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Práce na velkých dějinách
Litovle, jež mají vyjít v roce
2018, přiměla historiky a archeology ponořit se do studia
materiálů spojených s minulostí našeho města, které byly
po desetiletí opomíjeny nebo
dosud nezpracovány. To je
i případ archeologické sbírky,
která vznikala v 1. polovině
20. století v litovelském muzeu
a již dnes vlastní Vlastivědné
muzeum v Olomouci.

Geolokační hry

Původ sbírky

Za vznikem litovelského muzea
na počátku 20. století stojí výrazná osobnost dr. Jana Smyčky. On také svou sbírkotvornou
činností položil základ muzejní
sbírky. Vedle ostatních předmětů starobylého charakteru
tak muzeum získalo i první
archeologické nálezy z Litovelska. Ty byly následně doplněny
o nemalou kolekci amatérského
archeologa Karla Fišary z Nákla.
V započaté sbírkotvorné činnosti pokračoval i Karel Sedlák,
nástupce dr. Smyčky na místě
správce muzea, jenž se mj. zasadil o záchranu řady nálezů objevených
na Litovelsku
při stavebních
pracích.
Na začátku
60. let došlo
k muzejní
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Optické klamy

cent ra lizaci
a litovelská
sbírka přešla
do majetku
Vlastivědného muzea v Olomouci, kde byla rozdrobena do
tematických podsbírek. Část
z nich nebyla pro celkový objem
exponátů dosud zpracována.
Proto i litovelská archeologická
sbírka čekala na své zpracování
přes padesát let.

Konzervování nálezů

Na objednávku města, jež má
zájem na zajištění co nejobsáhlejších podkladů pro zpracování
kapitol do připravovaných dějin, provedla laboratoř Katedry
historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
pod vedením archeoložky Mgr.
Ivany Vostrovské konzervaci
sbírkových předmětů. Práce na
exponátech, jichž je přes 3 000,
trvala od června do začátku
října. Některé předměty byly ošetřeny již kdysi
v Litovli
a nyní je
stači-
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lo pouze očistit. Jiné bylo třeba
zrekonstruovat. Z množství nepopsaných střepů vybírali pracovníci ty, které k sobě patří, aby
z nich opět sestavili pravěké či
středověké nádoby.
Vedle hojně zastoupené keramiky se v archeologické sbírce
nacházejí i kamenné, kovové
a kostěné nástroje či ozdoby, je
zde i několik lidských koster.
Předměty dokládají v různé intenzitě osídlení Litovelska od
starší doby kamenné.
Mezi nejvýznamnější nálezy
z Litovelska patří ty, jež byly
získány při průzkumu Mladečských jeskyní na počátku 20.
století. (Ty však součástí konzervované části sbírky nejsou.)
Zajímavostí je, že v litovelské
sbírce najdeme i exponáty z Jihlavy, Uherského Hradiště a dalších vzdálených míst. To proto,
že v minulosti docházelo k dnes
nepřípustnému směňování nálezů za ty, které ve sbírce ještě obsaženy nebyly.
pokračování
na straně 7

Rozhovor s mistrem světa
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Pozvánky
NA PIETNÍ AKT U GYMNÁZIA
st 16. 11. ve 13 hod., před gymnáziem
Shromáždění u příležitosti Dne boje
za svobodu a demokracii za doprovodu Vojenské hudby Olomouc. Doprovodnou akcí je výstava fotografií
Jindřicha Štreita na gymnáziu.
ZA POSELSTVÍM KARLA IV. NA GJO
st 23. 11. ve 13 hod., aula gymnázia
Pořad k 700. výročí narození panovníka. Úryvky autentických textů z Vita
Caroli a dalších dokumentů a listin
přednese Táňa Fischerová za hudebního doprovodu Daniela Dobiáše. Zvána
je i litovelská veřejnost.

V soutěži měst Plaveme s městem byla Litovel pátá
Ve středu 5. října se Litovel zúčastnila celorepublikové soutěže Plaveme s městem. Všichni, kteří toho dne na bazéně uplavali 100 m, reprezentovali své město, protože jejich čas se započítal do celkových
výsledků. Letošní účast litovelských plavců byla podstatně vyšší
než loni. Plavat přišlo 340 lidí, z toho 250 dětí ze základních škol
(loni to bylo 149 plavců). Společně získali 4 416 bodů (loni jen
1 806 bodů), což Litovli zajistilo 5. místo mezi 11 městy
soutěžícími v kategorii A – města do 20 000 obyvatel
(loni skončila Litovel na 10. místě).
Nejrychlejším žákem byl Matěj Morong, který stometrovou trať uplaval za 1:20 min.
Nejrychlejším plavcem byl pak pan Jakub Vydra
s časem 1:05 min.
Nejstarší účastník, pan František Lavička, měl 73
roků.
Nejmladší účastnice Valerie Kratochvílová je stará 6 let.

VÝSLEDKY (podle bodů)
města do 20 tisíc obyvatel
1. Kravaře (579 účastníků)
2. Beroun (374)
3. Litomyšl (426)
4. Rychnov nad Kněžnou
(457)
5. Litovel (340)
6. Zábřeh (267)
7. Uherský Brod
(333)
8. Postoloprty
(222)
9. Hořice (227)
10. Kutná Hora (204)
11. Čelákovice (144)

V haňovických sklenících už se pěstují první rajčata
Dva nepřehlédnutelné skleníky, které byly v minulých měsících postaveny na konci Haňovic směrem k Chudobínu, jsou
od 30. září v provozu. Zemědělské družstvo Haňovice zde
už vysadilo první rajčata.

Skleníky

Dvě veliké prosklené haly
o rozloze 9 792 a 18 496 m2 jsou
vybaveny
automatizovaným
systémem stínění, větrání, zavlažování, vytápění a hnojení.
Potřebné technologie mají oddělené zázemí.
Na střeše budovy je vybudována venkovní nádrž, do níž bude
zachycována srážková voda. Ta
bude po pročištění a obohacení
o hnojiva přivedena k jednotlivým rostlinám. V sušším období
bude voda doplňována z vodovodní přípojky.
Akumulační nádrž na teplou

vodu je vyhřívána z blízké bioplynové stanice v družstvu.
Pro nejchladnější období byla
u skleníků postavena kotelna
na zemní plyn. Rostliny budou
ošetřovány a plody sklízeny pomocí elektrických vozíků s vysokozdvižnými plošinami.

Rajčata

Rajčata se budou pěstovat hydroponicky, tedy v pěstebních
matracích z kokosového substrátu, do nějž bude přiváděn
živný roztok. Protože prioritou
družstva je šetrné pěstování,
budou pracovníci využívat především přirozenou biologickou
ochranu rostlin, bez použití
pesticidů. (Z toho důvodu jsou
nastavena i přísná hygienická
pravidla pro vstup do skleníku,
aby se zabránilo zavlečení chorob.) Rostliny budou opylovány
čmeláky.

Jeden ze skleníků bude trvale
osvětlen (zemědělské družstvo
má rovněž vlastní produkci
elektřiny), což umožní pěstovat
rajčata i v zimě.
Všechna rajčata budou dodávána pouze na český trh. Proto se
budou sklízet až v plné zralosti.

Kromě toho distribuce na krátkou vzdálenost sníží ekologickou stopu z dopravy.
Prozatím se ve sklenících pěstují dvě odrůdy – cherry rajčata
Juanita a snack rajčata Angelle.
První cherry rajčata se objeví na
trhu už letos v prosinci.
red.

Podzimní litovelské proměny...

V první polovině podzimu byla dokončena úprava břehů hlavního toku Moravy, jejíž první část proběhla v zimě. Tentokrát se odstraňovaly sedimenty z břehů toku
mezi mostem na Pavlínce a mostem na Dukelské ulici (snímek vlevo). Od poloviny září do poloviny října nejezdila lokálka z Litovle na Červenku. Natíraly se totiž tři
železniční mosty. Všechny teď září jasně modrou barvou (snímek uprostřed). V říjnu byla zahájena oprava opěrných stěn a lávky přes Nečíz u elektrárny (snímek vpravo).
Proto je uzavřen průchod ulicí Boženy Němcové. Kvůli pracím na opravě mostu v Komenského ulici není možné projít ani tudy. Práce budou dokončeny v prosinci.
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Stíny Litovelska
Uspořádali své závody
V den konání Bobr Cupu místní
opilci pořádali svůj závod na odpočívadle u mostu sv. Jana. Disciplíny
nebyly těžké, vypij co můžeš. Vítěz
této soutěže byl vyhodnocen strážníky. Měl 4,78 ‰ alkoholu v dechu.
Prémie za vítězství – převoz na záchytnou stanici v Olomouci. Loučení se soupeři bylo dojemné, vybrali
hotovost, aby měl na zpáteční jízdenku na autobus. Rozhřešení události připadlo přestupkové komisi.
Zapomenutý mobil
V brzkých ranních hodinách zapomněl muž v roztržitosti svůj mobilní telefon na lavičce u květináčů
v ulici 1. máje. Když se asi po 20
minutách vrátil, mobil byl fuč. Najít
se jej nepodařilo. Dávejte si pozor
na své věci.
Opilí mají štěstí
Hlídka MP přijala oznámení, že na
Masarykově ulici leží zraněný jeden
z místních opilců. Strážníci provedli
výjezd na místo, opilce stabilizovali
a přivolali posádku rychlé záchranné služby. Po ošetření byl násoska
převezen na ošetření do nemocnice
ve Šternberku.
Měření rychlosti
Strážníci MP kontrolovali 12. 10.
dodržování nejvyšší povolené
rychlosti v obci. V místní části Chudobín zastavili vozidlo, které jelo
rychlostí 79 km/hod. Za vozidlem
však zastavil ještě jeden automobil. Z něj vystoupil řidič a hnal se
k prvnímu autu. Strážníkům jen
řekl: „Moment, jenom něco vyřídím.“ A pokračoval k řidiči zastaveného vozidla: „Až se budeš chtít
zabít, tak prosím beze mě.“ A na
strážníky: „Pánové, vemte mu řidičák, tohle nemá na silnici co dělat.“
Incident vznikl kvůli riskantnímu
předjížděcímu manévru před Chudobínem. Přestupek byl postoupen
k projednání správnímu orgánu.
Městská policie Litovel

Open Mic – otevřený mikrofon

Kdo hraje, přijde, kdo hledá, najde.
Ve středu 16. listopadu od
19. hodiny proběhne v prostorách turistického informačního
centra volná možnost krátkého
veřejného vystoupení, výjimečná příležitost slyšet jindy neslyšené. Infocentrum bude místem
setkání a inspirace. Nečekají na
Vás žádné předsudky a škatule,
žádné hlasování ani porota, jen
vstupné dobrovolné. Jen diváci
a účinkující, kteří si mohou během večera vyměnit role. Bude
nachystán jeden mikrofon, který budou moci použít písničkáři, básníci či jiné malé umělecké
formy.
Každý takový večer má svého
hosta a já jsem rád, že na první
Open Mic v Litovli přijal pozvání písničkář a můj kamarád
Honza Žamboch ze Vsetína,
který představí svůj projekt věnovaný básnířkám – Wolf lost
in the poem. (Z šáší vnitřních
pustých lesů občas vykoukne
vlčí čumák, aby si čuchl ke sbír-

ce ženské poezie… A to všechno
jen proto, aby byl na několik dní
a nocí beznadějně ztracen a nenašel klid, dokud drápy nevyryje,
dokud hrdlem nevyvyje do mlhy
zprávu o setkání s těmi nádhernostmi, šílenostmi, hrůzami
a krásami, které ženy básnířky
do svých poezijních světů zaklely… Proč to dělá? Protože musí!
Protože žije! Protože srdce!)
A pokud jste dočetli až sem
a rádi byste se dozvěděli více,
ozvěte se mi na e-mail s.augustin@seznam.cz. Kdo se přihlásí
předem, dostane přednost a delší čas a bude s předstihem uveden v programu, na internetu
a v tiskové zprávě.
P. S. Samozřejmě se těšíme i na
diváky, kteří nechtějí vystupovat, ale chtějí zažít tento vskutku
netradiční večer.
Těší se na Vás

Augustin Skládal

Haňovice mají ekologického Oskara
Dne 5. října proběhlo
v Hudebním
divadle Karlín slavnostní vyhlášení soutěže
E.ON Energy
Globe,
která oceňuje projekty
a inovativní
nápady z oblasti ochrany přírody
a úspory energií. Projekty byly
oceňovány v pěti kategoriích
– Mládež, Kutil, Firma, Stavba
a Obec.
V každé kategorii byly odbornou porotou nominovány dva
projekty, mezi kterými následně rozhodla veřejnost v on-line
hlasování.
Vítězem v kategorii Obec se staly právě Haňovice. Porota i diváci ocenili, že se podařilo zneškodnit nebezpečnou skládku

u Nasobůrek, díky bioplynové
stanici oživit činnost kulturního
domu a zahájit výstavbu skleníků, které přinesou nová pracovní místa pro obyvatele.
Haňovice se zároveň staly hlavním vítězem E.ON Energy
Globe Awards ČR 2016, takže
budou naši zemi reprezentovat
na celosvětovém vyhlášení, kde
je čeká konkurence až 180 projektů.
E.ON a red.

Vyneseno z radnice
16. zasedání zastupitelstva,
konané dne 22. září 2016
 Zastupitelstvo města schválilo
poskytnutí dotace ve výši 200 000
Kč TJ Tatran Litovel jako spoluúčast
na opravu házenkářských šaten
v areálu sokolovny.
42. schůze Rady města Litovel,
konaná dne 6. října 2016
 Rada města schválila uzavření
smlouvy o dílo se společností Zahrada Olomouc na výsadbu keřů na
ploše kolem kostela na Staroměstském náměstí. Výsadba je součástí
založení parku Vetus oppidum.
 Byla schválena výjimka z počtu
dětí v MŠ Unčovice. V jednom oddělení může nyní být 27 dětí (namísto
24).
 Stávající lavičky u Svatojánského
mostu budou odstraněny a nahrazeny vhodnějším typem.
 Odbor životního prostředí MěÚ
Litovel bude se všemi zájemci
o dlouhodobou zápůjčku nádob na
tříděný odpad do domácností vyřizovat smlouvu o výpůjčce.
 Obecně prospěšná společnost
Women for women poskytne
v rámci svého charitativního projektu Obědy pro děti peníze na nákup
obědů pro 9 žáků ZŠ Vítězná žijících
v sociálně slabých rodinách.
 Bude opravena a natřena fasáda
na budově č. 776 na náměstí Přemysla Otakara ve směru do náměstí
(sídlo České spořitelny a budoucích
kanceláří části městského úřadu).
výběr redakce

Městská televize
Premiéra st 2.11. 18.45 hod.
st 16. 11. 18.45 hod.
st 30. 11. 18.45 hod.
Repríza denně 6.45, 11.00,
18.45 a 23.00 hodin

on-line: infokanal.litovel.eu
www.youtube.com
(kanál Litovel.eu)
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Kam s vybitými bateriemi
Sběrná místa v Litovli

Sezóna litovelského biotopu byla i přes chladnější léto dobrá

Nádoby na vybité baterie jsou umístěny na následujících místech:
 supermarket Penny
 supermarket Tesco
 supermarket Albert
 supermarket Billa
 potraviny Hruška na náměstí
 potraviny Hruška na Novosadech
 potraviny Coop na Svatoplukově
ulici
 elektro Euronics na Příčné ulici
 radnice
(v průjezdu naproti matrice)
 městský úřad na Havlíčkově ulici
 červené kontejnery na
elektroniku (sídliště Vítězná,
sídliště Gemerská)
Na všech sběrných místech můžete
odevzdat běžné spotřebitelské baterie, tj. tužkové a knoflíkové baterie, monočlánky i akumulátory.
Na sběrných dvorech od vás bezplatně přijmou také speciální
přenosné baterie a malé olověné
akumulátory.
Za první pololetí roku 2016 odevzdali Češi k recyklaci 831 tun použitých baterií, z toho přes 38 tun
v Olomouckém kraji. K výsledku
u nás významně přispěly školy,
které vytřídily pětinu všech baterií
kraje. Místní si také zvykli odevzdávat baterie v maloobchodních
sítích – k recyklaci se jich touto
cestou dostalo téměř 16 tun.
Z každé baterie lze získat zpět až
65 % kovů.
Mapu sběrných míst v ČR najdete
na adrese mapa.ecobat.cz.

Letošní koupací sezóna už je za námi, trvala od 1. června do 15. září. Litovelský
biotop si postupně získává oblibu v širokém okolí. Ačkoli léto nebylo tak horké
jako loni, navštívilo jej 15 037 plavců. Nejvíce lidí přišlo 28. srpna – rovných 800.
V pátek 9. září se zde uskutečnilo i setkání s europoslancem Tomášem Zdechovským (snímek vlevo), který si v bazénu také zaplaval. Mimo sezónu je koupaliště
zčásti vypuštěné a probíhá na něm údržba (snímek vpravo).

Podané ruce pomáhají už 15 let
Organizace Podané ruce – osobní asistence vznikla v roce 2001,
letos tedy slaví již 15. výročí.
Působí v Moravskoslezském,
Olomouckém a Zlínském kraji.
Poskytuje službu osobní asistence pro lidi s omezenou soběstačností (ta může být omezena
věkem, onemocněním nebo postižením).
Více než stovka osobních asistentů a asistentek organizace
pomáhá lidem s věcmi, které by
zvládali sami, kdyby toho byli
schopni (např. hygiena, stravování, chod domácnosti, doprovod k lékaři, do školy, za kulturou apod.). Klienti díky jejich
pomoci mohou zůstat v domácím prostředí, mohou se více zapojit do běžného života, zůstat
v kontaktu s okolním prostředím. Služba je poskytována až 24

hodin denně, 7 dní v týdnu, podle potřeby konkrétního klienta
a také podle aktuálních personálních a finančních možností
organizace.
Pokud má někdo zájem o osobní asistenci, poskytnou mu pracovníci nejprve veškeré informace, které se službou souvisí,
navštíví klienta v místě, kde
bude asistence probíhat, dohodnou cíle služby, časový průběh
a jiné podrobnosti. Službu osobní asistence je možné hradit
z příspěvku na péči.
Další informace o činnosti organizace a kontakty najdete na
webových stránkách www.podaneruce.eu. Kontaktní osoba
– Bc. Kateřina Fajstlová, tel. 777
011 745.
Bc. Jana Marková

V sobotu 5. listopadu proběhnou 18. Kluzovské hody
Pod záštitou ministra zemědělství
Mariana Jurečky proběhne XVIII.
ročník Kluzovských hodů.
Program:
13.45 – Sraz masek a účastníků průvodu na Kluzově
14.00 – Průvod obcí s dechovou kapelou Nákelanka
14.15 – Slavnostní proslov starosty
Kluzova na Horním náměstí
14.30 – Zastavení „v côkrárně, v hos-

podě ô Hutařu, ve mléně ô vodnika,
na Klôzovské lóce, Dolnim náměsti
a zastávce ô Boženkê“
16.15 – Lidová veselice při dechovce
18.00 – Vystoupení Haňovské Shock
18.15 – Lidová veselice při dechovce
19.15 – Tombola
20.00 – Taneční večer
Pro všechny účastníky hodů je připraveno bohaté občerstvení, domácí
zabijačka a další hanácké speciality.

V krátkosti
 Česká pošta pokračuje v projektu Pošta Partner. K 1. říjnu převedla na smluvní partnery dalších
17 provozoven. Mezi nimi i pobočky v Cholině a Slavětíně. Rozdíl
spočívá jen v tom, že pošta Partner
není provozována Českou poštou,
ale třetí osobou (tou je často obec).
Z hlediska poskytovaných základních poštovních služeb není mezi
pobočkou a poštou Partner rozdíl.
 Ve středu 19. října byla v sále
Václava III. Vlastivědného muzea
v Olomouci pokřtěna unikátní
encyklopedie Osobnosti Olomouckého kraje. Knižní podobu tak
dostala stálá muzejní expozice Galerie osobností Olomouckého kraje, otevřená v dubnu 2013, která
získala Cenu Olomouckého kraje za
výjimečný počin v oblasti ochrany
a popularizace kulturních hodnot.
Na rozdíl od expozice, která do
dnešního dne čítá 39 panelů věnovaných osobnostem z řad panovníků, představitelů církve, vědců,
umělců, vojáků či sportovců, kniha
na 416 stranách formátu 255 x 305
mm čtenářům nabízí medailony
688 osobností, mezi nimi i politiků
a podnikatelů. Velkolepý průřez
životy jednotlivých osobností nás
vede dobou od sv. Cyrila a Metoděje a sahá až do současnosti. Pro
Litovelany je zajímavé, že jednou
z uvedených osobností je i litovelský zápasník Gustav Frištenský.
 Firmy, sdružení nebo i jakékoliv
komunity zájemců o problematiku
první pomoci mohou nově využít
možnosti skupinových školení první pomoci dle individuální domluvy. Nemocnice Šternberk zavedla
novinku v podobě školení i mimo
prostory nemocnice. Zájemcům
o absolvování kurzu tak odpadnou
starosti s cestováním i pevně danými termíny kurzů. Minimální počet
účastníků je tři, maximální patnáct
osob. Cena je 300 korun za osobu
za dvouhodinový kurz.

inzerce

ˇ s. r. o.
AUTOSKLA STAVARIC,
tel. 585 154 631
724 158 043
Javoříčská 1313/6a, Litovel

kompletní servis autoskel
˚
leštení
ˇ svetlometu
ˇ
˚
ˇcištení
ˇ interiéru
˚
renovace laku

Kysucká 345/15, Litovel  mobil: 777 276 746
e-mail: info@geodezielitovel.cz  www.geodezielitovel.cz
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Sociální odbor radí...

Náhradní rodinná péče může mít
různé podoby. Každý zájemce o
jakoukoli její formu se musí nejprve obrátit na pracovníka Orgánu sociálně-právní ochrany dětí
(OSPOD) úřadu obce s rozšířenou působností (ORP), pod který
spadá jeho trvalé bydliště. U něj
nejen získá všechny potřebné informace, ale také je zde zahájen
celý proces vedoucí k osvojení dítěte či jeho převzetí do pěstounské
péče. Rozsudek o svěření dítěte do
péče vydává vždy okresní soud.

Hostitelská péče

Nejde o formu náhradní rodinné péče, protože dítě u svého
hostitele nepobývá trvale. Hostitel si může brát dítě z ústavního zařízení např. na víkend
nebo na prázdniny. Takto je
zajišťován kontakt s přirozeným
rodinným prostředím zejména
starším dětem.
Zájemce o hostitelskou péči
podá žádost řediteli ústavního
zařízení, ve kterém se nachází
dítě, pro něž chce být hostitelem. Než úřad ORP, který je opatrovníkem dítěte, vydá souhlas,
prozkoumá rodinné i sociální
zázemí žadatele, často vyžaduje
i odborný posudek od krajského
úřadu. Hostitel pak s ústavem
uzavře dohodu o péči o dítě.

Péče jiné fyzické osoby
než rodiče

Pokud rodič o dítě nepečuje
nebo se o něj starat nedokáže,
může být dítě svěřeno do péče
jiné fyzické osoby než rodiče.
Tou může být např. babička
s dědou, teta či strýc, dospělý
sourozenec, bývalý manžel atp.
Před svěřením do péče soud
po žadateli požaduje potvrzení
o zaměstnání, příp. registraci na
úřadu práce, a příjmech, zprávu od ošetřujícího lékaře, výpis
z trestního rejstříku (TR), příp.
i psychologické vyšetření.
Pečovatel o dítě pečuje a zastupuje jej v běžných záležitostech,
není však jeho zákonným zástupcem. Tím je i nadále rodič,
který tak musí podepisovat např.
žádost o cestovní doklad, přihlášku na střední školu, souhlas
s lékařským vyšetřením atp. Pokud rodič nespolupracuje, může
pečující osoba požádat příslušný
okresní soud o vydání souhlasu s
úkonem, nebo soud omezí/zbaví rodiče rodičovské odpovědnosti a stanoví dítěti jiného zákonného zástupce (převážně je
to pečující osoba nebo OSPOD).

Pečovatel nepobírá žádnou podporu od státu. Soud však určí
výživné na dítě, které jsou povinni hradit rodiče. Pokud se od
nich výživné nedaří dlouhodobě získat, může pečovatel podat
návrh na svěření dítěte do příbuzenské pěstounské péče. Tím
se jednak zvýší jeho pravomoci,
jednak mu vznikne nárok na
dávky pěstounské péče.

Poručenská péče

V případě, že rodiče neplní
svou rodičovskou odpovědnost (např. nezajímají se o dítě
a nejsou s ním v kontaktu atp.),
zbaví je soud rodičovských práv
a stanoví dítěti poručníka. Ten
o něj nejen pečuje, ale navíc je
jeho zákonným zástupcem.
V případě, že se nepodaří najít
vhodnou osobu, stává se poručníkem dítěte OSPOD.

Pěstounská péče

Do dlouhodobé pěstounské
péče je dítě umístěno v případě, že rodiče o dítě nepečují, ale
jejich práva i povinnosti zůstaly
zachovány. Jednou z povinností
pěstouna je proto i informovat
biologické rodiče o důležitých
záležitostech týkajících se jejich
dítěte a podporovat vztah rodičů a dítěte. Rodičům zůstala i
vyživovací povinnost a mají také
právo požadovat dítě zpět do své
péče. (O tom, zda jim bude vyhověno, rozhoduje soud.)
Pěstoun se může stát zákonným
zástupcem, pokud byli rodiče
omezeni/zbaveni rodičovských
práv, a funkci poručníka chce
přijmout. To ale na pěstouna
klade větší odpovědnost za dítě.
Povinnosti pěstouna vůči dítěti
končí dosažením jeho plnoletosti. To, zda zůstane v rodině
i nadále (než dokončí školu, najde si práci atd.), záleží pak už
jen na vzájemné dohodě.
Až do dospělosti dítěte je pěstounská péče kontrolována státem.
Pěstoun je navíc povinen uzavřít
dohodu o výkonu pěstounské
péče buď s orgánem sociálně-právní ochrany dětí příslušného úřadu, nebo s jinou kompetentní organizací, která zajišťuje
doprovázení pěstounských rodin. Musí tak učinit do jednoho
měsíce od svěření dítěte do péče.
Úkolem doprovázející organizace je pomáhat pěstounské rodině. Každé dva měsíce probíhá
schůzka, při které se řeší potřeby
dětí i pěstounů. Organizace za-

jišťuje úhradu aktivit, které musí
nebo může pěstoun či dítě podstoupit. Patří sem vzdělávání
(zvyšování odborné kvalifikace
pěstouna), které musí pěstoun
absolvovat nejméně v rozsahu
24 hodin do 12 měsíců od podpisu dohody. Jednou za půl roku
má pěstoun nárok na odbornou pomoc (psychologickou,
právní...). Dále má během roku
nárok na 14 dní odpočinku, po
které doprovázející organizace
zajistí péči o dítě. Dítě má nárok
na úhradu 14 dní respitního pobytu, při kterém je mimo rodinu
(př. tábor, škola v přírodě).
Výkon pěstounské péče je státem podporován i v podobě
dávek pěstounské péče. Jednou
z nich je odměna pěstouna, jejíž výše se odvíjí od počtu dětí
v péči. Je z ní odváděno zdravotní i sociální pojištění. Není ale
náhradou platu, takže pěstoun
může zároveň být zaměstnán
nebo podnikat. Druhou dávkou
je příspěvek na úhradu potřeb
dítěte. Dítě jej pobírá po dobu
přípravy na budoucí povolání,
maximálně do 26 let. Odměna
pěstouna ale končí v každém
případě 18. rokem věku dítěte.

Pěstounská péče
na přechodnou dobu

Tato forma péče je poměrně
nová a lidé, kteří jsou pro ni
vybíráni, musí podstoupit ještě
náročnější výběrový proces, než
je tomu u jiných forem náhradní
rodinné péče.
Do této péče je dítě svěřeno
nejvýš na dobu jednoho roku.
Proto se v ní ocitají buď ty, které
nemohou dočasně pobývat ve
vlastní rodině, nebo ty, o kterých se ví, že brzy přejdou do
dlouhodobé pěstounské nebo
osvojitelské péče.
Pěstoun musí být připraven okamžitě přijmout dítě jakéhokoli
věku, etnika i zdravotního stavu.
Pracuje s historií dítěte (která může být spojena s různými
traumaty) a zároveň ho připravuje na příchod do jiné rodiny.
Komunikuje s budoucími rodiči, sděluje jim zkušenosti s dítětem a postupně jim ho předává.
Po odevzdání dítěte má pěstoun
období, ve kterém regeneruje,
a pak je připraven na přijetí dalšího dítěte. Proto má pěstoun
na přechodnou dobu statut
zaměstnance krajského úřadu
a pobírá pravidelný měsíční plat.
V případě, že zrovna nepečuje o
dítě, dostává běžný plat. Pokud
fakticky pečuje, je plat navýšen.

Osvojitelská péče

Osvojení neboli adopce činí

z žadatelů zákonné rodiče dítěte. Jsou zapsáni do jeho rodného listu a vznikají jim veškeré
povinnosti jako rodičům biologickým. Proto nemají nárok na
finanční podporu ze strany státu
(až na dávky státní sociální podpory jako běžná rodina) a o dítě
pečují na vlastní náklady.

Jak se stát pěstounem
či adoptivním rodičem

Oba druhy žadatelů procházejí
stejným procesem.
Na začátku je třeba navštívit pracovníka OSPOD, který
zájemci sdělí potřebné informace, zjistí motivaci žadatele
a předá mu dotazník k vyplnění.
Do něj se uvádí údaje o rodinných, pracovních i majetkových
poměrech a zdravotním stavu.
Vedle něj je třeba doložit lékařskou zprávu, opis TR, potvrzení
o příjmu, rodný, příp. oddací
list. Úřad se informuje o pověsti občana v obci i v zaměstnání.
Následuje návštěva sociálního
pracovníka v domácnosti. Je-li vše v pořádku, jsou podklady zaslány na krajský úřad. Ten
žadatele opět pozve ke schůzce
a následně rozhodne o jeho
přijetí k přípravě budoucích
pěstounů či osvojitelů. Jde
o praktický kurz, jak zvládat
situace spojené s adopcí či pěstounstvím. Po dobu přípravy
doprovází žadatele psycholog,
který podá zprávu o jeho vhodnosti pro výkon péče. Krajský
úřad následně vydá rozhodnutí
o (ne)zařazení do evidence.
Někteří žadatelé jsou pro dítě
vytipováni hned, jiní čekají třeba i deset let. V případě, že jsou
osloveni a mají stále zájem, jsou
seznámeni s dokumentací určeného dítěte a mohou se rozhodnout, zda jej chtějí přijmout.
V kladném případě následují
návštěvy ústavního zařízení,
při kterých žadatel dítě zlehka poznává. Jakmile je jisté, že
dítě opravdu chce, podá návrh
na svěření do péče budoucích
osvojitelů/pěstounů.
Do 3 měsíců pak osvojitel podá
návrh na svěření do osvojitelské
péče. Pěstoun naopak podává
návrh na svěření do pěstounské
péče až po 3 měsících.
hk

KAM SE OBRÁTIT
Orgán sociálně-právní ochrany dětí
Městský úřad Litovel
Havlíčkova 818
Bc. Radim Sléha
tel. 585 153 229
e-mail: sleha@mestolitovel.cz
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Ze společnosti
Byli oddáni

1. 10. Veronika Koukalová z Hvozdečka
a Jan Hanák z Mohelnice
7. 10. Pavlína Krauszová ze Tří Dvorů
a Rostislav Ilkiw ze Tří Dvorů
22. 10. Pavla Baštová z Litovle
a Miroslav Šafář z Litovle

Odešli
23. 9.
28. 9.
29. 9.
3. 10.
4. 10.
5. 10.
15. 10.
17. 10.
18. 10.
18. 10.
20. 10.

Milan Plachý z Choliny (79 let)
František Klapka z Litovle (72 let)
Drahoslav Vaněk ze Tří Dvorů (70 let)
Jan Chrudina z Červenky (86 let)
Marie Kocianová z Litovle (90 let)
Helena Hymrová z Litovle (96 let)
František Hubáček z Červenky (79 let)
Jiřina Ďulíková z Nasobůrek (88 let)
Libuše Vaňáková z Červenky (89 let)
Ludmila Šišmová z Myslechovic (80 let)
Libuše Bezděková z Litovle (81 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Via ultima, Hrandop a Misericordia.

Pozvánka

Litovelské muzeum je plné optických klamů

27. září 2016 – 10. ledna 2017, středa – neděle 9.00–16.00
Výstava, na které nevíte, co
vlastně vidíte

V městském muzeu probíhá v současné době zajímavá výstava věnovaná tomu,
jak dokonale nás dokáže
dnes a denně šálit náš zrak.
S optickými iluzemi se totiž
setkáváme v běžném životě
– například na fotografiích,
při vystoupeních kouzelníků, ale často také v přírodě. Málokdo z nás si ovšem
uvědomuje, co to vlastně
optický klam je, jak funguje
a kolik existuje druhů.
Optický klam nebo optická
iluze je nesprávné vnímání
reality. Oko snímá nějaký
obrázek, ale mozek ho interpretuje jinak, než jak je
opravdu zobrazen. Člověk
pak na obrázku vidí něco,
co na něm vůbec není.
A i když si to třeba uvědomuje, není v jeho silách tuto
iluzi potlačit.

Typy optických klamů

Základní škola Litovel, Jungmannova ul., pořádá 22. listopadu ve spolupráci se Spolkem rodičů
a přátel školy tradiční Adventní jarmark, den
otevřených dveří a adventní dílny – prodej výrobků žáků i rodičů, prohlídky školy, vystoupení žáků,
možnost výroby drobných vánočních dekorací. Více
najdete na plakátech a na webu školy www.zsjl.cz.

Inzerce
Lombard řezivo s. r. o. ve Lhotě nad Moravou
nabízí palivové dřevo. V nabídce je balené sypané, volně sypané, neštípané a okory měkké i tvrdé.
Dřevo je rok proschlé, nachystané na letošní zimu.
Více informací na palivo.lombard-rezivo.cz nebo na
tel. 775 582 356.
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!
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

Typy optických klamů se
rozlišují na základě toho, co
je způsobuje. Pro usnadnění si je můžeme rozdělit do
čtyř kategorií:
1) fyziologické
2) psychologické
3) geometrické
4) objektivní.
První skupinu tvoří klamy fyziologické, související s funkcí lidského oka.
Jde například o iluze barev
nebo pohybu na statických

obrázcích. Druhou velkou
skupinou jsou klamy psychologické, které náš mozek zpracovává na základě
zkušenosti a předpokladu.
Za všechny lze uvést třeba
nereálné předměty a dvojsmyslné obrázky.
Geometrické iluze využívají
kontrastů délky, tvaru nebo
vzdálenosti a objektivní vycházejí ze zákonitosti lomu
a odrazu světla – vznik
duhy, fata morgána a jiné.
Speciální skupinu klamů,
které už ovšem není možné
vidět bez trochy nácviku,
představují takzvané stereogramy. Prostorové obrázky
ukryté ve zdánlivě nesmyslinzerce

ných 2D snímcích je při nutné dávce trpělivosti schopen
vidět téměř každý. Jakmile
jejich kouzlo jednou objevíte, chytnou vás za srdce.

Přijďte do muzea

To vše a ještě mnohem více
můžete poznat na aktuální
výstavě v Muzeu Litovel,
která je plná interaktivních
prvků. Optické klamy tak
nejenom spatříte, ale i zažijete na vlastní kůži. Výstava
je vhodná pro děti i dospělé a věříme, že si v ní každý
najde iluzi, která ho osloví
a třeba i inspiruje.
Těší se na Vás litovelští muzejníci.
hoš
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Archeologické nálezy z Litovle, pokračování ze str. 1
Popis nálezů

Po dokončení konzervace
se exponátů ujal archeolog
Vlastivědného muzea Mgr.
Lukáš Hlubek, který má na
starosti jejich dataci i popis.
Na základě zjištěného pak
sepíše kapitolu do chystané
knihy o dějinách Litovle.
„Pro archeologa je nejdůležitější, kde se předmět našel,
co se našlo s ním a jak je asi
starý. Čím víc analýz použijeme, tím víc informací
můžeme získat. I z antropologické analýzy spálených
kostí můžeme zjistit pohlaví
i věk zemřelého a také přibližně určit teplotu, jíž dosahovala pohřební hranice.
A pokud se dochovaly například zuby, dá se provést
tzv. stronciová analýza, která určí, kde přibližně tento
člověk žil. To se používá
u migračních národů. Dozvíme se, zda se dotyčný na
místě narodil, nebo přišel
třeba ze severního Německa,“ popisuje Mgr. Hlubek,
jaké informace historikům
stovky let staré nálezy poskytnou.

Muzeum a čas

Až donedávna ležel materiál v depozitáři se společným přírůstkovým číslem
a čekal, až ho někdo zpracuje. „Do roku 1990 bylo na
Olomoucku jen pět až šest
archeologů, kteří prováděli
i vlastní průzkumy, takže
zpracování starších sbírek
zůstávalo jako rest. V 90.
letech se počet archeologů
zvýšil, ale zvýšil se i objem
práce, proto sbírky opět
čekaly,“ vysvětluje Mgr.
Hlubek, proč se materiál
zpracovává až teď. Po dokončení práce na litovelské
sbírce má v úmyslu zpracovat archeologické nálezy
z katastrů Mladče, Bílé Lhoty, Rozvadovic, Unčovic
a Chořelic.

A co potom

Zrestaurované a zakonzervované předměty nezmizí
v depozitáři. Alespoň ne
hned. Muzeum má v úmyslu připravit z nich dočasnou
výstavu, na níž výběrem
reprezentativních exponátů
Litovelanům přiblíží nejstarší doby osídlení jejich
města a okolí. Termín výstavy zatím určen není.
hk

LOŠTICKÉ POHÁRY
Litovelská sbírka obsahuje i kolekci loštických pohárů, které se
v Lošticích vyráběly
v 15. a první polovině
16. století. Jsou typické puchýřkovitým povrchem, který vzniká
působením oxidů železa při vypalování. Ve své době tyto poháry expandovaly do celé
střední Evropy. Jeden je zachycen i na obraze Hieronyma Bosche
Zahrada pozemských rozkoší, v části Peklo.

ZOOMORFNÍ NÁDOBA
Zajímavostí litovelské sbírky je ozdobná zoomorfní nádobka
z Dubčan. Naznačena je srst i ocas zpodobněného zvířete, nožky
a hlava se ulomily. K čemu přesně nádobka sloužila, se neví.
Kulaté předměty s otvorem uprostřed jsou přesleny. Vyráběly se
z kostí či keramiky a používaly se jako setrvačník při soukání niti.
Na snímku jsou zachyceny i kostěné nástroje.

POPELNICE
Tuto amforu zrekonstruovali
archeologové ze střepů, chybějící části doplnili sádrou. Její
vysoké kónické hrdlo i rýhování
ve spodní části napovídají, že
pochází z nejstarší fáze období
popelnicových polí nebo mladší
doby bronzové. Nádoba sloužila
jako popelnice k uchování popela nebožtíka. Někdy byla překryta ještě nádobou ve tvaru mísy
s otvorem proraženým uprostřed. Říká se jí dušník, protože otvorem
měla duše zemřelého odlétnout do záhrobní říše.

MUŠLE SVATÉHO JAKUBA
Když se v 50. letech boural blok
domů v Revoluční ulici kvůli výstavbě bytovek, byla při průzkumu na
rohu s Masarykovou ulicí mj. nalezena i svatojakubská mušle se dvěma
provrty. Pochází pravděpodobně ze
13.–16. století a dokládá, že nějaký Litovelan v té době vykonal
pouť do Santiaga de Compostela. Svatojakubských poutnických
mušlí z té doby je v republice známo jen asi osm.

Rodopis (19)
Od druhé poloviny 18. století až do 20. století
žili mí předci na jednom gruntě ve Vísce, kam se
r. 1773 přiženil Šimon Coufal. Všichni mí přímí
mužští předci ho pak zdědili, teprve můj praděda
Metoděj z Vísky odešel. Předtím to ale bylo jinak.
Každá generace v 18. i 17. století žila někde jinde – v Rozvadovicích, Lhotě, Mezicích... Každý si
musel nějak obstarat svůj vlastní dům. Zajímalo
by mě, co se tedy stalo s jejich rodným domem.
Určovalo nějaké pravidlo, kdo má být dědicem?
Naše dnešní představa o dědictví pro nejstaršího syna neplatila vždy. Do počátku 19. století to
bylo přesně naopak – dům dědil nejmladší syn,
případně manžel nejmladší dcery, a to z čistě
pragmatických důvodů. Vzhledem k počtu dětí
v tehdejších rodinách a věkovému rozestupu
mezi nejmladším a nejstarším dítětem žil nejmladší na gruntu rodičů ještě dlouho poté, co ti
starší odešli. Staral se proto i o rodiče v pozdním
věku, ti následně odešli na výminek a grunt mu
přenechali. To, kdo grunt zdědil nebo jakým způsobem přešel do jiné rodiny, se, Heli, dozvíš právě
z gruntovních knih.
Ještě starší evidenci pozemkové držby v rámci
panství představují urbáře. Ty byly vedeny vrchností z důvodu soupisu povinností poddaných vůči
vrchnosti. Jsou v nich jména konkrétních poddaných podle jednotlivých vsí s uvedením povinné
dávky, ať již peněžní, nebo naturální. Z urbáře se
dozvíš pouze jméno a příjmení hospodáře.
Evidenci na státní úrovni, tedy všech hospodářů
v Čechách a na Moravě, představuje berní rula pro
Čechy a lánské (lánové) rejstříky pro Moravu. Tyto
soupisy pocházejí z poloviny 17. století. Jde vlastně o soupis poddaných (držitelů poddanských
usedlostí) a pozemků, z nichž se platily daně.
Na urbáře ani lánské rejstříky jsem zatím nenarazila. Kde bych je mohla najít, Iv?
Urbáře najdeš stejným způsobem jako gruntovní
knihy, digitalizované na stránkách archivu. Jsou
součástí databáze pozemkových knih. Může se
stát, jako v případě litovelského urbáře pro poddanské vsi, že kniha bude obsahovat i záznamy
typické pro knihu gruntovní. Jelikož byly lánské
rejstříky sepsány z pozice státní, jsou i dnes
uloženy v archivu zemském, v případě Moravy
v Moravském zemském archivu Brno. Na stránkách archivu www.mza.cz v kolonce Digitalizace
lze opět najít skeny jednotlivých archů, včetně
popisu a nápovědy ke hledání.
V letech 1657 a 1669–79, které lánské rejstříky zahrnují, žili mí předci v Mezicích. Na poslední straně
digitalizovaného svazku jsem tedy našla seznam
obcí a podle uvedené stránky Mezice. Ukázalo se, že
po Janu Coufalovi držel grunt jeho syn Bláha, bratr
mého přímého předka Matěje, a že jeho polnosti
patřily k nejvýnosnějším v obci.
Helena Kaštilová & Ivana Kubíčková
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Stalo se v Litovli
 3. 11. 1896 byla vysvěcením otevřena Zimní
hospodářská škola. Měla 33 žáků a ředitelem
byl Vincenc Ševčík. Vyučovalo se zpočátku v Šustráku, nová budova (zvláštní škola v Palackého
ulici) poblíž pivovaru byla postavena v r. 1897.
 24. 11. 1896, tedy ještě téhož měsíce, bylo
v Litovli založeno Hospodářské družstvo.
Předsedou se stal Josef Svozil, ve výboru byli
poslanec Josef Staroštík, Antonín Tymich (mlynář ve Lhotě), Jan Jarolím (rolník z Řimic) a Josef
Smékal (rolník z Hradečné). Bylo upsáno 199
podílů v částce 995 zlatých, pozemek pro skladiště věnovala Rolnická záložna na Olomouckém
předměstí (nyní Palackého 824). První menší
skladištní budovu postavil r. 1898 tesařský mistr
Sova ze Sobáčova. Hlavním organizátorem byl
právě ředitel hospodářské školy Vincenc Ševčík.
Družstvo se věnovalo hromadnému nákupu jadrných krmiv, osiva a umělých hnojiv.
 30. 11. 1906 se na Července narodil František Straka. Po maturitě na reálném gymnáziu
získal učitelské vzdělání na Státním učitelském
ústavě v Brně. Působil jako učitel, později jako
správce školy na Podkarpatské Rusi, jako odborný učitel v Konici. Po válce odešel jako ředitel
měšťanské školy na Zábřežsko, kde působil až
do roku 1963. Tehdy si vystavěl na Července rodinný domek a přihlásil se jako učitel do Litovle,
kde učil až do roku 1967, kdy odešel do důchodu.
8. 12. 1967 byl pověřen funkcí kronikáře města
Litovle. Zapsal roky 1965 až 1971, pak se pro stáří
vzdal své funkce.
 20. 11. 1926 se v Litovli
narodil akademický sochař
Miloš Axman. Studoval na zdejším gymnáziu
a pak na Baťově škole
umění u profesora Makovského. Po válce učil na
vysoké škole stavební a od 60. let na brněnské
technice. Roku 1973 přešel na AVU v Praze, kde
byl r. 1976 rektorem. Jako aktivní funkcionář KSČ
a Svazu výtvarných umělců, od 1971 poslanec,
získal řadu titulů: Laureát státní ceny KG, národní
umělec. Je autorem oficiálních pomníků (Památník V. I. Lenina), pro Znojmo vytvořil plastiku
Ruce, v Litovli bystu Jana Opletala před gymnáziem. Zemřel v Praze 30. 1. 1990.
 23. 11. 1996 byla ve Třech Dvorech otevřena
firma Orrero. Celá akce začala po náhodném setkání předsedy JZD Červenka Kargera s loštickou
rodačkou provdanou za Itala. Přípravné práce
začaly koncem roku 1995, kdy byl zakoupen
pozemek. Závod byl zařízen na výrobu sýrů typu
parmazán značky Gran Moravia. Po úspěšném
zavedení výroby se už v roce 1997 zpracovávalo
denně cca 5 500 litrů kravského mléka ze zemědělských farem v Benkově a Medlově. Jelikož
doba zrání sýru je 8–12 měsíců, mohla být expedice zahájena až v závěru roku.
Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
Abychom si i na podzim mohli užívat všech
radostí a proti nemocem byli dostatečně
vyzbrojeni, pozvali jsme si 22. 9. na besedu
o zdraví MUDr. Dagmar Malotovou z Centra celostní medicíny AGE, které nabízí kompletní paletu služeb „pod jednou střechou“,
včetně medicíny dlouhodobé péče, geriatrie
a stacionáře i pro seniory placené pojišťovnou. Věnovala se problémům chřipkových
onemocnění, pneumokokové infekci či výhodám i problémům očkování, zodpověděla
i řadu dotazů týkajících se zdravotních problémů našeho věku.
Krásného počasí babího léta využilo 27. 9.
11 členů k výšlapu ze Zábřeha do Růžového údolí v délce 14 kilometrů pod vedením
paní Ludmily Kaštilové. Mimo cyklovýletů
tak chceme nabízet zájemcům též pěší výlety, abychom umožnili aktivní pohyb i milovníkům turistiky.
Že to s pohybem myslíme vážně, dokazoval
i zájezd do Velkých Losin (6. 10.) spojený
s návštěvou termálního komplexu a účast
na soutěžích do vápenky pana Vitoula
(13. 10.). O tuto akci byl zájem mimořádný, opírající se o zážitky z loňska a příslib
připravit dalším členům našeho klubu den
s mnoha překvapeními. Počasí nám příliš
nepřálo, bylo vlezlé chladno. Program byl
podobný – povídání o historii a současnosti
úspěšného podniku, pak clonový odstřel 950
kilogramů střeliva, které poslalo do vzduchu 7,5 tisíce tun vápence. Po společném
fotografování jsme prošli provozem (včetně
velína a pamětní síně), v zábavné soutěži
poslali k zemi téměř dvě kopy vajíček a vy-

bojovali si zajímavé ceny. Poté jsme zhlédli
dvě prezentace o podniku, zvládli opulentní
pohoštění a prokázali svou zručnost v soutěži hodu kroužků na trn. Náladu podpořil
i člen Dua Romantika (známého z TV Šlágr)
pan Roman Doležel, který zahrál muziku
mnoha žánrů a do tance přilákal většinu
účastníků. Na rozloučenou jsme všichni
dostali profesionálně dokonalou společnou
fotografii paní Jitky Zatloukalové, kterou si
od hostitele Ing. Ladislava Vitoula nechaly
v upomínku podepsat především ženské
účastnice této úspěšné exkurze. Děkujeme!
Měsíc listopad je dobré trávit spíše už v teple, takže většina akcí se bude konat v naší
klubovně. Budou to tři besedy vždy ve čtvrtek v 16 hodin (3., 10. a 24. 11.) s tématy Putování do Santiaga de Compostela, Karel IV.
a Pamír. Věříme, že vás tato široká nabídka
zaujme.
V den státního svátku 17. 11. připravujeme
autobusový zájezd do Městského divadla
v Brně na „koňskou operu“ Limonádový Joe
s příspěvkem na účastníka 300 Kč. Odjezd
bude ve 12 hodin z AN.
Pro tělesný pohyb je nachystán turistický
výšlap ve středu 23. 11. z Choliny do Litovle, spojený s návštěvou Hanáckého muzea
v Cholině. Nenáročná trasa je dlouhá 9 kilometrů. Sraz účastníků je v 10.30 hodin na
autobusovém nádraží. Snad tomu bude přát
i počasí.
Na vaši hojnou účast na připravovaných akcích spoléháme!
jh

Osmá procházka po hřbitově, tentokrát v Chudobíně
Muzejní společnost Litovelska pozvala veřejnost na v pořadí už osmou vycházku
po hřbitově. Tentokrát jsme se nevydali na
městský hřbitov v Chořelicích, ale vyjeli
jsme do Chudobína. Vycházku uvedl Ing.
Radovan Urválek, který účastníky seznámil
s tím, že v okolí obce je mnoho pravěkých
nekropolí. V moderní historii byli občané
obce pochováváni nejprve v Cholině, a pak
na několika místech v Chudobíně, v katolickém kostele, na stávajícím hřbitově a rodina
Fries – Tersch v rodinné hrobce u zámku.
Mnoho občanů má své ostatky uloženy
v kolumbáriích sboru Československé církve husitské a v pravoslavném chrámu.
Poté předal slovo nejstaršímu muži v obci
panu Vlastimilu Nedomovi. Ten nám sdělil, že chudobínský hřbitov sloužil a slouží
i pro občany Nové Vsi, Nasobůrek, Vísky,
Haňovic a Sobáčova. S tímto místním údajem jsme se během procházky mnohokrát
setkali. Na mnoha hrobech je uvedeno, ke
které církvi zde pochovaní za svého života patřili. Pan Nedoma se zastavil u mnoha míst a připomněl zásluhy spoluobčanů.
I z řad účastníků jsme se mohli doslechnout
zajímavé příběhy, které doplnily výklad
o cenné informace.
Vycházku jsme zakončili u hrobu Josefa Žíd-

ka. Ten je obecně považován za nejvýraznější osobnost Chudobína 20. století. Chcete-li
se o něm dozvědět více, navštivte Muzeum
Litovel. V muzejní prodejně máme publikaci Pavla Marka Josef Žídek. Nástin života
a díla reformního kněze, spjatého s Chudobínem a pravoslavnou církví na Moravě.
Akce se účastnilo 24 osob, z toho 12 členů MSL.
Robert Najman a Radovan Urválek

Historické pomníky na chudobínském hřbitově.
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Knihy na tento měsíc		
Sůl moře / Ruta Sepetysová

novinky v litovelské knihovně

Harry Potter a prokleté dítě / Jack Thorne
Sůl moře

Druhá světová válka
je téměř u konce. Statisíce Němců prchají
z východního Pruska
před postupující Rudou armádou. Stejně
jako Joana, Emilia a
Florian, jejichž cesty se zkřížily na lodi,
která slibovala spásu
a cestu ke svobodě. Donuceni okolnostmi
drží při sobě, ale když se zdá záchrana na
dosah, udeří tragédie. Původ, kultura, společenský status? Nic z toho není člověku
platné, nic z toho ho totiž neušetří. Všichni
lidé na palubě teď chtějí jediné: přežít.
Třetí česky vydaný román americké autorky
litevského původu opět nezklamal příznivce
syrových příběhů založených na skutečných
událostech.

Harry Potter
a prokleté dítě

Pracovní scénář divadelní hry s novým
příběhem o slavném
kouzelnickém
učni
podle J. K. Rowlingové.
Harry Potter to nikdy
neměl snadné a teď,
jako
přepracovaný
zaměstnanec Ministerstva kouzel, manžel a otec tří školáků,
to má ještě těžší. Potýká se s minulostí,
která nechce zůstat tam, kam patří, a jeho
nejmladší syn Albus se mezitím musí prát
s tíhou rodinného dědictví, o které nikdy
nestál. Minulost a současnost se čím dál
hrozivěji prolínají a otec i syn zjišťují nepříjemnou pravdu: temnota někdy vyvěrá
z nečekaných míst.
lf

Muzejní společnost chystá besedu o hliněných domech i uctění památky obětí války
V listopadu připravujeme dvě různorodé akce.
Můžete se těšit na přednášku předního odborníka v oblasti hliněného stavitelství. Z Národního
ústavu lidové kultury ve Strážnici za námi přijede
PhDr. Martin Novotný, Ph.D., který dokumentuje,
experimentuje a také publikuje zajímavé poznatky
z běžného života našich předků. Poprosili jsme jej,
aby nás v úterý 8. listopadu od 17 hodin ve stálé
expozici řemesel Muzea Litovel seznámil s tématem Hanácký hliněný dům a svými aktivitami a on
naše pozvání přijal.
V pátek 11. listopadu se připomíná Mezinárodní
den válečných veteránů. Členové Muzejní společnosti vzdají položením kytiček vlčích máků čest
padlým vojákům již potřetí. Plánují, tak jako loni

a předloni, objet pomníky v Litovli a všech místních částech. Vyrážíme v 16 hodin od litovelského
muzea a pojedeme po trase Savín, Nová Ves, Chudobín – kostel sv. Františka Serafinského (17.00),
Myslechovice, Unčovice – sokolovna (17.30), Litovel – pomníček letce, Tři Dvory – hřbitov i pomník
u silnice a náměstí v Litovli, kde u radnice předpokládáme zakončení pietního podvečera krátce po
18. hodině.
Položením vlčího máku a zapálením svíčky uctíme
ty, kteří se nedočkali konce válečných konfliktů
a patřili mezi oběti válek a nesnadných dob ve
20. století. Budeme rádi, pokud se k nám přidáte
a vzdáte hold padlým spoluobčanům ze všech bojišť.
RoN

Furt FURIANTI

Přijďte na nové představení litovelských ochotníků
Že byste už na „klasiku“ nešli? Nebojte se,
jak název napovídá, tak jsme si 130 let starou divadelní veselohru L. Stroupežnického
„trochu“ upravili. Děj se odehrává na současném venkově a lidé tam prožívají současné radosti a strasti. I když spousta věcí ve hře
získala nový kabát (například radní namísto
ponocného vybírají obecního strážníka, živé
muzikanty v hospodě nahradí „živé“ karaoke a Habršperk na náves přifrčí malotraktorem), podstata hry se nemění. Je až s podivem, jak jsou lidé dnes i kdysi dávno stejní.
Přijďte si to ověřit a zároveň se pobavit.
Na koho se můžete těšit? Hlavních rolí se
ujali Michal Schmalz, Zdeněk Šmíd, Martin
Truxa a Tomáš Dědek. Celý výčet dospělých

i dětských herců by se zastavil
až na čísle 23,
a to bychom se
do této upoutávky nevešli.
Hrajeme na sokolovně v sobotu 26. 11. v 16 a 19 hodin
a následně v pátek 2. 12. a v sobotu 3. 12. od
19 hodin.
Předprodej vstupenek je tradičně v knihkupectví Petra Lindušky na náměstí. Více
informací o tomto představení najdete na
www.divadlolitovel.estranky.cz.
Těšíme se, že vás pobavíme.
Pavel Soldán, režisér představení

Litovelské ulice
SMYČKOVA
Ulice nese název významného regionálního historika, lékaře a v neposlední řadě druhého českého starosty města Litovle MUDr. Jana Smyčky
(21. 5. 1855 Cholina – 15. 10. 1927 Litovel).
Jan Smyčka vystudoval Slovanské gymnázium
v Olomouci a následně promoval na lékařské fakultě v Praze. Po několikaleté praxi přišel coby
lékař v roce 1885 do Litovle. Aktivně se účastnil
činnosti ve vlasteneckých spolcích a v rozhodujícím roce boje o českou Litovel (1899) stál
v jeho čele. Ve stejném roce byl zvolen náměstkem starosty a jako úřadující starosta spravoval
město za 1. světové války. Starostou se stal
v roce 1919 a ve funkci setrval do roku 1924.
Význam pro město měla také jeho muzejní činnost. Organizoval národopisné sbírky a v roce
1906 založil Krajinskou muzejní společnost. Zasloužil se také o průzkum mladečských jeskyní.
Na poli regionální literatury jsou známé jeho
Místopisné črty z Litovelska vydávané v letech
1900–1920 v Selské stráži a v Litovelských
novinách. Písemná pozůstalost Dr. J. Smyčky
je uložena v olomouckém archivu, stejně jako
nejstarší kronika města, jejímž je autorem.
Ulice Smyčkova vede od muzea směrem k autobusovému nádraží, kde ji ulice Havlíčkova
odděluje od ulice B. Němcové. Vznikla ve 20. letech, kdy byly zbourány hradby v západní části
města (1924). V době, kdy bylo ulici přiděleno
jméno J. Smyčky, krátce po jeho smrti v roce
1930, zahrnoval název i dnešní ulici B. Němcové. Během 2. světové války se ulice nazývala
Promenádní právě z důvodu vzniku promenády
v těchto místech po zbourání hradeb. Po válce
se vrátil název původní a ten zůstal v platnosti
až do roku 1963, kdy muselo jméno Dr. Smyčky
ze seznamu ulic zmizet. V té době ho nahradila
spisovatelka B. Němcová. Po roce 1989 se nepodařilo prosadit návrat jména pro celý rozsah ulice, takže se kompromisem dospělo k rozhodnutí ponechat pro Dr. Smyčku část ulice od muzea
po ulici Havlíčkovu a pro zbytek zůstal název
podle B. Němcové. Ulicí, která nese jeho jméno
za zásluhy vůči městu, chodíval J. Smyčka od
muzea denně na statek na Komárově.
Proměny názvu: Dr. Jana Smyčky, včetně dnešní ulice B. Němcové (1930)  Promenadengasse (1940)  Dr. Jana Smyčky (1945)  Boženy
Němcové, celá dnešní ulice toho jména včetně
dnešní ulice Dr. J. Smyčky (1963)  Smyčkova
pouze část od muzea po ulici Havlíčkovu (1990)
Ivana Kubíčková

Rozumného osud vede,
nerozumného vleče.
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Nejrozšířenější geolokační hra: geocaching
v pohodlí svých obýváků, využíváme jedné
z nich, GPS navigace,
k tomu, abychom vyrazili do krajiny, šplhali na skály a stromy,
nenápadně se plížili
obytnými zónami, potmě hledali nepatrná
znamení v lese a klidně i dvě hodiny pátrali
po malinké schránce
ukryté na zcela nepravděpodobném místě.
Desítky tisíc kačerů
(mrkněte do slovníčku
pojmů) i keší (mrkněte
tamtéž) ukrytých na
našem území (v r. 2014
jich bylo kolem 38 000
Tichá cesta nočním lesem ozářená jen žlutým kruhem a počet stále roste) děbaterky. Tak se hledají noční keše.
lají z České republiky
velmoc geocachingu. (V poměKrčíme se potmě u paty stro- ru plochy státu ku počtu keší
mu uprostřed nočního lesa. a kačerů je na prvním místě na
Nemluvíme a skoro se nehýbe- světě.) Je proto pravděpodobné,
me. Baterky mudlů pár desítek že přestože je geocaching do urmetrů od nás pročesávají pro- čité míry tajná aktivita (jde přestor mezi stromy. Věříme, že devším o to, zabránit nezasvěceo nás tito hledači dříví z neda- ným škůdcům v ničení keší), už
leké samoty nevědí. Doufáme, jste o něm někdy slyšeli.
že je nenapadne vydat se naším
směrem. V našich rukou totiž Ale kdyby přece jenom ne...
leží dřevěná schránka, o které ...vysvětlíme si ve stručnosti,
se oni nesmí dozvědět.
o co jde. Ačkoli struční bychom
Jsme ve světě, o kterém mnozí být nemuseli, protože za dobu
nevědí a který pro řadu těch, své existence (tj. od r. 2000, kdy
kteří tuší, zůstává skrytý. Ve hra vznikla v USA) se z geocasvětě naznačených cest a po- chingu stal propracovaný a stále
kladů, které smí být objeveny se rozvíjející systém, který na
jen zasvěcenými. Ve světě, kde vás při trošince hledání vrhá
se pohybuje nenápadně a kde výrazy jako geocoin a travelbug
se ctí tajemství.
(putovní předměty, které kačeři
přenášejí z keše do keše), event
(tematické setkání kačerů), préDobrodružství je dobrodružství
Kdyby v nás, lidech, nebyla miové členství (zkrátka výhody
touha po dobrodružství, pře- za peníze) nebo wherigo (nekonávání překážek, odhalo- ptejte se mě, co to je). Ani se nevání tajemství a dobývání cílů musíte moc pídit, abyste zjistili,
(pokladů), stěží by se geoca- že existuje wikipedie pro geocaching dočkal tak obrovského ching (wiki.geocaching.cz), ktecelosvětového rozšíření. Místo rá vám to všechno vysvětlí.
abychom se obklopeni moder- Takže, princip je prostý. Stanete
ními technologiemi povalovali se kačerem (nebo aspoň máte

Kdo chce získat tuhle keš, musí nejprve
najít navíječ a spustit si ji dolů. Sova má na
zádech upevněnou krabičku s logbookem.
Autoři keší bývají i velmi tvůrčí.

vstřícného kamaráda kačera),
najdete si na stránkách geocachingu souřadnice, případně
je vyluštíte (záleží na typu kešky; většina se nicméně hledá ve
dne, nemějte strach) a zadáte je
do své GPS navigace či chytrého
telefonu. A pak se necháte vést
terénem. Jste na místě a nevidíte nic. Tady začíná to pravé hledání. Schránka může být malá
i velká, pod kamenem, v zemi, ve
stromě, ve šroubu, v rouře... úplně kdekoli! A o tom to je. Takže
až ji najdete (většinou se to stane), vytáhnete z krabičky, tubičky (záleží na fantazii jejího tvůrce) logbook a zapíšete se. Našli
jste poklad. Odlovili jste keš.

Slovníček základních pojmů
keš (anglicky cache = skrýš, česky též keška) je hledaný objekt
(obvykle schránka s logbookem
a příp. dalšími předměty)
logbook je zápisníček v keši, kam
se kačer po jejím nálezu podepíše
svou hráčskou přezdívkou
kačer je hráč geocachingu
mudla (výraz vypůjčený z knih
o Harrym Potterovi) je člověk
nezasvěcený do hry; kačer musí
dávat pozor, aby ho mudla při objevení keše nespatřil

No jasně, poklad...

Ušli jste pět kilometrů náročným terénem, možná jste někde
slaňovali, šplhali na sloup, nořili
se pod vodu (i takové keše jsou;
náročnost si ale předem zjistíte
u popisu keše na stránkách geocachingu), vypátrali keš a teď
v ruce držíte umělohmotnou
krabičku na školní svačiny, ve
které se povaluje dinosaurus
z Kinder vajíčka, ozdoba do
vlasů a reklamní propiska. Pokud máte štěstí, je tam i CWG,
dřevěné kolečko s vypáleným
znakem jiného kačera, které si
můžete vzít výměnou za vlastní.

A tak se noční keše nacházejí.
A to je jako poklad, jo? No tak
pokud vám zrovna tenhle dinosaurus nechyběl ve sbírce,
tak asi ne. Ale nepřečetli jste si
náhodou při vybírání vhodné
keše pro odlov příběh, který se
k místu vztahuje? Nemuseli jste
pro vyluštění souřadnic zjistit
informace, které jste do té doby
neznali? Neocitli jste se na zajímavém místě, kam byste jinak
nikdy nezašli? Neběhali jste po
lesích a nevydávali ze sebe občas
nečekané sportovní výkony?
Je tohle ten poklad? Pokud myslíte, že ne, nedělejte geocaching.

Na tomto snímku je kromě navigace zachycena i keš. Jenže kde, že?

Že by žádná zmínka o Litovli?

Nejnavštěvovanější keš světa
je sice na Karlově mostě v Praze, ale Litovel nijak nezaostává.
Jen ve městě samotném a jeho
nejbližším okolí bez povšimnutí míjíte víc než dvacet kešek.
Založili a udržují je někteří vaši
sousedé a známí, o jejichž druhé
identitě možná ani nevíte. Seznámí vás s místními pověstmi,
přimějí možná poprvé pročíst
pamětní desku se jmény obětí
válek, dodají informace o ochotnickém divadle, budete počítat
stromy a postávat v kopřivách
u tabulí naučné stezky...
A možná jednou seberete odvahu nebo dalšího člověka a potkáme se v noci uprostřed lesa, kam
nás dovedou nepatrné odrazky
na stromech, jež ve dne nespatříte. Mudlové nás nenašli. Poklad
je pořád na svém místě.
Stalo se vám už, že jste dočetli
článek a dozvěděli se jen zlomek
toho, co jste se dozvědět mohli?
Ano, právě teď. Některé věci je
zkrátka lepší zažít.
hk

www.geocaching.com
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CO JSOU GEOLOKAČNÍ HRY
Vznik a rozšíření GPS navigací a následně i chytrých telefonů s navigací umožnil mimo jiné tvorbu her, jejichž základem
je znalost souřadnic konkrétního místa, případně i přesné monitorování pohybu hráče. Principem geolokačních her (jejichž název odkazuje na skutečnost, že pracují s konkrétní geologickou polohou) je podle nápovědy přivést hráče k cíli
(kde případně najde skutečný či virtuální poklad). Nápovědou mohou být jak souřadnice, tak různé šifry, jež je třeba
vyluštit. (Mimochodem, ne každá geolokační hra potřebuje moderní navigaci. Příkladem je letterboxing, který se hraje
už od začátku 20. století. V ČR ale moc rozšířený není.)

Geofun – jak se nevědomky vzdělávat a vědomě bavit
Uprostřed rozlehlého náměstí stojí morový sloup. Sotva
k němu dojdu, zakokrhá kohout a já se dávám na pochod.
Sem a tam, sem a tam. Křižuju
náměstí jako pavouk síť, kolem
mě pochodují dějiny, holky
se smějou u fontány, páry vycházejí z restaurace, odbíjejí
hodiny a já jdu a jdu s očima
upřenýma na vydlážděné červené čtverce. Jeden, dva, dvacet
pět, čtyřicet sedm. Šeří se. Šedesát dva, osmdesát... Jo, je to
skvělá meditační technika. Devatenáct minut koncentrace na
jediný bod. Tak kolik jich teda,
kurňa, je?
Jasně že vám to neřeknu. Zajeďte si do Moravské Třebové
a spočítejte si je sami.

Z Moravských Athén zpátky do
Benátek

Co vám tady vyprávím o čtvercích v Moravské Třebové? Jsme
snad v Litovli, ne? No jasně.
Jenže kdybych vám teď pověděla
o tom, co budete dělat v Litovli,
jakou byste pak ještě měli motivaci skutečně se pustit za dobrodružstvím poznávání? A že
opravdu stojí za to!
Aby nedošlo k mýlce. Mluvíme
tady o geolokační hře Geofun.
Neboli geosrandě. A vtipnost
jí vskutku nechybí. Ocení to
ale jen ti, kteří nemají averzi
k „pádlu“, tedy chytrému mobilnímu telefonu. Bez něj to prostě
nepůjde.

Tak rychle – jak na to

Do mobilu si zadarmo stáhnete
aplikaci pro hru Geofun (přístupná na stránkách Geofunu).
Prohlédnete si mapu ČR, na které jsou vyznačené jednotlivé hry
(geosrandy). Vyberete si, kam se
chcete vydat, a příslušné hry si
do mobilu stáhnete. Pak se klidně můžete odpojit od wi-fi, pro
hraní hry stačí mít v telefonu aktivovanou GPS. Výhodou pro ty,
kteří mají přímo internet v mobilu, je zobrazování map s popi-

www.geofun.cz

Další geolokační hry
QUESTING
K hraní této hry není třeba navigace. Ze stránek www.questing.
cz si hráč stáhne nebo vytiskne
pracovní list (bývají dostupné
i v infocentrech atp.), který ho
bude provádět po jednotlivých
zastaveních popsané trasy a podle
kterého bude plnit úkoly. Díky nim
vyluští tajenku či kód a na závěr
tak získá poklad. Poznávací hra je
vhodná pro rodiny s dětmi. V ČR
vznikla teprve v r. 2012, proto je
počet tras zatím omezený.
WAYMARKING
Je podobný geocachingu. Hráč
opět získá souřadnice nějakého
zajímavého místa. Na něm však
není poklad, hráč jej pouze vyfotí, příp. zde splní drobný úkol,
a zaloguje se (tedy udělá záznam
o navštívení místa) na stránkách
www.waymarking.com. Stránky
jsou sice v angličtině, ale řadu míst
najdete i v ČR.

Geofun může hráče zavést i na nečekaná místa. Příběh o Anně v Moravské Třebové.
sem cesty. Absolvování cesty bez
mapy je ale možné, jenom někdy
trochu dobrodružnější.

No a co bude pak?

Než se do toho pustíte, pro jistotu si přečtěte popis vybrané
geosrandy. Dozvíte se tam nejenom něco o fyzické či mentální
náročnosti (jedním z faktorů je
i míra trapnosti), ale i o tom,
v jakém období a pro koho trasa
je/není zdolatelná a jestli přitom
nebudete potřebovat nějaké pomůcky. A nepřehlédněte zmínku, jestli je provedení geosrandy
závislé na otvírací době nějaké
instituce. Zamčené dveře žádná
aplikace neprorazí.
Přečetli jste si, kde je začátek
trasy, stojíte na místě, GPS funguje, jak má. Zakokrhá kohout
a už to začíná. Jak vysoká je věž,
před kterou stojíte, a po kolika
schodech jste právě vyšli? Víte,
nevíte? Uběhněte kolečko kolem
kostela (máte na to časový limit)
a nakreslete egyptskou princeznu. Jo a hodila by se nahrávka
nové verze árie z Prodanky. Od
vás, samozřejmě.
Váš mobil má taky foťák, diktafon a kameru a tahle hra jich
dokáže využít. Plnění úkolů je
samozřejmě dobrovolné. (Ne
každý by chtěl třeba skákat přes
překážky na dostihovém závodišti. Bohužel.)

A tak zatímco vás hlas nebo
alespoň text z mobilu provází
po městě či jeho okolí a bavíte
se odpovídáním otázek a plněním různých úkolů, nenásilně
a zábavně se dozvíte mnoho
o historii i současnosti místa,
kde se nacházíte. O lidech, kteří
tu žili. O příbězích, které se tu
odehrály. O jevech, které byste
jinak možná přehlédli. A díky
způsobu, jakým vám jsou podány, tyhle informace hned tak
nezapomenete.

Kdo se za tím skrývá

O Bohuslavu Geofotrovi, tvůrci
této hry, se nám mnoho seriózního vypátrat nepodařilo. Důkladným průzkumem stránek
Geofunu jsme však došli k závěru, že hra vznikla roku 2013
ve Svitavách. (Ano, je česká! Její
ambicí je však do pěti let se rozšířit po celé Evropě.) Díky tomu je
prozatím největší množství geosrand právě na Českomoravském
pomezí. Ale zdaleka nejen tam.
Nedávno vznikla první geosranda i v Litovli. Jmenuje se Tři géčka z Litovle. Její litovelský tvůrce
a hráč v jedné osobě má v úmyslu přidat k ní příští rok alespoň
jednu další.
A já mám tušení, že se někteří
z vás přidají k těm 6 959 současným geosrandistům (údaj
z 23. 10.) a nejen ji si zahrají. hk

MUNZEE
V tomto případě už hráč bude
potřebovat chytrý telefon se staženou aplikací na čtení QR kódů.
(QR kód mívá podobu čtverečku složeného z množství drobných bodů,
v němž je zakódována spousta
dat. Ta se zobrazí po vyfocení kódu
mobilem. Na straně 3 vedle tiráže
si můžete prohédnout QR kód Litovelských novin.) Podle souřadnic
najde místo, kde se QR kód nachází (ať už veřejně viditelný, nebo
skrytý), vyfotí jej a za to získá na
svůj účet body. Více se dozvíte na
munzee.cz.
MOBILNÍ VIRTUÁLNÍ HRY
Hráč si stáhne do mobilu aplikaci
příslušné hry. Pohybuje se pak po
skutečném světě, díky kameře
v telefonu a GPS však vidí na obrazovce nejen reálnou ulici, kterou má před sebou, ale i virtuální
objekty či tvory, kteří na daném
místě ve skutečnosti nejsou (tzv.
rozšířená realita). S těmi dál prostřednictvím mobilu pracuje.
Hitem letošního roku se stala mobilní hra Pokémon Go, ve které
hráči musí podle nápovědy ve
svém okolí najít a pak virtuálně
(tahem prstu po monitoru) chytit
pokémony. Za to získávají body.
Další úspěšnou hrou je Ingress.
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Program Městského klubu Litovel
út 1. 11., 19 hod., Velký sál Záložny, vstupné v předpr. 150 Kč, na místě 200 Kč
LACO DECZI & CELULA NEW YORK  Koncert slavného amerického jazzového hudebníka s kapelou.

út 22. 11., 18 hod., Malý sál Záložny, vstupné 50 Kč
INDIÍ DO NEPÁLU A ZASE ZPĚT  Beseda s fotoprojekcí s panem Václavem
Arnošem.

3.–30. 11., PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13, SO 10–13 hod., Výstavní síň MK
OLGA VOLFOVÁ: NÁVRATY  výstava obrazů, vernisáž: středa 2. 11.
v 17 hodin

čt 24. 11., 19 hod., Velký sál Záložny, vstupné v předpr. 390 Kč, na místě 440 Kč
VĚRA ŠPINAROVÁ & ADAM PAVLÍK BAND  Jedna z nejoblíbenějších českých zpěvaček patřících ke stálicím naší rockové i populární hudby vás okouzlí
svým nenapodobitelným sytým hlasem.

ne 6. 11., 16 hod., Velký sál Záložny, vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě
100 Kč, děti do 3 let zdarma
KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK  Divadelní pohádka pro celou rodinu na motivy večerníčku České televize.
út 8. 11., 19 hod., Velký sál Záložny, vstupné: 350/300/280/250 Kč, na místě
příplatek +50 Kč
MUZIKÁL CYRANO  Muzikál Ondřeje Brzobohatého a Lubomíra Feldeka,
v rámci divadelní sezóny. Nádherný historický příběh plný hrdosti a lásky. Hrají: Ernesto Čekan, David Gránský, Eva Burešová, Petr Vágner a další.
čt 10. 11., 19 hod., varna Pivovaru Litovel, vstupné: 120 Kč
SYMFON KVARTET VE VARNĚ PIVOVARU LITOVEL – S PÍSNÍ NAPŘÍČ
STALETÍMI  Václav Mašek (tenor), Vincenc Ignác Novotný (tenor), Jakub
Kukal (baryton), Jan Kos (bas); koncert v rámci KPH; generální sponzor: Pivovar Litovel, a. s.
pá 11. 11., 18 hod., Velký a Malý sál Záložny, vstupné: 120 Kč, bez místenky
60 Kč
ZÁVĚREČNÁ KOLONA TANEČNÍHO KURZU  Do všech prostor vstup pouze
ve společenském oblečení (pánové s kravatou)!
st 16. 11., 19 hod., prostory TIC při MK Litovel, vstupné dobrovolné
OPEN MIC  Volná možnost krátkého veřejného vystoupení, výjimečná příležitost pro písničkáře nebo básníky všeho druhu, vítány jsou i jiné umělecké
formy.
po 21. 11., 17 hod., Koncertní sál MK, vstup volný
PODZIMNÍ KONCERT ZUŠ  Vystoupí žáci a soubory ZUŠ. Pořadatel: ZUŠ
Litovel.

pá 25. 11., 8–16 hod., vestibul MK Litovel
19. ROČNÍK PRODEJE VÁNOČNÍ HVĚZDY  Pořádá Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí při Dětské
klinice FN v Olomouci za pomoci studentů GJO v Litovli.
so 26. 11., od 13 hod., Velký sál Záložny, vstupné: 100 Kč
ADVENTNÍ TVOŘENÍ  Tvoření vánočních a adventních dekorací pod vedením zkušené floristky z Olomouce. V ceně je vstup a základní materiál, přízdoby dle výběru lze zakoupit na místě.
po 28. 11., 16 hod., náměstí Př. Otakara, vstup volný
VÁNOČNÍ KAMION COCA-COLA 2016  Vánoční kamion Coca-Cola přiveze
do Litovle chvíle plné radosti. V 16 hodin začne program pro děti, kde se naučí společně s moderátorem kouzelný tanec. V 16.30 bude následovat příjezd
vánočního kamionu na náměstí, kde všichni společně přivítáme Santu a jeho
skřítky. Každý má možnost se s ním vyfotit nebo si něco koupit v Santově obchodě – výtěžek z prodeje bude věnován Charitě Litovel. Svítící kamion Coca-Cola znáte z TV.
čt 1. 12., 15 hod., náměstí Př. Otakara, volný vstup
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU  Účinkují: děti z místních
mateřských a základních škol, SPS Senzakord. Nebude chybět Ježíškova pošta.
PŘIPRAVUJEME:
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVY, SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ (5. 12.),
KONCERT SENZAKORDU (11. 12.), VÁCLAV NECKÁŘ: MEZI SVÝMI (13. 12.),
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY (14. 12.), FARMÁŘSKÉ TRHY (16. 12.), VÁNOCE S JÍROVCI,
koncert v kapli sv. Jiří (28. 12.)

Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel tel.: 585 150 499 nebo 775 339 098, e-mail: vstupenky@mklitovel.cz

Čtyři mladí muži zapějí v pivovaru
Pánské pěvecké kvarteto Symfon vzniklo na konci roku 2014
u příležitosti novoročního vystoupení ve Stavovském divadle.
Po úspěšném debutu se členové
rozhodli nadále spolupracovat.
Na jaře vystoupili v rámci galakoncertu Hudební školy hl. m.
Prahy a v létě 2015 se aktivně

účastnili Mezinárodní pěvecké
dílny v Petrovicích pod vedením sbormistra Státní opery
Praha Adolfa Melichara.
Rozsah repertoáru kvarteta je
velmi široký. Zahrnuje skladby
od středověku až po 21. století
napříč všemi žánry.
Mezi poslední úspěchy kvarteta patří vítězství na
mezinárodní
pěvecké ansámblové
soutěži Stonavská
Barborka v prosinci
2015.
Symfon kvartet si
můžete poslechnout
ve čtvrtek 10. listopadu v 19 hodin
v originálním prostředí varny Pivovaru Litovel.
MK

Krysáci od Vizovic se vydali z Večerníčku na prkna divadla
Jsou různá pohádková království a po celém světě lze nalézt
místa, kde se odehrávají neuvěřitelné příběhy plné fantazie,
nadsázky a dobrodružství.
Tentokrát vás zveme do moravských Vizovic. Zde se v odlehlém koutě „téměř zapomenuté“
skládky odehrávají epizody krysích kamarádů Huberta a Hodana, Edy – laboratorní myšky

a přítele z Prahy, a jejich nerozlučného kamaráda, sádrového
trpaslíka Ludvíčka.
Příběhy Krysáků jsou známé
především z večerníčku České
televize nebo knížek.
Na představení Krysáci v podání divadla D5 vás zveme v neděli
6. listopadu v 16 hodin do Velkého sálu Záložny v Litovli.
MK

Vyrobte si věnec či svícen na Adventním tvoření
Pokud si chcete vlastnoručně
vyrobit adventní svícen nebo
věnec, máte i v letošním roce
možnost navštívit Adventní
tvoření, kde za pomoci zkušené
floristky z Olomouce vykouzlíte
zajisté ty nejkrásnější adventní
dekorace.
Přijít můžete v sobotu 26. listo-

padu od 13 hodin do Velkého
sálu Záložny. V ceně vstupného je základní materiál včetně
smrkových a jedlových větví.
S sebou si můžete donést vlastní přízdoby nebo si je můžete
na místě dokoupit. Těšíme se
na krásně strávené odpoledne
s vámi. Vstupné je 100 Kč. MK
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Jazzový bouřlivák Laco Deczi
Laco Deczi. Trumpetista, skladatel, kapelník a amatérský malíř. Ačkoli nejprve vystudoval
střední průmyslovou školu, už
tehdy hrál v několika hudebních
souborech.

Laco Deczi má kořeny slovensko-maďarsko-romské, a proto
byla vždy jeho největší touhou
touha po svobodě jak životní,
tak muzikantské. Pro svůj nekompromisní postoj k muzice
i ke svému okolí dával vždy
najevo nechuť k bývalému politickému režimu, a proto býval
politicky stíhán. V Lacovi už
tehdy dřímala touha po odchodu. Od roku 1986 žije ve
Spojených státech amerických,
kde vystupoval s velkou řadou

skvělých jazzových muzikantů
a je frontmanem kapely Celula
New York.
Za dobu své kariéry získal
mnoho významných ocenění
a v intervalech jednoho až dvou
let pravidelně vydává nové studiové nebo live desky. Na kontě
má již přes dvacet alb a videonosičů. V roce 2005 vyšlo živé
album Jazz na Hradě pod záštitou prezidenta Václava Klause,
který desku také pokřtil a napsal
k ní předmluvu. Se svojí kapelou vystupoval Laco Deczi také
na festivalech Rock for People,
Colours of Ostrava a Sázavafest.
V roce 2011 vystoupil opět na
Hradě na osobní pozvání prezidenta Klause jako host trumpetisty Waltera Bartoše a saxofonisty Štěpána Markoviče.
V roce 2003 vyšla kniha Na plný
plyn, zobrazující průřez Lacova
muzikantského i osobního života.
Vedle hudebních aktivit je Laco
také zdatným malířem. Na kontě má několik desítek děl, většinou olejomaleb. V roce 2005
vyšla kniha Pravdy, zobrazující
Lacovu malířskou tvorbu společně s historkami k jednotlivým obrazům.
Laco Deczi s kapelou Celula New York zahraje v Litovli
v úterý 1. listopadu v 19 hodin
ve Velkém sále Záložny.
MK

Vitální zpěvačka Věra Špinarová
Věra Špinarová se narodila v Pohořelicích
u Brna. Je vyučenou
chemičkou, ale díky
velikému pěveckému
talentu bylo jasné, že
se stane zpěvačkou.
V patnácti letech nazpívala svou první
píseň Já před tebou
klečím.
Věra Špinarová získala řadu ocenění na pěveckých soutěžích,
například v roce 1973 Zlatý štít
za nejprodávanější interpretku.
Zpívala s kapelami Flamingo,
Majestic nebo s orchestrem Ivo
Pavlíka. Později začala zpívat se
skupinou Speciál a stala se rockovou zpěvačkou.
Hrála v muzikálech Mrazík
a Pudr a Mejkap. V roce 2000
a 2002 vydala výběrová alba
svých největších hitů, která mají
u posluchačů veliký úspěch.
Má celou řadu krásných písní,
například Meteor lásky, Volej,
volej, Music box, Bílá jawa 250,

Raketou na Mars nebo Měj mě
rád. Jejím největším hitem se
ale stala píseň Jednoho dne se
vrátíš, jejíž melodie je z filmu
Tenkrát na západě. Věra Špinarová patří ke stálicím naší rockové i populární hudby a pro
svůj nenapodobitelný sytý hlas
i pro temperamentní a vitální
vystupování na koncertech se
stala jednou z nejoblíbenějších
zpěvaček.
Její silný hlas můžete slyšet za
doprovodu skupiny Adam Pavlík Band ve čtvrtek 24. listopadu
v 19 hodin ve Velkém sále Záložny.
MK

Výstava obrazů Olgy Volfové

Zjevení múz I. a Zjevení múz II., olej na plátně. Obrazy jsou inspirovány přirozeností
ženské podstaty, ochrany a vnitřní síly. Každá múza na obraze vyjadřuje pohybem své
osobité vlastnosti.
V listopadu bude Výstavní síň
MK patřit obrazům malířky
Olgy Volfové, jejíž tvorba byla
několik let spjata i s Litovlí.
Jaké obrazy na Vaší výstavě
uvidíme?
Na výstavě můžete vidět mé
obrazy inspirované především
výtvarnými cestami po Západní Austrálii, Holandsku, Francii
– Provence, Portugalsku – Algarve, Maltě, Anglii a Skotsku.
V těchto obrazech se vždy snažím zachytit atmosféru místa,
kde zrovna maluji. Například
můžete vidět obraz Tančící
rejnoci, kde vystihuji osobní setkání s půvabnými rejnoky při
plavání v tropickém moři v Západní Austrálii.
Další obrazy, které můžete vidět,
jsou z oblasti figurální tvorby
inspirované ženskou podstatou, mateřstvím, krásou a láskou. Například obraz Chrám
pro budoucí život. Nebo obrazy
inspirované múzami, postavami pro inspiraci hudebníkům
a malířům.
Své malířství propojujete
s hudbou. Jak to probíhá? A
prolíná se Vaše výtvarná tvorba i s jinými formami umění?
Hudba mne provází celý život,
od mala jsem kromě malování
také ráda zpívala. Později jsem
studovala soukromě klasický
zpěv u sopranistky Jany Majtnerové v Olomouci a dále jsem
absolvovala studium muzikoterapie u Mgr. Matěje Lipského,
Ph.D. A díky studiu muzikoterapie jsem dostala ještě jiný pohled na hudbu.
Spolupracuji s hudebním skladatelem a klavírním improvizátorem Jiřím Pazourem. Vzájemně se velmi inspirujeme v našem

společném hudebně-výtvarném
projektu Koncert tónů a barev,
kde oba vystupujeme na jevišti, já se svým štětcem, barvami
a plátnem a on za pianem. Před
zraky diváků maluji obraz na
přímo vznikající hudbu, kterou Jiří Pazour vytváří. V takové chvíli je velmi důležitá naše
vzájemná naladěnost barev a
hudebních tónů a atmosféra
obecenstva. S tímto koncertem
jsme kromě České republiky vystupovali například v Holandsku, Západní Austrálii, Polsku...
Velmi se zajímám také o architekturu. Líbí se mi gotika, renesance. A tak se v mých obrazech
často vyskytují prvky gotické
architektury.
Jaké je Vaše spojení s Litovlí?
Několik let jsem v Litovli žila.
Učila jsem na místní ZUŠ ve
výtvarném oboru, ale pak jsem
si vytvořila vlastní soukromý
ateliér. V něm jsem začala intenzivně tvořit a právě zde jsem
připravila obrazy pro svou první
samostatnou výstavu v roce 2007
v Litovli. Také jsem připravovala studenty na další výtvarné
školy. V Litovli se uskutečnila
i řada pro mě významných setkání s dalšími umělci.
Ke krásné Litovli mám srdečný vztah a milé vzpomínky na
přátele. Jsem moc potěšena, že
se tam po letech opět na chvíli
vrátím a mohu všechny pozvat
va výstavu svých obrazů do
Výstavní síně MK. Výstava nazvaná Návraty bude zahájena
slavnostní vernisáží ve středu
2. listopadu v 17 hodin. Vernisáž uvede kurátorka výstavy dr.
Světlana Patáková Boučková,
umělecká ředitelka agentury
ART & MANAGEMENT.
red.
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Indií do Nepálu a zase zpět
V úvodu se musím vyznat ze své lásky k Indii.
Mám ji rád proto, že je naprosto jiná, než je většina zemí světa. Málokterá část na naší planetě
se brání takzvané globalizaci víc než právě Indie.
Každého člověka s romantickou duší, který jako
já četl v mládí cestopisy z dalekých zemí a užasle
zíral na staré fotografie, musí zasáhnout poznání, že tento svět ještě žije. Že vše ještě nepohltila
naše civilizace a náš „ západní způsob života“.
Indie se mění jen velmi pomalu. Je svázaná svými konvencemi, svým pro nás tolik nepochopitelným náboženstvím, stále přežívajícím kastovním
systémem, tradicemi, způsobem života... Je to
země plná barev, pro nás často zcela nepochopitelná, neuchopitelná, tajemná.
Proto není divu, že po dvou předchozích cestách
do Indie a také po cestě do Bangladéše (která
byla dlouho součástí indického světa), jsem
zatoužil vypravit se tam znovu. Tentokrát mne
lákal severovýchod Indie – Západní Bengálsko,
nádherná oblast pod mohutnými štíty Himálaje.
Přesto, že svoje cesty většinou věnuji jedné zemi,
tentokrát jsem se rozhodl udělat výjimku a cestu
do Indie spojit s Nepálem. Tato země je především spojená s Himálajem. Spousta lidí sem jezdí
podnikat dlouhé cesty kolem osmitisícových štítů, nebo se dokonce pokouší o výstup na některý z nich. Moje představa o cestě Nepálem však
byla odlišná. Chtěl jsem tuto zemi poznat trochu
jinak. Mým záměrem bylo cestovat himálajským
podhůřím – ze západu na východ a odtud právě
do oblasti severovýchodu Indie.
A o této cestě vám budu povídat. V Nepálu uvidíte nádherné chrámy v údolí Káthmándú, které
brzy po naší návštěvě zničilo velké zemětřesení, podíváte se na obrázky z Buddhova rodiště
v Lumbini a z největšího asijského národního
parku Chitwan. Půjdeme do odlehlé vesničky
v horách, kam nevede žádná cesta a kde lidé žijí
po staletí stejným způsobem života.
V Indii Vás ve fotografiích a videu zavedu do Darjeelingu, kde se pěstuje nejlepší čaj na světě. Do
tohoto horského městečka ležícího v nadmořské
výšce 2 134 m vede úžasná úzkokolejka, začínající svou cestu ve výšce 150 m n. m. Podíváme se
do Váránasí, svatého města hinduistů, ve kterém
spalují své zemřelé na březích řeky Gangy... Budu
Vám vyprávět o našich zážitcích a také s jakými
úskalími jsme se na naší cestě museli potýkat.

Edison na Jungmance: Poznávání jiných kultur
Dají se v našem státě vytvořit příznivé podmínky pro společné soužití
české společnosti s různými kulturami a národy? Tato ožehavá otázka
nás v současnosti nejspíš rozděluje
na dva tábory. Ať tak, či tak, jedním
z cílů našeho vzdělávání je učit žáky
toleranci, porozumění a omezovat hluboko zakořeněné předsudky
a stereotypy. Přesně tyto cíle jsou vizí
projektu EDISON, který prostřednictvím stážistů z celého světa seznamuje mladé lidi se zvyky, tradicemi
a situací v jiných zemích.
V rámci tohoto projektu navštívilo Zleva: Mohamed, Mari, Sára, Karolina, Michael (na schodech)
naši školu pět studentů ze zahraničí. Svou zemi, kulturu a národní jazyk, s učitelským řemeslem. Ta se projevovala
tance a písničky přijeli představit Karolina absolutní vyčerpaností. Nejoblíbenějším
z Albánie, Mari z Gruzie, Sára z Íránu, Mi- místem, kde trávili svá pozdní odpoledne
chael z Egypta a Mohamed z Jordánska. a večery, byla postel. Nikdo je totiž předem
Během týdne se setkali se všemi žáky školy, nepřipravil na každodenní pětihodinové
vedli hodiny v anglickém jazyce. Závěreč- martyrium v roli učitele. Dále je dobré věný den jsme uspořádali Global village, kde dět, že Sáru a Karolinu není vhodné si zvolit
mohli žáci ochutnat i něco málo z jejich ku- za průvodce neznámým prostředím. Věřili
chyně. Na rozloučenou „Edisoni“ secvičili byste, že je možné se ztratit na rovné cestě?
O tom nás přesvědčili kolegové z gymnázia,
společný tanec.
Díky své bezprostřednosti, přátelskému když jsme hned první den dostali zprávu
přístupu a komunikaci si všichni získa- o ztracených stážistkách bloudících jejich
li náklonnost našich žáků. Co je zaujalo chodbami. Chcete provést důkladný úklid
a překvapilo? Jejich přátelské a hodné vystu- v koupelně? Pozvěte si Michaela. Kvůli jeho
pování, vědomosti, zajímavá místa, chutné stylu sprchování budete vytopeni nejen vy,
národní pokrmy a schopnost naučit se pár ale i sousedé pod vámi. Obyčejná veverka
českých slov. Chtěli by navštívit jejich země? poskakující na zahradě rozzáří Moa, který
O tom není vůbec pochyb. Co bylo největ- ji zná jen ze ZOO. Moe naopak rozzáří neším přínosem? Jednoznačně zjištění, že an- jedno dívčí srdce. A nemluvná Mari vás přes
gličtinu je dobré „vyzkoušet naostro“. Co je všechna komunikační nedorozumění nakonejvíc pobavilo? Rozhodně národní tanečky nec odzbrojí svým kuchařským uměním.
a situace, kdy žáci učili stážisty vyslovovat Dle výzkumů zabývajících se cíli vzdělávání si žáci do opravdového života odnášejí
naše slova, např. řeřicha.
Nejen pro naše žáky to byl týden plný vzru- pouze 10 % informací a zkušeností získašujících zážitků. I Edisoni zažívali mnohé ných během svých studijních let. Jsme přeúsměvné, ale i stresující situace. Co jsme svědčeni, že mezi ně budou patřit i hřejivé
se o nich dověděli díky jejich pobytům vzpomínky na týden prožitý ve společnosti
v domácnostech našich pedagogů? Všechny těchto pěti mladých sympatických stážistů.
-ZSJL-PSbezpochyby spojovalo jedno – čelní srážka

S dalšími Edisony se potkaly děti na Vítězné
Ve dnech od 10. do 14. října působilo na
Základní škole Vítězná v Litovli v rámci
projektu EDISON šest stážistů: Paola z Itálie, Mahtab z Íránu, Lena z Jordánska, dále

Takže tímto Vás opět po roce zvu do Malého sálu
Záložny v úterý 22. listopadu. Projekce bude zahájena v 18 hodin a já se na Vás budu moc těšit!
Václav Arnoš

Poznáte podle vlajky, kdo pochází ze které země?

Djaber z Alžírska, Hamza z Tuniska a Khush
z Indie. Byl to týden nabitý informacemi
a zážitky jak pro žáky, tak pro učitele.
Stážisté měli připravené poutavé prezentace,
které prokládali hrami, tancem
a hudbou, což u mnohých žáků
vzbudilo velký zájem a doufejme
i motivaci ke studiu angličtiny.
Je to právě znalost mezinárodního jazyka, která studentům
otvírá pomyslné dveře do světa.
My jsme měli možnost nahlédnout do šesti zemí a dokonce
ochutnat tradiční pokrmy na
závěrečném programu.
Pro žáky to bylo natolik působivé, že se s novými zahraničními
přáteli loučili se slzami v očích.
Tento životní zážitek nám už navždy zůstane.
Mgr. Iveta Pospíšilová

Řešení: zleva Alžírsko, Itálie, Tunisko, Indie, Jordánsko, Írán
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Dům dětí a mládeže Litovel
5.–6. listopadu  Noc na litovelském Karlštejně / Gymnázium Jana Opletala
Děti čeká noc plná her, kvízů a zábavy s kapkou strašení a dobrodružství a přenocování v rytířském
sále. Ráno bude pro děti přichystaná královská snídaně. Cena: 150 Kč. Děti je nutné přihlásit nejpozději do středy 3. 11.
 Info Monika Pospíšilová: 720 995 102, pospisilova@ddmlitovel.cz
19. listopadu  Litovelská dětská výstava domácích mazlíčků / Komenského ulice (9.00–12.00)
Podzimní kolo výstavy. Vystavovat lze drobné domácí mazlíčky kromě psů a koček a vždy ve vlastní
kleci či teráriu. Přejímka zvířátek je v DDM na Komenského ulici od 8 hodin, vstup pro veřejnost je
od 9 do 12 hodin. Zápisné činí 20 Kč za jednu expozici, vstupné pak 20 Kč za osobu.
 Info Ing. Pavel Sova: 585 342 448, 775 550 964, p.sova@ddmlitovel.cz
19. listopadu  Tajemná poustevna / sraz: autobusové nádraží (7.45)
Zahrajte si s námi na detektivy. Výlet pro malé i velké s lupou v ruce zákoutími olomouckého podzemí. Cena: 60 Kč. Přihlášky je nutné odevzdat do 16. 11.
 Bližší informace Bc. Eva Mariánková: 739 655 803, mariankova@ddmlitovel.cz

MAS Moravská cesta učitelům
Každý z nás rád využije nabídky dozvědět se
něco nového a podívat se ke kolegům „přes
kopečky“, co dělají lépe a jinak. Díky MAS
Moravská cesta, a. s., a projektu MAP pro
ORP Litovel se nás pět kolegyň z Jungmanky podívalo v říjnu na dva dny na Vizovicko
a Slušovicko. Navštívili jsme ZŠ a MŠ Kašava a ZŠ Neubuz včetně jejich obcí. Kromě přátelského přivítání jsme si prohlédly
školy a obce a všechny jsme získaly mnoho
inspirací pro zlepšení prostředí i naší práce
ve škole. Oba ředitelé i zástupci obcí se nám
věnovali se zaujetím, které bylo velmi patrné
i na vedení jejich škol i obcí. Zároveň jsme
měli možnost ochutnat regionální výrobky,
navštívit regionální výrobce a seznámit se se
zástupci MAS Vizovicko a Slušovicko. Dva
dny v říjnu tak byly naplněny setkáními se
zajímavými lidmi, plné inspirace a diskusí.
-ZSJL-Řinzerce

21. listopadu  Casting do základního kola Dívky roku 2017 / Komenského ulice (14.00–16.00)
Výběrový casting do soutěže krásy.
 Info Hedvika Weberová, DiS.: 775 550 964, weberova@ddmlitovel.cz
26. listopadu  Zahájení adventu – pečení mikulášských perníčků a výroba betlému
Pečení perníčků proběhne v 8.30 hod. v budově DDM na Komenského ulici. Cena: 60 Kč.
Možnost přihlášení do 23. 11. u paní Weberové: 775 550 964, weberova@ddmlitovel.cz
Výroba slaměného betlému proběhne ve 14 hod. v budově DDM na Staroměstském náměstí.
Betlém bude umístěn na náměstí Přemysla Otakara pod vánočním stromem. Cena: 20 Kč.
Možnost přihlášení do 23. 11. u paní Mariánkové: 739 655 803, mariankova@ddmlitovel.cz
tel. 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, www.ddmlitovel.cz
Komenského 719/6
Staroměstské náměstí 182/5

Seznamte se s knihobudkami na Jungmance

Jedna z novinek, která čekala na žáky z Jungmanky, je překvapila hned v den nástupu do
školy. Na chodbách 1. a 2. stupně jsou totiž
k vidění a hlavně k využívání „knihobudky“. Jedna „ptačí knihobudka“ je umístěna
i v altánu na školním dvoře. Stále populárnější projekt na výměnu knih podporující
čtení tak dorazil i do naší školy.
Pro nezasvěcené – princip knihobudky je
jednoduchý. Máte doma knížku, kterou už
jste přečetli, ale je vám líto ji vyhodit? Přineste ji do knihovničky, ať si ji může přečíst někdo další. Každý si zde může půjčit

knížku, která se mu líbí,
klidně si ji i odnést a přinést za ni jinou. Jelikož
jsou žáci v tomto ohledu
nováčky, výměnám a půjčování knih domů zatím
asistují učitelé.
A jaké tituly jsou momentálně v knihobudkách k mání? Žánr si
vybere opravdu každý.
Knihy jsou zde pohádkové, stejně jako dobrodružné či naučné. Své
místo zde má i klasika.
Někteří žáci věnovali do
knihovniček taktéž pár časopisů. Rodičovské sdružení pravidelně přispívá na akce
rozvíjející čtenářské dovednosti, proto také
souhlasilo s finanční podporou nákupů nových titulů.
V dnešní době počítačů, tabletů a rychlých
informací je třeba děti získat pro čtení knih
i jiným způsobem než jen zadat povinnou
četbu. A proto věříme, že právě tento projekt
by se mohl stát účinným pomocníkem při
zvyšování čtenářské gramotnosti ve výchovně vzdělávacím procesu u nás na škole.
-ZSJL-NM-

Pozvánky k Modré kočce
V kavárně Modrá kočka v Mlýnské ulici budou probíhat zajímavé akce i v listopadu.
Ve středu 2. 11. v 17 hodin to bude přednáška
numeroložky Dagmar Halotové Rok 2017 z pohledu
numerologie, jeho význam a vliv na náš život.
Ve čtvrtek 3. 11. bude zahájena výstava obrazů
Danky Ferencové s tematikou ženství.
V úterý 22. 11. v 18 hodin se uskuteční další přednáška bylinkáře Vládi Vytáska o léčivých rostlinách.
V sobotu 26. 11. v 10.30 hodin bude opět beseda s Blankou Čejkovou o transformaci a kvantovém
léčení, paní Čejková bude odpovídat na dotazy přítomných. Po celý víkend bude možnost osobních
konzultací. (Je třeba se domluvit předem v Modré
kočce.)
Každé úterý v 18 hodin (s výjimkou dnů bylinkových přednášek) se scházejí ženy v ženském kruhu.
Kruh je otevřený každé ženě, která je ochotná vzdát
se času, nechat myšlenky plynout, povídat si, inspirovat a nechat se inspirovat, zpívat (nejen) mantry,
netrvat na konkrétním programu a dělat cokoli, co
chvíle přinese.
Kvůli stavebním pracím se teď do kavárny dostanete
jen od autobusového nádraží nebo z Havlíčkovy ulice!
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SuperStar na ZŠ Vítězná

V úterý 11. října se jídelna
naší základní školy proměnila
v koncertní sál. V rámci svého turné VIVA La School Tour
k nám zavítal zpěvák Martin Šafařík, finalista Česko Slovenské
SuperStar 2013, který pochází
z nedalekého Uničova. Martin
na konci srpna vydal své debutové album Kolem nás, které nám také přijel představit,
a tak se celý koncert nesl v duchu pěkných písniček a příjemného povídání nejen o SuperStar. Mezi dětmi se našla
spousta šikovných tanečníků,

někteří si zatancovali i na
pódiu.
Na koncertě s Martinovým kytarovým doprovodem zazpívaly naše
žákyně Veronika Rozmanová a Nikola Koloušková (obě z 8. A), které se
tak zapojily do soutěže
o nejlepší talent ze základních škol Olomouckého kraje. Vítěz, který
vzejde z internetového hlasování, poté získá exkluzivní smlouvu k natočení společného duetu
s Martinem Šafaříkem ve studiu.
Na závěr koncertu Martin vyzval paní učitelku Ivetu Navrátilovou, která s jeho doprovodem
zazpívala písničku Voda živá od
Anety Langerové.
Po vystoupení proběhla autogramiáda a focení s Martinem.
Koncert se nám moc líbil a věříme, že k nám Martin opět přijede zahrát a zazpívat.
Mgr. Andrea Švecová
a Mgr. Iveta Navrátilová

Žáci Vítězné v atletickém čtyřboji
Družstva starších dívek a starších chlapců ZŠ Vítězná, Litovel se zúčastnila okresního kola
atletického čtyřboje, které se
konalo 22. 9. na atletickém stadionu v Olomouci. Závodilo se
v běhu na 60 m, 800/1 000 m,
skoku do výšky/dálky a hodu
míčkem/vrhu koulí.
Dívky i hoši skončili na výborném 3. místě. Nejlepších výkonů
z dívek dosáhla N. Kuxová, která
hodila kriketovým míčkem 51,4
m, 800 m zaběhla za 3:04 min.,
V. Dostálová skočila do dálky
430 cm, 60 m zaběhla za 8,73 s,
K. Čecháková skočila do výšky
140 cm. Z hochů T. Nantl zaběhl

1 000 m za 3:01 min., A. Krejčí
hodil míčkem 64,45 m, N. Švec
zaběhl 60 m za 7,92 s a do dálky
skočil 515 cm.
Díky dobrému umístění žáci postoupili do krajského kola, které
se konalo 27. 9. v Olomouci.
Družstvo starších dívek se neztratilo a vybojovalo pěkné
6. místo. Nejlepší výkony podala Natálie Kuxová, která vyhrála
hod míčkem výkonem 57,99 m.
Chlapci, bez nemocného Adama Krejčího, skončili na 11.
místě. Nejlepšího umístění dosáhl Tomáš Nantl, který zvítězil
v běhu na 1 000 m výkonem 3:03
min.
Anna Rakowská

inzerce

VELKÝ VÝPRODEJ
KNIH A DVD
ˇ
se uskutecní
ˇ
v Turistickém informacním
centru
(budova Záložny)
ˇ a úterý 7. a 8. listopadu
v pondelí
od 9 do 17 hodin.
www.apokryf.cz

Mateřské centrum Rybička
PRODEJ ZIMNÍCH ČEPIC, nejen pro děti
 čtvrtek 3. 11., 9.30–11.30 hodin
Prodej zimních čepic pro děti i dospělé od paní Kvapilové z Příkaz.
KNIŽNÍ BAZAR
 středa 9. 11., 8.00–16.00 hodin
Máte doma navíc dětské knihy, hračky, dětské hry, které nepotřebujete, nebo naopak
byste rádi levně koupili? Doneste je do MC, přijďte nakoupit, výtěžek bude určen pro
projekty MC Rybička. Knihy možno nosit od 8. 11.
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A ZVÍŘÁTEK – LAMPIČKOVÝ PRŮVOD
 středa 16. 11., odchod od MK v 16.45 hodin
Zveme všechny rodiče a prarodiče s dětmi, pojďte s námi za paní Zimou k lesní chatě
Doubravě uspat všechny broučky. Na každého malého účastníka čeká dárek. Vyrobte
si své světýlko (lampičku) a vezměte krmivo pro zvěř. Sraz je od 16.30 hodin. Na akci
spolupracují město Litovel, Trubači z Doubravy a Myslivecký spolek Litovel. Možnost
občerstvení, výtěžek z něj je určen na podporu projektů MC Rybička. Soutěž o nejlepší
foto. Odměna: poukaz v hodnotě 400 Kč na posezení v Regio kavárně Ječmínek.
ADVENTNÍ VĚNCE
 středa 23. 11., 15.00–17.45 hodin
Zveme všechny maminky, babičky i slečny na výrobu vlastního adventního věnce dle
fantazie. Cena kurzu je 120 Kč + ozdoby zakoupené v MC, pouze svíčky si doneste své.
KAM SE ZTRATIL MŮJ ČAS?
 středa 30. 11., 16.30–18.30 hodin
Přednáška lektora Ing. Pavla Mečkovského na téma Jak správně kočírovat naše aktivity. Cena přednášky je 100 Kč jednotlivci, 150 Kč manželský pár. Hlídání dětí zajištěno,
cena hlídání 20 Kč na dítě. Je nutné přihlásit se předem do 28. 11.
18. 11. 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

Litovelský jezdec formule Opel Lotus
Litovelský závodník Josef Hlavinka se zúčastnil mezinárodních závodů automobilů do
vrchu v seriálu Maverick Rescue Euro Cup 2016. Závodil
s formulí Opel Lotus v kategorii E2/C nad 2000 cm3. Ve všech
odjetých závodech skončil do
8. absolutního místa ze 60 až
70 závodníků a ve své kategorii
dokonce na 1. místě. Tím sbíral
velmi cenné body k celkovému
hodnocení.
I když občas přišly
na závodech horké
chvilky, technika
fungovala na výbornou. V letošní
sezóně se jely nové
tratě,
například
Ústecká 21 nebo
Prachatice. Zkušený závodník Josef
Hlavinka dokázal
zlepšit časy z loň-

ských závodů, na nových tratích
zajet osobní rekord a dokonce
porazit mladé jezdce. Na konci
celé sezóny v seriálu Maverick
Rescue Euro Cup v roce 2016
obsadil 3. absolutní místo, a tím
si dokázal splnit svůj sen.
Celý tým Motorsport Hlavinka
včetně jeho rodiny mu k jeho
výsledkům gratuluje a přeje mu,
aby se příští sezóna vyvedla tak
jako ta letošní.
Motorsport Hlavinka

OTVÍRACÍ DOBA SAUNY
PONDĚLÍ
ÚTERÝ, STŘEDA, PÁTEK
ČTVRTEK

zavřeno
14.00–21.00
14.00–21.00

VSTUPNÉ
muži
ženy

dospělí: 110 Kč/2 hod.
děti, studenti, senioři:
75 Kč/ 2 hod.
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Litovelský rybář Jan Bombera je mistrem světa
Ve dnech 6.–11. září se ve
španělském městě Castellón
uskutečnilo Mistrovství světa
v rybolovné technice. V české
reprezentaci byl i haňovický
rybář a člen litovelské místní
organizace Českého rybářského svazu Jan Bombera. Povedlo se mu to, co se v celé 41leté
historii mistrovství nepodařilo
žádnému Čechovi před ním –
zvítězit ve všech třech vícebojích (pětiboj, sedmiboj a devítiboj). Kromě toho získal zlato
i jako člen českého družstva.
Všechny čtyři zlaté medaile na
jednom mistrovství nevyhrál
před ním nikdo na světě.
Jak mistrovství v rybolovné
technice probíhá?
Všechno se odehrává na hřišti
na trávě. Velké závody, jako je
mistrovství světa, se většinou
konají na letišti, aby měli všichni závodníci stejné povětrnostní podmínky. Sjede se třeba 70
soutěžících z celého světa, vylosují si pořadí, a pak jich vždycky
osm vedle sebe hází.
Disciplín je devět. Základ je pětiboj. Patří tam všechny disciplíny, kde se hází jednou rukou.
Ve své kategorii v něm soutěží
i děti. Další dvě disciplíny jsou
obouruční, s těžším nářadím,
proto je dělají jen muži. To je
sedmiboj. Při osmé a deváté
disciplíně se hází s multiplikátorem, speciálním navijákem.
Někteří závodníci se ale soustředí jen na některé disciplíny,
takže celý devítiboj neabsolvují.
Mluvíte o házení. Co a kam se
hází?
Při muškařských disciplínách
se hází s muškařským prutem,
šňůrou a muškou. Při zátěžových disciplínách je místo mušky na vlasci plastová kapička.

Sportovní pozvánky
PÉTANQUE
 5. 11. v 9 hod., hřiště u sokolovny
Top KLIP 2016 – turnaj trojic otevřený
i veřejnosti
MALÁ KOPANÁ
 5. 11. v 10.30 hod.
FC Levotil – FC Creditas
 20. 11. v 10.45 hod.
FC Levotil – Moravan Cholina

Snímek z mistrovství světa: Jan Bombera (vpravo) jako absolutní vítěz s druhým Karlem
Koblihou z Jihlavy.
U dálkových disciplín je důležitá vzdálenost. U terčových disciplín zase přesnost, protože závodník musí muškou zasáhnout
terč naplněný vodou, nebo kapkou přímo střed terče na plachtě
na zemi.
Každá disciplína má taky svoje
nářadí.
Při závodu tedy vůbec nejsou
ryby?
Ne, všechno se odehrává na suchu.
Kolik prutů jste si do Španělska vezl?
Měl jsem jich osm. Dvě disciplíny házím se stejným prutem.
Jaké schopnosti musí člověk
mít, aby byl v tomto sportu
úspěšný?
Měl by být aspoň trochu pohybově nadaný. A u terčových
disciplín musí umět zvládnout
psychickou zátěž. Protože ta
je neskutečná. Pokud vím, že
na tom, jestli se přesně trefím,
závisí body pro družstvo, je to
opravdu svazující. Každý, kdo
dělal nějaký sport na přesnost,
třeba střelbu nebo i šipky,
to zná. V tomto sportu a na
této úrovni nejde jen o to
uvolněně hodit do dálky.
Teď na mistrovství světa se
mi stalo, že jsem šel na řadu
až poslední a věděl jsem, že
když nehodím plný počet
bodů, nevyhraju. V té konkrétní disciplíně se mi to za
pět let, co jsem v reprezentaci ČR, ještě nepodařilo.
A letos jsem poprvé opravdu hodil celou stovku.

Jan Bombera při závodu v rybolovné technice.

Kolik závodníků vlastně
ČR reprezentuje?
Šest mužů a tři ženy. Každý
hází v soutěži jednotlivců

a navíc státní trenér vybere čtyři muže a dvě ženy a ti potom
reprezentují republiku v soutěži
družstev.
Která země je v tomto sportu
nejlepší?
Dlouhodobě je to Česká republika. A Německo. Poslední tři
roky je české družstvo mistrem
světa, předtím bylo dvakrát druhé. Mistrovství se přitom obvykle účastní kolem 17 států.
Jak jste se vůbec k závodění
v rybolovné technice dostal?
Táta chytal ryby, takže jsem
odmalička chodil na ryby taky.
V rybolovné technice jsme s kamarády závodili nejdřív v rámci
rybářského kroužku v soutěži
Zlatá udice a od 16 let samostatně. Házeli jsme asi do roku 2000.
Pak začal mít každý rodinu, tak
to upadalo, až jsme definitivně
přestali. Hrál jsem místo toho
fotbal za Haňovice, kam jsem se
z Litovle přestěhoval. Když jsem
ale v r. 2009 s fotbalem skončil,
vrátil jsem se k rybolovné technice. V letech 2010–11 už jsem
trénoval hodně a v r. 2012 jsem
se dostal poprvé do reprezentace, což byl můj splněný sen.
Žádné větší ambice jsem neměl.
Věnuje se v Litovli ještě někdo
tomuto sportu?
Na téhle úrovni jen já a můj jedenáctiletý syn. Ale nebráním se
tomu, aby přišly i další děti.
Celou dobu se bavíme o rybářském sportu, ve kterém ale
nefigurují ryby. Chodíte na ně?
Do konce závodní sezóny málo.
Jenom když začíná pstruhová
sezóna a pár dní o prázdninách
na Slovensku. Moje rybářské
měsíce jsou až říjen, listopad
a prosinec.
hk

HÁZENÁ
 6. 11. v 9.30 hod.
mladší žáci – TJ Senice na Hané
 12. 11. v 9 hod.
starší miniházená: turnaj miniházené
 19. 11. v 9 hod.
starší miniházená: turnaj miniházené
 19. 11. v 15 hod.
mladší žáci – Sokol Centrum Haná A
 19. 11. v 17 hod.
muži – HC Dukla Praha
 20. 11. v 16 hod.
muži B – TJ Šumperk
 26. 11. v 15 hod.
starší dorost – TJ Rožnov p. R.
 26. 11. v 17 hod.
muži – HC ROBE Zubří
FLORBAL
 5. 11. v 8.30–13 hod., hala ZŠ Vítězná
turnaj elévů na SH ZŠ Vítězná

OTVÍRACÍ DOBA BAZÉNU
V LISTOPADU
PONDĚLÍ zavřeno
ÚTERÝ 7.00–8.00
16.00–17.00 (ČPZP)
17.00–19.00
19.00–20.00
(aqua aerobic)
STŘEDA 18.00–21.00
ČTVRTEK 7.00–8.00
19.00–20.00
(kondiční plavání)
PÁTEK
17.00–21.00
SOBOTA 13.00–19.00
NEDĚLE 13.00–14.00 (ČPZP)
14.00–19.00
čtvrtek 17. 11. 16.00–20.00
VSTUPNÉ
dospělí: 40 Kč/hod.
děti do 15 let: 30 Kč/hod.
rodinné vstupné: 100 Kč/hod.
permanentka: 300 Kč/10 hod.
permanentka děti: 200 Kč/10 hod.
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Na Bobr Cupu se letos utkalo 645 běžců, cyklistů a vodáků

Mrůzek v Litovli vyhrál podeváté

Dvě stě patnáct tříčlenných
týmů okusilo 1. října trať
22. ročníku MČR extrémních
tříčlenných štafet Free Litovel
Bobr Cup. V nádherném počasí byl k vidění urputný souboj o místa na stupních vítězů
do posledních metrů. O vítězi
rozhodl až závěrečný kajakový
úsek a zkušenosti Kamila Mrůzka, který přivezl tým OpavaNet
k triumfu a sám v Litovli oslavil
rekordní deváté prvenství.
„Přebíral jsem štafetu jako třetí, ale s minimálním odstupem
na Adama Satkeho a Karla Slepicu. Ještě před nasednutím na
vodu se mi povedlo dotáhnout
se ke klukům a na vodě už to
byl boj, který vyzněl dobře pro
mě. Bobr mám strašně rád a vítězství týmu je vždycky parádní. Naposledy jsem tady vyhrál
v družstvech před třemi lety,
takže další zlato je perfektní,“
usmíval se devítinásobný mistr
světa ve sjezdu na divoké vodě
a nově i devítinásobný vítěz závodu Free Litovel Bobr Cup Kamil Mrůzek, který tentokrát vyhrál s týmem OpavaNet společně
s Ondřejem Fejfarem (běh)
a Michalem Kaněrou (MTB).

Běhu potřetí vládl Olejníček

Běh ovládl potřetí v řadě letošní
mistr republiky v běhu na 3 000

metrů
překážek
Lukáš
Olejníček
z týmu X-park
Františkov. Olejníček vyhrál s náskokem pěti sekund
na Ondřeje Fejfara
a s půlminutovým
bonusem na Tomáše Lichého s Vojtěchem Králem.
„Vyhrál jsem tu potřetí, ale pokaždé se mnou vepředu běžel někdo jiný. Nevím,
jestli se na mě kluci střídají nebo
co, ale jsem rád, že jsem vyhrál.
My běžci ale jen rozdáme karty,
cyklisté dojedou většinou spolu
a rozhodne kajak, tak uvidíme,“
přemýšlel v cíli prvního úseku
Lukáš Olejníček, který do cyklistické části závodu poslal Ondřeje Fojtíka.

Olympionik Škarnitzl nejrychlejší
na kole

Druhý úsek patřil Janu Škarnitzlovi z týmu TREK Volume Up.
Dvaadvacátý muž z olympiády
v Riu de Janeiro na horském
kole dotáhl ztrátu na Ondřeje
Fojtíka a Michala Kaněru a tato
trojice předávala štafetu v rozmezí dvou vteřin do závěrečného úseku.
„Vyrážel jsem do závodu společně s Janem Fojtíkem a společně
jsme se snažili dotáhnout borce
před námi. V půlce se mi povedlo Honzu setřást a těch pár
vteřin přede mnou sjet. Jak jsme
se s Fojtíkem a Kaněrou sjeli,
už jsme pak šlapali pohromadě.
V závěru jsem chtěl ještě klukům cuknout, jenže sil už nebylo, a tak se bude muset rozhodnout na vodě. No, uvidíme, jak
to dopadne,“ popsal svůj úsek
nejrychlejší cyklista dne Jan
Škarnitzl.

Veterán Mrůzek si vítězství pohlídal

Na vodě se potvrdilo, že Kamil
Mrůzek je stále domácí jedničkou na delších tratích a kontaktní boj mu mimořádně sedí.
Mrůzek za rok oslaví čtyřicítku,
na jeho výkonech ale věk není
znát. Na vodě udával tempo, postupně setřásl Adama Satkeho
(tým X-park Františkov) i Karla Slepicu (TREK Volume Up)
a s padesátivteřinovým náskokem si dojel pro titul mistra
republiky v závodě tříčlenných
extrémních štafet. Mrůzek na
závodě Free Litovel Bobr Cup
slaví prvenství už podeváté.
„První vítězství tady si ani nepamatuji, jezdím tu asi dvacet
let a doufám, že i v příštích letech se tady představím. Možná
v budoucnu už nebudu jezdit
na profesionální úrovni, závody
jako Bobr ale mám rád a ještě
pár startů tu plánuji,“ usmíval se
po dojezdu nejúspěšnější účastník závodu v historii Free Litovel Bobr Cup.

Petra Kamínková vyhrála mezi
ženami

Veteránka Petra Kamínková
stále umí. V běhu jasně vyhrála v ženské kategorii a celkově
doběhla na skvělém 16. místě.
Její zásluhou se tým Koral Bartoněk team odrazil k jasnému
vítězství v ženské
kategorii. Spolu
s Kamínkovou se
na trati představila ještě cyklistka Lucie Veselá
a kajakářka Petra
Halašková.

ští prohrávali po první periodě
0:5! Ovšem i díky své bojovnosti
v dalších dvou třetinách se jim
necelou minutu před koncem
poslední části podařilo otočit
průběh utkání na svoji stranu
a zvítězit 7:6.
První pozici ligové tabulky přenechali naši muži dosud neporaženým Hranicím, ale i díky
nejlepšímu brankovému rozdílu
v soutěži jsou litovelští florbalisté hned na druhém místě. Další porce těžkých zápasů na ně
čeká 26. listopadu, kdy se utkají
s Přerovem a Prostějovem, a dále

Keep bobring!

David Knebel

snímky na str. 18 a 20: Bobr Cup

Crazy teamy

Samostatnou kategorií jsou crazy
teamy. Ani letos

Florbalisté se dále drží na čele ligové tabulky
Litovelští florbalisté odehráli
v půlce října další kolo OL ligy.
I přesto, že nezvládli začátky
obou utkání, si připsali další tři
body do ligové tabulky.
V prvním utkání se litovelští
střetli s týmem FBC Hranice
B. Vstup do utkání se mužům
z Hanáckých Benátek nevydařil
a brzy prohrávali 0:3. Nicméně
i přesto se jim podařilo zdramatizovat utkání, ale na body už
nedosáhli. Prohráli 4:5.
Začátek druhého utkání s mužstvem FBC Cannibals Lipník byl
ještě hororovější, jelikož litovel-

v Litovli nechyběli závodníci,
kterým jde spíše než o výkony
o dobrou náladu a recesi, ačkoliv týmů spadajících do kategorie crazy pomalu ubývá. Výjimkou byl třeba tým s číslem 176
Rejpal, Šmudla a Prófa, za který
se na prvním úseku představil
v kostýmu zeleného trpaslíka
Martin Škrlant, muž, který navíc na trati bojoval se zrakovým
hendikepem.
„Bobr Cup miluju, je to parádní
akce. Naštěstí jsem měl dobrého vodiče a tak jsem to zvládl.
Nejlepší jsou pro mě brody, ty
aspoň cítím,“ usmíval se Škrlant
a dodal: „Jezdíme tady už od
roku 2010, vymyslet nějakou
masku je týmový úkol. Jezdí nás
celkem devět a tak to vždycky
musíme promyslet v hospodě,
to nás baví. Už jednou jsme tady
crazy týmy vyhráli a věřím, že
letos to na bednu zase vyjde,“
přál si běžec týmu 176. A nutno
dodat, že jeho přání se naplnilo
a spolu se svými kolegy z týmu
Sněhurka a sedm trpajzlíků byli
oceněni na pódiu při slavnostním vyhlášení závodu Free Litovel Bobr Cup 2016.

18. prosince, to doma na hale ZŠ
Vítězná vyzvou týmy z Kostelce
na Hané a Lipníku.
Aktuální dění, výsledky a statistiky všech věkových kategorií naleznete na internetových
stránkách florbal.tatranlitovel.cz.
Jiří Skála

Pozvánky
NA BĚH LITOVELSKÝM POMORAVÍM
ne 20. 11. v 11.30 hodin, restaurace
U Nádraží na Července
Lyžařský oddíl TJ Tatran Litovel pořádá
6. ročník běžeckého závodu Běh Litovelským Pomoravím. Trasa je dlouhá
10,8 km. Prezentace závodníků bude
probíhat mezi 10.30 a 11.15 hodinami
(startovné činí 100 Kč) a samotný závod bude odstartován v 11.30 hodin.
Zázemí pro běžce i občerstvení pro
všechny je zajištěno.

ROZMANITOSTI / 19

Válečné hroby 1: POMNÍK SVOBODY V CHOLINĚ
Téměř v každé obci, i v té nejmenší, jsou válečné hroby. Nejsou to hroby v pravém slova
smyslu, připomínají padlé vojáky z první světové války.
Své spoluobčany, kteří položili
životy během 1. světové války,
uctili i občané Choliny. Uprostřed obce, přímo v křižovatce,
kde odbočuje silnice k nádraží,
nechali v roce 1922 postavit mohutný památník. Pomník svobody tvořil vysoký podstavec, kde
byla po jedné straně ztvárněna
postava muže, možná osvobozujícího se z okovů, po druhé
straně žena klečící nad hrobem
s tváří zakrytou rukama. Ze staré fotografie už nelze přečíst nápis, který byl mezi oběma postavami, neznáme ani obsah nápisu
nad postavou muže. Na podstavci stála vysoká socha ženy se
štítem. Autorem památníku byl
olomoucký sochař Julius Pelikán.
Památník si
však zachoval
svou
podobu
pouze
17 let.
Proč se
tak stalo?

neposkytuje další informace.
Nejsou zde fotografie ani věk
padlých nebo kde jejich život
skončil. Zřetelné není ani to,
v které válce padli, ačkoliv tři
jména naznačují, že šlo o 2. světovou válku. Např. Ladislav Sova
č. 149 – v koncentráku.

Po skončení 1. světové války se
zdálo, že podobné hrůzy se nemohou už nikdy opakovat. Přesto uplynulo jen málo roků… Na
samém začátku 2. světové války
vyšlo nařízení, z něhož vyplynulo, že Pomník svobody v Cholině musí být zcela odstraněn.
Symbolizoval totiž vlastenectví
a odvahu. Po prvním německém nařízení byla část pomníku
– socha ženy – opatrně rozebrána a zcela neporušena zakopána
do země. Nařízení bylo splněno. Doba však byla zlá a lidé
nejednotní. Na základě udání
a následného rozkazu byla socha v roce 1940 vykopána a před
zraky Němců zcela zničena, rozbita na kousky. Přesto se našli
odvážní občané Choliny, kteří

před okupanty zachránili aspoň
její hlavu. A zachráněná hlava,
která je nyní vystavena v místním Hanáckém muzeu, všem
připomíná, že Pomník svobody
v Cholině skutečně stál a lidé
byli i v dobách útlaku stateční.
Dnešní podoba cholinského
památníku vychází z původního vzhledu. Zachovala se totiž
část soklu, ta s plačící ženou. Po
obvodu je nápis Bože, žehnej
těmto obětem světové války. Ke
spodní části torza původního
památníku byla po druhé světové válce přidána deska z tmavé
žuly se jmény 17 padlých a čísly domů, kde žili. Nad jmény
je nápis Oběti 1. světové války
1914–1918, oběti 2. světové války 1939–1945. Nic víc. Deska

Památník v Cholině tak, jak byl
postaven po první světové válce, se sochou Svobody, je nenávratně pryč. Ale jeho malá část
zůstala – odvážně zachráněná
hlava sochy. V Hanáckém muzeu je jedním z nejvzácnějších
exponátů a připomíná odvahu
cholinských lidí.
Eva Vaňková

Litovelský bylinkář: PAMPELIŠKA LÉKAŘSKÁ
Vytrvalá bylina z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae).
V listopadu je již sběr léčivek omezen.
Sbíráme kořeny léčivých rostlin, jako
je lopuch, čekanka, mydlice, křen
a další.
Mezi nejznámější a rostoucí téměř
všude patří pampeliška lékařská (Taraxatum officinale). V minulosti ji
botanici přejmenovali na smetanku
a nyní se znovu jmenuje pampeliška.
Je vysoce výživná, dodává sílu tělesným orgánům a cestám. Svým zářivě
žlutým květem doslova prozáří trávu
a nevlídná místa.
Užívají se kořeny ve formě odvaru
a lihové tinktury. Ve formě tinktury se
užívá 30 až 60 kapek 2x denně.
Pampeliška podporuje látkovou
výměnu, pomáhá při jaterních
a žlučníkových potížích, při cukrovce
a částečně pomáhá rozpouštět ledvinové kameny. Dále stimuluje slinivku,

slezinu a ledviny. Nově bylo zjištěno,
že květ pampelišky, který byl v minulosti považován za bezcenný a používal se jako pochutina pouze při výrobě
pampeliškového medu, snižuje vysoký
krevní tlak a cholesterol. Také tento
pampeliškový med v malém dávkování prospívá slinivce.
Na jarní očistu organismu doporučuji
kořen pampelišky s listem kopřivy
a natí pelyňku brotanu v poměru 2 díly
kořene pampelišky s natí, 3 díly listů
kopřivy a 2 díly natě pelyňku brotanu.
Vše ve formě nálevu – 2 čajové lžičky
na 250 ml vařící vody. Pít třikrát denně
před jídlem.
V dalších kombinacích se kořen pampelišky užívá s kořenem lopuchu a čekanky. Jako lahůdková zelenina se doporučuje z jara zakrýt listy nějakou nádobou,
aby se zabránilo přístupu světla. Bělavé

mají lepší chuť než zelené.
Od října v kavárně Modrá kočka v Litovli probíhají vždy jednou měsíčně
v úterý v 18 hodin opět pravidelné

přednášky o léčivých rostlinách. Srdečně zvu všechny příznivce léčivých rostlin. Termíny nejbližších přednášek jsou
22. 11. a 13. 12. Další budou od ledna
2017.
Vladimír Vytásek

BOBR CUP 2016: 15 km beh,
ˇ 25 km kolo, 6 km kajak

