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V průběhu září a října probíhají informativní schůzky s obyvateli
Litovle a místních částí (termíny na str. 2).
Zde se dozvíte vše o podmínkách třídění,
kde se přihlásit, kde získat popelnice.
Od října se začnou občanům vydávat popelnice.
V listopadu bude spuštěn zkušební provoz.
Od 1. ledna bude platit nový
harmonogram svozu tříděného
odpadu.

Každý výsyp každé popelnice bude evidován
(proto to označení čipem).
Občané, kteří budou do projektu zapojeni, budou mít jako mlaý
bonus přístup na své vlastní účty na internetu, kam budou
zaznamenávány údaje o jejich třídění. Vedle vlastního
třídění bude moct každý sledovat i průměrné množství
vytříděného odpadu v celém městě.
Tomu, kdo nemá přístup na internet,
poskytne tyto informace odbor životního
prostředí.
Projekt je živý, proto se do něj mohou
kdykoliv přihlásit další spoluobčané.

Připravovaný zákon o odpadech stanovuje postupné zvyšování poplatku za likvidaci
směsného komunálního odpadu v letech 2018–2024.
To znamená i nárůst poplatku za svoz směsného odpadu pro obyvatele.
Za vytříděný odpad naopak město každý rok dostává odměnu
od společnosti EKO-KOM, která se v závislosti na jeho množství pohybuje
až ve statisícových částkách.
To je důvod, proč se město rozhodlo třídění zintenzivnit zavedením
popelnic na vytříděný plast a papír přímo pro domácnosti.
Ukáže-li se program po prvním roce jako úspěšný,
nejenže se nezvýší poplatek za svoz odpadu,
ale ti, kdo budou efektivně třídit,
budou finančně zvýhodněni.
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Domácnosti, které se rozhodnou do projektu zapojit, získají od města zdarma dvě popelnice
– na plast a papír.
Město s nimi podepíše smlouvu o výpůjčce na pět let. Po uplynutí této doby přejdou popelnice
do vlastnictví občanů.
Každá popelnice bude označena číslem popisným domu a elektronickým čipem.
Sklo, tetrapak a další odpad, kterého domácnost
vyprodukuje menší objem, se budou nadále třídit do společných
obecních kontejnerů.
Již nyní se pracuje na přípravě projektu
individuálního třídění bioodpadu.

Pitná voda
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Oslava 130 let od zahájení provozu na železniční trati Červenka – Litovel 17. září

Veřejná beseda k novému
systému třídění odpadů
TERMÍNY
kde

kdy

BŘEZOVÉ
kulturní dům

pondělí 3. 10.
v 18 hodin

NASOBŮRKY
kulturní dům

úterý 4. 10.
v 18 hodin

LITOVEL
středa 5. 10.
Záložna, Velký sál v 18 hodin
CHOŘELICE
čtvrtek 6. 10.
u hasič. zbrojnice v 18 hodin
ROZVADOVICE
hostinec

středa 12. 10.
v 18 hodin

CHUDOBÍN
hostinec

čtvrtek 13. 10.
v 18 hodin

VÍSKA
kulturní dům

úterý 18. 10.
v 18 hodin

UNČOVICE
kulturní dům

středa 19. 10.
v 18 hodin

LITOVEL
pondělí 24. 10.
Záložna, Velký sál v 18 hodin
NOVÁ VES
hostinec

úterý 25. 10.
v 18 hodin

Čištění Nečízu, stavební práce a uzavření mostů
na ulicích Komenského a Boženy Němcové
V období od 1. října do 15.
prosince dojde ke srážce vody
v toku Nečíz, které bude využito
k provedení několika drobnějších i větších akcí.
Tou, kterou občané neminou
bez povšimnutí, budou stavební práce u hydrocentrály
v ulici Boženy Němcové. Když
zde před dvěma lety praskl tabulový uzávěr a došlo k odtoku vody, ukázalo se, že opěrné
stěny podél koryta i můstek na
cestě od nádraží ke kostelu jsou
v havarijním stavu, celá konstrukce visí ve vzduchu a hrozí
destrukce. Na podzim tedy dojde k opravě – vybetonování nových opěr i vybudování nového
mostku.
Další záležitostí, jíž bude věnována pozornost, je stavidlo na
Nečízu. To je nyní na pozemku soukromého majitele, pro
kterého jsou jeho provozování
a údržba náročné. Město se tedy
rozhodlo na veřejně přístupném
místě hned u hydrocentrály
vybudovat nové stavidlo, které
bude spravovat vlatními silami.
V místě u mostku na ulici Bože-

ny Němcové je také nápusť, kterou je přiváděna voda z Nečízu
do Uničovského rybníka. (Potrubí vede ulicí Boženy Němcové a dále kolem polikliniky ulicí
Kollárovou.) Také tato nápusť
bude opravena.
A konečně při všech těchto pracích bude vybudován i nový
chodník kolem toku od mostku
k přechodu pro pěší na autobusové nádraží.
Srážka vody v Nečízu umožní
i dokončení prací na mostě
v Komenského ulici. Jak jsme
psali už v srpnovém čísle LN,
je nutné provést sanaci kamenné klenby, která musí začít ve
spodní části pod úrovní hladiny
vody. To se však kvůli nemožnosti účinně snížit hladinu vody
jinými prostředky než celkovou
srážkou nedalo dosud provést.
Proto občané už od prázdnin
chodili na Komenského ulici
kolem polouzavřeného mostu
a ulice je neprůjezdná.
V neposlední řadě bude srážka
vody v Nečízu využita pro menší opravu klenby pod náměstím

a dokončení opěrné zídky v parku u gymnázia.
Vzhledem k pracím na mostech, které jsme nastínili výše,
budou od začátku října do poloviny prosince v těchto místech
neprůchozí jak ulice Boženy
Němcové a Mlýnská, tak ulice
Komenského a Šerhovní. Město
proto bude chodce informovat
o obcházkové trase ulicí Havlíčkovou.
red.

Otevření nového dětského hřiště na Novosadech (30. srpna) a v Nasobůrkách (14. září)

Z RADNICE A OKOLÍ / 3

Stíny Litovelska
Divící se zapáchatel
Dne 9. 9. řešila hlídka MP oznámení, že na Nové Vsi někdo vypouští
obsah septiku na komunikaci a do
veřejné kanalizace. Na místě bylo
zjištěno, že ze dvora jednoho domu
je pod vraty vyvedena hadice, kterou vytéká nevábně vonící obsah
do kanálu a částečně i na silnici. Byl
přivolán majitel domu, který tvrdil,
že o ničem neví, a divil se, kdo tam
hadici dal. Ještě více se bude divit
u správního orgánu, kterému byl
případ postoupen k řešení.
Nepovedené vystoupení
Při Litovelských slavnostech 10. 9.
slavil jeden z místních štamgastů tak
usilovně, až mu upadlo tělo na náměstí. Byl totálně namol. Provedená
dechová zkouška ukázala 3,5 promile
alkoholu. Další vystoupení už neviděl, byl převezen na záchytku do Olomouce, kde sledoval jiný program.
Umělci
Strážníci přijali oznámení, že na
in-line hřišti děti stříkají spreji po
překážkách. Na místě byli zadrženi dva chlapci, kteří v kontejneru
vyhrabali použité spreje a ze zbytků barev se umělecky projevili na
překážkách a oplocení. Strážníci
pro jejich umění neměli pochopení,
chlapce zadrželi a pro podezření
ze spáchání trestného činu předali
hlídce PČR k dalšímu šetření.
Nemusí být chytrý, stačí když je
silný
Svou sílu si potřeboval dokázat
neznámý svalovec. U ZŠ Vítězná
vyvrátil pět betonových sloupků
oplocení. Jojo, velké svaly...
Nic jim není svaté
Dvě dívenky se v nestřeženém okamžiku protáhly mříží v kapli sv. Jiří,
kde odcizily kasičku s hotovostí.
Podle popisu svědků je strážníci
s asistentkou prevence kriminality identifikovali a pro podezření
z trestného činu předali hlídce PČR.
Městská policie Litovel

Vlakem, autobusem i tramvají
na jednu jízdenku
Od září se znovu zjednodušilo
cestování hromadnou dopravou. Občané jí mohou jezdit
s jedinou jízdenkou. Ta platí
ve všech spojích objednávaných Olomouckým krajem, ale
také v městské hromadné dopravě v Olomouci, Prostějově,
Přerově, Šumperku, Zábřehu
a Hranicích.
K 1. září se do systému IDSOK
integrovalo šest zbývajících železničních tratí číslo 270, 274,
280, 290, 300 a 330. „Na jednu
jízdenku tak je možné cestovat
všemi spěšnými a osobními vlaky, příměstskými autobusy, ale
i MHD,“ vysvětluje hejtman
Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.
Jízdenky si cestující koupí na
obvyklých místech, tedy u řidičů autobusů, v pokladnách
Českých drah i v informačních
kancelářích dopravců.
„Naše práce se nyní dostává do
další strategické fáze. Nadále
pracujeme na rozšíření bezkontaktního odbavení, které se týká
časových jízdenek a přiřazení

takzvaných časových kupónů
IDSOK na bankovní karty v co
největším rozsahu. Prozatím
tento způsob odbavení funguje
v autobusech na Jesenicku a Prostějovsku, včetně zdejší MHD,
a snahou je co nejvíce informovat cestující, že tento způsob
placení je možné využít,“ sděluje ředitel Koordinátora Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje Jaroslav Tomík.
KIDSOK

Tratě zařazené od 1. 9. do IDSOK
270 Hoštejn – Zábřeh na Moravě
– Olomouc – Přerov – Hranice na
Moravě – Polom
274 Litovel předměstí – Mladeč
280 Hranice na Moravě – Hustopeče nad Bečvou
290 Olomouc – Uničov – Šumperk
300 Přerov – Chropyně – Nezamyslice
330 Přerov – Říkovice

Cena pro M. Koutka za přínos pivovarnictví

Jako již tradičně bodovalo pivo
z Litovle na soutěži České pivo
a odneslo si nejvyšší ocenění.
V kategorii výčepních světlých i tmavých piv získalo zlato
a z prestižní kategorie světlých
ležáků si odvezlo stříbro.
Tradici kvalitně vařeného piva
potvrzuje i letošní udělení Ceny
českého sládka F. O. Poupěte,
kterou za přínos pivovarnic-

kému řemeslu
získal emeritní
sládek a předseda představenstva
Pivovaru
Litovel Miroslav
Koutek. Úspěšným
sládkem
byl
dlouhých
třináct let a od
roku 1992 navíc
téměř po tři roky
zastával souběžně i funkci ředitele pivovaru. Pod
jeho vedením byla vystavěna
nová, moderní lahvárna, do provozu uvedena nová filtrační stanice a soubor přetlačných tanků.
Pozici ředitele litovelského pivovaru zastával devatenáct let.
Odbornou soutěž České pivo
vyhlašuje Český svaz pivovarů
a sladoven od roku 2001.
J. Cilečková

Vyneseno z radnice
40. schůze Rady města Litovel,
konaná dne 25. srpna 2016
 Rada města schválila uzavření
smlouvy se společností Zahrada
Olomouc na založení parku Vetus
oppidum v místech někdejšího
hřbitova kolem kostela sv. Filipa a
Jakuba na Staroměstském náměstí.
 Bude zpracována přípravná projektová dokumentace na rozšíření
vodohospodářské infrastruktury
v místních částech. Pro Novou Ves
bude vytvořen projekt kanalizace,
pro Savín kanalizace i vodovodu.
 U ZŠ Vítězná bude instalováno
pět fitness prvků, které vytvoří tzv.
venkovní posilovnu.
 Rada města doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace
pro TJ Tatran Litovel ve výši 200 000
Kč na úhradu nákladů spojených
s rekonstrukcí budovy šaten u hřiště
házené na sokolovně v Litovli.
41. schůze Rady města Litovel,
konaná dne 15. září 2016
 Rada města doporučila zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy
o partnerství a spolupráci při přípravě projektu cyklostezky Dubčany
– Cholina – Litovel mezi městem
Litovel a obcemi Cholina a Dubčany.
 Nadace Women for women přispívající na stravování 10 žáků ZŠ
Jungmannova ze sociálně slabých
rodin navýšila původní příspěvek
42 601 Kč na částku 44 929 Kč kvůli
zdražení obědů pro některé z nich.
 V souvislosti se založením parku
na Starém městě provede Národní
památkový ústav na místě archeologický průzkum.
 U příležitosti oslav vzniku republiky budou 27. 10. udělena
ocenění Osobnost Litovle. Město
letos vyznamená kuželkáře Jaroslava Čamka, malíře Jiřího Zapletala,
bubeníka Viktora Korduljaka, vedoucí souboru Hanačka Stanislavu
Kulatou, seniorského činovníka Lubomíra Faltuse a majitele vápenky
a mecenáše Ladislava Vitoula.
výběr redakce

V Litovli 30. září 2016. Uzávěrka příštího vydání Litovelských novin: 18. října 2016
Litovelské noviny – periodický tisk územního samosprávného celku města Litovle. Registrace u Ministerstva kultury ČR pod č. E 11104.
Měsíčník, náklad 1 250 kusů. Vydává město Litovel. IČO: 299 138. Adresa redakce: Redakce Litovelských novin, Městský úřad Litovel,
náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel, tel.: 585 153 147 nebo 725 074 921, e-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz,
web: http://noviny.litovel.eu. Redaktorka: Helena Kaštilová. Tisk: Profi-tisk Olomouc.
Litovelské noviny uveřejní bezplatně společenská oznámení a osobní zprávy. Redakce si vyhrazuje právo krátit dodané příspěvky.
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Městská televize

Město se stará o své školní i kulturní budovy

Premiéra st 5. 10. v 18.45 hod.
st 19.10. v 18.45 hod.
Repríza denně 6.45, 11.00,
18.45 a 23.00 hodin

NA DEN OTEVŘENÉHO DVORA
so 1. 10. od 9 do 18 hodin, farma
Doubravský dvůr na Novém Dvoře

Prázdniny jsou obdobím, kdy
město využívá toho, že jsou školy prázdné, a pouští se do potřebných oprav a rekonstrukcí.
Co všechno se tedy nejen v letním období udělalo?
Už v květnu se v MŠ Čihadlo
objevily potíže s vodou. Proto
byly během prázdnin vyměněny všechny vodovodní rozvody.
Opravena byla také část odpadního potrubí. Prázdniny však
byly využity především k tomu,
aby bylo ve školce rekonstruováno sociální zařízení v oddělení
pro malé i velké děti.
Během září byla dokončena

Program začíná v 9 hodin bohoslužbou díkůvzdání za úrodu (doprovází
mužský sbor Rovina). Od 10 hodin vystoupí Hanácká mozeka. Ve 12 hodin
bude následovat představení farmy.
Od 12.30 hodin zazpívá Iva Kevešová
francouzské šansony. Ve 14 hodin zahraje folkrocková kapela A. M. ÚLET.
V průběhu akce budou probíhat ukázky agility a zemědělské techniky, návštěvníci si budou moci zkusit vyrobit
sýr, na místě bude jarmark regionálních výrobků a mnoho dobrot.

Opravený portál na hlavní budově SOŠ.

on-line: infokanal.litovel.eu
www.youtube.com
(kanál Litovel.eu)

Pozvánka

i rekonstrukce
sociálek
pro
děti v jednom
z pěti oddělení
MŠ Gemerská.
Současně byly
ve stejném oddělení vyměněny vstupní
dveře a okna.
Během prázdnin se podařilo
vyměnit okna Nové sociální zařízení v mateřské škole Čihadlo.
i na škole v ulici Palackého a na budově DDM A co dalšího má ještě letos proběhnout?
v Komenského ulici.
Mateřská škola Unčovice byla Zpracovává se projektová doo prázdninách připojena na no- kumentace na pořízení nových
elektrorozvodů na ZŠ Jungmavou kanalizaci.
Střední odborná škola se do- nnova. Do konce roku se opraví
čkala opravy rozvodů plynu rozvody topení, vzduchotechi restaurování pískovcových so- niky a ústředního topení na ZŠ
klů a portálů na hlavní budově Vítězná a také plot ZŠ Nasobůrky.
v Komenského ulici.
Dětští milovníci knih si jistě Jedinými projekty, které provšimli, že se v srpnu prováděla zatím stagnují, jsou vybudovásanace vlhkého zdiva v městské ní nového vstupu do šaten na
knihovně (již má ve správě od- gymnáziu, neboť firma, která
bor školství, kultury a sportu, měla stavbu provádět, odstoustejně jako další uvedené insti- pila o prázdninách od smlouvy,
tuce). Na podzim proběhne sa- a zateplení školní jídelny, na něž
nace zdiva také ve Výstavní síni se letos městu nepodařilo získat
dotaci.
red.
Městského klubu.

Volby do krajského zastupitelstva 7. 10. (14–22) a 8. 10. (8–14) Optické klamy,
Do Zastupitelstva Olomouckého kraje kandidují i zástupci z Litovle: Petr Grofek, Bc. Zdeněk Jančí,
Viktor Kohout, Ing. Zdeněk Potužák, MUDr. Alena Šromová, Petr Šrůtek, Ing. Radovan Urválek, Kamil
Veselý, Hedvika Weberová, DiS.

1 LITOVEL
internát SOŠ, Gemerská 505

Gemerská, Králova, Staroměstské nám., Zahradní, Karla Sedláka, Loštická, Uničovská,
Severní

2 LITOVEL
Červenská, Novosady, Polní, Žerotínova
dům ČS zahrádkářů, Sušilova
3 LITOVEL
základní škola, ul. Vítězná

Hrnčířská, Rybníček, sídliště a ulice Vítězná, Sušilova

4 LITOVEL
sokolovna, Opletalova

Bezručova, Čihadlo, Čs. armády, Družstevní, Jiráskova, Karlov, Karlovská, Kollárova,
Kosmonautů, Lesní zátiší, Lužní, Nová, Opletalova, Pavlínka, Revúcká, Sadová, Sochova,
Studentů, Šargounská, Šemberova, Šmakalova, Švermova, U Stadionu, Wolkerova

5 LITOVEL
Městský klub,
náměstí Přemysla Otakara

Boskovicova, B. Němcové, Dukelská, Havlíčkova, Husova, Javoříčská, Jungmannova,
Komárov, Komenského, Kostelní, Koupaliště, Kysucká, Lidická, Masarykova, Mlýnská,
nám. Př. Otakara, nám. Svobody, Poděbradova, 1. máje, Revoluční, Smyčkova, Šafaříkova, Švédská, Třebízského, Vlašímova

6 LITOVEL
G. Frištenského, Cholinská, Nábřežní, Nádražní, Nasobůrská, Olomoucká, Palackého,
Základní škola, ul. Palackého Příčná, Svatoplukova, Štefánikova, Vodní
7 LITOVEL, osadní výbor

Chořelice

8 LITOVEL, hasičská zbrojnice

Tři Dvory

9 LITOVEL, kulturní dům

Víska

10 LITOVEL, kulturní dům

Nasobůrky

11 LITOVEL, osadní výbor

Chudobín

12 LITOVEL, kulturní dům

Myslechovice

13 LITOVEL, knihovna

Nová Ves

14 LITOVEL, knihovna

Rozvadovice

15 LITOVEL, sokolovna

Unčovice

16 LITOVEL, kulturní dům

Březové

17 LITOVEL, osadní výbor

Savín

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI V LITOVLI A MÍSTNÍCH ČÁSTECH

výstava v muzeu

28. 9. 2016 – 10. 1. 2017
st–ne od 9.00 do 16.00
Od konce září bude v našem
muzeu k vidění nová výstava
nazvaná Optické klamy. Ačkoliv
představují naše oči nejdůležitější smysl, kterým poznáváme
okolní svět, velice často nás dokáží klamat. Ukazují nám věci,
které ve skutečnosti neexistují.
Matou nás v rozměrech, tvarech předmětů i perspektivě. Ne
vždy je to ovšem pouze jejich
vina.
Výstava provede návštěvníky
hlavními typy optických klamů
a přiblíží, jak vlastně tyto iluze
vznikají a kde všude je možné
se s nimi setkat. Zrak nás totiž
dokáže klamat nejen při vystoupení kouzelníků nebo za výjimečných okolností, ale také při
každodenním životě. Většinou
si skutečnost, že jsme klamáni
vlastníma očima, ani neuvědomujeme.
To vše lze zhlédnout v rámci
nové výstavy v Muzeu Litovel
jednoduchou a zábavnou formou, která je uzpůsobená dětem i dospělým.
hoš
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Předporodní kurzy
v Nemocnici Šternberk

Podniky Litovelska

Spolu s novým školním rokem odstartovala v Nemocnici
Šternberk i další série kurzů
předporodní přípravy, které
jsou určeny nastávajícím maminkám od 12. týdne těhotenství. Čekají je zkušené porodní
asistentky s lekcemi cvičení i teorií zaměřenou na úlevové polohy, správné dýchání či kojení.
Kurzy předporodní přípravy
probíhají v Nemocnici Šternberk druhým rokem, a to aktuálně v podobě kurzu o osmi
devadesátiminutových lekcích,
z nichž vždy polovinu času tvoří cvičení a polovinu diskuze na
vybrané téma.
„Cvičení je pro maminky v těhotenství nesmírně důležité,
jednak pro udržení dobré kondice, ale také pro uvolnění vybraných partií, což může usnadnit a zpříjemnit porod. Společně
s teoretickými informacemi
ohledně dýchání, úlevových poloh či péče o novorozence je pak
celý proces porodu a šestinedělí
pro absolventky kurzu daleko
příjemnější a celá snaha maximálně efektivní, což oceníme
i my, zdravotníci,“ říká Bc. Olga
Havelková, porodní asistentka
a vedoucí kurzu předporodní
přípravy v Nemocnici Šternberk.
Tematickou náplní osmi lekcí kurzu je příprava na porod,
porodní plány, porod samotný,
úlevové polohy a pomůcky při
porodu, nácvik tlačení, poporodní bonding, kojení, období
šestinedělí, péče o novorozence,
ale také šátkování nebo masáž
při porodu. Součástí kurzu je
navíc také prohlídka porodního
sálu a oddělení šestinedělí.
„Díky prohlídce později maminky při porodu přicházejí do
známého prostředí, takže odpadá strach a stres z neznáma, což
u mnohých opět výrazně přispívá k příjemnějšímu porodu,“
dodává Bc. Olga Havelková.
Zájemkyně o kurzy předporodní přípravy si mohou za zvýhodněnou cenu 1 000 korun
zakoupit celý kurz, nebo přijít
pouze jednorázově na vybranou
lekci za 200 korun – pokud to
umožňuje kapacita kurzu, která
je omezena na šest osob.
K účasti na lekcích i kurzu je
potřebná předchozí rezervace,
a to na telefonním čísle 587 800
290 nebo mailové adrese poras.
olali@gmail.com.
Nejbližší série kurzů bude odstartována ve středu 9. listopadu.
Radka Miloševská

LITOLAB
Do revoluce působil ve městě Agrochemický podnik Litovel (nyní MJM),
jehož součástí byla i laboratoř věnující se zemědělské analytice. Když
měla být v roce 1993 zrušena, rozhodli se RNDr. Pavel Kuba a Josef Milčický osamostatnit a založili Litolab.
V letech 1998–2000 zrekonstruovali
objekt bývalého vepřína v Chudobíně, kam se laboratoř z Litovle přestěhovala. Od r. 2000 se po akreditaci
věnuje kromě zemědělské analytiky
i rozborům vod. Vedle laboratorních rozborů vody, zeminy, krmiv a rostlin se Litolab zabývá obchodem
s laboratorním sklem, přístroji a chemikáliemi. Celkem má 24 zaměstnanců. Pracuje pro zákazníky z celé
Moravy i východních Čech.

Rozhovor s RNDr. Pavlem Kubou, jednatelem společnosti
Litolab, začal u vody (kvůli
zářijovému suchu jsme místo
vody ze studny pili vodu z obchodu), pokračoval povídáním
o rozborech vody a nakonec
byl inspirací pro vznik celého
tématu měsíce, jímž je právě
pitná voda. Proto je první část
našeho povídání věnována jí.
Jak je kontrolována voda, kterou si pouštíme z kohoutku?
Všichni provozovatelé veřejných vodovodů jsou na základě
zákona o veřejném zdraví povinni kontrolovat kvalitu dodané vody. Rozsah analýz závisí
na tom, kolik zásobují obyvatel
a jaké množství vody dodávají.
Vy tyto analýzy provádíte mj.
i pro VHS Čerlinka. Jak často?
Provádíme 13 krátkých rozborů ročně a k tomu čtyři dlouhé.
Při nich se zkoumá i přítomnost
toxických a pesticidních látek,
obsah kovů, případně kontaminantů.
Zatímco při krátkých rozborech?
V nich jsou zahrnuty základní mikrobiologické ukazatele
(přítomnost bakterií...), fyzikálně-chemické ukazatele (obsah
dusičnanů, dusitanů, amonných
iontů...), zkoumáme vodu i senzoricky (pach, chuť). A vždycky
se stanovuje ještě obsah volného
chloru, protože většina vodovodů je zdravotně zabezpečena
právě chlorem.
Kolik chloru ve vodě je?
Množství není velké. Vyhláška
udává 0,3 mg/l pro pitnou vodu.
Vody z podzemních zdrojů, jako
je u nás, mají většinou 0,1 mg/l.

Hovoříme o vodě z veřejného
vodovodu. Řada lidí má ale
svou studnu.
Kvalita vody ve studních je bohužel často velice špatná. Všude.
Je to dáno zemědělskou výrobou,
kde se ve velké míře používala
dusíkatá hnojiva a dusičnany
prosákly do vody. Taky dochází
k prosakování fekálií ze starých
žump nebo staré kanalizace.
Někdo si přijde nechat udělat
rozbor a pak studnu vyčistí,
dezinfikuje, zabrání průsaku.
Někteří lidé to nekontrolují. Pijí
tu vodu celý život a to je pro ně
rozhodující.
Kdybych si chtěla nechat udělat
rozbor, můžu vám prostě poslat vzorek poštou?
Záleží na tom, co je to za vzorek.
Třeba půda se dá usušit a poslat.
Pokud jde o vodu, je třeba přijet
si k nám pro vzorkovnice a odebrat ji, nebo, pokud příliš nespěcháte, odebereme vzorek sami.
Jak dlouho musím na rozbor
pitné vody čekat?
Standardně to trvá týden. To
proto, že inkubační doba některých bakterií je třeba 4 dny, takže
čekáme, jestli vyrostou, nebo ne.
Zkoumáte i jinou než pitnou
vodu?
Provozovatelé skládek mají povinnost sledovat podzemní vodu
kolem těchto lokalit, aby se zjistilo, jestli jejich činností nedochází ke kontaminaci. Potom
se sleduje kvalita vypouštěných
vod z čistíren odpadních vod.
Povrchové vody neděláme, to si
kontroluje spíš Pomoraví, které
má svoje laboratoře.
Spektrum vaší činnosti je ale
širší. Pokročme od vod dál.

I nadále děláme rozbory půd
na jejich zásobenost živinami
a rozbory krmiv, siláže a senáže,
aby si zemědělci ověřili, v jaké
kvalitě je vyrobili. Pro zemědělce
sledujeme taky výživný stav rostlin v průběhu vegetace, aby na
základě obsahu zjištěných živin
mohli optimálně dohnojovat.
Řada rozborů se musí dělat ve
spojitosti s legislativou věnující
se životnímu prostředí. Co se
sleduje v tomto případě?
Kontrolujeme kaly z čistíren
odpadních vod před vývozem,
kvalitu surovin na kompost i výsledného kompostu z kompostáren. Odpady, které se vyvážejí na
skládku a můžou obsahovat jen
určité množství cizorodých látek. Sledujeme kvalitu sedimentů, které se vytěží při čištění vodních toků a nádrží. Podle toho,
jestli splňují limity dané vyhláškou, se použijí někde jinde, nebo
se skládkují. Taky děláme rozbory výkopových zemin, když se
budují třeba dálnice. Zemina se
má použít jinde, a tak zkoumáme obsah cizorodých látek, jestli
tu krajinu nepoškodí.
Objevuje se ve vzorcích vod a
půd něco nového, nebo tam naopak chybí něco, co dřív bývalo?
To, co sledujeme pravidelně,
je stabilní. Ke změnám dochází třeba tehdy, když legislativa
rozhodne, že se budou dělat jiné
pesticidy. Může se stát, že se některý v nějaké míře objeví.
V sedimentech se někdy stane,
že se najdou např. polyaromáty.
Je to ale záležitost dlouhodobé
činnosti v okolí místa, kde se
těží. Sediment má velice dlouhou paměť. Stačí, když se kolem
rybníka opravuje asfaltka, zaprší
a splach se v sedimentu uloží. hk
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Ze společnosti
Přišli na svět
5. 3.
12. 3.
3. 5.
7. 5.
11. 5.
16. 5.
17. 5.
19. 5.
30. 5.
7. 6.
9. 6.
21. 6.
22. 6.
25. 6.
27. 6.
8. 7.
9. 7.
10. 7.

Jan Válek z Litovle
Dominika Popelková z Litovle
Michal Papoušek z Litovle
Nikolas Mirga z Litovle
Michael Vydržel ze Tří Dvorů
Jan Lhoták z Litovle
Tobiáš Blümel z Litovle
Martin Vašíček z Litovle
Samuel Debnár z Litovle
Jakub Vykydal z Litovle
Eduard Dluhoš z Litovle
Michal Valouch z Litovle
Robin Lipovský z Březového
Mia Bartošková z Chořelic
Štěpán Podhradský z Nasobůrek
Johana Křupková z Litovle
Tereza Oláhová z Litovle
Dominik Mejzeš z Litovle

Byli oddáni
2. 9. Vendula Pohlídalová z Březového
a Robert Tomášek z Březového
3. 9. Pavla Zapletalová z Velké Bystřice
a Vladimír Hlaváček z Velké Bystřice
9. 9. Kateřina Gábová z Lutína
a Michal Korenný z Lutína
17. 9. Klára Kupková z Prahy
a Jaroslav Vrána z Prahy

Odešli
23. 8. Marie Přidalová z Choliny (91 let)
31. 8. Eva Hyánková z Litovle (86 let)
9. 9. Mária Nazarejová z Červenky (81 let)
15. 9. Miroslav Štýbnar z Unčovic (56 let)
18. 9. Vlasta Skyvová z Červenky (88 let)
19. 9. Věra Březinová z Litovle (66 let)
19. 9. Marie Šiková z Litovle (87 let)
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Litovel, Hrandop a Misericordia.

Inzerce
Psychologické poradenství Litovel
PhDr. Šárka Kýrová
Vítězná 104, Litovel (prostory kadeřnictví u Svatojánu)
tel. 799 511 897, www.psycholog-litovel.cz
Poradenství v oblasti vztahové, osobnostní...
Je nutné objednat se předem!
Nabízíme prodej palivového dříví, 100% dub.
Cena 450 Kč/prms. Prodejní místo: Carman a. s.,
U Pily 948, Uničov (expedice). Tel. 731 492 281
Muzejní společnost Litovelska pořádá komentovanou vycházku po chudobínském
hřbitově, kterou povede Ing. Radovan Urválek.
Sejdeme se v neděli 16. října ve 13.45 hodin
u vstupní brány chudobínského hřbitova.

Zhodnocení letní sezóny v Litovli
Podzim nám zaklepal na
dveře, ale zkusme se vrátit
na chvíli zpět do léta a podívat se na letní turistickou
sezónu.
Počasí bohužel nepřálo koupání tak jako vloni. Letos
dalo možnost návštěvám
oblíbených památek a také
cyklovýletům na kole.

Co se dělo o prázdninách

V první prázdninový víkend
turistické informační centrum pořádalo autobusový
zájezd do chudobínských
kostelů, kde na téměř 40
účastníků čekaly komentované prohlídky všech tří
kostelů. Během léta dále
připravilo osm komentovaných okruhů s průvodcem,
panem M. Pinkavou, a průměrně v počtu 15 osob vyráželi prozkoumávat více či
méně známé trasy pohodovým terénem Mikroregionu
Litovelsko.
Pro pěší návštěvníky byl každou prázdninovou středu
připraven hodinový komentovaný prohlídkový okruh
Litovlí s paní Elgnerovou,
při kterém turisté viděli naše
nejvýznamnější památky.
Zájemci o naši 65 m vysokou
radniční věž ji měli možnost
navštívit denně v každou
celou hodinu mezi 10. a 17.
hodinou. Této možnosti tak
využilo jen od června do

srpna na 900 turistů. Podle
loňského roku můžeme říci,
že radniční věž se těší stále
větší oblibě. A jak bude radniční věž otevřená do konce
roku? Od pondělí do soboty.
Časy prohlídek budou vždy
v 10, 13 a 14.30 hodin. Pro
skupiny je možné rezervovat
i jiný termín dle předchozí domluvy v informačním
centru (585 153 221). Jsou
také připraveny vánoční
prohlídky, o kterých vás budeme informovat v dalších
číslech LN.
V průběhu léta jste měli
možnost navštívit výstavní
prostory TIC a zhlédnout
tak například interaktivní
výstavu ze světa vědy a techniky – Exponáty z IQ Landia, nebo také vidět sbírku
turistických známek z celé
České republiky. V současné době je k vidění výstava
Historické cukrárny, která
vás zavede zpět do minulosti. Je to výstava o vývoji cukrářského řemesla, sladkostí
a historii cukráren v Českých zemích. Přístupná je až
do 4. listopadu od pondělí
do pátku od 9 do 17 hodin,
v sobotu od 9 do 15 hodin
(od 12 do 12.30 je polední
přestávka).

Služby návštěvníkům TIC

Návštěvníci
infocentra
si mohou vybrat ze širo-

ké nabídky propagačních
materiálů a map, zakoupit
suvenýry, publikace, regionální produkty (produkty
z třídvorské sýrárny Orrero
– Gran Moravia, bronzové šperky J. Tomance, dřevěné šperky M. Tomance,
keramiku M. Hlavinkové,
suvenýry z Pivovaru Litovel a další) a také zakoupit
vstupenky Městského klubu
Litovel, sítě Ticketstream
a Moravského divadla Olomouc. Dále mají možnost
využít veřejný internet, kopírovací služby, úschovu kol
a zavazadel.

Kdo byl v Litovli

Během léta (od června do
srpna) nás navštívil přibližně stejný počet návštěvníků
jako v loňském roce, a to
více než 6 100. Nejvzdálenější turisté byli z Japonska,
Singapuru, USA, další ze
Švédska, Španělska, Velké
Británie, Ruska nebo Francie. A samozřejmě nejpočetnější skupiny byli naši
sousedé z Polska, Slovenska,
Rakouska a Německa.

Otvírací doba TIC

Otevírací doba „Íčka“ bude
od října do května od pondělí do pátku od 9 do 17
hodin, v sobotu od 9 do 15
hodin (12–12.30 polední
přestávka).
TIC

Kniha o litovelské házené je stále k mání v knihkupectví, TIC i muzeu
Kniha autorů Milana Beni,
Karla Zmunda a Radovana
Šimka přináší pohled na bohatou a nádhernou historii
házené v Litovli. Vznikla r.
2014 při příležitosti 80 let
od založení prvního házenkářského oddílu v Litovli.
Chronologicky mapuje jednotlivá období této krásné
hry v Hanáckých Benátkách. Základním pramenem
pro její vznik byly bohaté,
unikátní a neocenitelné kroniky oddílu házené Tatranu.
Ty jsou však vedeny až od
2. poloviny 50. let, kdy byla
česká házená v našem městě
již v plném rozkvětu. Z dalších písemných pramenů i
svědectví pamětníků se autoři pokusili přiblížit také první dvě dekády, kdy se házená
v Litovli zrodila a rozvíjela
v Sokole a v reálném gymná-

ziu. Ač pramenů a svědectví
nebylo mnoho, podařilo se,
až na několik bílých míst,
nastínit téměř zapomenuté počátky házené v Litovli,
této ryze české národní hry,
na kterou od 60. let navazuje
neméně bohatá činnost v házené mezinárodní.
Kniha je obohacena o množství archivních fotografií,
užitečných a zajímavých informací a také autentických
vzpomínek, historek a příběhů lidí, kteří byli a jsou přímými účastníky házenkářského dění s Litovlí spjatého.
Kromě
chronologického
přehledu házenkářské činnosti v dalších částech knihy
naleznete přehledy umístění
a nejlepších střelců družstva
mužů, všechny účastníky
a vítěze turnaje O pohár
města Litovle, připomenutí

jmen a činnosti nejvýznamnějších členů oddílu házené
a přehled vývoje a budování
našich házenkářských hřišť.
Tato publikace by neměla
chybět v knihovničce mnoha domácností, jejíž členové, často z několika generací,
tvořili a tvoří házenkářskou
historii v Litovli.
rš
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Válečné hroby připomínají padlé sousedy
Připomínka padlých

Téměř v každé obci, i v té
nejmenší, jsou válečné hroby. Ještě před deseti lety se
jim věnovala jen malá pozornost. Teď se stávají často
dominantou obce.
O čem je řeč? O památnících, které připomínají
padlé vojáky z první světové války. Nejsou to hroby
v pravém slova smyslu.
Muži, kteří mají na pomníku jméno, padli někde daleko od domova a jejich pravé
hroby jsou tam, v daleké
cizině. Do svých obcí se nevrátili. Jejich blízkým chybělo místo, kde by je mohli
oplakávat, zapálit svíčku.
Po roce 1918, až skončila válka, vznikaly v obcích
sbírky, často z iniciativy
sokolů, za účelem postavení důstojného společného

Pomník na Července.

památníku. Většinou uprostřed návsi nebo náměstí
byl padlým hrdinům postaven společný válečný hrob.
Podle finančních možností
byly postaveny majestátní
pomníky zdobené sochami
vojáků, plačících žen a dětí,
orly, lvy, opatřeny nápisy
i verši. Jinde vznikly skromné mohyly nebo jen kamenné desky.
Na všech památnících jsou
jména padlých. Ne všude je
datum, kdy padli. Často je
uveden věk nebo rok, kdy se
narodili. Někde je uvedeno,
na kterém bojišti zemřeli.
A fotografie. Ty jsou na
mnoha pomnících. Sotva
dospělí muži nebo tátové od
dětí. Jaké měli plány a sny?

Evidence válečných hrobů

V roce 2004 vydalo Ministerstvo obrany zákon
o
válečných
hrobech,
v němž ukládá všem obcím péči o tyto památníky,
a obcím s rozšířenou působností, tedy i Litovli, evidenci
všech válečných hrobů včetně evidence osob na památnících uvedených. Všech
52 památníků a pamětních
desek na Litovelsku bylo postupně vyhledáno a zdokumentováno a byly vytvořeny
seznamy padlých vojáků.
Ty byly předány na portál
ministerstva obrany a v současnosti lze na www.valecnehroby.army.cz vyhledat
inzerce

Rodopis (18)
Posledně jsem se od Tebe, Iv, dozvěděla, že kromě
matrik můžu informace o svých předcích hledat
v gruntovních knihách. Našla jsem zápis z roku
1674 o tom, jak Matěj Coufal koupil od Jiřího Krejčího grunt ve Lhotě. Zásadní informace jsou zmíněné v záhlaví několikastránkového zápisu. Co je dál?

Pomník v Senici na Hané.
informace o památnících
v ČR i v zahraničí. A taky
o samotných padlých.
Evidence padlých, kteří jsou
uvedení na památnících,
je využita i v Armádním
muzeu v Praze na Žižkově.
Vstup do velmi zajímavého
muzea je překvapivě zdarma.

Současnost

Obce nyní vracejí válečným
hrobům původní lesk a ty se
stávají opravdovou dominantou. Každý z nich stojí
za prohlédnutí, přečtení textu a zamyšlení se nad osudem padlých, pro které byl
pomník vystavěn. Postupně
budeme psát o některých
z nich, o těch, které navíc
skrývají zajímavý příběh.
Eva Vaňková

Na několika řádcích se uvádí majitel panství
a rychtář. Na tomto místě se většinou rozepisuje, které louky a pole ke gruntu patří. V Tvém
případě je zde uvedena formule „se všemi rolemi
a loukami jak od starodávna“ a konkrétně je vše
rozepsáno až na konci zápisu jako Příslušenství.
Následuje vyčíslení sumy, za kterou se grunt prodává. Kupec skládal tzv. závdavek, tj. část kupní
ceny. Dále se dovídáme jednotlivé podíly, které
na gruntu váznou. Mohli je mít potomci předchozího majitele. Nejstarší z nich kupující splácel
přednostně podle určených částek a termínů.
Tvůj zápis je krásný příklad s uvedenými rodinnými vazbami. Dovídáš se, že Matěj byl synem již zesnulého otce Jana a jeho ženy Kateřiny a měl čtyři
sourozence, jimž patřil určitý podíl z dědictví po
otci. Na konci jsou rozepsané podíly mezi tzv. Nápadníky, tedy osobami, které měly nárok na podíl
na gruntu, a poslední jsou rozpisy tzv. Pokládání
peněz čili splátky v daných termínech.
Následující zápis vypovídá o tom, že grunt po Matějovi dědí, resp. od něj odkupuje jeho syn Václav,
což ale není Tvůj přímý předek. Zápis si přece jen
přečteme, protože Václav vyplácí své sourozence
a ty se zde dozvíš jejich jména, případně v jaké
vsi bydlí. V Tvém případě je to Ondřej, který je
podle zápisu v roce 1730 v Rozvadovicích.
Vidím, Iv, že údaje z gruntovnic můžou často objasnit to, co se nedozvím v matrikách. Třeba jsem
až doteď nevěděla, která ze dvou žen Matějova
otce Jana byla jeho matka, protože jsem nenašla
zápis o jeho narození. Pro jaké období nám ale
gruntovnice můžou být zdrojem?
Zavádění gruntovních knih nebylo jednotné.
Někde byly vedené od 16. století, jinde daleko
později. I systém zápisů se liší. Někde jsou zápisy vedené chronologicky, tak jak ke kupu gruntů
došlo, jinde byl zaveden tzv. vložkový systém –
pro jeden grunt vymezena jedna část knihy. Liší
se i názvy. Za gruntovní knihu se považují registra, registra purkrechtní, kniha smluv kupních,
kniha smluv a narovnání či kniha hlavní apod.
Tyto typy knih byly vedeny do r. 1850, kdy došlo
ke vzniku nových krajů a politických a soudních
okresů. Agendu pozemkových knih převzal
okresní soud. R. 1871 byl vydán knihovní zákon,
který upravoval zakládání nových pozemkových
knih jako dokladu o vlastnictví. Komunistický režim kontinuitu zápisů o vlastnictví přerušil. Informace o nemovitostech ve 20. století musíš hledat
na katastrálním úřadě, který vznikl r. 1993.
Helena Kaštilová & Ivana Kubíčková
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Stalo se v Litovli
 Roku 1566 byl v kostele sv. Marka ustanoven protestantský kazatel Jiří a Litovel
se tak stala střediskem protestantismu. Tato
změna byla následkem skutečnosti, že po smrti
Jana Jetřicha Černohorského (roku 1561) zdědil Litovel jeho bratranec Albrecht Černohorský
z Boskovic, pod jehož vládou se měšťané přikláněli
k učení Martina Luthera. V důsledku těchto změn
se protestanti z Olomouce stěhovali do Litovle
a katolíci naopak. Některé litovelské poddanské
obce jako Chořelice, Nasobůrky, Víska i Olomoucké předměstí ale zůstaly katolické a připojily se
k cholinské faře. Po rekatolizaci roku 1661 začaly dlouhé spory mezi litovelským a cholinským
farářem o návrat obcí k litovelské faře. Šlo především o odvádění desátků. Spory ukončila až
r. 1667 biskupská konzistoř ve prospěch Litovle.
 20. 10. 1851 se narodil první český starosta
Litovle Vácslav Socha.
V roce 1881 přišel do Litovle, kde se stal účetním
cukrovaru, později jeho
ředitelem. Od počátku se
věnoval veřejné činnosti,
byl jednatelem Měšťanské besedy, kde založil
pěvecký odbor. Roku 1882 se přičinil o zřízení
české matiční školy v Litovli, stal se starostou
místního odboru Matice školské a tuto funkci
zastával ještě roku 1931 v 80 letech. Největších
zásluh si získal jako člen národní „šestky“ v boji
o českou Litovel v roce 1899. Pro tyto zásluhy
byl zvolen prvním českým starostou města. Jeho
péčí byl postaven Útulek pro české děti, založil
řadu nadací. Vácslav Socha zemřel 8. prosince
1937 ve věku 86 let.
 31. 10. 1916 zemřel v 65 letech František
Schenk, rodák šumvaldský. Roku 1878 založil na
Olomouckém předměstí nejstarší český obchod
v Litovli, koloniál a železářství. Tento obchod
znamenal průlom do německé Litovle. Schenk
patřil k předním osobnostem města, řadu let
byl členem městské rady. Roku 1909 závod v Palackého ulici převzal syn Antonín, po válce až do
znárodnění zeť Rudolf Piwowar. Od 13. 12. 1949
zde byl pod vedením pana Krejčího největší litovelský Kovomat, který se postupně rozšiřoval až
do dnešní podoby.
 Počátkem října 1956 se jedna ze dvou mateřských škol, které v té době v Litovli sídlily,
přestěhovala z budovy gymnázia do nově adaptované budovy v Kollárově ulici (znárodněná vila
advokáta Kousalíka). Měla 60 dětí a ředitelkou
byla jmenována vzorná učitelka Anděla Šenkýřová, která přišla z Vidnavy. Druhá a zároveň nejstarší školka, která po 2. světové válce ve městě
byla, působila na Starém městě (nyní DDM).
Třetí školka ve městě byla otevřena 10. 12. 1956
v budově zvláštní školy (v ulici Palackého). Ředitelkou se stala Ludmila Hanková.
Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
Na sklonku léta jsme se věnovali především
tělesnému pohybu, a to na dvou cyklovýletech – 17. 8. na Úsov a 8. 9. směr Horka
nad Moravou, Příkazy (vždy 15 cyklistů).
V pátek 9. 9. jsme tvořili většinu z účastníků setkání s europoslancem Mgr. Tomášem
Zdechovským na povídání o Evropské unii,
které se odehrálo na koupališti, a byli aktivními účastníky diskuze, soutěží a posléze
i koupání. Ve čtvrtek 15. 9. jsme v Malém
sále Záložny představovali celé plénum besedy se starostou města Ing. Zdeňkem Potužákem o aktuálních problémech Litovle
a využili příležitosti k řadě dotazů o městě
i některých konkrétních záležitostech chodu našeho klubu (organizátorem akce byl
Městský klub). Dobrá iniciativa!
O víkendu jsme zde měli vzácnou návštěvu
z partnerského města Revúca – osmičlennou
delegaci JDS Revúca vedenou předsedkyní
výboru paní Olgou Kuchtovou a místopředsedou Ing. Igorem Hockem. Připravili jsme
pro ně bohatý program. Hned v pátek jsme
navštívili obřadní síň radnice, provedli je
historickým centrem i parkem a na večerní
setkání v klubovně přišel i starosta města.
V sobotu jsme prošli výstavku o historických
cukrárnách v TIC, v muzeu si vychutnali
kávu v prostoru výstavy Káva, jak ji známe
i neznáme, prošli stálou expozicí řemesel
a ta z nejpovolanějších, Mgr. Zdenka Frištenská, provedla hosty po dvou nových
expozicích – Gustav Frištenský a Od mechanického hracího strojku po moderní gramofon. Hosty zaujala i možnost vyzkoušet
si sílu paží či poslechnout si záznam zvuku
některého z historických přístrojů. Před
odjezdem zhlédli ve Výstavní síni MK obrázky a koláže Petry Jovanovské. Odpoledne bylo bohaté na zážitky, ale bohužel také
na déšť. Na Bouzově to ještě šlo, nakonec
v hradu neprší (zajímavé artefakty a poutavý
výklad průvodkyně!), ale v Javoříčku lilo jako
z konve. Položili jsme kytice k památníku
obětí, pár minut v tichu postáli a honem do
autobusu. Po večeři na Záložně se ještě posedělo v klubovně, předaly se dárky, a protože

byl v delegaci hostů i šikovný harmonikář
Eda, zpívalo se, povídalo, vzpomínalo. Hosty zaujala naše prezentace na DVD a kronikářka klubu, paní Faltusová, vzbudila jejich
velký zájem pečlivě vedenými kronikami
z naší dosavadní činnosti. V neděli už nezbylo než se loučit, slíbit si přeposlání fotografií a dohodnout termín reciproční návštěvy
členů naší samosprávy na podzim 2017.
Poděkovat je třeba obětavým členům vedení
klubu i všem pomocnicím za bezproblémové
zajištění této milé návštěvy. Dík patří i těm,
kdo poskytli dárky pro hosty – městu Litovel,
Pivovaru Litovel a Mikroregionu Litovelsko.
V říjnu je spousta akcí, některé jsme již avizovali a jsou plně obsazeny (6. 10. autobusový zájezd do Velkých Losin, odjezd v 7.30
z AN; 13. 10. exkurze ve vápence pana Vitoula, odjezd v 8.30 z AN).
K Mezinárodnímu dni seniorů je připraven
na sobotu 22. 10. večer se slováckou krojovanou dechovou hudbou Vlčnovjanka
s možností tance, v 19 hodin ve Velkém sále
Záložny (vstupné je jen dobrovolné).
Na středu 26. 10. se připravuje pěší výšlap
na trase Bílsko – Senice na Hané. Trasa je
dlouhá kolem 10 kilometrů, terén nenáročný, mírně zvlněný. Sraz je v 9.10 hodin na
autobusovém nádraží (na zastávce na Konici
přes Bílsko).
Ve čtvrtek 27. 10. na schůzce seniorů v klubovně dojde k soutěži družstev ve hře Člověče, nezlob se! o hodnotné ceny. Přijďte si
popovídat i zkusit sílu svých nervů.
Přejeme příjemné dny počínajícího podzimu a těšíme se na vaši účast na připravovaných akcích.
jh

Setkání spolužáků z Jungmanky po šedesáti pěti letech

Osmnácté setkání spolužáků po 65 letech od ukončení školní docházky na základní škole
Jungmannova se konalo 17. září v prostorách restaurace Za Školou. Žáci též oslavili své 80.
narozeniny. Zúčastnilo se 31 spolužáků. Hudbou k poslechu a tanci nám naše setkání zpříjemnil pan Milánek Kvapil z Vilémova.
J. Č.
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Knihy na tento měsíc		

novinky v litovelské knihovně

Jáchymovští démoni / Vlastimil Vondruška
Řvi potichu, brácho / Ivona Březinová
Jáchymovští démoni

Velkou oblibu mají u čtenářů knihy historika Vlastimila Vondrušky. Oblíbenou
řadu historických detektivek
Letopisy královské komory
rozšiřuje titul Jáchymovští
démoni.
Mladý rytíř Jiří Adam
z Dobronína se stane písařem Královské komory a jeho úkolem je dohlížet na pořádek
v Údolí svatého Jáchyma, kde se podařilo
nalézt stříbro. Do nové osady se stahují horníci z druhé strany hor a s nimi přicházejí
lidé, kteří tu hledají obživu, někteří ovšem
ne vždy čestnou. Krátce po příjezdu mladého Jiřího Adama dojde k vraždě šenkýře
Margolda...
Díla V. Vondrušky jsou v litovelské knihov-

ně zastoupena 68 tituly – naučnými publikacemi zejména o české historii, historickými
romány a detektivkami.

Řvi potichu, brácho

Do světa autistů zavede děti
příběh Ivony Březinové.
Jeremiáš je jiný. Žije ve světě, který má svá přísná pravidla, ve světě, kde každý
den v týdnu má jinou barvu a kde jsou krajíce chleba kulaté. Se světem, v němž žije maminka
se sestrou, si příliš nerozumí, nevyzná se
v něm. Ale nevadí mu to, má přece ten svůj.
Ostatním sice občas připraví horkou chvilku, ale ani milující maminka, ani dvouvaječné dvojče na něj nedají dopustit.
lf

Kupte si pastelku „umění žít ve tmě“
Dne 12. října proběhne u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole celonárodní veřejná sbírka Bílá pastelka. Bílá pastelka připomíná bílou hůl, která není jen symbolem
slepoty, ale především důstojného života nevidomých. Bílá hůl zvyšuje bezpečnost nevidomých v dopravním provozu a pomáhá
zrakově postiženým s orientací v okolním
prostředí.

Tyfloservis pomáhá zrakově postiženým

Občané Litovle, stejně jako obyvatelé jiných
měst na celém území republiky, budou mít
příležitost koupit si bílou pastelku a podpořit služby pro zrakově postižené, které poskytuje obecně prospěšná společnost Tyfloservis a Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých ČR. Regionální střediska
obou organizací sídlí v Olomouci na ulici
I. P. Pavlova 69 (budova Jalta, tel: 585 428
111)). Bezplatné služby jsou dostupné všem,
kteří mají v dospělém věku vážné potíže
s viděním. Tyfloservis pomáhá těžce zrakově postiženým na cestě k samostatnosti již
25. rokem např. nácvikem orientace v prostoru, výukou Braillova bodového písma,
výukou psaní na klávesnici počítače, nácvikem podpisu a nácvikem jakýchkoli sebeobslužných dovedností. Výuka probíhá často
u klienta v domácím prostředí, bere do úvahy potřeby, možnosti a schopnosti zrakově
postiženého člověka. Častým důvodem návštěvy v Tyfloservisu je také výběr vhodné
optické pomůcky, která umožní opětovné
čtení, pokud brýle již nepomáhají.

Sbírka proběhne 12. října

Sbírka má mnohaletou tradici a dobré jméno. Dobrovolníci v tričkách s logem sbírky
budou nabízet veřejnosti ke koupi za 20 Kč

bílou pastelku (s bílou nebo i barevnou tuhou). Každá dvojice bude vybavena zapečetěnou kasičkou, jmenovkami s plnou mocí
a na požádání předloží osvědčení o konání
sbírky.
Výtěžek sbírky je každoročně pro tyto
neziskové organizace významným zdrojem prostředků. Podpoří celostátní projekty Sjednocené organizace nevidomých
a slabozrakých, např. výcvik vodicích psů,
odstraňování dopravních a orientačních bariér, vydávání časopisu pro nevidomé. Rovněž podpoří služby pro zrakově postižené
v Olomouci a okolí, např. sociálně právní
poradenství a volnočasové aktivity. V loňském roce studenti Gymnázia Jana Opletala
získali v Litovli výtěžek téměř 2 tisíce korun.
Organizátoři děkují všem dárcům i dobrovolníkům. Více informací na www.bilapastelka.cz, www.tyfloservis.cz, www.sons.cz
Michaela Ševčíková
inzerce

Litovelské ulice
REVOLUČNÍ
Název ulice je odvozen od slova revoluce
(z lat. revolvere – převracet). Výraz se užívá buď
pro lidové povstání, kdy o změnu politického
systému usiluje masa lidí, nebo pro rychlou
změnu státní moci provázenou zhroucením
státu. Ottův slovník naučný definuje revoluci
jako násilný převrat, který se děje v hotových
útvarech silami vnitřního rozkladu a rozlišuje
revoluci shora (státní převraty vycházející od
vládnoucích vrstev) a zdola (revoluce lidu).
V širším slova smyslu se o revoluci mluví všude
tam, kde nastaly náhlé změny, které vše „převrátily“ (např. průmyslová revoluce). V případě
města Litovle, kde ulice tento název dostala během komunistického režimu, můžeme hledat
spojení s revolucí v Rusku v roce 1917.
Ulice Revoluční se nachází v historickém jádru
města. Odbočuje z ulice Masarykovy směrem ke
kostelu sv. Marka.
Nejstarší názvy ulice známe již ze 16. století.
V té době se nazývala Soukenická (Tuchmachergasse) podle domu soukenického cechu
(dnešní knihovna) postaveného v rohu bývalých hradeb. Název Špitální (Spitalgasse) pochází z doby o něco pozdější, kdy se dům dostal
do majetku Lichtenštejnů a ti zde zřídili špitál
pro knížecí služebníky. V roce 1893 byl pro ulici
oficiálně zaveden název Lichtenštejnova. V roce
1918 byla ulice pojmenována na počest českých
legií a tento název se vrátil i po válce pouze
v pozměněné formě. Němci se, jako i v jiných
případech, za války vrátili k jednomu z původních názvů.
Současná zástavba činžovních domů v ulici
vznikla v 50. letech na místě tzv. Mekiskových
kasáren. Dodnes užívaný název dostala ulice
v roce 1963 v souvislosti s odstraňováním nevhodných pojmenovávání v souladu s režimem.
Název nebyl po pádu odstraněn, neboť ho lze
dát do souvislosti i s rokem 1989.
Proměny názvu: Tuchmachergasse, Spitalgasse  Lichtensteingasse (1893)  Lichtenštejnova (1900)  Českých legionářů (1918) 
Tuchmachergasse (1940)  Legionářská (1945)
 Revoluční (1963)
Ivana Kubíčková

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

Stará zástavba se zbourala v roce 1953. Nahradily ji
bytové domy (v popředí se staví první z nich).
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Výsledky rozboru pitné vody z vodovodu Čerlinka v Litovli
Kvalitu pitné vody ovlivňují anorganické i organické látky a rozpuštěné plyny,
které jsou v ní obsažené. Jejich obsah souvisí s geologickým složením hornin a
podloží, jimiž voda protéká. K úplnému posouzení kvality vody by bylo třeba stanovit asi 70 ukazatelů. Proto se v praxi provádí základní chemický a mikrobiologický rozbor, na jehož základě je možné posoudit vhodnost vody pro konzumaci.
BAKTERIE
 přítomnost ve vodě: 0 KTJ/100 ml X povolený limit: 0 KTJ/100 ml
 Přítomnost escherichie coli i enterokoků ve vodě by ukazovala na její fekální znečištění. Koliformní bakterie jsou obvykle neškodné, ukazují, zda byla
voda dostatečně dezinfikována.
AMONNÉ IONTY
 přítomnost ve vodě: pod mezí stanovitelnosti X povolený limit: 0,5 mg/l
 Mohou pocházet z dusíkatých hnojiv a splaškových vod, jsou proto indikátorem fekálního znečištění.
CELKOVÝ ORGANICKÝ UHLÍK (TOC)
 přítomnost ve vodě: pod mezí stanovitelnosti X povolený limit: 5 mg/l
 Vyšší hodnota by ukazovala na zvýšené množství organických látek ve vodě,
které mohou podporovat množení bakterií a snižovat účinnost dezinfekce.
DUSIČNANY
 přítomnost ve vodě: 13,3 mg/l X povolený limit: 50 mg/l
 Do vody se mohou dostat rozkladem dusíkatých organických látek nebo
z dusíkatých hnojiv. Ve vyšší koncentraci způsobují methemoglobinémii. Při
ní se v zažívacím traktu dusičnany mění na dusitany, které reagují s hemoglobinem v krvi. Vzniká methemoglobin, který není schopen přenášet potřebný kyslík do tkání. Riziko je především u kojenců do 3 měsíců, protože mají
odlišné složení hemoglobinu. Proto v pitné vodě pro kojence nesmí obsah
dusičnanů překročit 15 mg/l.
DUSITANY
 přítomnost ve vodě: pod mezí stanovitelnosti X povolený limit: 0,5 mg/l
 Jsou indikátorem fekálního znečištění. Riziko viz výše.
HOŘČÍK (Mg) a VÁPNÍK (Ca)
 přítomnost ve vodě: Mg 6,7 mg/l, Ca109,5 mg/l X doporučená hodnota:
Mg 20–30 mg/l, Ca 40–80 mg/l
 Jsou přirozenou součástí vod a ve vhodném množství jsou zdraví prospěšné.
Spolu tvoří tvrdost vody. Litovelská voda je tvrdá (3 mmol/l), což je vhodné
pro pití, ale méně vhodné pro vaření a praní kvůli usazování vodního kamene.
MANGAN
 přítomnost ve vodě: pod mezí stanovitelnosti X povolený limit: 0,05 mg/l
 Je zdravotně nezávadný. Ve zvýšeném množství může negativně ovlivňovat chuť. Materiály, které s ním přicházejí do styku, zbarvuje hnědě až šedě.
ŽELEZO
 přítomnost ve vodě: pod mezí stanovitelnosti X povolený limit: 0,2 mg/l
 Je přirozenou součástí podzemních vod. Ve vyšší koncentraci způsobuje zákal vody a vylučování železa při ohřevu. Materiály, s nimiž přichází do styku,
zbarvuje žlutě až hnědě.

Než se dostane do kohoutku
Vodohospodářská společnost
Čerlinka provozuje na Litovelsku 98 km vodovodního potrubí, jímž vedle Litovle a jejích
místních částí (kromě Savína)
dodává vodu i do Mladče, Sobáčova, Červenky, Pňovic, Haňovic, na Nové Zámky, do Žerotína, Strukova, Dětřichova
a Hnojic. Samotný zdroj vody
za litovelským cukrovarem, po
němž společnost nese jméno,
však vlastní VHS Olomouc.

Odkud přitéká

Olomoucká vodohospodářská
společnost získala prameniště
Čerlinka, z nějž je vodou zásobeno jak Litovelsko, tak část
Olomouce, při porevoluční
privatizaci. VHS Čerlinka proto vodu, která je již vyčerpaná
a nachlorovaná, odkupuje. Její
starostí je až následný rozvod
vody do všech domácností.
„Zkoušeli jsme vrtat a najít prameniště jinde. Ale dostat se na
vápenec, kde je tak kvalitní voda
jako na Čerlince, se zatím nikomu nepodařilo. Vždycky narazíme na břidlici. Takový přírodní
vývěr se jen tak nenajde,“ říká
prokuristka VHS Čerlinka Ing.
Helena Stoupová.
Z prameniště je voda přečerpána do vodojemu v Chudobíně. Vyvýšené místo za obcí je
vybráno záměrně, aby odsud
mohla voda gravitačně stékat
jedním potrubím na Olomouc,
druhým na Litovel.
Naše město není daleko, ale než
doteče do vzdálenějších míst,
putuje voda potrubím i několik dní. Když je třeba na tomto
potrubí něco spravit a vypustí
se z něj voda, tak se vzduch, který se přitom do potrubí dostal,
v Pňovicích odvzdušňuje až za
čtyři dny.

Čím protéká

Páteřní potrubí bývá obvykle
vyrobeno z ocele či tvárné litiny,

méně vytížené řady z levnějšího
polyetylenu. I ten však vydrží
desítky let. Přesto na potrubí
vznikají nejrůznější poruchy,
nejčastěji ve spojích, ale i přímo
na stěnách trubek, které jsou
vystaveny vibracím z dopravy či
podzemních prací. (Po budování kanalizace v Chudobíně muselo být instalováno nové potrubí v celé „Kozí uličce“.)
„Protože musíme vodu nakupovat, staráme se, aby nám jí
z potrubí unikalo co nejméně.
Kromě řešení zjevných poruch,
kdy se najednou někde objeví
louže, se intenzivně věnujeme vyhledávání poruch, které
nejsou vidět. Sledujeme noční
minima spotřeby vody, a pokud
někde hodně vzrostou, vyrazí
pracovníci na místo se speciálními hledacími přístroji, které
na vodovod nasadí a poruchu
většinou najdou,“ popisuje Helena Stoupová.
Rozhlas tak sice často hlásí, ve
které ulici zase kvůli opravě
nepoteče voda, ale oproti celorepublikovému průměru ztrát
vody v potrubí, který je 21 %,
jsou litovelské ztráty jen 12,8 %.
Také díky tomu je cena vodného
nižší než v okolních městech.
Tomu napomáhá i fakt, že VHS
Čerlinka není soukromou společností se zahraničním kapitálem, která potřebuje na vodě
vydělat, ale vlastní ji 11 obcí,
v nichž je vodovod provozován.

Jak moc jí vytéká

Pokud máte pocit, že máte příliš
velkou spotřebu vody, spočítejte
si ji. Jestliže výrazně přesahuje 35 m3 na osobu za rok, což
je směrné číslo spotřeby vody
v naší zemi, pak hledejte, kudy
nebo čím přičiněním vám uniká. V Litovli je ale spotřeba
nižší. A na vesnicích je to ještě
méně, protože v odovodu zde
pomáhají vlastní studny.
hk

pH
 hodnota pH vody: 7,4 X povolené rozmezí: 6,5–9,5
 Hodnota pH (0–14) označuje kyselost (nižší hodnoty) nebo zásaditost
(vyšší hodnoty) vodných roztoků. Ve středu škály je pH vody (tj. přibližně 7).
VODIVOST (KONDUKTIVITA)
 vodivost vody: 54,3 mS/m X povolený limit: 125 mS/m
 Vyjadřuje množství rozpuštěných minerálních látek ve vodě. Voda s vysokou konduktivitou poškozuje vodovodní potrubí i ohřívače vody.

Jestliže uslyšíte v hlášení městského rozhlasu „Vodohospodářská společnost Čerlinka
oznamuje občanům, že dnes ... nepoteče voda z důvodu opravy vodovodu,“ velmi pravděpodobně na označeném místě uvidíte takovýto obrázek. Záběr je z Žerotínovy ulice.
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Zdrojem pitné vody pro Litovelsko je prameniště Čerlinka, svatá voda
Vlastníkem prameniště Čerlinka
je Vodohospodářská společnost
Olomouc. Přímo ke zdroji litovelské vody jsme se tak dostali v rozhovoru s technickým náměstkem
Ing. Jiřím Kožušníčkem.
Litovelská voda je považována za
velmi kvalitní. Čím je to dáno?
Podzemní voda, kterou odebíráme
v prameništi Čerlinka, pochází v naprosté většině ze spodního kolektoru
devonských vápenců. Jde o vodu proudící v hloubkách více než 100 m pod
povrchem. Dešťová voda spadlá na
terén tedy prochází poměrně dlouhou
cestou a po celou tuto dobu je neustále
filtrována nejprve přes svrchní zeminy
a posléze v horninovém prostředí.
Nevýhodou značně rozpukaného
masivu vápenců je velmi rozsáhlé
ochranné pásmo, které je navíc rozděleno na řadu míst s větší propustností.
V případě, že by se v těchto místech
vyskytly znečišťující látky, mohlo by to
negativně a poměrně rychle ovlivnit
kvalitu podzemní vody.
Kolik je na prameništi Čerlinka
vrtů a kolik z nich se jich využívá?
Jak jsou staré?
V současné době je využíváno 6 studní
(vrtů), přičemž některé další jsou sledovány a bylo by možné je zapojit do
systému. Starší, ale stále využívané
studny pocházejí z r. 1955.
Jak hluboké vrty jsou?
Hloubka se velmi liší (od 5,5 do 150
metrů), přičemž nelze říci, že hlubší
znamená lepší. Nejvíce ze všeho záleží
na hydrogeologických podmínkách.
Je také zapotřebí rozlišovat, o jakou
podzemní vodu jde. V dotčené oblasti
se kromě již zmíněné devonské vody
nachází i kulmská a kvarterní zvodeň
(pozn. red. podzemní voda nahromaděná v horninovém prostředí mladším než
z prvohorního období devon).
Dělají se v okolí Čerlinky i nové vrty?
Nové vrty v okolí se realizují zejména
z důvodu doplnění monitorovací sítě.

Naopak staré nevyužívané vrty se snažíme likvidovat, jelikož potenciálně
představují riziko znečištění. Pravidelně již několik desetiletí sledujeme
a vyhodnocujeme kvalitu a úroveň
podzemní vody nejen v prameništi,
ale i v širokém okolí.
V poslední době se nejvíce nových vrtů
zrealizovalo v okolí Nasobůrek, kde se
objevil velký problém s nezajištěnou
skládkou nebezpečných látek. Za podpory z Operačního programu Životní
prostředí, města Litovle, Krajského
úřadu Olomouckého kraje a naší společnosti se dalšímu šíření znečistění
v podzemní vodě podařilo zabránit.
V tomto případě je třeba vyzdvihnout
zejména vstřícný přístup města Litovle, který se liší od jiných obecních
úřadů, kde sice výrazně menší, ale obdobné problémy evidujeme.
Z hlediska navýšení odebíraného
množství vody se žádné nové vrty
nepřipravují, jelikož je na nás činěn
dlouhodobý tlak ze Správy CHKO Litovelské Pomoraví, abychom odběry
vody (resp. povolené množství) výrazně snížili. Naše společnost se již řadu
let snaží Správu CHKO LP přesvědčit
řadou argumentů a měření, že vliv
odebírané vody na lužní ekosystém
je zanedbatelný a není tedy důvod
zásadně omezovat prameniště sloužící
pro veřejné zásobování.
Jak na tom jsme se zásobami pitné vody? A má něco vliv na vydatnost a kvalitu našeho zdroje (př.
sucha, znečištění krajiny atd.)?
Zásoby podzemní vody jsou poměrně
značné a v řádu jednotek roků lze „přežít“ i suchá období. Nicméně ani toto
prameniště není neomezené.
Celé ochranné pásmo vodního zdroje
se pravidelně monitoruje, vyhledávají se místa potenciálních problémů
a snažíme se o jejich nápravu. Ale
i zde platí, že ochrana pitné vody je věcí
náš všech. Pokud se nebudeme chovat
rozumně a slušně k našemu okolí, nemůžeme čekat, že budeme mít kvalitní potraviny a křišťálově čistou vodu.
Bohužel i v dnešní době jsme svědky

Areál prameniště Čerlinka s vodárenskými budovami.

vzniku černých skládek
v našich ochranných pásmech nebo neoprávněného
používání postřiků. Pokud
i vy o něčem takovém víte,
pošlete prosím nám nebo
odboru životního prostředí
o tom alespoň zprávu.
Litovelská voda se díky
své kvalitě nemusí upravovat. Co se s ní tedy
provádí předtím, než je
vpuštěna do vodovodní
sítě?
Na dobrou kvalitu vody má
největší vliv příznivá hydrogeologická skladba podloží
Pramenu na Čerlince se tradičně říká svatá voda.
a kontinuální sledování
Lidé si pro ni chodívali pro její léčivé účinky. A choochrany v dotčeném území.
dí i dnes. Za čtvrt hodiny, kterou jsem u pramene
Díky těmto předpokladům
strávila jednoho všedního dopoledne, si sem přijenepotřebuje surová podzemlo vodu načepovat pět lidí.
ní voda žádnou technologickou úpravu kromě hygienicMy máme na většině vodojemů inkého zabezpečení.
Jímaná voda z jednotlivých studní stalovaná filtrační zařízení proti vniku
a vrtů se v prameništi Čerlinka míchá prachu a pylů. K dokonalému stavu by
v akumulační nádrži, hygienicky za- ale bylo zapotřebí urychlit obnovu nábezpečí a poté čerpá do vodojemů. Od- vazných vodovodních sítí, což je protud je pak voda distribuována rozvod- blém nejenom technický, ale zejména
finanční.
nou sítí k jednotlivým odběratelům.
Druhotné kontaminaci nikdy ale stoMění se nějak způsob hygienické- procentně nezabráníme (chybějící
ho zabezpečení vody (např. nahra- zpětné klapky u domovních přípojek
a s tím spojená možnost nasátí znečišzení chlorizace jinou metodou)?
V současné době bohužel neexistuje těné vody, domovní rozvody propojelepší ověřený způsob, jak dosáhnout né s místní studnou, a to i přesto, že to
déle trvajícího hygienického zabez- zákon zakazuje, porucha či havárie na
pečení, než dávkovat chlor do potrubí. vodovodní síti).
Lze sice vyrobit čistou vodu bez bak- Na kvalitu vody u jednotlivých odběteriálního znečištění, ale problém je ratelů má vliv nejen dobrý provozní
zabránit druhotné kontaminaci v roz- stav celé rozvodné sítě a všech vodávodném systému. Dokladem toho jsou renských objektů, ale i stav domovního
i poslední potíže v Brně. (pozn. red. rozvodu. Jde sice o malé potrubí, ale
Zvýšený výskyt koliformních bakterií vzhledem k malým odběrům v něve vodovodním potrubí v polovině září, kterých větvích zde mnohdy dochází
kvůli kterému Brňané nemohli několik k mnohem delší stagnaci vody, a tím
i možnému zhoršení kvality. Setkádní vodu pít bez převaření.)
V minulém období byla v areálu kom- váme se např. stále ještě s potrubím
pletně zrekonstruována chlorovna, z olova či starým ocelovým nebo litivčetně všech rozvodů a zařízení. Nově novým potrubím, které bývá silně zazde byla instalována i kontinuální nesené korozními produkty, přívodním
vyhodnocovací zařízení, která sledují potrubím, které je vedeno v souběhu
množství nastavené dezinfekční látky. s teplou vodou nebo trubkami od topeTím bylo dosaženo mnohem vyvá- ní, čímž se voda nechtěně ohřívá.
ženějšího hlídání, abychom předešli Pokud tedy máme zájem na kvalitní
přechlorování, nebo naopak podkro- pitné vodě, můžeme všem doporučit
zajímat se i o stav vnitřních rozvodů
čení stanoveného limitu.
a používat vodu, která „proudí“. ZeHovořil jste o možnosti druhotné jména když se vrátíte z dovolené nebo
kontaminace, kvůli níž je třeba z víkendu, propláchněte si vnitřní rozhk
vodu chlorovat. Jak k ní může dojít? vody nebo párkrát spláchněte.
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3. 9.–31. 10., PO–PÁ 8–17, SO 9–12, 12.30–15 hodin, prostory TIC, vstupné dobrovolné
VÝSTAVA HISTORICKÉ CUKRÁRNY  Výstava o vývoji cukrářského řemesla, sladkostí a historii cukráren.
po 3. 10., 18 hodin, Mladečské jeskyně, vstupné v předprodeji 150 Kč, na
místě 200 Kč
KONCERT V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH JIŘÍ ERLEBACH  odjezd autobusu z náměstí v 17.15 hodin (zastávky: Palackého, Nasobůrky, Sobáčov – STOP).
6.–27. 10., PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13, SO 10–13 hodin, Výstavní
síň MK, vstupné dobrovolné
PAVEL ČUNDERLE: POHLED KOLEM SEBE  Výstava fotografií. Vernisáž
se koná ve středu 5. 10. v 17 hodin, úvodní slovo prof. J. Štreit.
pá 7. 10., 18 hodin, Velký sál Záložny v Litovli, vstupné: 80 Kč
I. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU PRO ZAČÁTEČNÍKY  Vstup pouze
ve společenském oblečení!
pá 7. 10., 19 hodin, Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč
TRIO AMADEUS  Karel Dohnal – klarinet, František Hlucháň – klarinet,
Peter Hlucháň – fagot. Koncert v rámci sezóny KPH.
út 11. 10., 19 hodin, Velký sál Záložny, vstupné: od 250 Kč, na místě + 50 Kč
ZAČÍNÁME KONČIT  Francouzská komedie, která výstižně vypráví o vztazích mezi muži a ženami, o plynutí času, strachu ze stárnutí a ošklivosti.
čt 13. 10., 19 hodin, Malý sál Záložny, vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě
130 Kč
KOPA STREJCŮ Z HANÉ A JEDEN STREJČEK Z PRAHY...  ... aneb verše, povídky, pověsti, balady, morytáty a písně v podání hanáckých autorů
i špičkového interpreta; Hudebně poetický pořad. Účinkují: Alfréd Strejček
(herec, moderátor a recitátor), kapela Střemkoš, prof. Milan Valenta, Ruda
Beran, Petr Linduška, dr. Pavel Svoboda, Miroslav Demel.
pá 14. 10., 10 hodin, Velký sál Záložny, vstupné: 40 Kč
ČERT VŠUDYBYL A PRINCEZNA ZLOBILKA  Veselá pohádka na motivy
českých klasických pohádek pro děti MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti.
čt 20. 10., 19 hodin, Velký sál Záložny, vstupné: v předpr. 250 Kč, na místě 300 Kč
MINIPÁRTY  Zábavná talk show, která je volným pokračováním televizního pořadu Všechnopárty Karla Šípa. Host pořadu: J. A. Náhlovský.
so 22. 10., 19 hodin, Velký sál Záložny, vstupné dobrovolné
VLČNOVJANKA  Slovácká krojovaná dechová hudba zahraje k poslechu
i k tanci. Dárek k mezinárodnímu dni seniorů.
út 25. 10., 18 hodin, Velký sál Záložny, vstupné: v předprodeji 100 Kč, na
místě 150 Kč
MOTANI: NEZKROCENÁ BRAZÍLIE  Velmi pestrá fotograficko-filmová
projekce Kateřiny a Miloše Motani napříč rozlehlou Brazílií.
čt 27. 10., 17 hodin, kaple sv. Jiří, vstupné dobrovolné
PODZIMNÍ KONCERT V KAPLI SV. JIŘÍ  Koncert žáků ZUŠ Litovel k výročí
republiky a udělování ocenění Osobnost Litovle.
PŘIPRAVUJEME:
1. 11. LACO DECZI A CELULA NEW YORK (jazzový koncert)
6. 11. KRYSÁCI (velká nedělní pohádka pro celou rodinu)
8. 11. CYRANO (muzikál Ondřeje Brzobohatého a Lubomíra Feldeka)
24. 11. VĚRA ŠPINAROVÁ (koncert oblíbené zpěvačky a AD Pavlík Band)
13. 12. VÁCLAV NECKÁŘ (vánoční koncert)
Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel
tel.: 585 150 499 nebo 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz

Kopa strécu z Hané
a jeden Strejček z Prahy
Je to už dávno, kdy parta studentů
Palackého univerzity spolu psala a hrála
divadlo. Od té doby se z nich stali doktoři, muziko a dramaterapeuti a dokonce
profesoři výše zmíněné alma mater. Píší
knihy, básně,
malují, hrají
divadlo a
svoje písně a
to bezmála
40 let.
A pořád se někde schází, aby
své výtvory předvedli podobně naladěným lidem – popř.
vtáhli „do kola“ i profesionální umělce.
V mohelnickém muzeu už
léta navštěvuje početné auditorium Adventní čtení. Jeho
hostem byl loni proslulý herec, moderátor a recitátor Alfréd Strejček, kterého sešlost
hanáckých autorů nadchla natolik, že je nejen prezentoval
ve svém rozhlasovém pořadu,
ale přislíbil účast v jejich dalších aktivitách i při prezentaci
jejich dílek.
Bylo pro mě proto velké pokušení zkusit podobný pořad uvést v Litovli. Kromě
vzácného pražského hosta
zde uvidíte a uslyšíte zakladatele tohoto volného sdružení Prof. PaedDr. Milana
Valentu, Ph.D., z Mohelnice
(vedoucího oddělení expresivních terapií, působícího na
několika evropských univerzitách, spisovatele, divadelníka,
malíře), dr. Pavla Svobodu
ze Šternberka (básníka, muzikoterapeuta a performera),
Rudu Berana z Jevíčka (ve-

doucího úřadu práce, básníka
a textaře), Miroslava Demela
z Mohelnice (učitele hudby na
ZUŠ, básníka a spisovatele).
„Domácí“ představuje knihkupec, básník, herec, vášnivý
pétanquista a sběratel čehokoliv Petr Linduška, jehož popsané aktivity a činnost v Hanácké ambasádě a sokolském
divadle netřeba představovat,
a také moje maličkost, i když
naše kapela Střemkoš hrdě
uvádí, že je ze Střemeníčka
a přilehlé Moravy. S Litovlí mě
však pojí kromě zubní praxe
už téměř 18 sezón v ochotnickém sokolském divadle, pár
rolí a režií i 3 vlastní hry.
V Litovli se budou zmínění
básníci prezentovat lehce lechtivými dílky coby „poetičtí
sprosťáci“, mezi nimiž se bude
osobnost seriozního umělce
Alfréda Strejčka vyjímat obzvlášť zajímavě. K vidění a slyšení bude vše 13. 10. v Malém
sále Záložny.
Michal Schmalz
PS: Na letošním autorském
adventním čtení v Mohelnici
vystoupí Jaroslav Dušek.

Jeden host Karla Šípa v Minipárty
Minipárty je nová zábavná talk
show, která je volným pokračováním úspěšného televizního pořadu Všechnopárty. Oba
pořady pojí to nejdůležitější,
osoba moderátora, komentátora
a baviče Karla Šípa. Do Litovle
dorazí se svým hostem Josefem
Aloisem Náhlovským.
Ve volném dialogu proberou
umělecké začátky této ikony
českého humoru, jeho zážitky ze
studentských let a spoustu dalšího. Moderátor slibuje, že rozhodně nebudou chybět otázky
na témata vskutku specifická, co
se nejen osoby Aloise Náhlovského týče. Těmi jsou sportovní aktivity i cesty do zahraničí,

opředené veselými historkami.
Improvizovaná show volně navazuje na styl televizního pořadu Všechnopárty. V rámci pořadu dostanou prostor i dotazy
diváků.
Minipárty se koná ve čtvrtek
20. října v 19 hodin ve Velkém
sále Záložny v Litovli.
MK
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Jaký je fotografův Pohled kolem sebe

Manželé Motani v Brazílii

Ve středu 5. října bude ve Výstavní síni MK zahájena výstava fotografií Pavla Čunderleho. Když se rozhlédne kolem
sebe fotograf, vidí to, co nám
se často nepoštěstí. Výhodou
však je, že to pro nás zachytí.
Jak jste se dostal k fotografování a jakému tématu se ve fotografii věnujete?
K fotografování jsem se dostal
velmi brzy, už na základní škole
v Bruntále. Můj otec fotografoval, taky jsem se díval, když dělal fotografie, takže jsem k tomu
měl blízko.
Začal jsem fotit už ve škole,
ale fotil jsem i po městě věci,
které mě zaujaly. Z historických fotek, které jsem nafotil
v letech 1960–1962, vznikla
výstava Postřehy, která byla
v bruntálském divadle.
Vážněji jsem ale začal fotit až
po vojně. Z počátku jen rodinné
fotografie, ale pak jsem vstoupil do litovelského fotoklubu
a směr mojí tvroby se změnil.
Jako každý fotograf jsem prošel
všemi žánry, od klasické fotografie na černobílý film, pak
barevný diapozitiv až po dnešní
digitální fotografii.
Dvacet let jsem fotil automobilové závody Ecce Homo, výsledkem byla výstava na štern-

Tato scéna bývala kdysi na vesnici běžná. Dnes už ale slámu s koňským povozem nikdo
nevozí, a tak má fotografie atmosféru zašlých časů.
berském hradě. Dnes převážně
fotografuji krajinu a dokumentární foto ze života obyčejných
lidí na vesnici.
Vaše výstava se jmenuje Pohled
kolem sebe. Jaké snímky na ní
představíte?
Výstava je zaměřena na krajinu
a člověka. Jedna část jsou krajinné obrazy a druhá fotografie
ze života lidí na vesnici. Krajinu
a lidi fotím, protože se vše rychle
mění a je dobré to zaznamenat.
Kde je příjemné fotit a co je

pro Vás náročné?
Fotografování je příjemné v krajině, kde je klid, nic mě neruší,
můžu vnímat prostředí a užívat si potěšení z fotografování.
O něco náročnější je, když fotím něco, na čem záleží a musí
to vyjít, to je pak zodpovědnost.
Protože když fotím pohřeb,
svatbu nebo nějakou společenskou událost, jsou to věci, které
se nedají opakovat.
Fotografii mám rád, protože
zaznamenává obraz kolem nás
v ten daný čas, kdy fotíme.
red.

Vlčnovjanka zahraje k Mezinárodnímu dnu seniorů

Slovácká krojovaná kapela dechové hudby Vlčnovjanka byla
založena v roce 1977. Jejím kapelníkem, uměleckým vedoucím a manažerem v jedné osobě
je vlčnovský rodák Pavel Nevařil, trombonista filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně. Spolu
s ním tvoří kapelu profesionální
hudebníci, absolventi konzervatoře a výborní amatéři.
Během 39 let se kapela vypracovala mezi nejlepší dechové
orchestry nejen svého kraje, ale

bezesporu celé České republiky.
Repertoár Vlčnovjanky tvoří
převážně interpretace lidových
písní a skladby známých autorů dechové hudby. Poslechnout
si ale můžete také skladby moderní a muzikálové, čímž Vlčnovjanka reaguje na trend, který se stále více prosazuje u nás
i v zahraničí.
Na svých koncertních vystoupeních má v repertoáru vždy
zařazeny jak dnes již téměř zlidovělé písničky o Vlčnově, tak

mluvené slovo o Vlčnově a v neposlední řadě i zmínku o zápisu
jízdy králů na reprezentativním
seznamu UNESCO v oboru nehmotného kulturního dědictví
lidstva. Kapela je tak nesporně přínosným reprezentantem
obce Vlčnov.
V současné době vystupuje
Vlčnovjanka ve svých komponovaných pořadech se sólisty
Monikou Gabrhelovou, Janou Minaříkovou a zpěvákem
a konferenciérem Jožkou Malinou.
Vlčnovjanka bude hrát k poslechu i k tanci a její vystoupení
je dárkem k Mezinárodnímu
dni seniorů. Slovácká dechová
hudba zahraje v Litovli v sobotu
22. října v 19 hodin ve Velkém
sále Záložny. Vstupné je dobrovolné.
MK

Co stojí v cestě,
je její součástí.

Na naší náročné cestě nás čeká krásné
a nebezpečné město Rio de Janeiro
– zaoblené kopce, Cukrová homole,
socha Ježíše Krista, pláž Copacabana,
chudinské čtvrtě favely a pestrobarevné grafity.
Poté se vydáme do bažinaté oblasti
Pantanal hledat vzácného papouška
aru hyacintového. Uvidíme spousty
dalších ptáků, pestrobarevné papoušky, objevíme strom plný tukanů.
Budeme lovit na udici i dravé piraně.
Zuby na nás vycení všudypřítomní
kajmani. Spatříme divokého mravenečníka, podivné kapybary – vodní
prasata, prasátka pekari, nosály,
šikovné opice malpy, plaché tapíry,
lišky i malého ocelota. Několik dní
budeme hledat vzácné opičky lvíčky
zlaté.
Ochutnáme pravé churrasco, výborné
maso na grilu. Uvidíme, jak se pěstuje
cukrová třtina, maniok, bavlna, káva
a kakao. Nevynecháme ani pravé brazilské rodeo, ani fotbal. Navštívíme
také stará barevná koloniální města
i moderní hlavní město Brasília.
S nosály v patách prozkoumáme důkladně vodopády Iguaçu – nejmohutnější vodopády na světě. V oblasti
Bonita pak budeme obdivovat neskutečný podvodní svět, mezi barevnými
rybičkami si budeme připadat jak
v akváriu. Slaníme i do 72 m hluboké
tajuplné jeskyně.
Krátce před karnevalem nás však skolí
nebezpečná nemoc horečka dengue.
Nejsilnějším lékem je sama nezkrocená Brazílie – barevná, veselá, dravá,
divoká a roztančená. Samba, nekonečné hodiny hudby a tance, nás nakonec
postaví na nohy.
Na své třetí brazilské cestě pronikneme do srdce Amazonie, kde hned
na druhý den zažijeme něco vskutku
hrozného! Poté však přece jen pokračujeme v naší plánované cestě.
Lodí poplujeme po ohromné řece
Amazonce, setkáme se s amazonskými indiány, prozkoumáme hluboký
prales. Uvidíme roztomilého lenochoda, obrovskou anakondu a různé opice. Zaplaveme si dokonce s divokými
růžovými delfíny! Poté prozkoumáme
úchvatné brazilské pobřeží. Necháme se strhnout rytmickou brazilskou
hudbou a tancem. Zažijeme další nevšední příběhy.
Velmi pestrou fotograficko-filmovou projekci si nenechte ujít v úterý
25. října v 18 hodin.
K. a M. Motani
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Úvaha čtenáře nad komunikací občana s městským úřadem   
Vážení čtenáři Litovelských novin.
Dovolte mi úvod, krátkou úvahu a hlavně poděkování ve věci přístupu ke vzniklým problémům
s komunikací, jejich pojmenování a způsobu jejich
následného řešení.
Dne 11. listopadu 2015 jsem do rubriky Otázek
a odpovědí oficiálního webu města Litovel položil
otázku, která směřovala na vedení MěÚ. Jejím zaměřením bylo, jak úřad svými silami systémově zajistí
odstranění nedostatku ve své organizaci (zkrácení
čekacích dob na vytíženém odboru dopravy) ve prospěch občanů – příjemců jeho služeb. Přes několik
urgencí do dnešního dne nebyla plná webová korespondence k položené otázce na webu zveřejněna
a ani otázky vyplývající z postupu tázaného nebyly
zodpovězeny.
Dne 15. června 2016 následovala další otázka, tentokrát se jednalo o otevřenost lidosprávy v přístupu
k informacím a podkladům týkajícím se jejích rozhodnutí a dopadajících na občany – volitele, potažmo hodnotitele slibů a kvality práce jednotlivých
členů zastupitelstva.
Na urgenci odpovědi podanou dne 7. srpna 2016
obratem reagovala asistentka tajemníka MěÚ, paní
Bc. Štefánková, která s politováním sdělila, že „počítačová aplikace má od začátku jisté nedostatky“,
takže dotaz nemusí být doručen.

Mojí reakcí bylo včasné podání příspěvku do zářijového čísla Litovelských novin před zřizovatelem
deklarovaným termínem uzávěrky. Článek nebyl
uveřejněn se zdůvodněním jeho pozdního dodání
a toho, že v současnosti nemůže být zástupci města
poskytnuta konkrétní odpověď.
Většina problémů, které se pojmenují, jde ale řešit.
I v Litovli.
V našem případě díky paní asistentce tajemníka
MěÚ, která, jako první, na rozdíl od jiných, se veřejně nebála pojmenovat konkrétní problém, na který
pak bylo možné hledat a najít jeho řešení. Řešení
obsahovalo dva telefonáty a vstřícný zásah vedoucího úseku IT MěÚ Litovel, pana Ženožičky, tedy cca
10 minut času, ne pět dnů, nebo možná až to někdo
někdy vyřeší.
Prostě řečeno, byla vůle problém operativně řešit,
místo nekonečných formulací a důvodů. Jako příklad
uvádím, proč nebyl uveřejněn aktuální příspěvek
v zářijovém vydání LN (jmenovitě „víme o tom, na
řešení se pracuje, problém je v řešení, z toho důvodu
zástupci města nemohou na příspěvek odpovědět“
apod.).
Hlavní problém, na který nikdo ze zástupců města
Litovel dosud nereagoval, je však neseriózní postup
neznámého správce rubriky Otázek a odpovědí oficiinzerce

álního webu města Litovel, případně „cenzora“, který
rozhoduje o tom, zdali a co bude uveřejněno z komunikace tazatele a dotazovaného (viz např. otázky
zaslané do rubriky dne 5. 11. 2015, urgence dne
10. 2. 2016, RE:... a další korespondence). Místo postavit se k problému čelem se s lidmi jedná, v některých případech, jako se stádem ovcí.
Nemyslím si, že by Černý Petr s neuveřejněným příspěvkem a reakcí města zbyl na paní redaktorku LN.
Z mé krátké zkušenosti mám dojem, že je jednou
z mála, které nejde jen o získání neprodlené věcné
reakce města, ale které jde hlavně o věc.
Na závěr bych rád veřejně vyjádřil poděkování paní
Bc. Štefánkové, panu Ženožičkovi, DiS., i paní Mgr.
Kaštilové za seriózní a věcný přístup k daným problémům.
Ing. Petr Váňa
inzerce

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
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  Odpověď starosty
Je dobrou zásadou, kterou v LN dodržujeme, že na
dotaz občana se ve stejném vydání LN také odpoví.
S uvedeným článkem pana Váni mě kontaktovala
redaktorka s tím, že byl poslán pozdě a zda na něj
bude někdo reagovat.
S panem Váňou jsem se zkontaktoval, zjistil problém, který ho tíží. Dal jsem dohromady asistentku,
která rubriku vede, vedoucího oddělení IT a našli
jsme spolu řešení. To bylo panu Váňovi sděleno mailovou korespondencí s tím, že je věc vyřešena a že
po dohodě s autorem článku bylo provedeno technické vylepšení aplikace. Autor na vytištění svého
příspěvku i přesto trval, a proto jej zveřejňujeme již
i s naší odpovědí.
Nicméně tato webová aplikace slouží především
k rychlým praktickým dotazům, nikoliv k probírání
politických témat. Hlavním komunikačním kanálem
s volenými zástupci města zůstává veřejné zasedání
zastupitelstva města.
starosta města

Prázdniny ve školním roce
zahájení školního roku: 1. 9.
podzimní prázdniny: 26.–27. 10.
vánoční prázdniny: 23. 12.– 2. 1.
pololetní prázdniny: 3. 2.
jarní prázdniny: 27. 2.–5. 3.
velikonoční prázdniny: 13.–14. 4.
ukončení školního roku: 30. 6.
hlavní prázdniny: 1. 7.–1. 9.

Dům dětí a mládeže Litovel
8. října  Diskohrátky / sál kulturního domu v Náměšti na Hané (15.00)
Zábavné taneční odpoledne pro děti i rodiče v Náměšti na Hané. Ukázky tanečních vystoupení, hry
a soutěže pro děti, cvičení s hudbou pro všechny diváky. Pořadateli akce jsou městys Náměšť na Hané
a TS Trips při DDM Litovel při příležitosti 30. narozenin TS Trips. Zveme na setkání také všechny bývalé
členy TS Trips.
 Zájemci o vystoupení v přehlídce se mohou přihlásit M. Grulichové: 775 550 961, grulichova@
ddmlitovel.cz nebo v kanceláři DDM, ul. Komenského, do konce září
17. října  Vernisáž výstavy Podzimní krása / vestibul městské knihovny (10.00)
Výstava výtvarných prací dětí z mateřských škol, školních družin a jednotlivců bude přístupná od
17. do 21. října v otvírací době knihovny: po, čt 9–12 a 13–18, út 9–12 a 13–17, pá 12–17 hodin.
 Pořadatel: Hedvika Weberová, DiS.
25.–30. října  Podzimní tábor v Cakově
Tábor na stálé táborové základně v Cakově 77. Příjezd v úterý mezi 18. a 19. hodinou, odjezd v neděli
mezi 10. a 11. hodinou. Budeme tvořit dekorace, něco na mlsání i dárečky, také si zahrajeme spoustu
her, projdeme se podzimní krajinou. Cena tábora: 1 700 Kč.
 Info Jana Čekelová: 775 550 963, j.cekelova@ddmlitovel.cz
26. října  Laser aréna a VMO – nejmenší opičky světa / sraz: autobus. nádraží, zastávka č. 3 (7.45)
Výlet do Laser arény a Vlastivědného muzea Olomouc. Cena: 380 Kč (v ceně doprava, 3x hra, vstupné
do VMO, oběd v restauraci). Přihlášky odevzdejte nejpozději do 24. 10.
 Info Monika Pospíšilová: 720 995 102, pospisilova@ddmlitovel.cz .
27. října  Minizoo o podzimních prázdninách / Komenského ulice (13.00–17.00)
Přijďte prožít příjemné odpoledne s našimi zvířátky!
 Info Ing. Pavel Sova: 775 550 964, p.sova@ddmlitovel.cz
27. října  Já písnička aneb Hudební nástroje trochu jinak / Staroměstské nám. (9.00–12.00)
Akce pro malé i velké. Na hudbu se podíváme trochu jinak – vyrobíme si vlastní hudební nástroje,
společně je vyzkoušíme a zahrajeme si i na netradiční hudební nástroje (drumben). Přihlášky odevzdejte do 24. 10. Vstupné: 30 Kč.
 Info Bc. Eva Mariánková: 739 655 803, mariankova@ddmlitovel.cz
DDM Litovel: tel. 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, www.ddmlitovel.cz

Jungmanka opět zve na keramiku a seznamuje žáky

Pozvánka

Novinky z keramické dílny

NA BOBŘÍKA ODVAHY DO CHUDOBÍNA
so 29. 10. v 15 hod., Chudobín
Už poosmé čeká děti procházka tajemným lesem.
Na programu je také zábavné odpoledne s šaškem
Vikym, vystoupení šermířské skupiny Rytíři řádu sv.
Lucie, zapálení bobříkovy vatry a opékání špekáčků.
Děti, oblečte teple rodiče i sebe a nechte se doprovodit na akci, na kterou jen tak nezapomenete...
inzerce

Zdá se to být nedávno, kdy ve sklepních prostorách ZŠ v Jungmannově ulici byla po zániku turistického kroužku vybudována keramická dílna. Ve skutečnosti jsou tomu ale už
čtyři roky, co dílna slouží našim žákům, především dětem navštěvujícím školní družinu.
V keramické dílně vznikají krásné výrobky,
které dělají radost nejen rodičům, ale i hostům, kteří od nás na památku nějakou tu keramickou drobnost většinou dostanou.
Vedoucí keramických kroužků (naše vychovatelky) přicházejí s inspirativními nápady, ale jak samy tvrdí, stále se mají co učit
a rády se zdokonalují. V loňském školním
roce přišly s nápadem uspořádat během jarních měsíců keramická odpoledne i pro dospěláky. Pro velký úspěch jsme se rozhodli
tato odpoledne zopakovat. A proto, pokud
budete mít zájem vyrobit si něco pěkného
na Vánoce nebo jen tak pro radost, dorazte,
začínáme v říjnu…
(termíny keramických dílen pro dospěláky:
11. 10., 25. 10., 8. 11. vždy od 16.30 hod.)

Šesťáci se seznamují

Začátkem září u nás poprvé proběhl „adapťák“ neboli adaptační kurz pro žáky 6. ročníků. Adaptační kurzy zažívají v poslední
době velký boom, a přestože se s nimi častěji

setkají studenti prvních ročníků středních
škol, svůj účel plní i u žáků přecházejících
z prvního na druhý stupeň ZŠ, kdy vznikají
nové sociální skupiny. S nápadem zkusit letos uspořádat adapťák i u nás přišel školní
metodik prevence. Hlavním cílem této akce
bylo vzájemné seznámení a vytvoření kolektivních vazeb v rámci nově vzniklých tříd.
Během dvou dnů se žáci spolu se svými třídními učitelkami účastnili různých herních
aktivit podporujících komunikaci a spolupráci ve skupinách. Nešlo jen o sportovní
a pohybové aktivity, ale i o tvůrčí výtvarné či
literární činnosti. Vše se odehrávalo na školním dvoře a hřišti, ve vnitřních prostorách
školy a v lesoparku na Doubravce.
Jak hodnotí adaptační kurz samotní šesťáci?
Nejvíce je zaujaly seznamovací hry a ocenili, že se díky nim mohli se svými spolužáky
lépe poznat. Přínosné byly aktivity, které
jim pomohly probádat školu od přízemí až
po podkroví. Nezapomenou na hru v lese,
při které si jako „slepí“ museli důvěřovat
a pomáhat. Největší úspěch ale bezpochyby sklidilo odpolední opékání špekáčků na
školním dvoře. A jak hodnotí kurz jejich organizátoři? S jeho výsledkem jsou spokojeni
a v příštím roce počítají s dalším ročníkem,
který bude určitě zase něčím novým obohacen.
-ZSJL-PS-AA-SM-
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Studijní prázdniny v Anglii

Mateřské centrum Rybička

Do Anglie jsem se dostal pomocí Nadace Olgy Havlové – Výboru dobré vůle, které za to děkuji.
Na začátku jsem musel vyplnit
formulář a napsat motivační
dopis v anglickém jazyce. Měl
jsem velké štěstí, protože na základě tohoto dopisu mě vybrali
společně s dalšími 19 studenty.
Takže nás bylo dohromady 20
studentů z České republiky.
Odjížděl jsem 14. 8. v 5 hodin
ráno z Litovle společně s vedoucím vychovatelem. Doprovodil mě na letiště Václava Havla
v Praze, kde mi pomohl se zorientovat, a pak už jsem si musel
vystačit sám. Vstup do svého letadla jsem našel úspěšně.
Když jsem dorazil na letiště
v Londýně, postaral se o mě
letištní personál a dovedl mě
k mým učitelům a skupince studentů z jiných zemí. Potom jsme
jeli asi čtyři a půl hodiny autobusem do Paigntonu, kde na mě
čekala paní June Rose, která mě
dovedla ke svému domu a ubytovala mě. Ráno jsem si dělal
toustové chleby a večer mi paní
Rose udělala večeři, kterou jsem
považoval za oběd, jelikož jsem
dostával s sebou na exkurze
a sportovní akce 2 polotousty
a tyčinku.
Ráno jsme se setkávali na určeném místě, odkud jsme jezdili
na různé exkurze do měst Bristol, Exeter, Torquay, Dartmouth
atd. a na sportovní akce. Odpoledne mi začínala škola a končila kolem 6. hodiny. Po škole
jsem šel zpět domů, dal si večeři, osprchoval se a připravil se
na další den. Studoval jsem na

ANGLIČTINA PRO DĚTI
 pondělí 10. 10. od 14.30 do 15.15 hodin
První lekce i pro rodiče – možnost vidět způsob výuky. Lektorka: Mgr. Ivana
Kubíková. Cena: 770 Kč/1. pololetí (11 lekcí)
HOKUSY A POKUSY S IVOU
 čtvrtek 13. 10. od 14.30 do 15.30 hodin
Lektorka: Mgr. Ivana Kubíková
BAZAR – prodej od maminek
 středa 19. 10. od 8 do 17 hodin
čtvrtek 20. 10. od 8 do 11 hodin
Prodej dětského a těhotenského oblečení, sportovního vybavení apod. na období podzim – zima. Bližší informace v MC.
PRODEJ ZIMNÍCH ČEPIC
 úterý 25. 10. od 16 do 17 hodin
Prodej zimních čepic od paní Kvapilové z Příkaz.

Jedna z exkurzí, na které jsme byli. Hrad
se jmenuje Buckfast Abby. Byl postaven
jako domov pro společenství benediktinských mnichů.
škole LAL Torbay v Paigntonu.
Celkem jsem měl 20 lekcí anglického jazyka. Učitelé byli velmi přátelští.
Odjížděl jsem 28. 8. zase autobusem zpět do Londýna na letiště, kde nám lektoři pomohli
vytisknout letenku a odbavit se.
Potom jsem čekal 4 hodiny na
letišti, než mě pustili do letadla.
Let trval přibližně hodinu a půl.
V anglickém letadle mi letušky
nabídly něco na zub a drink.
V Praze na mě čekal vedoucí
vychovatel, kterého jsem zahlídl
během pár vteřin. Cesta zpátky
autem do Litovle byla dlouhá
cca 4 hodiny. O čtvrt na 1 v noci
jsem byl zase zpátky doma na
dětském domově v Litovli.
Byl to skvělý zážitek, let anglickým letadlem, obrovské letiště Heathrow, anglická vozidla,
trávníky, palmy, pláže, moře,
racci a mnoho jiných vzpomínek. Zkrátka jsem poznal jiný
svět. Myslím, že člověk se nejvíc naučí jazyk, když ho studuje
v zahraničí.
student z dětského domova Litovel

Ve dnech 26.–28. 10. je MC zavřeno.
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

Škola nanečisto pro předškoláky
ZŠ Vítězná přijímá přihlášky do kroužku, začíná v listopadu
Přejete si, aby se Vaše dítě seznámilo se školním prostředím
pozvolna? Základní škola Vítězná,
Litovel pořádá od listopadu 2016
do dubna 2017 kroužek pro předškoláky, ve kterém se děti seznámí
se školou a vyzkouší si, jaké to je
být žáčkem. Kroužek se uskuteční
každou druhou středu od 15 do
16.30 hodin.
Na každém setkání bude probíhat
jedna z připravených aktivit, jako
je zpívání, pohybové aktivity, míčové hry, výroba dekorací, plavání,

keramika, angličtina, ale i vaření
nebo divadelní představení. Děti
budou mít i své žákovské knížečky,
do kterých budou sbírat jedničky za
splnění těchto činností.
Cena kroužku je 300 Kč včetně pomůcek a materiálu pro práci. Veškeré další informace jsou k dispozici
v propagačním letáčku, který je
umístěn na internetových stránkách
školy a v mateřských školkách. První
setkání proběhne 2. listopadu v 15
hodin v budově školy.
Těšíme se na budoucí prvňáčky!

Chladné podzimní počasí zve zkušené i nové návštěvníky do litovelské sauny
Kdo jednou vkročil do sauny
a zalíbilo se mu tam, většinou
už bez ní nemůže být. Přináší
dokonalý odpočinek a uvolnění. Důvodů, proč okusit teplou
náruč sauny, je však mnohem
více. Jde totiž o oblíbenou relaxační proceduru po řadu století
v mnoha koutech světa.
Rozzářená pokožka je výsledkem
saunování – teplo zvyšuje cirkulaci krve, obzvláště na jejím povrchu, což má za následek zlepšení
vzhledu kůže – postupně dochází
k odstranění hrubosti, zmírnění
viditelnosti jizev a strií, vlasy jsou
jemnější, lesklejší a hebčí. Sauna
může být i prevencí nachlazení
– zatímco v létě pomáhá pravidelný pobyt v sauně stabilizovat
a posilovat termoregulační sys-

tém, v zimě prohřívá i otužuje
organismus a podporuje jeho
odolnost vůči virovým onemocněním. Přináší také uvolnění
a zvyšuje kondici. Báječně si odpočinete a starosti všedních dnů
hodíte za hlavu – do těla začnou
proudit hormony štěstí, které zapudí všechny negativní myšlenky a stres, takže budete odcházet
klidní a v dobré náladě. Pro bolavé klouby, namožené a ztuhlé
svaly, k rehabilitaci po úrazech
nebo zmírnění revmatických
obtíží je sauna ideálním místem.
Vlivem tepla dochází k pružnosti vaziva a lepšímu prokrvení
v kloubních pouzdrech. Zlepšuje
dýchání a vyplavuje z těla škodliviny – to jenom pro úplnost
důkazů o prospěšnosti návštěvy

v sauně!
Již několik sezón je celková
návštěva zařízení podobná té
2015/2016. Návštěvníků bylo
2 288. Na jeden provozní den,
kterých bylo celkem 150, jich
bylo v průměru 15,25. Muži měli
k dispozici 110 dnů, přišlo jich
1 783 (průměr 16,21), ženy 40
a při návštěvě 505 klientek byla
jejich průměrná účast 12,63.
Návštěvnost žen se rapidně zvýšila, vyslovujeme jim pochvalu –
jen ať jim to vydrží! (Jistě znáte
pořekadlo, že žena je nejkrásnější hodinu po sauně, tak toho
prosím využívejte v plné míře.)
Nejnavštěvovanějším měsícem
byl leden 2016 s návštěvností 333 zájemců (253 mužů, 80
žen; průměrná návštěva na

jeden provozní den ledna byla
20,81). Začátek a konec sezóny
byl sice slabší, ale zimní měsíce
to vynahradily. Pro zajímavost –
nejvíce mužů navštívilo zařízení
1. a 11. prosince, a to 28, nejvíce
žen přišlo 21. ledna – 26.
Péče ze strany provozovatele
byla jako vždy vzorná díky řediteli TS Ing. Karlu Zmundovi,
který musel řešit i personální
problémy na místě saunéra. Ty
se podařilo na konci sezóny vyřešit záskokem paní Marušky
Jurečkové, které proto patří velké díky! Věříme, že občané Litovle i okolí budou mít opět k plné
dispozici toto oblíbené zařízení
přinášející tolik pozitivních výsledků pro zdraví i duševní pohodu.
hj
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CVIČENÍ V LITOVLI
CO

KDY

ˇ
Plaveme s mestem

KDE

Military TRX trénink

pondělí, středa
8.00

Studio FIT,
Poděbradova 751

Cvičení pro starší ženy

pondělí 15.30

Fitcentrum Ilona
Opletalova 341

Pumpen jump

pondělí 17.00
úterý 17.00, 18.15
čtvrtek 17.00

Fitcentrum Ilona

Kalanetika bodystyling

pondělí 17.40

Zlatá Rybka
Jungmannova 1294

DrumFit/Kruháč/TRX/ pondělí–pátek
Tabata
15.30, 18.00

Studio FIT

Cvičení pro ženy

pondělí 18.30

DDM Litovel
Staroměstské náměstí 182

Mix aerobic + zumba

úterý 9.00
středa 19.00
čtvrtek 15.30

Fitcentrum Ilona

Fitness dance

úterý 17.40

Zlatá Rybka

Jóga

úterý 18.00

ZŠ Jungmannova

Pilates

úterý, čtvrtek 18.50 Zlatá Rybka

Aqua aerobic

úterý 19.00

Pilates

úterý, čtvrtek 19.00 sokolovna, tělocvična

Zdravotní cvičení

středa 9.00

Studio FIT

Kruhový trénink

středa 17.30

Fitcentrum Ilona

BodyShaping

středa 18.00

Zlatá Rybka

Cvičení s Denisou

středa 19.00

MC Rybička
Vítězná 1129

Power yoga

čtvrtek 17.40

Zlatá Rybka

Mix aerobic

čtvrtek 18.15
pátek 15.30

Fitcentrum Ilona

Military TRX trénink

pátek 8.00

Studio FIT

Body fitness

pátek 17.40

Zlatá Rybka

Vibro Gym Mlýnice

po–pá 7.30–20.00
so 9.00–14.00

Pasáž Mlýnice,
Mlýnská 680

středa 5. října od 7.00 do 8.00 a od 13.00 do 20.00 hodin
plavecký bazén při ZŠ Vítězná Litovel
Litovel se opět zapojila do celorepublikové akce, při které obyvatelé reprezentují své město v plavání, aby společně dosáhli co nejlepšího výsledku.
Možnost startovat mají plavci všech věkových kategorií, kteří uplavou
libovolným způsobem na čas trať 100 m. Každý výkon je ohodnocen body.
Součet bodů všech účastníků se zasílá organizátorům akce do Prahy,
kteří následně zveřejní pořadí zúčastněných měst.
V den konání akce je vstup na bazén zdarma.
Přijďte i Vy podpořit své město a zlepšit tak naše loňské 10. místo v republice.

Adam Krejčí osmý v republice

plavecký bazén při ZŠ Vítězná

Výborného výsledku dosáhl Adam
Krejčí v republikovém finále Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů, které se konalo
8.–10. 9. za velmi
teplého počasí na
stadionu
VUT
v Brně. Adam Krejčí v náročném desetiboji vybojoval ve své kategorii vynikající
8. místo ze 70 závodníků!
Nejlepších výkonů Adam dosáhl v hodu kriketovým míčkem
(72,5 m), běhu na 60 m (8,3 s),
trojskoku z místa (7,79 m) a
v hodu medicinbalem (16,7 m).
Celkem získal 8 129 bodů a ve
srovnání s loňským rokem si
polepšil o jedno místo a zlepšil
se téměř o 800 bodů!

Závody se konaly pod patronací Olympijského výboru
a za účasti známých olympioniků Š. Kašpárkové, D. Rosolové,
R. Jušky a dalších vynikajících
sportovců. Finále se zúčastnilo 642 dětí ze základních škol
a gymnázií.
Adamovi blahopřeji a děkuji za
vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Anna Rakowská,
uč. Tv ZŠ Vítězná Litovel

házená pro holky

pro ročníky 2006 a mladší

Každé úterý a čtvrtek od 15 hodin v Litovli na hale.
Bližší informace Vlastimil Habermann, tel. 603 224 546

Litovelští florbalisté vstoupili do nové sezóny vítězně
V sobotu 17. září začala litovelským florbalistům nová sezóna,
již jedenáctá v mužské kategorii. Za předchozích deset sezón
dosáhli největších úspěchů v sezónách 2007/2008 a 2013/2014.
V první zmiňované vybojovali
třetí místo v OL lize (Olomoucký kraj) a ve druhé vyhráli OL
přebor a po dvou sezónách se
opět navrátili do OL ligy.
Ale zpět k nové sezóně. K prvním dvěma zápasům zamířili naši muži na palubovku
nové sportovní haly do Libiny.
V prvním utkání se střetli s nedalekým rivalem, týmem FBC

Mohelnice B. I přes smolnou
první třetinu, kdy Mohelnice
vedla 3:1, dokázali naši muži
otočit vývoj zápasu a po konečném hvizdu sudího slavili vítězství 13:4. Druhý zápas s týmem
FbC Asper Šumperk B začal
o poznání lépe. Naši vedli už na
začátku 2:0, ale soupeř dokázal
ještě během první periody skóre
vyrovnat. V prostředním dějství
naši muži opět strhli skóre na
svoji stranu a do konce zápasu již
soupeři nedovolili vsítit branku.
Litovel porazila Šumperk 5:2.
Jak je vidno, začátek sezóny
našim mužům opravdu vyšel.

zdarma

Další kapitola příběhu se bude
psát 15. října, kdy muži pojedou
bojovat o další ligové body do
Šumperka.
Více informací a článků naleznete na internetových stránkách
florbal.tatranlitovel.cz.
Jiří Skála

Sportovní pozvánky
MALÁ KOPANÁ
 8. 10. v 10.30 hod.
FC Levotil – Real HDO
 22. 10. v 10.30 hod.
FC Levotil – AT Beermingham

inzerce

Kysucká 345/15, Litovel  mobil: 777 276 746
e-mail: info@geodezielitovel.cz  www.geodezielitovel.cz
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Sparťanské družstvo trénuje i v Litovli aneb Ze zákulisí Spartan Race
Koncem srpna proběhl v Litovli
podruhé závod Spartan Race.
Zúčastnili se i členové litovelské tréninkové skupiny, jejímž
trenérem je Tomáš Meravý.
V každém městě může fungovat jen jedna tréninková skupina Spartan Race (SRTG). Zatím je jich v ČR 66 a Litovel je
mezi nimi. Jak vznikla?
Loni v říjnu jsem se zúčastnil
závodu Spartan Race v Koutech,
kde jsem se potkal s dalšími
Litoveláky. Když jsem potom
zjistil, že existují tréninkové
skupiny (které dokonce vznikly
v ČR), napsal jsem pořadatelům
a vytvořil ji v Litovli. Fungujeme
od loňského listopadu.
Kolik máte členů?
Skupina není stabilní. Začínalo
nás pět, přes zimu se nás sešlo
třeba šestnáct. Teď na závodě
v Litovli nás startovalo čtyřicet.
Jako skupina máme výhodu, že
můžeme startovat hned v prvních vlnách, po elitní kategorii.
Jaký je rozdíl mezi tím závodit
jako jedinec, nebo člen skupiny?
Jako skupina máme levnější
startovné. Skupinu tvoří čtyři
a více lidí, ale počítá se čas toho
čtvrtého. Takže pokud nás je
třeba dvacet, výsledky ostatních
šestnácti nejsou rozhodující.
Pomáháte si navzájem?
Na těch kratších závodech jako
Spartan Sprint běžíme každý
sám. Na těch náročnějších jsme
spolu, to se jinak nedá.
Během závodu se ručkuje, šplhá, leze po síti, plazí bahnem,
zdolávají se vodní příkopy...
Jak vypadají vaše tréninky?
Přes školní rok trénujeme každý
čtvrtek od 18 do 19.30 v tělo-

cvičně na Jungmance. Střídáme
kruhový trénink se cvičením
tabata. Při něm se každý cvik
osmkrát intenzivně opakuje ve
dvacetivteřinových intervalech
s desetivteřinovou přestávkou.
V pondělí chodíme běhat, obyčejný běh kombinujeme i se cviky. Někdy děláme taky běhy pro
začátečníky. A zkoušíme si i některé překážky – běháme s pytli
po kopcích, chodíme po kůlech
zatlučených v zemi, trefujeme se
oštěpem do balíků slámy.
Můžou se k vám přidat i noví
zájemci?
Ano, stačí, když mi dopředu napíšou. Máme skupinu na Facebooku. Hodně lidí s námi jen
trénuje, ani nezávodí.

Závod je hodně postaven na
práci desítek dobrovolníků.
Jak to funguje?
Každý dobrovolník má na starosti jen to svoje, nikdo nedělá
dvě věci. Den před závodem je
se všemi schůzka. V den závodu se sejdou v šest ráno, každý
se dozví, co přesně má dělat, jak
závodníky povzbuzovat. Kdo
sám závodí, ví, co pro závodníka znamená zakřičení, plácnutí
rukou... Je super, když jsou dobrovolníci akční. Organizátoři se
o dobrovolníky starají, navíc jim

za pomoc dají body, díky kterým můžou startovat zadarmo.
A oni se podle toho snaží.
Co je na závodě nejnáročnější?
Překážky náročné nejsou, když
člověk ví, jak na ně. Náročné
jsou kopce, ale nejhorší je teplo.
V Donovalech jsme běželi při
35 °C, navíc jsme startovali kolem jedenácté. Tam odpadlo
hodně lidí. A pak hlava. Když to
vzdá hlava, tak už tělo nejde.
Je mezi závodníky konkurence?
Možná v první desítce, ale tak daleko jsme se ještě nedostali. I když
teď v Litovli byli tři z nás v první
stovce. Čtyři tisíce lidí za námi.
Pro mě je důležité, že se posouvám já. Nepotřebuju nikoho
předhánět.
Při závodě si lidi pomáhají. Stává se, že někdo nemůže, sedí na
zemi a zastaví se u něj patnáct,
dvacet závodníků, jestli nepotřebuje pomoc, hořčík... Zastaví
se, i když by mohli vyhrát.
Spartan Race je fyzicky velmi
náročný závod. Co vás motivuje se účastnit?
Je to neskutečný pocit, když člověk doběhne do cíle a ví, že to
zvládl. To mě motivuje.
hk

 Extrémní překážkový závod
Spartan Race vznikl r. 2010 v USA.
Brzy se rozšířil do celého světa.
V ČR se první závod uskutečnil už
r. 2013 a r. 2015 proběhl Spartan
Sprint poprvé přímo v Litovli.
 Existuje několik úrovní závodu,
od nejlehčího Spartan Sprint přes
Spartan Super k Spartan Beast
a velmi náročným vytrvalostním
závodům Ultra Beast nebo Hurricane Heat. Liší se délkou trati, počtem překážek i náročností terénu.
V našem okruhu, který zahrnuje
kromě ČR i Slovensko, Polsko a Maďarsko, probíhá letos 17 závodů.
 Nejúspěšnější závodníci se
účastní mistrovství Evropy a ti nejlepší pak mistrovství světa v USA.
To loni vyhrála Češka Zuzana Kocumová. Mezi muži vyniká slovenský
závodník Peter Žiška.
 Zakladatel závodu Joe De Sena
je také autorem knihy Spartan: Jak
překonávat překážky a dosáhnout
v životě maximálního úspěchu.
 Existuje řada dalších extrémních
závodů. Přehled najdete na www.
extremnizavody.cz.

22. ročník tenisových turnajů Sokola se odehrál na konci srpna
Tenisový oddíl T. J. Sokol Litovel
uspořádal 27. a 28. srpna již 22.
ročník tenisových turnajů jednotlivců a čtyřher.
V soutěži jednotlivců zvítězil
Radek Janků ve finále nad domácím Jiřím Matečkou. Obhájce
titulu Jaroslav Svoboda skončil
v semifinále, které prohrál s pozdějším vítězem, druhým semifinalistou byl Jiří Svozil. Soutěž
útěchy ovládl mladý a nadějný
odchovanec Sokola Litovel Ondřej Dohnálek.
Do nedělních čtyřher nastoupilo jedenáct dvojic a titul obhájili

pánové Šoustal a Pavelka po vítězství nad Milčickým s Novotným, třetí skončili otec a syn
Dohnálkovi.
Zápasy probíhaly za nádherného letního počasí, atmosféra
byla vynikající, sešla se řada příznivců tenisu z Litovle a okolí.
Výbor Sokola jim děkuje za reprezentaci a především vyslovuje poděkování řediteli turnaje
panu Jaromíru Dohnálkovi, který se postaral o dokonalé organizační zajištění od bohatého
občerstvení až po pěkné ceny
pro vítěze.

Turnaje se odehrály v úzké spolupráci s Tatranem Litovel a my
jen můžeme vyjádřit přání, aby
tato krásná tradice zůstala zachována a aby se podařilo vy-

budovat důstojné sportoviště –
tenisový areál, který by umožnil
pořádání více takových akcí.
Mirko Spurník,
starosta T. J. Sokol
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10. zárí
ˇ
Druhá zářijová sobota nabídla
Čechům počasí středu prázdnin
a pobyvatelům v Litovli městské
slavnosti. Zúčastnilo se jich odhadem na dva tisíce.
Epicentrem dění bylo volně přístupné náměstí. Ivo Batoušek s kapelou
Jumping Drums tady rozezněli
rytmy bicích nejen na pódiu, ale
i v bubenické škole pro děti. Ty se
mohly těšit i z dalších nabídek – oblíbeného skákacího hradu, veselých
soutěží, plazů, plžů a dalších tvorů
v minizoo a především velmi oblíbené projížďky vláčkem z náměstí až
k lesu a zpátky. Při 22 jízdách se
svezlo 1150 osob!
Mladí lidé se zase sešli ve
skateparku na sídlišti Karla Sedláka,
kde strávili tvůrčí odpoledne při graffiti jamu.
Slavnosti se obvykle neobejdou
bez muziky. Největším lákadlem
bylo vystoupení muzikanta Jakuba Smolíka s jeho romantickými songy. K tomuto
žánru měl naopak daleko
následující recesistický
koncert komika Josefa
Náhlovského s kapelou Kozí bobky, jimž
se často podařilo publikum rozesmát.
Slavná jména úspěšně doplnila místní
folklorní Hanačka, rocková kapela Livin
i v kostele vystoupivší sbor Kantika.
Ale vy, co jste se zúčastnili, víte, že toho
bylo mnohem víc. Dvě stě dvacet pět lidí vystoupilo na radnici, dvacet pět si prohlédlo
památky Litovle při komentované prohlídce,
řada dalších zašla na gymnázium, které připravilo program k výročí narození Karla IV.
i večerní koncerty na dvoře...
Příjemný den.

foto: hk a Radek Svozil
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