
kterém žížaly zpracovávají
bioodpad. Protože je však žížalí kompostér dobře využitelný i při zpracování odpadu
v domácnostech, rozhodl se
vedoucí projektu Ing. Pavel
Sova s možnostmi zařízení
seznámit také veřejnost.
Co to vlastně vermikompostér je a jak funguje?
Žížalí kompostér je zařízení
o několika patrech. Vespod
je nádoba na jímání tekutiny,
která vzniká kompostováním.
Díky tomu není substrát příliš
vlhký. Nad nádobou je na sobě
složeno několik nízkých pater s děrovaným dnem. Díky
menšímu objemu je obsah
patra rychleji zkompostovaný,
v řádu týdnů. Nahoře je víko
s větracími otvory.
Vermikompostér se dobře
hodí do bytu – nezabere moc
místa, vejde se třeba do rohu
v kuchyni nebo v koupelně.
Do kuchyně? Kompostér přece musí zapáchat...
Nezapáchá, pokud má přimě-

řenou vlhkost a větrání. Žížaly
totiž zpracují bioodpad dřív,
než se stačí rozložit.
Firmy tak mohou mít vermikompostéry i v kancelářích.
Co se do kompostéru dává?
Veškerý organický odpad
z kuchyně kromě citrusových
slupek (kvůli kyselosti a použitým fungicidům) a příliš aromatických zbytků, jako jsou
slupky z cibule nebo česneku.
Kromě odpadu ze zeleniny
a ovoce se do kompostéru
může dát i skartovaný papír,
namočený a roztrhaný karton,
sedlina z kávy, čaj i se sáčky, ty
stačí natrhnout.
Co kompostováním získám?
Výsledkem je žížalí kompost,
černá zrnitá hmota, která se
používá do substrátu na pokojové rostliny, zeleninu, ovoce,
pod okrasné stromy...
Tekutině, která je jímána do
spodní nádoby, se říká žížalí
čaj. Zředěná slouží jako hnojivo, zlepšuje kondici rostlin.
Pokud někdo začne kompostovat, co k tomu potřebuje?
Na začátku se musí do kompostéru vložit startovací substrát,
což je kokosová drť zvaná lignocel – aby žížaly měly na čem

Kontejnery jsou určeny pro
biologicky rozložitelný odpad
ze zahrad (listí, tráva, plevel,
spadané ovoce, zkrácené větve keřů a stromů do průměru
1 cm) a bioodpad z domácností (zbytky zeleniny a ovoce,
pečivo, odpad z přípravy kávy
a čaje, skořápky z vajec či ořechů).
Do kontejnerů nepatří kosti,
maso, uhynulá zvířata, jedlý
olej, tekuté a kašovité zbytky
jídel, obaly, směsný komunální odpad, kamení, suť či jiné
nerozložitelné odpady.

být, než si vytvoří vlastní substrát. Kokosová drť se dá koupit např. v květinářství.
Jednou za týden je také potřeba
posypat substrát Worminem,
přípravkem, který dodává do
půdy minerály. V omezeném
objemu kompostéru se rychle
vyčerpají.
A pak samozřejmě žížaly.
Stačí, když si nachytám žížaly
na zahradě?
Pro kompostování v interiéru
jsou lepší kalifornské žížaly.
Dají se koupit od některé firmy, která se zabývá chovem
a prodejem žížal (např. na
www.zizaly.com a jinde). Jsou
vyšlechtěny na to, aby přežily
v pokojové teplotě. Navíc se
rychle množí a rychle zpraco-

vávají substrát.
Naše žížaly potřebují k životu
chladno, proto je mají rybáři
v ledničce.
Kde se dá žížalí kompostér
pořídit?
Kompostéry se dají koupit,
my máme v DDM plastový
kompostér zahraniční výroby
a český dřevěný. Pro zájemce
zde funguje poradna, takže
každý, kdo by si chtěl vermikompostér pořídit, může se
přijít podívat a poradit o tom,
jak funguje. Pokud si ho bude
chtít sám vyrobit, může se inspirovat, jak na to.
Zájemci si mohou domluvit
návštěvu na telefonním čísle
775 550 964 nebo přes e-mail
p.sova@ddmlitovel.cz.
hk

inzerce

Podzimní sběr zeleně
Společnost .A.S.A. odpady Litovel, s. r. o. informuje občany
o organizaci pravidelného sběru zeleně.

rozložený kompostér: vlevo jedno z prázdných pater, uprostřed patro s humusem, na
něm patro se vznikajícím kompostem (součástí je skartovaný papír), pod ním nádoba
na jímání tekutiny, vpravo je víko kompostéru

Kontejnery budou přistaveny
v těchto termínech na následujících stanovištích:
od pátku 1. 11. od 14 hodin
do pondělí 4. 11. do 8 hodin
U lagun (zahrádky)
Javoříčská ulice
Červenská ulice
Komárov
Palackého ulice
od pondělí 4. 11. od 14 hodin
do čtvrtka 7. 11. do 8 hodin
Šargounská ulice
Sochova ulice
Žerotínova ulice
Pavlínka
Dukelská ulice (zahrádky)
.A.S.A. Litovel
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Zahrádkáři vystavovali

Ze společnosti
Přišli na svět
od května do srpna

Adam Zedníček z Litovle
Veronika Čamková z Chudobína
Mathias Petr z Litovle
Jan Popelář z Litovle
Šárka Navarová z Myslechovic
Ondřej Tomášek z Myslechovic
Jan Hut z Litovle
Mikuláš Kroupa z Litovle
Tobiáš Poprach z Litovle
Vendula Dočkalová z Litovle
Augustin Slezák z Rozvadovic
Hana Kaštilová z Litovle
Beáta Ledererová z Litovle
Nikol Žídková z Rozvadovic
Rostislav Vyjídáček z Nové Vsi
Vladimír Suchánek z Myslechovic
Filip Jaroš z Chořelic
Adéla Dušková z Chořelic
Nela Ženožičková z Rozvadovic
Lucie Zedníčková z Litovle
Dominik Vašíček z Litovle

Odešli

v době od 21. srpna do 20. září
František Grossmann ze Savína (80 let)
Josef Hubáček z Litovle (47 let)
František Smékal z Litovle (73 let)
Jaroslav Hetcl z Litovle (73 let)
Květoslav Švec z Myslechovic (50 let)
Marie Hladincová z Litovle (62 let)
Vítězslav Doležal z Nové Vsi (60 let)
Věra Vašíčková z Litovle (66 let)
Ludvík Koubek z Litovle (91 let)
Marie Nováková z Litovle (73 let)
Josef Čunderle z Pňovic (75 let)
Marie Hošková z Červenky (81 let)
František Svoboda z Litovle (67 let)
Jarmila Jašková z Pňovic (94 let)
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Hlubinka a Hrandop.

Poděkování
Ze srdce děkuji panu Martinu Krejčímu za záchranu života mé vnučky Elišky Bergerové, která se
1. srpna topila na litovelském koupališti. Díky jeho
včasnému zásahu se dnes Eliška dobře zotavuje.
S vděčností babička Vlasta Štaffová

Inzerce
Oční lékařka MUDr. Olga Látalová oznamuje
přemístění oční ordinace. Nová adresa je Olomouc,
Kavaleristů 10 (u Bystřičky). Telefon 585 227 940
nebo 736 713 589

z vítání občánků na radnici v sobotu 21. září
inzerce

Přijďte se podívat do nově otevřené

ALKOHOLTÉKY

v ulici Palackého v Litovli (vedle Tety)
Nabízíme
kvalitní a chutná stáčená vína
z jižní Moravy
výborná lahvová vína
z moravských vinic (od 69,90 Kč)
pravý moravský burčák
z jižní Moravy (49 Kč)
alkoholické nápoje
nealkoholické nápoje
pochutiny
cigarety
A to vše za bezkonkurenční ceny!
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Litovelští zahrádkáři ve spolupráci s včelaři připravili pro zájemce v sobotu a neděli 7. a 8. září výstavu ovoce, zeleniny
a květin. Návštěvníci měli možnost zhlédnout 181 vzorků od 21 vystavovatelů.
Nejvíce byla zastoupená zelenina, a to 83
vzorky, dále to byly květiny s 52 vzorky.
Nejméně bylo zastoupeno ovoce. Příčinou
bylo červnové krupobití, které do značné
míry zničilo plody, a ty, které zůstaly na
stromech, byly značně poškozené a pro
výstavu nepoužitelné. Po stránce estetické obohatila výstavu pěkná a vkusná
květinová aranžmá paní Steigerové. Včelaři vystavovali své produkty – med, vosk
a výrobky z nich (medovinu, svíce z včelího vosku, medové perníčky) a pan Ajgl
se zanícením odpovídal na veškeré dotazy
týkající se chovu včel.
Letos měli návštěvníci možnost podílet
se na určení nejpoutavějších výpěstků. Ti,
kteří se účastnili hodnocení, byli slosováni a tři z nich byli odměněni věcnou cenou – košíčkem s ovocem. Mezi nejčastěji
hodnocenými exponáty byla paprika pana
Machaly, česnek paní Hornové, maliny
a ostružiny pana Lakomého a meloun pana
Slabého.
Na výstavě měl každý možnost se přesvědčit, že na zahrádkách se dá vypěstovat kvalitní zelenina a ovoce, mnohdy i zdravější
než v obchodech. V zahrádkách je používání chemie nahrazeno prací zahrádkářů.
Choroby a škůdce ničí ručním odstraňováním napadených částí rostlin, sběrem
škůdců a agrotechnickými zásahy.
Je jen škoda, že o výstavu, kde je možnost
získat mnohá poučení, seznámit se s novinkami a získat i některé výrobky a semena, nebyl větší zájem ze strany obyvatel
Litovle.
pz

Paní RÓ se ptá: Kdo to je?
Domů na Hanou vlakem
(sb. K prahu domova)
Barevné lužní lesy za Litovlí
tvoříte špalír podél trati
jímž marnotratní ztracenci
se jako v podobenství vrátí.
Byť i náš život z drah svých vykolejil
neuhne země z dráhy dané.
Přes prahy pražců k prahu domova
syn mířit nepřestane.
Kdo je autorem básně? ptá se paní Ró.
Aby však úkol nebyl příliš obtížný, přidá-

soutěž   soutěž

vá nápovědu v podobě několika výstižných termínů: 1937,
Chudobín, víra, medicína, Seifert...
Jméno básníka pošlete do 18. října na adresu redakce (viz
tiráž). Vylosovaný výherce získá dvě vstupenky od Městského klubu na vybrané
listopadové představení. Nezapomeňte
uvést své telefonní číslo.

Správná odpověď z minulého čísla: rok 2006
Vylosovaný výherce: Milena Filipová
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Za desetiletím Litovelských slavností

Druhou zářijovou sobotu proběhl desátý
ročník celoměstské akce Litovelské slavnosti. Připraven byl různorodý program.
Jediné, co pořadatel nemůže připravit
a zajistit, je bohužel počasí. A tak nutno
podotknout, že počasí v tento den léto
opravdu příliš nepřipomínalo.
Ale i přes noční a ranní vydatný déšť, nepříjemný vítr a nepříliš vysoké teploty zavítalo do našeho města na 4 000 návštěvníků. Kromě účastníků z blízkého okolí
dojeli na akci například i návštěvníci z jihočeského Písku, Kladna či Zlína. Velmi
nás to těší!
Bohatý program by nebylo možno připravit bez pomoci sponzorů. Veliký dík
patří právě těm společnostem, které akce
v našem městě tradičně podporují: Strabag a.s., Pivovar Litovel, Auto Hlaváček,
Stavební firma Vymětal, Papcel Litovel,
Head, Kimberly Clark, Generali pojišťovna, Orrero Tři Dvory – výrobce sýrů
Grand Moravia, N.F.I. Metal Litovel, Auto
Kadlčík, Adriana Tři Dvory, Pento, TK
Taxi, Zahrada Olomouc, Litovelská stavební, MTS, Čerlinka, Jiří Vaněk – Hutní
materiál, Carman Home, .A.S.A., Becherovka, Oáza, Profit, PM Studio, Litovelské
noviny, Radio Haná. Bez jejich podpory
by se cena vstupenky nemohla v žádném
případě pohybovat v tak nízkých cenových relacích.
Akce proběhla za podpory Olomouckého
kraje a Města Litovel. Městu také děkujeme za poskytnutí zázemí pro umělce.
Všem, kteří se na akci podíleli a vydrželi
letošní rozmary počasí, ať již to byli pořadatelé nebo účinkující, patří samozřejmě
také velké poděkování.
Největší motivací pro pořadatele je vždy
zdárný průběh akce a v první řadě spokojenost návštěvníků. Letošní slavnosti
proběhly bez sebemenších potíží, ohlasy
jsou také pozitivní. Bohužel se setkáváme

s tím, že vstupné na
náměstí se zdá být některým příliš vysoké.
Myslím, že se shodneme i s pořadatelem
červnových Hanáckých Benátek, které
měly také velmi bohatý a kvalitní program,
že pokud chceme
nabídnout zajímavý
program a pozvat známé kapely, bez vstupného se to neobejde.
A dostat se na koncerty kapel jako jsou Kryštof, Argema, Walda
Gang atd. za 150 Kč, se myslím jen tak někomu nepoštěstí. Navíc při srovnání s cenou vstupenky na příklad za lístek do kina
či na tancovačku, kde se vstupné pohybuje
kolem 80 Kč, je částka za vstup na náměstí
zcela směšná.
Když jsme začali před deseti lety tuto
akci pořádat, bylo cílem nabídnout nejen zajímavý program, ale také otevřít a
ukázat krásy našeho města přespolním.
Hlavní myšlenka byla, aby slavnosti byly
a zůstaly jakýmsi setkáním Litoveláků.
V posledních ročnících však máme pocit,
že občanů našeho města se účastní méně
a méně, zůstávají jen ti skalní, a akci drží
především přespolní návštěvníci.
V minulých deseti ročnících jsme ve městě Litovel přivítali přes 43 000 návštěvníků, vystřídaly se desítky uměleckých
souborů, tanečních skupin, šermířských
spolků. Zavítaly k nám známé hudební
legendy jako Lucie Bílá s kapelou Petra
Maláska, Michal David, Paľo Habera, Petr
Kolář, Petr Kotvald, Lucka Vondráčková,
skupiny Kryštof, Čechomor, Chinaski, No
Name, Katapult, Walda Gang, Ivan Mládek a Banjo Band, dále Dalibor Janda,
Jaroslav Uhlíř, Děda Mládek Illegal Band,
Janek Ledecký, Xindl X, Michal Nesvadba,
Dáda Patrasová, Míša Růžičková, 5Angels, David Deyl, Stracené Ráj, revivalové
skupiny Olympic, Abba, Beatles, Pražský
Výběr, Elvis Presley, Team...
Otázkou zůstává, jak a zda pokračovat
v dalších ročnících… Nastavili jsme určitou laťku, co se týče kvality programu,
pod kterou bychom neradi klesli. Nicméně rizikovost celkových nákladů akce
s ohledem na počasí a zároveň určitou
náročnost návštěvníků vyvolává po deseti letech pořádání velký otazník, zda za
těchto okolností a podmínek pokračovat.
Za CK BAVI Litovel
Kamila Matečková

Pozvánky
nejen k sousedům
NA HŘBITOV ZA MINULOSTÍ

so 19. 10. ve 14 hod., hřbitov v Litovli–Chořelicích
MSL zve všechny zájemce na druhou vycházku po
litovelském hřbitově. Paní Marie Hrubá představí
další část výsledků dokumentace hrobů. Pořadatelé
se opět těší na vzpomínky pamětníků. Zajištěna je
doprava tam i zpět.

NA VÝSTAVU HOLUBŮ

so–ne 26.–27. 10., areál ZO ČSCHDZ v ul. Příčné
Mezinárodní výstava holubů velkých voláčů bude
otevřena veřejnosti v sobotu od 13 do 18 hodin
a v neděli od 8 do 12 hodin. Vystaveni budou voláči
hanáčtí, pomořanští, angličtí a čeští sedlatí rousní.

NA KONCERT PRO VINCENTINUM

čt 17. 10. v 19 hod., Městský klub Šternberk
Na 8. ročníku benefičního koncertu pro Vincentinum
na diváky čeká zábava i skvělé pěvecké výkony, ale
hlavně pocit, že někomu pomohli: výtěžek z koncertu totiž poputuje jednomu z největších poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji, šternberskému Vincentinu.
Celým večerem bude provázet Monika Žídková, Miss
České republiky a také Miss Europe 1995. Pozvání do
Šternberka přijala i muzikálová zpěvačka a herečka
Yvetta Blanarovičová, z mužského obsazení můžeme
prozradit jméno Josefa Vágnera, zpěváka z muzikálů
Bídníci či Kleopatra.
Vstupenky budou k zakoupení od října v informačních centrech v Litovli, Uničově a Šternberku.

DO OTEVŘENÝCH DVEŘÍ INTERNET PORADNY

út 1. 10. a st 9. 10. v 9–17 hod., InternetPoradna,
Wurmova 7, Olomouc
Dopoledne si můžete prohlédnout fotografie Martiny Tökölyové z běžného provozu při poskytování InternetPoradny, pracovníci vám budou k dispozici pro
sociální poradenství. Odpoledne bude následovat
diskuzní setkání na téma Oddlužení v otázkách a odpovědích. Celý program vyvrcholí promítáním filmu
Šmejdi (je třeba rezervace). Více se dozvíte na www.
iporadna.cz nebo www.socialnirehabilitace.cz.
inzerce

KAMENICTVÍ

Litovel, Svatoplukova 127
Tel., fax: 585 341 478,
mobil: 605 131 789
ZHOTOVENÍ POMNÍKŮ
OPRAVY HROBŮ
ZÁKRYTO VÉ DESKY NA HROBY
SCHODY Z KAMENE A TERACCA
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Stalo se v Litovli
 22. 10. 1853 se v Litovli na Záložně narodil
Johann Wozak (foto) jako nemanželský syn
strážmistra Jana Wozaka a Terezie Fuhrmanové. Věnoval se dějinám Litovle. Mimo řady
článků uveřejnil r. 1882 v časopise Sternberger
Volksblatt jedny z prvních dějin našeho města
– Geschichte der Stadt Littau. Zemřel jako administrátor c. k. poštovního a telegrafního úřadu
v Litovli 26. 1. 1890 ve věku 36 let na zápal plic.
 V říjnu 1913 se litovelské muzeum, které
nalezlo první útočiště v nově postavené dívčí
škole v Jungmannově ulici, přestěhovalo do
přízemí Sochovy vily. Zde pak zůstalo až do roku
1919, kdy získalo trvalé prostory v budově bývalé
střelnice.
 6. 10. 1938 se v Litovli narodil PhDr. Josef
Hubáček. Od roku 1971 do odchodu do důchodu
v roce 2005 učil na Gymnáziu Uničov ruský jazyk,
dějepis, psychologii a sociologii. Do komunální
politiky vstoupil po roce 1990 jako nezávislý kandidát na listině KDU-ČSL, v letech 1992–2006 byl
členem Rady města Litovel. Zasloužil se o zřízení
sauny. V roce 2005 byl po odstoupení L. Šika jmenován kronikářem města Litovle.
 10. 10. 1938 obsadilo německé vojsko
pohraničí až k okraji Litovle. V záboru zůstaly
i zcela české obce Červenka, Střelice, Tři Dvory,
Nové Zámky, Mladeč, Měrotín, Bílá Lhota, Měník
a Pateřín. V těchto devíti obcích žilo dle sčítání
lidu 3 784 Čechů a pouze 56 Němců! Přerušena
byla státní silnice za Sobáčovem a české Loštice
zcela odříznuty, v cukrovaru byla zřízena celnice.
V této nemožné situaci zaslala městská rada protestní telegram i prezidentu USA Rooseveltovi.
Po řadě jednání byly postupně některé obce ze
záboru uvolněny. 23. 10. to byla Bílá Lhota, Měník a Mladeč, až 24. 11. pak Červenka a Střelice.
Území litovelského okresu se změnilo, odpadly
Nové Zámky a na Konicku německý ostrůvek
u Brodku, přibylo Lošticko a část Uničovska (Želechovice). Přesné vyměřování nových státních
hranic prováděla komise, za katastrální úřad
v ní byl Ing. Jan Cucla (poválečný předseda MNV).
Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
Babí léto střídají již dny rázu podzimu,
proto bude v nabídce akcí více těch, které
se odehrávají v chráněném prostředí, kam
vítr a déšť nemohou.
Jedna z nich již proběhla 11. 9. jako schůzka seniorů v jídelně DPS, na které byli
účastníci (36) seznámeni s rámcovým
plánem činnosti Seniorklubu Litovel na
2. pololetí tohoto roku a s jedním velmi
zajímavým projektem. Paní Zuzana House představila projekt Big Bag Garden
a ekologických zahradních staveb. Věnuje se tomu již řadu let a nabízí i seniorům přiměřenou aktivitu – práci na jejich
malé vlastní zahrádce, kterou si mohou
přizpůsobit podle momentálních potřeb
s ohledem na svůj zdravotní stav. Každý
bez rozdílu věku bude mít možnost jak individuálně, tak i skupinově se věnovat zahradní aktivitě v přírodě i v domácím prostředí (na balkoně, terase, před domem).
Prezentace proběhne během podzimu
v prostoru zahrádek při cestě na Šargoun.
O termínu budete včas informováni.
Na začátek října připravujeme cyklovýlet
s nadějí, že babí léto nám k němu dá ještě
příležitost. Navštívíme nový areál Nových
Zámků, který si prohlédneme spolu s průvodcem. Cyklisté se sejdou ve 14 hodin
u DPS, ti, kteří se budou přepravovat jinak, na nás počkají ve 14.30 před areálem.

Ve středu 16. 10. pokračujeme v prezentaci spolupracujících organizací představením aktivit Charity Litovel a Mateřského
centra Rybička v Malém sále Záložny od
16 hodin. O týden později, 23. 10., budeme mít možnost se seznámit s činností
známého člena Hanácké ambasády, sběratele, ilustrátora a úspěšného spisovatele
knížek v hanáčtině, litovelského knihkupce pana Petra Lindušky, také v Malém sále
Záložny od 16 hodin. Z jeho bohatých kolekcí a ilustrovaných knížek bude připravena malá výstavka a ukázka z nové knihy.
Přijďte, nebudete litovat!
K Mezinárodnímu dni seniorů připravujeme pro všechny seniory z Litovle
a všech místních částí Litovle představení komediální skupiny Maniaci ve středu
30. 10. ve Velkém sále Záložny od 18 hodin. Nad akcí si vzalo záštitu Město Litovel a hradí náklady s ní spojené, takže pro
všechny je představení zdarma. Skupina si
připravila průřez svými úspěšnými pásmy
a věříme, že se při tom nebude nikdo nudit. Sázíme na propagaci i na popularitu
litovelské skupiny nadšenců a doufáme, že
se nám prostor Velkého sálu Záložny podaří zaplnit až do posledního místa.
Tak přejeme krásné dny začínajícího podzimu a těšíme se na vaši účast na připravovaných akcích.			
hj

Nová kniha Jarmily Cholinské
Nedávno vyšla již patnáctá knížka litovelské básnířky a aktivistky Jarmily Cholinské. Název Pandemie šlendriánství napovídá, že ani tentokrát se autorka nevyhýbá
tématům světových a místních problémů,
svou pozornost věnuje i známým lidem.

Šlendrián si ví vždycky rady
Supermoderní střevíce?
Ženské toužící srdce
Ocitla ses v pasti, děvenko
stačí si přišlápnout malounko
třeba na drobný kámen
s tvou botičkou je ámen
Ve škatuli tě varovali
že reklamace nepovolí
Polož si je hezky pod zrcadlo
aby tě je obout nenapadlo
Píšu křídou do komína
snaha blázna připomíná
Byrokrat, co nemá o věcech páru
nerozezná kladívko od bucharu
každý pás půdy cementem obroubí
vede nás ekonomicky do trouby
zapomněl na přísloví v kraválu Prahy
že každý levný cajk je obvykle drahý
a potupnou „transparentní“ soutěží
dává průchod loupežnické verbeži
Normální práce se stále víc
rozpadá do soudních tahanic
(ukázka z knihy)
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Místa , kde žijeme

Kniha na tento měsíc
Zakázaná žena (Můj život se šejchem Chálidem z Dubaje) / Verena Wermuthová
romány, detektivky, dětská literatura, odborné knihy… Každý týden odebíráme
pro čtenáře časopis Rytmus života.
Výhodou vesnické knihovny je to, že čtenáři se znají, sdělují si své dojmy z přečtených knih, a tím motivují ostatní k jejich
vypůjčení.

Knihovna Nová Ves

 knihovnice: Jarmila Kubičková
 otvírací doba: pondělí 15–19 hodin
Místní knihovna v Nové Vsi se nachází ve
starší budově uprostřed vesnice. Místnost
je nově vymalovaná, vyzdobená a doplněná novým nábytkem. Knihovnicí je od
roku 2009 Jarmila Kubičková. Vystřídala
pana Františka Vachutku, který funkci
knihovníka zastával plných 60 roků.
Všem zájemcům je zde k dispozici bezplatný veřejný internet.
Knihovna má stálý fond knih, který obsahuje přibližně 700 svazků. Městská
knihovna v Litovli třikrát ročně obměňuje
jejich soubory, takže si každý čtenář může
najít knihu podle svého přání. Zastoupeny jsou rozličné žánry – encyklopedie,

Takto doporučuji ostatním k přečtení knihu Vereny Wermuthové Zakázaná žena.
Všechny události, které autorka ve své
knize popisuje, jsou pravdivé a poukazují
na vztah mezi muslimy a křesťany, jejich
mentalitami, na soužití mezi arabským
a západním světem.
Je to neuvěřitelný, ale pravdivý příběh
osudové lásky, o níž se dodnes mlčelo…
Ve své strhující autobiografické knize
autorka vylíčila, jakými cestami se může
ubírat láska, když arabský šejch po léta zatajuje svůj původ a navíc o všem rozhodují rodina a islámské tradice. Jednoho dne
vidí Švýcarka Verena před sebou už jen
jediné východisko. Bez varování odejde
z Chálidova života a navždy zmizí. Přesto
všechno dopadne úplně jinak…
A jak, to vám neprozradím, to se dozvíte
po přečtení tohoto strhujícího příběhu.
Jarmila Kubičková

5. sraz Staroměšťáků
V sobotu 12. října se po třech letech opět
koná slavnostní historický sraz litovelských Staroměšťáků.
Podle tradice, která byla zahájena již roku
2001, se ve 12 hodin sejdou bývalí i současní obyvatelé Starého města v hostinci
Modrá hvězda.
Po prezentaci a zahajovacím projevu čeká
účastníky společné fotografování. Na 15.
hodinu je připravena společná prohlídka
kostela sv. Filipa a Jakuba s odborným
průvodcem, jejíž součástí bude možnost
výstupu na kostelní věž. Následovat bude
pobesedování s hudbou a promítání záznamů z předchozích setkání.
U příležitosti srazu bude vydán i almanach, v pořadí již třetí. Tentokrát je zaměřen na současnou podobu Starého města.
Almanach bude ke koupi v den setkání.
red.

Člověk neztrácí vždy, když se něčeho odříká.
Johann Wolfgang von Goethe

Jazykové
okénko

vy / Vy
V písemném projevu adresovaném určité osobě nebo osobám můžeme v oslovení použít jak
malé (ty, vy), tak velké písmeno (Ty, Vy).
Velké písmeno je projevem určité úcty, ale zároveň i formálnosti. Doporučuje se proto psát
v oficiálních či úředních dopisech atd. Platí jak
pro oslovení jedné osoby, tak pro oslovení skupiny osob. Např. Žádáme Vás, abyste se dostavili...
Malé písmeno je možno psát v soukromých, neformálních dopisech, např. Posílám ti ten svetr.
Ani zde však není vyloučeno užívání velkého
písmene – záleží na pisateli.
I v jiných textech než dopisech může být pro
oslovení užito jak formální Vy, tak neformální vy.

HAŇOVICE
Obec je zmiňována již roku 1131 pod názvem
Ganeiouici. Třebaže takovýto zápis může vzbuzovat dojem, že se vesnice původně jmenovala
docela jinak, ve skutečnosti je již tato forma
jména velmi podobná té dnešní. Mezi 12. a 13.
stoletím došlo v češtině k přehlásce g v h (k níž
nedošlo např. v sousední polštině, srovnejte
drugi – druhý, noga – noha atd.). Na počátku
15. století se již jméno vsi psalo Hanyeowitz.
Ještě v 19. století nesla obec původní dlouhý název Hanějovice, současná kratší podoba vznikla
stažením skupiny ejo v o (podobně došlo např.
k proměně jména Blažejovice na Blažovice).
Název obce je odvozen od mužského osobního jména Haněj, jehož základem je německé
jméno Hanno. Haňovice tedy byly ves lidí Hanějových. Tzn. že zde žila skupina lidí pokrevně
příslušejících k Hanějovi, potomci jeho rodu.
Další Haňovice nejsou v České republice doloženy.
CHOLINA
Jméno obce se prakticky po staletí nemění. Již
roku 1131 se píše Na Choline. V 15.–17. století
byla vesnice silně poněmčena, doloženy jsou
proto i německé podoby jména – Colein (1414)
nebo Köllein (1679).
Název je odvozen od vlastního jména Chola, šlo
tedy o Cholovu ves. Přípony -ín/-ina, stejně jako
-ov, jsou v názvech českých obcí velmi rozšířené.
Vyjadřují posesivitu, tedy vlastnictví (srovnejte
s dodnes užívaným otcův – původně otcóv
a matčin – v našem případě matčina). Zjednodušeně by se dalo říci, že příponou -ín/-ina
bylo přivlastňováno jménům zakončeným na
-a, přípona -óv náležela jménům zakončeným
souhláskou.
Osobní jméno Chola je odvozeno od slovesa
choliti, které znamená ošetřovat, opatrovat,
pečovat.
Cholina je v České republice pouze jedna. Existují však i další obce se stejným základem – Cholín, Cholenice.
CHOŘELICE
Z roku 1371 je doložen název obce Chorzielucz,
v 16. století již Chorzelicz, německou variantou
byl Korzelitz.
Dle etymologického slovníku pochází název
obce od mužského osobního jména Chořeľút,
přidáním přivlastňovací přípony pak vznikl název Chořeľúc. Po přehlásce u v i a vzniku tvaru
Chořelic byl pak název obce připodobněn jiným
obdobně zakončeným názvům.
Jak uvádí Viktor Pinkava, na začátku 20. století
se obci říkalo Zhořelice (snad jazyková analogie), z čehož usuzuje na její starobylost.
Také Chořelice jsou jediné v ČR.
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Kreativní dílny – radost na dvakrát
kde se mohou účastníci scházet – obvykle místnost poskytnutá obcí. A především osoba
zaujatá výtvarnou činností
a ochotná věnovat část svého
času práci s ostatními.

Mašlička z Červenky

Jedna z červenských výtvarnic vyřezává
ozdobné papírové tvary na big shotu.
Nacházejí se v různých vesnicích, scházejí se tu různí lidé,
a přece mají něco společného.
Nálada v kreativních dílnách
je plná nejen tvůrčího nadšení, ale i radosti, vzájemnosti, jakési pohody pramenící
z uspokojení nad vlastní dovedností a vytvořeným dílem.

Jak na to
Dávno už neplatí, že všechno
zajímavé se děje ve městě, zatímco na vesnici není kde se
vyžít. Výtvarné dílny z několika vesnic v okolí Litovle, které
vám v tomto článku představíme, jsou jen jednou z možností, jak se společně setkávat
a něco vytvářet. Nečekaně, až
profesionálně krásné předměty, kterými si lze vybavit byt
i potěšit blízké. Setkání na kousek řeči. Výměnu zkušeností.
Učení se něčemu novému.
K založení výtvarné dílny na
vesnici stačí málo. Prostor,

„Já jsem se tvoření věnovala
už dlouho doma. Říkala jsem
si, že by nebylo špatné využít
toho, co umím, a naučit to někoho jiného. Nejdřív jsem pracovala s dětmi, a pak mě někdo
přivedl na myšlenku, že i ženy
by chtěly volný čas trávit trošku jinak než doma,“ popisuje
začátky kreativního kroužku
Mašlička Hana Slaná, kterou
známe i z kurzů v Litovli.
Každý lichý pátek se na Července nad hasičskou zbrojnicí
scházejí ženy, z jejichž dílny
vycházejí šperky, obrázky, perníčky, různé dekorace či v poslední době zdobené výrobky
z papíru. Stejně jako ostatní
kroužky pořádá Mašlička před
Vánoci výstavu, na níž lze výrobky vidět i zakoupit. Výtěžek
z jejich prodeje přispěl např.
na koupi stroje na vyřezávání
papírových obrazců big shot.
Kroužek dostává každoročně
od obce příspěvek, z nějž se
nakupuje materiál na výtvarnou činnost. „Já ale využiju
všechno, třeba i obaly od vánočních dárků,“ říká Hana
Slaná a dodává: „Ručně vyrobený dárek je zajímavější, víc
osobní. Když někdo věnuje čas
tomu, aby pro mě něco vyrobil, já to ocením.“

Děti z cholinského kroužku Patlálci si zdobí skleněné misky pod dohledem M. Šanové.

Na Července teď vznikají krásná papírová přání, obálky či bločky, v pozadí H. Slaná.

Výtvarný kroužek z Pňovic

Také Hana Zahradníčková
v Pňovicích pracovala nejdřív
s dětmi – ostatně je družinářka. Dnes se v její družině
scházejí co čtrnáct dní i ženy,
které původně zaujalo pletení z pedigu, po pěti letech už
však zvládají řadu dalších výtvarných technik. Pozoruhodné nápady z těstovin, sova ze
stužek, kytky z papíru, svíčky...
Stojí za to přijít se podívat na
předvánoční výstavu. I výtěžek
z ní přispívá na společný nákup materiálu, který si výtvarnice hradí samy.
„Letos náš kroužek zahajuje
ve čtvrtek 3. října v 16 hodin.
Kdo má zájem, může přijít,“
zve Hana Zahradníčková.

Patlálci z Choliny
„V roce 2005 jsem s Renátou
Kuchařovou začala v Cholině
vést výtvarný kroužek pro děti,
protože ne všichni rodiče si je

mohou dovolit vozit do města,“ vzpomíná Miloslava Šanová na začátky kroužku, kam
dnes chodí přes čtyřicet dětí.
Spolu s dobrovolnými pomocnicemi Marcelou Polákovou
a Jitkou Hájíčkovou pro ně
chystají tvoření z keramické
hlíny (kroužek získal i svou
pec) nebo ubrouskovou technikou, zdobení skla, hedvábí... „Většinu výrobků si děti
odnášejí domů, další dáváme
do tomboly, hlavně na obecní ples. Obec na naši činnost
přispívá, takže děti za kroužek
platí jen malou částku,“ vysvětluje Miloslava Šanová.
Jak už to bývá, výrobky dětí
měly doma úspěch, a tak dnes
cholinské výtvarnice pořádají
několikrát za rok tvořivé kurzy
i pro dospělé. S členkami seniorklubu zase vyráběly mj. trička na jejich vystoupení.
„A pořád nás to ohromně
baví,“ dodává M. Šanová. hk

Ženy z výtvarného kroužku v Pňovicích připravily inspirativní výstavku svých výrobků.
Z pedigu dokáží uplést nejen kočárky, autíčka, obaly na květiny třeba ve tvaru koloběžky nebo vzducholoď, ale i šaty na panenky, různá zvířátka nebo koš v podobě slona.
Zajímavá a velmi efektní je váza na květiny zdobená těstovinami. Sklenice požadovaného tvaru se potře lepidlem (třeba starým dobrým Herkulesem) a polepí těstovinami
různých tvarů. Po zaschnutí se povrch postříká barvou ve spreji (například bílou). Výsledek připomíná artefakt vylovený z mořského dna a obalený korály.
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Inspirace pro každý den – techniky, které můžete zkusit i doma

Ubrousková technika
Ozdobný bloček
co potřebujete
 levný bloček z obchodu
 ozdobný tvrdý papír
 barevné papíry
 šablony (např. sklenice, obrázek
z časopisu atd.)
 disperzní lepidlo (PVA lepidlo)
dále dle zájmu:
 razítka (např. s nápisem Pro Tebe ...)
 výsekové strojky (stojí cca 40–100
Kč a vytvoří např. srdce, motýla,
květinu a jiné tvary, k dostání běžně
v papírnictví)
 stuhy nebo lemovky
 glitrovací lepidlo (má různé barvy,
vytvoří ozdobné tečky, čárky...)

Z koupeného bločku odstraníme obal. Ustřihneme pruh tvrdého ozdobného papíru stejné
šířky a přílepíme ho na zadní
stranu bločku tak, aby vytvořil
obal i z přední strany.
Přední stranu bločku ozdobíme
dle fantazie. Můžeme použít
pruhy z jiných barevných papírů, papírové ozdůbky z výsekových strojků, tvary vystřižené
podle šablony. Vše nalepíme na
obálku v předem promyšlené
kombinaci. Razítkem můžeme vytvořit nápis (Pro Tebe,
Díky...), glitrovacím lepidlem
dodělat třpytivé detaily.

Andílek z těstovin
co potřebujete
 několik druhů těstovin – mašličku,
dvě kolínka, trubku
 dřevěný nebo umělý korálek
sezamová semínka
 tenký drátek
 tavná lepicí pistole
 zlatý sprej
Ke krátké rovné těstovině
trubce se lepicí pistolí přilepí
těstovina mašlička, která představuje křídla anděla. Hlavička

co potřebujete
 ozdobné ubrousky s obrázky
 lepidlo na ubrouskovou techniku
(k dostání běžně v papírnictví)
 jemný štěteček
 předmět, který chcete ozdobit
(např. obal na květináč, lampa, kamínek, rám zrcadla, krabice, šanon,
umělohmotný budík, věšák, hodiny...), případně rovný čtverec či obdélník, ze kterého stvoříte obrázek
(dřevěné prkénko, kachlička aj.)
Touto technikou se ubrousky
mohou lepit téměř na všechny
povrchy – dřevěné, plastové,
papírové, kameny, svíčky...

z korálku se z části potře lepidlem a obalí v sezamových
semínkách, které vytvoří vlásky. Korálek
se přilepí nahoru na
trubku. Po stranách
trubky se přilepí
kolínka jako ruce.
Z drátku se vytvoří
očko, které se přilepí
zezadu na „ramena“ anděla. Výrobek
se postříká zlatým
sprejem. Andílek se

Povrch předmětu potřeme
uvedeným lepidlem.
Z ubrousku, který bývá třívrstvý, odejmeme horní vrstvu
s potiskem a přilepíme ji na
natřený povrch. Můžeme také
vystřihnout jen jednotlivé obrázky. Štětečkem namočeným
v lepidle opatrně uhlazujeme
povrch ubrousku, aby se nepotrhal. Tím se obrázek zafixuje.
Rovný obrázek (např. na kachličce) můžeme přežehlit přes
pečicí papír.
Chceme-li mít povrch barevný, natřeme ho nejprve akrylovými barvami a obrázek přilepíme, až barva zaschne.

může ozdobit mašličkou či za
ni pověsit třeba na stromeček.
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výstavě Památky očima mladých
Městský klub Litovel 10 Os Evou
Hnátkovou

3.–31. 10., Výstavní síň MK, PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13, SO 10–13
hodin, vstup volný
PAMÁTKY OČIMA MLADÝCH  výstava výtvarných prací dětí z celé ČR,
vernisáž: středa 2. 10. v 17 hodin

ne 6. 10., kaple sv. Jiří, 16 hod., vstupné dobrovolné
VYSTOUPENÍ KOLEDNÍKŮ V KAPLI SV. JIŘÍ  Koledníci, pěvecký kroužek při
Husově sboru v Litovli, pro vás připravili hudebně-literární pořad Vzdávejme
Pánu chválení; pořadatel: Husův sbor Litovel
čt 10. 10., Velký sál Záložny, 19 hod., vstupné: v předprodeji 120 Kč, na místě
150 Kč
NEŘEŽ & KATKA KOŠČOVÁ  Vlakem na Kolín, turné folkové skupiny Neřež
a Katky Koščové; největší hity skupiny Nerez a Zuzany Navarové
pá 11. 10., Velký sál Záložny, 18 hod., vstupné: 80 Kč (s místenkou), 50 Kč (bez
místenky)
1. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU PRO ZAČÁTEČNÍKY  vstup pouze ve
společenském oblečení!
ne 13. 10., Velký sál Záložny, 16.30 hod., vstupné: v předprodeji 50 Kč, na místě 100 Kč, děti do 3 let zdarma
FERDA MRAVENEC  nedělní divadelní pohádka pro malé i velké plná dobrodružství slavného hrdiny s puntíkovaným šátkem a jeho přátel z knížek Ondřeje
Sekory
pá 18. 10., Velký sál Záložny, 10 hod., vstupné: 40 Kč
RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK  divadelní představení pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti
pá 18. 10., Koncertní sál MK, 19 hod., vstupné: 80 Kč
KRISTÝNA FIALOVÁ A PATRICK VACIK  vážná hudba v podání violy a kytary
v rámci Koncertů KPH
so 19. 10., Velký sál Záložny, 20 hod., vstupné: v předprodeji 100 Kč, na místě
150 Kč
III. VELKÝ PODZIMNÍ COUNTRY BÁL  vystoupí country kapela Náhoda
a Country Expres Olomouc, taneční skupina Colorédo a Novoveské Šťabajzny

Celostátní putovní výstava
Památky očima mladých dorazila do Litovle a vidět na ní
můžete i díla litovelských autorů. V krátkém rozhovoru nám
ji představí její organizátorka
a členka přípravného výboru
Národního zahájení EHD Eva
Hnátková.
Můžete představit projekt
Památky očima mladých?
Jde o výtvarnou soutěž, která
byla vypsána v loňském roce
jako doprovodný program
k Národnímu zahájení Dnů
evropského dědictví. Hostitelským městem byla Kutná Hora
a mottem ročníku 2012 Mladí
památkám. Hledali jsme způsoby, jak přiblížit památky
mladým a mladé památkám,
jedním z nich byla i tato soutěž. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích, odborná porota vybrala nejlepší práce a na
vítěze čekaly hodnotné ceny.
Jaké práce můžeme na výstavě zhlédnout a co vypovídají
o pohledu mladých na památky?
Uvidíte práce studentů z přibližně 50 měst České repub-

liky včetně vítězných kreseb.
Musím konstatovat, že čeští
žáci základních i uměleckých škol jsou velmi nadaní.
I odbornou porotu jejich díla
překvapila natolik, že v každé
kategorii udělila i cenu poroty.
Opravdu bylo velmi náročné
vybrat ty nejlepší.
Poděkování a gratulace samozřejmě patří všem, kteří uspěli
v místních kolech. A právě
s jejich díly se můžete na výstavě seznámit. Vyzařuje z nich
obdiv nad díly našich předků
a hrdost, že právě jejich město
či obec se pyšní těmito skvosty. Určitě si nenechte jejich
práce ujít!
Výstava je putovní. Jak dlouho už putuje, kde všude byla
a jaký je na ni ohlas?
V loňském roce byla výstava
instalována od září do prosince v Kutné Hoře a až letos
začala putovat. Již ji měli možnost zhlédnout obyvatelé a návštěvníci Pelhřimova, Smečna,
Žehušic, Třeboně a Pardubic.
Nyní míří k vám do Litovle a já
vřele doporučuji její návštěvu.
Přesvědčíte se sami, že mladá
generace má velký potenciál.

út 22. 10., Velký sál Záložny, 19 hod., vstupné: v předprodeji 150 Kč, na místě
200 Kč
KOMICI, s. r. o.  Miloš Knor, Ruda z Ostravy a Tomáš Matonoha ve stand-up
celovečerním představení vycházejícím z pořadu Na stojáka kabelové televize
HBO
út 29. 10., kaple sv. Jiří, 18 hod., vstupné dobrovolné
PODZIMNÍ KONCERT V KAPLI SV. JIŘÍ  koncert k výročí ČR, vystoupí Jitka
Šuranská, udělování ocenění Osobnost Litovle
PŘIPRAVUJEME
VIVA MEXICO (diashow Kateřiny a Miloše Motani)
KONCERT EPOQUE QUARTET A IRVINA VENYŠE (varna Pivovaru Litovel)
DRUHÝ BŘEH (divadelní představení s Evou Holubovou, Zuzanou Bydžovskou,
Terezou Gübelovou a Vladimírem Javorským)
FILMOVÝ FESTIVAL ZIMNÍCH SPORTŮ SNOW FILM FEST
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Městský klub Litovel, náměstí Přemysla Otakara 753, Litovel
tel.: 585 341 633, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz

Roztočte to na country bále
Jsou tomu již tři roky, co
jsme uspořádali pro příznivce
country a folku první country
bál. Našla se sorta lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí, kteří
se na bále vždy pobaví. To je
pro nás tou největší odměnou
a jsme rádi, když mají lidé
o náš kulturní program zájem.
Proto jsme se rozhodli, že
i v letošním roce budeme
v zavedené tradici pokračovat
a country bál znovu uspořádáme. Jako v předchozích letech

bude večerem provázet kapela Náhoda z Prostějova, která
bude jako vždy hrát v duchu
country a bluegrassu. Chybět
nebudou tanečníci ani jiný doprovodný program.
Pokud si tedy i vy chcete užít
něčeho jiného, než co je pro
Litovel běžné, tak neváhejte,
přijďte v sobotu 19. října ve 20
hodin na Záložnu a pobavte se
v duchu divokého západu.
Vstupenky si můžete zakoupit
v pokladně MK nebo v BAVI.
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Kaple se rozezní čistým hlasem folklóru

Komici, s. r. o.

Jitka Šuranská je z rodu na
folklóru vyrostlých zpěvaček
z jihovýchodní Moravy, které zpívají čistým hlasem bez
manýr a s citem pro zpívanou
písničku. Je členkou Cimbálové muziky Stanislava Gabriela
a houslistkou zlínské filharmonie. Fascinující mladá dáma
s houslemi a nádherným hlasem je už na první pohled
vzdálena všem krojovaným
pseudofolkloristům.
Přesto
je patrné, že je v téhle muzice
doma jako málokterá jiná.

Skvělé stand-up celovečerní
představení, ve kterém se předvedou ti nejlepší baviči z pořadu Na stojáka kabelové televize
HBO! A kteří to budou? V úterý 22. října můžete od 19 hodin
ve Velkém sále Záložny vidět
Miloše Knora, Rudu z Ostravy
a Tomáše Matonohu.
Miloš Knor se jako komik poprvé objevil v pořadu Na stojáka v roce 2007, o rok později
založil uměleckou agenturu
Komici, s. r. o., pak začal vystupovat i s vlastní OneKnorShow. Na TV Barrandov má
vlastní pořad KnorTime.
Ruda z Ostravy, vl. jm. Michal
Kavalčík, od 18 let pracuje
jako rozhlasový moderátor.
Do povědomí široké veřejnosti se dostal pořady Na stojáka a X Factor. Tvoří parodie
k hudebním klipům známých
zpěváků a písničkářů.
Tomáš Matonoha si vedle divadelních prken našel cestu
i k filmu (Divoké včely, Bobule, Gympl...) a seriálu (Rodinná pouta, Comeback).

„Mé kořeny jsou silné, moravské... Tak silné, že je nechci
opouštět. Zároveň hledám novou cestu k vyjádření, zpívám
starobylé texty a nápěvy a fidluju k nim na housličky,“ říká.
Koncert této moravské vycházející hvězdy, která již v Litovli
vystupovala s Jiřím Plockem
v roce 2007 na minifestivalu
Folkové Pomoraví, si můžete
poslechnout 29. října v kapli
sv. Jiří u příležitosti výročí ČR.
Součástí večera bude udělování ocenění Osobnost Litovle.

Neřež: Vlakem na Kolín (ale cíl je v Litovli)
Vlakem na Kolín se jmenuje
turné, na němž folková skupina Neřež spolu s Katkou Koščovou zavzpomíná na Nerez,
kapelu, která zásadně ovlivnila
českou hudební scénu v 80.
a na počátku 90. let.
Nerez založili v roce 1981 Zuzana Navarová, Vít Sázavský
a Zdeněk Vřešťál. Dvakrát
vyhráli Portu, vydali několik
kvalitních desek, ale v roce

1994 se jejich cesty rozešly a
už se nedali dohromady. Zuzana Navarová v prosinci 2004
podlehla zákeřné chorobě.
Ze spolupráce Z. Vřešťála a
V. Sázavského s Jaromírem
Nohavicou se zrodila Kapela,
která těšínského barda doprovázela na koncertech. Po Nohavicově návratu ke koncertům jen s kytarou se z Kapely
stal Neřež, který hraje dodnes.

Když v Neřež hledali zpěvačku, zkusili štěstí na Slovensku
a našli ji v Prešově. Katka Koščová, vítězka slovenské superstar z roku 2005, na albu
Vlakem na Kolín v perfektní
češtině zpívá největší hity kapely i své dvě písně. Mlýny
zvané showbyznys ji semlít
nestačily. Spolupracuje s řadou
slovenských hudebníků, organizuje i benefiční koncerty.

Muzika našeho kraje PIŇOVŠTÍ KANCI
Sešli jsme se v piňovické hospodě, která stěnami pokrytými exponáty připomíná malé
muzeum. Mezi vším ostatním
se tu vyjímá klavír, kytara
a další hudební nástroje. Kdo
chce, může si na ně zahrát.
„My jsme nejdřív hráli tady
v hospodě pro lidi. Pak chtěli
zahrát hasiči, myslivci... A tak
se to rozjelo,“ vypráví hospodský a kapelník Piňovských
kanců Radomír Chabičovský.
Za dobu své existence jste už
ale hráli ledaskde.
My to neděláme pro kšeft. Takže když někdo přijde, zahrajeme třeba babičce na osmdesátinách, jenom za občerstvení.
Kdysi jsme hráli ve Štěpánově
na hodech snad osm hodin.
Lidi hulákali – ještě nechoďte,
my chceme tancovat. Do toho
řvaly kolotoče...
To máte tak velký repertoár?
Jo. My hrajeme sprostonárod-

ní písničky, šlapeťáky, country,
ale taky na přání z hlavy.
Neteř Gábina kdysi přišla za
mnou, ať jí ukážu, jak se hraje
na heligonku, a dnes zvládne
pětihodinový repertoár. Naučila se to sama.
Hrajete i na ozembouch. Co
to je a kde jste ho vzali?
My máme tři. Jeden jsme si vyrobili, další jsem koupil za flašku od starého dědy. Je to krk
z kytary, na kterém je přiděla-

ná noha, aby to bylo dost vysoké. Na tom je připevněný bubínek, činel, zvonečky, jsou tam i
natažené struny. Ale může na
něm být třeba i valcha, zvonek
na kolo... Co kdo chce. My ho
používáme místo bubnu, ten
už jsme s sebou tahat nechtěli.
A proč se jmenujete Piňovští
kanci?
Někdo někde prohlásil: Vy jste
takoví kanci... A jsme z Pňovic.
Asi tak to vzniklo.
hk

žánr: lidová hudba a country
rok založení: kolem 2001
členové:
Radomír Chabičovský (heligonka,
zpěv)
Gabriela Chabičovská (heligonka,
zpěv)
Ladislav Růžička (heligonka)
Pavel Sova (kytara, zpěv)
Ondřej Lebduška (basová kytara)
Martin Chabičovský (ozembouch)
+ Karel Zientek (na postu baskytaristy ho nahradil O. Lebduška)
na fotografii ještě původní sestava
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Neco málo o zájezdô Hanačkê do Maďarska
V sobotô 17. srpna ráno sme
započalê našô cestô do Maďarska. Jelê sme mê – Hanácká môzêka s Hanačkó Litovel.
Cesta bêla dlóhá skoro deset
hodin a autobus si z nás občas
vêstřelêl, ale nakonec sme všeci v pořádkô dojelê do drôhyho névěčiho maďarskyho
města – Debrecénô. Bêlê sme
obêtovani na stôdentskéch
kolejich blizko centra města
společně s ostatnima sóborama, napřiklad z Japonska, Indonésie, Tôrecka, Ruska atd.
Domlóvalê sme se anglickê.
V nedělô sme vêstôpovalê na
menšim karnevalô. Potem věčina z nás jela do termálô, teda
spiš aquaparkô. Mê zbêli sme
odpočévalê na pokojich nebo
se šlê porozhlidnót po městě.
Večir sme se pak šlê podivat
do města všeci, protože ôž tam
probihalê oslavê.
V ponděli dopoledne sme se
bêlê projit po městě za světla nebo odpočévalê po nocê.
Odpoledne nás čekala zvuková
a prostorová zkóška na stadióně. Večir proběhla drôžba
s Maďarama – zatancovalê sme si
s něma jejich rychly tance ê te
naše hanácky pomaléši a řeknô
vám – sô ráda, že sô z Hané.

V utery sme môselê brzo stávat, protože pruvod městem,
keré bêl dlóhé 5,5 kilometrô
a trval nekolek hodin, začénal
jôž v 8 hodin ráno a mê sme
se môselê nasnidat a řádně
nastrojit do kroju. V pruvodô
jelê květinovy vozê a mezê
něma ruzny tanečni ê hudebni
formace a folklorni sóborê. Za
nama jel vuz v podobě Angry Birds, té hrê s ptákama, co
jô všeci hrajó, a naši klôci si
to neodpôstilê a zahrálê jim
k temô tô znělkô na basô a hósle. Pětkrát se zastavovalo ô tribun, kde sedělê diváci, a každá
skupina předvedla svy ôměni
a na náměsti to natáčela ê maďarská televiza. Kolem trasê
pruvodô stálê davê a nadšeně
nám mávalê a odpovidalê, dež
sme na ně volalê „Ahoj!“.
Došlê sme na stadión, kde sme
dvakrát rychle zazpivalê, zahrálê a zatancovalê, a ož sme se
vracelê autobusem zpátky na
koleje. Tož sme všeci pruvod
zvládlê, e muj děda, keré bêl
snaď néstarši učastnik, ê dêž
do nás pařêlo slônko a pěkně
sme se v krojich peklê. Ale
bêlo to užasny, ten pocit, dêž
máte tô česť reprezentovat jako
jedini svó rodnó zem.

Po přijezdô na koleje sme se
celkem rádi přesliklê, osprchovalê a šlê na oběd. Potem
sme mělê asi dvě hodinê na
odpočênek (hlavně nohám),
než sme se znovô obliklê do
kroju a odjelê na stadión, kde
sme vêstópilê před publikem
a porotó. Všeci sme se pak vêfotilê s květinovéma vozama,
což bêlo celkem na dlóho, než
sme se naaranžovalê a v záběrô
nestál nikdo nechtěné, a pak
sme jelê zase na koleje. Tam
sme se přesliklê a navečeřelê
se.
Večir sme šlê naposled do ôlêc,
kde slavila hlavně maďarská
mládež jejich státni svátek.

Měl bêt take ohňostroj, ale nakonec kvulevá větrô nebêl. Ale
me sme si to tam pěkně ôžêlê.
Ve středô ráno sme se rozlóčêlê s našema pruvodcama
a vêdalê se na cestô dom. Opět
nás troškô pozlobil autobus,
ale dojelê sme do Litovle, tak
to bêlo dobry.
A čém sme si tam vlastně krátilê dlóhy chvile? Zahrálê sme
si pepo, vršek nebo napodobovalê hudbô Turku, což se zase
lébilo Japonkám. Pře každé vycházce sme hledalê keškê a pár
sme ê našlê.
Tož tak, bêlo to krásny a snaď
zas nekde přiště...
Jana Němečková ml.

Mateřské centrum Rybička
PLSTĚNÍ
čtvrtek 3. 10. od 15 do 18 hodin
 Přijďte si vyzkoušet nové tvoření. Vytvoříme si ze 100% ovčí vlny krásnou vílu. Vhodné i pro náctileté slečny. Je nutné přihlásit se předem v MC.
Cena: 100 Kč
ŠKOLNÍ ZRALOST
čtvrtek 10. 10. od 10 hodin
 Přednáška psycholožky Boženy Kučkové pro rodiče nejen předškoláků na
téma školní zralost. Hlídání dětí zajištěno. Cena přednášky: 50 Kč
BAZAR
čtvrtek 17. 10. od 8.30 do 17 hodin
pátek 18. 10. od 8.30 do 11 hodin
 Prodej dětského oblečení, těhotenského oblečení, věcí na děti, sportovního vybavení apod. Bližší informace v MC.
PRODEJ ZIMNÍCH ČEPIC
úterý 15. 10. od 9.30 do 11.30 hodin (prodej)
středa 23. 10. od 16 do 17 hodin (výměna a prodej)
 Prodej zimních čepic pro děti i dospělé od paní Kvapilové z Příkaz.
DÝNOBRANÍ TROCHU JINAK
úterý 29. 10. od 9 hodin
 Tradiční dlabání dýní pro dětskou radost. Dýni dostanete u nás.

Program na školní rok 2013/2014
PONDĚLÍ: volná herna (8.30–9.30), dopoledne s programem (9.30–11.30),
kurz efektivního rodičovství (17.00–19.30)
ÚTERÝ: volná herna (8.30–12.00), výtvarné dopoledne (9.00–12.00),
cvičení pro těhotné (16.00–17.00), angličtina hrou (16.30–17.30)
STŘEDA: volná herna (8.30–9.30), dopoledne s programem (9.30–11.30),
klub Archa (16.30–18.00), cvičení s Denisou (19.00–20.00)
ČTVRTEK: volná herna (8.30–9.30), dopoledne s programem (9.30–11.30),
přednáškové odpoledne (16.30–18.00), výtvarné dílničky (14.30–18.00)
PÁTEK: volná herna (9.00–11.30), dopoledne pro miminka (9.00–11.30)
Zahájení kurzů
angličtina pro děti – 1. 10. v 16.30
cvičení pro těhotné – 1. 10. v 16.00
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
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Prázdniny u koní

Dům dětí a mládeže Litovel

3. října  Tvořivé odpoledne – pedig / Jana Čekelová
Již nyní můžeme tvořit dárky, které se budou co nevidět hodit. Sejdeme se 3. října v budově DDM, Komenského ulice
v 16.30 hodin. Cena tvoření je 100 Kč.
7. října  Pouštění draků a házedel / Hedvika Weberová, DiS.
Sraz je v 13.30 hodin u koupaliště. Házedla a draky s sebou.
11. října  Herní odpoledne v Klubu mladých / Michaela Škulavíková
Turnaj ve stolním fotbálku a kulečníku. Otevřeno bude od 15 do 18 hodin. Těším se na všechny účastníky.
14.–25. října  Výstava Podzimní krása / Hedvika Weberová, DiS.
Výstava výtvarných prací dětí MŠ, ŠD a jednotlivců bude přístupná v litovelské knihovně v po, út, čt v 9–12.30 a 13–17
hodin a v pá v 13–16 hodin.
17. října  Tvořivé odpoledne – keramika (1. část) / Jana Čekelová
Opět příležitost pro tvorbu dárků pro své blízké. Sejdeme se 17. října v budově DDM na Staroměstském náměstí
v 16.30 hodin. Cena tvoření je 60 Kč.
24. října  Ekologická olympiáda – krajské kolo Litovel / Ing. Pavel Sova
Tradiční soutěž pro tříčlenná družstva studentů středních škol Olomouckého kraje. Od 8 hodin ve velké zasedací
místnosti litovelské radnice.
26.–30. října  Podzimní tábor v Cakově / Šárka Grunová, DiS.
Cena tábora je 1 000 Kč. Bližší informace na tel.: 585 342 448 či 774 020 407, na stránkách www.ddmlitovel.cz nebo
na e-mailu sara.grunova@ddmlitovel.cz.
30. října  Den otevřených dveří Minizoo o podzimních prázdninách / Ing. Pavel Sova
Od 9 hodin v budově DDM Litovel v Komenského ulici. Přijďte prožít příjemné dopoledne se zvířátky!
31. října  Tvořivé odpoledne – keramika (2. část) / Jana Čekelová
Glazurováním si dotvoříme výrobky vytvořené v 1. části. Sejdeme se 31. října v budově DDM na Staroměstském
náměstí v 16.30 hodin. Cena tvoření je opět 60 Kč.
2.–3. listopadu  Noc na litovelském Karlštejně / Monika Pospíšilová
Děti čeká noc plná her, kvízů, zábavy s kapkou strašení a dobrodružství a přenocování v rytířském sále. Ráno pro ně
bude přichystaná královská snídaně. Cena je 100 Kč. Děti je nutné přihlásit nejpozději do úterý
29. 10. do 12 hodin. Bližší informace na tel.: 720 995 102 nebo pospisilova@ddmlitovel.cz
Dům dětí a mládeže, Komenského 719/6, Litovel, tel. 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, www.ddmlitovel.cz

V termínu od 25. do 28. října se ve Dvoře Nové Zámky
uskuteční podzimní prázdniny u koní pro děti od 8 do
14 let. Na pobytové akci na
ně čeká koňská teorie, čištění
a sedlání koní, základy jízdy
na koni pro začátečníky i pokročilé, sportovní a oddechové hry i výlety po okolí. Výcvik
bude probíhat pod dohledem
zkušených cvičitelů v bezpečnostní přilbě a sedle s bezpečnostními třmeny. Maximální
počet účastníků je deset.
Cena pobytu činí 2 250 Kč.
Další informace se dozvíte na
andr.dostalova@volny.cz nebo
tel. 724 234 605.
red.

ŘÍJEN

Integrace v praxi – náročná i radostná zkušenost
Hned na začátku letních
prázdnin se na táborové základně v Cakově uskutečnil
letní tábor s integrací postižených.

V předchozích letech s DDM
Litovel jezdily děti z PSS Vincentinum Šternberk, ale kvůli
transformaci zařízení se letos
z finančních důvodů nemohly
zúčastnit. I přesto s námi na
tábor jely čtyři handicapované děti z rodin. Tři z těchto
dětí musely mít svého asistenta, který jim pomáhal s běžnými každodenními úkony.
Při všech táborových aktivitách jim však byli nápomocni
i ostatní účastníci tábora, jak
děti, tak dospělí. Děti samy
pochopily, že kamarád, ať už
na vozíčku nebo s mentální retardací, potřebuje pomoct při
hrách nebo jiných aktivitách.
Možná děti neví, co znamenají
slova integrace nebo inkluze,
ale prakticky to zvládly na jedničku!
Jak zdravé, tak handicapované

děti si z tábora odvezly spoustu vzpomínek, nových přátelství a nezapomenutelných
zážitků, a to vše díky skvělému
kolektivu vedoucích, asistentů,
ale také lidí, kteří byli ochotni
ve svém volném čase náš tábor navštívit a zpříjemnit den
doprovodným
programem.
Tímto děkujeme dobrovolným hasičům SDH Nasobůrky pod vedením Pavla Vlčka
a panu Pavlu Doleželovi, který
nám již několik let obstarává
celovečerní program formou
karaoke. Také nás velice potěšila návštěva našich handicapovaných kamarádů z PSS
Vincentinum Šternberk, kteří
se zapojili do denního programu tábora. Naše díky patří
i sponzorovi, panu Drahomíru
Zavadilovi z Červenky, díky
kterému si každé dítě z tábora

odvezlo věcnou odměnu jako
památku.
Příprava tábora i jeho průběh
jsou pro všechny dospělé časově, fyzicky i psychicky velice
náročné, ale výsledek by se dal
přirovnat k citátu E. M. Remarqua: „Tu však jsem náhle
viděl, že mohu pro druhého
něco znamenat už jenom tím,
že tu jsem, a že ten druhý je
šťastný, protože jsem u něho.
Když se to takhle řekne, zní
to velmi prostě, ale když pak
o tom člověk přemýšlí, je to obrovská věc, která vůbec nemá
konce. Je to něco, co člověka
může úplně roztrhat a změnit.
Je to láska, a přece něco jiného.
Něco, pro co lze žít. Pro lásku
člověk žít nemůže. Ale pro člověka jistě!“
za DDM Litovel
Michaela Škulavíková
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Chovatelské okénko

GEKONČÍK NOČNÍ

chovatel: i pro začátečníky
náročnost: nenáročný, cenově dostupný
původ: polopouštní oblasti Afghánistánu, Pákistánu a severozápadní Indie

velikost: 20–30 cm
strava: hmyz přiměřené velikosti
(cvrčci, sarančata, švábi, v létě kobylky, housenky, brouci nachytaní venku)

Tento nenáročný plaz s noční
aktivitou v teráriu nepotřebuje
zdroj UV záření. Lze jej chovat
jednotlivě i ve skupině. Chovná skupinka zahrnuje vždy jen
jednoho samce a 2–6 samiček. Velikost terária pro 1–2
jedince by měla být nejméně
45 x 30 x 30 cm, pro větší počet je důležitá větší plocha dna
ubikace. Terárium může být
skleněné, nám se velmi dobře
osvědčila nádrž z OSB desek,
která podle nás lépe drží teplo.
Zadní stěna může být vybavena teráskami a poličkami, ale
není to nezbytně nutné.
Dno terária tvoří hrubý říční
písek, kameny, kořeny, kusy
korkové kůry, keramické
a jiné úkryty. Alespoň jeden
z úkrytů by měl být vlhčí, do
něj dáme lignocel (drcené kokosové vlákno) nebo vermikulit (sterilní upravená slída).
Oba materiály dobře drží vlhkost, gekončíci se zde budou
svlékat a samičky klást vejce.
Neměla by chybět menší miska
s vodou, do níž dáme kamínky, aby se v ní neutopil krmný
hmyz nebo mladí ještěři.
Terárium vyhříváme obyčejnou žárovkou v keramickém
stínidle, topným kamenem či
kabelem, příp. jejich kombinací. V teráriu musí být teplotní
gradient, čili jedna část teplá
a jedna chladnější. V blízkosti tepelného zdroje je vhodná
teplota 30–34 °C, na opačné
straně nádrže pak 25 °C.
Gekončíky krmíme 2–3krát
týdně a hmyz jim obalujeme

ve směsi vitamínů a minerálů. Existuje řada tuzemských i
dovážených přípravků v různé
ceně. Osvědčená a nejlevnější
je směs Plastinu s Roboranem
H v poměru 1:1. Oba výrobky
lze pořídit za pár desetikorun
a tvoří zásobu na delší dobu.
Před kapalnými preparáty varujeme, jsou ve vysoké koncentraci a zvířeti mohou při
předávkování ublížit.
Chovné gekončíky zimujeme
při pokojové teplotě (jen vypneme v teráriu zdroj tepla)
po dobu několika týdnů. Na
jaře se začínají pářit a samičky
klást do vlhkého úkrytu vejce.
Snůšky se několikrát za sezónu
opakují. Vejce jsou pak ve vlhkém vermikulitu v inkubátoru
po dobu 45–70 dnů. Při vyšší
teplotě se z nich líhnou většinou samečci, při nižší samičky.
Zájemce o chov gekončíků by
si měl nejprve důkladně nastudovat veškeré informace, ať
už z literatury nebo z internetu. Potom si připravit a správně vybavit terárium a zajistit
potravu. Až nakonec zakoupit
jeho nové obyvatele.
Na Moravě probíhají několikrát ročně terarijní trhy, doporučuji zejména Aqua-Terru v Ostravě nebo Aquateru
v Olomouci. Zde prodávají své
odchovy chovatelé, kteří rádi
poskytnou cenné rady. Solidní
chovatelé gekončíků jsou však
i v Olomouci nebo v Uničově.
Doporučujeme si prohlédnout
jejich webové stránky.
Ing. Pavel Sova

Čtěte pozorně, děti, protože...
... i pro vás chystáme soutěž.
Mít doma nějaké zvířátko,
o které se musíte denně starat,
je fajn, ale zároveň velká zodpovědnost. Jste ochotni pravidelně svého mazlíčka krmit,
čistit mu klec nebo terárium,
pečovat o jeho zdraví? Dokážete si poradit, když musíte
na několik dní odjet z domu?
A jsou vaši rodiče svolni s tím,
že se v jejich domácnosti objeví nový živý tvor?
Pokud ano, pak vám při rozhodování o tom, které zvířátko
si pořídit, může být nápomoc-

né naše chovatelské okénko.
Novou rubriku určenou nejen
dětským čtenářům připravujeme ve spolupráci s Minizoo
při DDM Litovel, kde mají
s chovem malých domácích
zvířat mnohaleté zkušenosti.
Ať už se však pro chov nějakého tvora rozhodnete nebo ne,
připravujeme pro vás zvířecí
soutěž. Budete-li číst pozorně
chovatelská okénka, nebude
pro vás v prosincovém čísle
problém správně odpovědět
na soutěžní otázky. A výhra?
Nechte se překvapit.
hk

Mažoretky na Mistrovství Evropy

Mažoretky Linetbells patřící
pod TJ Sokol Litovel se poslední týden v srpnu potkaly s nejlepšími týmy Evropy
v Brně, kde se letos konalo
Mistrovství Evropy mažoretkového sportu asociace EMA,
a soutěžily o nejlepší umístění.
Naše vize na šampionát byla
nebýt poslední a porazit minimálně jeden český tým, který
byl na MČR před námi.
Po zhlédnutí prvních soutěžících v kategorii duo jsme zůstaly stát s otevřenou pusou.
Styl zahraničních mažoretek
zcela postrádal eleganci, ladnost, pochod a práci s hůlkou.
Po rozhovoru s několika českými trenérkami jsem zjistila,
že bohužel na této soutěži se
preferuje tento zahraniční styl,
že některá česká pravidla jsou
odlišná od zahraničních.
I s těmito skutečnostmi jsme
šly do vystoupení s velkým odhodláním ukázat všem, že i my
holky z malého městečka na
tuto evropskou soutěž máme.

Duo Natálie Elgnerové a Ivety
Rosmanové začalo velmi slibně a nakonec děvčata vytančila
krásné 15. místo. Následovalo
pochodové defilé. Děvčatům
se moc povedlo, avšak body se
sčítaly s pódiovou choreografií. I tu holky s velkým nasazením a úsměvem odtančily. Nakonec naše juniorky Linetbells
Ladies obsadily 17. místo. Letošní plán jsme splnily, jeden
český tým porazily a ještě pár
zahraničních k tomu.
Holky si své první mistrovství
Evropy báječně užily, už jen
proto, že jsou skvělý tým, na
který je jeho trenérka maximálně pyšná za to, co dokázal!
Děkuji tímto městu Litovel za
finanční podporu na ME, pivovaru Litovel za sponzorský
dar pro starostu města Brna
a ředitele asociace EMA, unčovickým firmám za finanční
podporu, a především báječným rodičům za psychickou
fandící podporu.
H. Popelková
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Tenisový turnaj již poosmnácté

Superkros přece jen bude

Tenisový oddíl T. J. Sokol
Litovel pořádal 31. srpna
a 1. září 18. ročník tenisových
turnajů neregistrovaných hráčů. Účastnili se ho milovníci
bílého sportu jednak ze sokolských jednot, jednak z řad litovelské veřejnosti i sportovních
nadšenců z okolí.
V sobotu se konala soutěž ve
dvouhrách. Do ní se přihlásilo na dvacet hráčů, kteří za
ideálního tenisového počasí
ve čtyřech skupinách sehráli
řadu zajímavých, napínavých
a vyrovnaných utkání. Po celodenním klání ve skupinách
v prvním semifinále podlehl
domácí Jaromír Dohnálek ze
Sokola Litovel v zápase vysoké úrovně Jirkovi Matečkovi
6:7. Z druhého semifinále postoupil přes Petra Vyhnálka
domácí David Novotný, který
zvítězil po boji 6:3. Ve finále
pak David Novotný přehrál ve
vyrovnaném duelu 6:4 Jirku
Matečku.
Na nedělní čtyřhry se sešlo
osm párů, tedy šestnáct tenistů. Dvojice byly rozděleny
do skupin. Přes vyřazovací
boje porazili v semifinále otec
a syn Dohnálkovi Baránka
s Cirbusem a Greguš s Holn-

Superkrosové stroje přece jen
v Litovli zaburácejí. Pro nepřízeň počasí a zatopení části
trati jsme museli superkrosový závod připravený na neděli
15. 9. odvolat. Omlouváme se
všem příznivcům a sponzorům, příroda byla tentokrát
mocnější.
Mnoho starostí a nepříjemností se zrušením tak velké
akce je za námi. Na 5. a 6. října
jsem pro diváky připravili další akce. V sobotu 5. 10. to bude
světový pohár pitbiků a v neděli 6. 10. český pohár. K těmto závodům jsme se rozhodli
přiřadit odvolaný superkros,
a to tak, že v sobotu zveme jezdce nižší kubatury, tzv. MX 1,
a na neděli kubaturu open.
Budou to dva náročné dny,
mnoho rozjížděk, ale pro diváky atraktivní podívaná. Malé
i velké motorky vám předvedou své možnosti. Trať je
upravena tak, aby byla přiměřeně náročná pro velké motor-

tíkem Novotného s Fialou. Ve
finále pak zvítězili Dohnálkovi
7:6 nad Gregušem a Holntíkem, třetí místo obsadil Baránek a Cirbus.
Zápasy probíhaly v přátelské atmosféře a v duchu fair
play. Občerstvení i ceny pro
vítěze byly tradičně bohaté,
na čemž mají velikou zásluhu
naši sponzoři, v prvé řadě novinový stánek pana Greguše,
Elektro Tom Petra Vyhnálka, Litolab Chudobín, Orrero
a PW Interiér z Olomouce.
Nemůžeme opomenout ani
významnou finanční pomoc
města Litovel!
Mirko Spurník

Sportovní pozvánky
FLORBAL
 5. 10. v 8 hod., hala ZŠ Vítězná
ligový turnaj mladších žáků
MALÁ KOPANÁ
 4. 10. v 17.45 hod., hřiště u ZŠ Vítězná
FC Levotil – Galatasaray
 26. 10. v 10.30 hod., tamtéž
FC Levotil – Real HDO
PARKUR
 5. 10. v 10 hod., Dvůr Nové Zámky
podzimní hobby parkury
od 14 hod. možnost povozit se na ponících, bohaté občerstvení
HÁZENÁ
 5. 10. v 9 hod.
mladší žáci – Cement Hranice
 5. 10. v 10 hod.
starší žáci – Cement Hranice

 5. 10. v 11.30 hod.
muži B – SK Žeravice
 5. 10. v 15 hod.
mladší dorost – Sokol Sokolnice
 5. 10. v 17 hod.
muži – TJ Praha-Chodov
 19. 10. v 9 hod.
mladší žáci – TJ Šumperk
 19. 10. v 10 hod.
starší žáci – Sokol Horka n. M.
 19. 10. v 11.30 hod.
muži B – Házená Uničov
 19. 10. v 15 hod.
mladší dorost – Sokol Velké Meziříčí
 19. 10. v 17 hod.
muži – TJ Náchod
 20. 10. v 9 hod.
turnaj miniházené 4 + 1
mladší mini
 20. 10. v 11 hod.
starší mini – turnaj miniházené 4 + 1

ky, ale ještě sjízdná i pro pitbiky. Jezdecké pole obou skupin
motorek bude dost pestré, přivítáme mnoho zahraničních
jezdců, startovní listina se
každým dnem rozšiřuje.
Zázemí pro diváky i občerstvení bude na tradiční úrovni,
jen počasí neumíme zaručit.
Tentokrát však pojedeme za
každého počasí, zveme proto
všechny příznivce do našeho
areálu ke zhlédnutí zajímavých bojů. Ještě připomínám,
že vstupenky vydané pro hosty
a sponzory platí na oba dny.
Na setkání s vámi se těší celý
tým organizátorů. Za ně za
všechny pozvání připravil
Ing. Karel Haderka,
předseda AMK Litovel

inzerce
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Saunou proti celulitidě, nervozitě i migréně

Jako již tradičně jsme zde s článkem
o sezóně 2012/2013 v litovelské sauně.
Vždy se začíná saunářskou osvětou, tak
se držme pravidel.

Sauna pomáhá
Sauna je zcela jistě ta nejdokonalejší očista – jak duševní, tak fyzická. Blahodárné
účinky sauny jsou v tom, že detoxikuje,
posiluje imunitní systém, zklidňuje činnost srdce, ustupují bolesti kloubů a svalů,
pomáhá proti migrénám, uklidňuje a tlumí rozrušení a nervozitu, zlepšuje nespavost a pomáhá proti celulitidě.

Proces saunování
Celý proces saunování se dělí na tři fáze
– prohřátí a zpocení, ochlazení a relaxaci. Základním pravidlem před vstupem
do sauny je osprchovat se a osušit se ručníkem. Tím ze sebe smyjeme veškeré nečistoty, snížíme možnost vlhkosti v potírně a zároveň budeme moci na suchém
těle pozorovat hlavní efekt – potní očistu.
V dobře vyhřáté saunové potírně panují
velice rozdílné teploty. Zatímco nad zemí

Cvičení TJ Sokol
Tělocvičná jednota Sokol Litovel informuje, že zahájila pravidelná cvičení, a to:
V pondělí od 18.30 do 19.30 hod. cvičení
jógy pod vedením cvičitelů manželů Markových.
Ve středu od 19 do 20 hod. cvičení žen I
s hudbou pod vedením cvičitelky Marie
Smékalové (vhodné pro ženy středního
a seniorského věku).
Ve středu od 20 od 21 hod. cvičení žen II
pod vedením cvičitelky Vlasty Machalové
– jde o protahovací a posilovací cvičení
s náčiním (vhodné také pro ženy střední
a starší generace).
Do svých řad zveme po prázdninách stávající i nové cvičence.
Těšíme se na Vás.
TJ Sokol Litovel

se vzduch pohybuje kolem 50 °C,
pod stropem může dosahovat až
100 °C. I když je to absurdní, takové extrémní teploty uneseme,
dokonce je snášíme dobrovolně
a rádi, ovšem pouze díky tomu, že
vzduch je hodně suchý a naše tělo se
přirozeně ochlazuje pocením.
Ihned po prohřátí následuje ochlazení, které někomu postačí prostým
pobytem na studeném vzduchu,
někomu udělá nejlépe prudké snížení teploty skokem do chladného
bazénku – zlatá střední cesta je studená sprcha. I přesto, že to tak nevypadá,
prudké ochlazení vyvolává příjemné pocity, a to díky osvěžení a prokrvení celého těla. Je paradoxní, že většinou dochází
k pocitu tepla, který je vyvolán intenzivním podrážděním ohromného počtu
kožních termoreceptorů. Prudké ohřátí
v sauně a ochlazení těla se opakuje několikrát. I zde platí pravidlo: dokud je vám
to příjemné. Celý proces by měl zakončit
odpočinek v relaxační místnosti. Během
saunování by se nemělo zapomínat na doplňování tekutin. Přestože si Finové rádi
v sauně přiťuknou pravou finskou vodkou, tvrdý alkohol a kofein si raději nechte
na později.

Účinky pocení
Ve chvíli, kdy se tělo ocitne v sauně, tj. ve
vysoké teplotě, spustí horečnou činnost
ve snaze vše vyrovnat. To znamená rozšíření cév, několikanásobný přívod krve
do kůže, který se projevuje zčervenáním.
Potní žlázky podávají rekordní výkony
a díky prokrvení se uvolňují a zlepšují

dýchací cesty. Pocením se z těla dostávají škodlivé látky, lidské tělo získává větší
odolnost a je schopno tvořit protilátky.
Sauna člověka naprosto uvolní a hlavně
přináší nádherný pocit pohody a harmonie. Ale dosti povídání. Přijďte se o tom
přesvědčit sami, rádi vás mezi pravidelnými návštěvníky uvítáme!

Ohlédnutí za loňskou sezónou
Sezóna 2012/2013 za deset měsíců provozu představovala 158 provozních dní,
115 pro muže, 43 pro ženy. Celkový počet
návštěvníků byl 2 509 (průměr 15,89 klienta na provozní den), z toho 2 075 mužů
(průměr 18,04) a 434 žen (průměr 10,09).
Nejvíce zájemců navštívilo saunu v lednu
2013 – 350 (průměr 19,44), pak v listopadu 2012 – 338 (průměr 18,77) a v únoru
2013 – 332 (průměr 20,72). Naopak nejmenší návštěva byla na začátku a konci sezóny: v červnu 2013 – 117 (průměr 9,75)
a v září 2012 – 121 (průměr 11).
Nejúspěšnějším provozním dnem byl
18. leden 2013, kdy zařízení patřilo mužům a navštívilo ho 29 z nich, pak 8. březen 2013 – 28 a 23. listopad 2012 – 27
klientů. Ženy měly několik světlých dní,
například 8. listopad, kdy jich přišlo 17,
1. listopad a 17. leden, kdy jich bylo 14.
Celkově ale mají co dohánět a měly by se
v docházce výrazně polepšit!
Během sezóny nedošlo k žádným problémům, vše bylo OK díky péči vedení Technických služeb a jejich ředitele Ing. Karla
Zmunda a vzorné práci paní Marušky Jurečkové, která o návštěvníky sauny pečuje opravdu příkladně. Tak se i vy přijďte
osobně přesvědčit!
hj
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Desátý ročník Litovelských slavností připravil
v sobotu 14. září pro své návštěvníky řadu příjemných zážitků. Zajímavý program nabídlo
nejen náměstí s hlavní scénou, na které se vystřídali například Cimballica (1), Peter Nagy
(3) nebo kapela Kryštof (2). Před muzeem se
vedle dalších představili sokolníci (7) a kynologický klub (6), večer zahrála Hanácká môzêka (4). Poprvé letos měli návštěvníci možnost
svézt se na dračí lodi na Uničovském rybníku
(5). Přes počáteční nepřízeň počasí si každý
program našel své publikum (na snímku 8
diváci při koncertu skupiny Kryštof).
foto Petr Hlaváč (2, 3, 4, 5, 6, 8) a hk (1, 7)
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