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„V letošním roce jsme opět navštívili Litovelské slavnosti. Nádherné počasí bylo příslibem pro příjemně strávenou sobotu ve vašem
městě. Do Litovle jsme přijeli jiţ potřetí a
musím říci, ţe nás vaše slavnosti opět nezklamaly. Výběr programu, hudebních skupin a
doprovodných akcí je k překvapivě nízké ceně
vstupného vţdy na vysoké úrovni,“ napsala
paní Ivana Lorencová ze Šternberka. Někteří
z bezmála sedmi tisíc účastníků projevili své
uznání dopisem, jiní spokojeným úsměvem.
Pořadatelé Litovelských slavností, jejichţ
osmý ročník se mimořádně vydařil v sobotu
10. září, jsou rok od roku ambicióznější, program rok co rok bohatší.
Jenom Frantik Brblalů, co uţ půl hodiny
postával u stánku s pivem, byl zase nespokojený. „Kdo to má všecko stihnót? Mám se letět
nechat pomalovat do parko, nebo se mám
kólet v té bobleně po rebniko? Mám rač hledět
na teho kózelnika na náměsti (ale toťka jekése
ţenské vetahl celó podprsenko, toţ co be třeba
vetahl mně!), če be belo lepši jit obhlidnót to
slavnó maliřko na reálko. Toţ to je uplně na
bzdino! Zustano rač toť, a pak si pudo kópit

směták.“ V pozdním odpoledni pak bylo lze
spatřit výše jmenovaného, jak se smetákem
z koňských ţíní, kartáčem z recyklovaných pet
lahví, malovanými hodinami, košíkem plným
dřevěných figurek, ozdob z překliţky, tinktur
z gemo medicíny, pletenou dětskou čepičkou
na hlavě a koláčem v puse opouští první farmářské trhy před muzeem. Za ním zůstaly
mrtvoly šermířů, kteří se ve snaze zalíbit se
divákům před muzeem propíchali kordy, aby
opět povstali a vyplivovali do vzduchu oblaky

ohně. Na náměstí zatím probíhal neobyčejný
úkaz - davy lidí před hlavní scénou poslechly
Jaroslava Uhlíře, kdyţ pravil: „Náš zpěv je
pouze návodný, kaţdý si můţe právem říct, ţe
to by zvládl taky. Proto zpívejte taky.“ Babičky vedle vnoučátek, postarší manţelé vedle
sotva zletilých manţelek si pak svorně notovali, ţe severní vítr je krutý, ale není nutno, aby
bylo přímo veselo, kdyţ si můţeme dát každý
den k svačině pramen zdraví z Posázaví.
Dochází nám místo na stránce, takţe se
omlouváme všem fanouškům Kryštofa (snad
vás uspokojí alespoň foto), kteří si chtěli přečíst o charizmatickém Richardu Krajčovi,
milovnicím Michala Davida, zvláště těm za-
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OLOMOUCKÝ RYBNÍK
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POZVÁNKY A PROGRAMY

rputilým, které si odnesly i jeho autogram,
příznivcům hanácké pop music Straceného
ráje, těm, kteří by doporučili skupině Team
Revival, aby se zařídila podle své písně Reklama na ticho (i kdyţ za to nemůţeme), Honzovi
Krejčímu, který zvládl hrát šachy na rušném
náměstí simultánně s několika protihráči, účinkujícím z druhé scény na náměstí (která podle
mínění mnoha byla vynikajícím nápadem),
jakoţ i všem ostatním. Neomlouváme se agentuře Bavi, která můţe za to, ţe přeplněný program se nedal nejen stihnout, ale ani popsat.
Agentura děkuje těmto sponzorům: Olomoucký kraj, Pivovar Litovel, Strabag, Head,
Kimberly-Clark, Auto Hlaváček, Papcel,
N.F.I. Metall, Gran Moravia, Česká spořitelna,
Adriana, Pento, MTS, Zahrada Olomouc,
Hajdo co., Zelík Trans, Čerlinka, Carman,
.A.S.A., Auto Hetcl, EkoKom, Ţelezářství Jiří
Vaněk, Bowling-pizzeria Litovel, Lahůdky
Javane, pojišťovna Kooperativa a mediálním
partnerům: Český rozhlas Olomouc, Oáza,
Profit, Kdy - kde - co, PM studio. Akci významně podpořilo Město Litovel.
„Za krásně proţitou sobotu děkujeme především agentuře Bavi Litovel, která slavnosti
kaţdoročně pořádá,“ loučí se paní Lorencová a
my se přidáváme.
hk
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Slovo starosty
Kanalizace v Žerotínově ulici a oprava silnice
V měsíci září byla dokončena stavba kanalizace v ulici Ţerotínově.
Při stavbě bylo město v kontaktu s občany a jejich připomínky byly
projednávány a po dohodě akceptovány. Šlo například o vypuštění
kanalizační šachty v zatáčce, kde by velký dopravní provoz způsoboval hluk. Byl také přeloţen vodovod a přitom se trasa vedla tak, aby
ani zde vozidla nenajíţděla na kryty šoupáků.
Nejdůleţitější byla konečná úprava silnice asfaltocementem. Při
jednání se Správou silnic Olomouckého kraje (SSOK) bylo domluveno, ţe bude opraveno podloţí silnice, aby byla komunikace schopna
snést zátěţ stávající autodopravy. Na konci města však bylo zjištěno
tak špatné podloţí, ţe cena na jeho opravu se pohybuje kolem 2 milionů Kč. Tuto částku SSOK v plánu na letošní rok nemá, a bylo tedy
dohodnuto, ţe v této části bude provedena jen asfaltace po kanalizaci,
aby byl přes zimu moţný provoz po této silnici. Na jaře potom SSOK
provede ve spolupráci s Městem opravu této části tak, aby vyhovovala
náročnému zatíţení dopravou. Pouhá asfaltace stávajícího povrchu by
byla nehospodárnou investicí. Proto ţádáme ještě o trochu trpělivosti.
Ve středu 7. 9. jsme s firmou Strabag, ředitelem TS a vedoucím
odboru MH prošli chodníky na této ulici a upozornili na to, co je nutné
opravit. Nyní je zpracováván projekt na rekonstrukci chodníku, který
by měl slouţit i pro cyklisty.
Nečíz - naše chlouba i stoka
V reklamě firmy Adriana byla Litovel zobrazena v italském nádechu, k čemuţ přispěl i Nečíz – rameno řeky protékající pod radnicí.
Všichni máme poţadavky, aby byl Nečíz vyčištěn, více slouţil turistům a zatraktivnil návštěvu našeho města. V LN na to upozornila i
paní Cholinská. Na moţnosti, jak Nečíz nejen vyčistit, ale potom ho
čistý udrţovat, bylo dotázáno Povodí Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví a místní rybářský svaz. Po předloţení návrhů proběhlo v září
společné jednání. Jako první bude nutné opravit a případně přemístit
stavidlo ve staré elektrárně, která je soukromým majetkem (vedle restaurace U Starého mlýna). Poté budou domluveny termíny zvýšených
průtoků Nečízem, které by měly bahnité usazeniny odnášet. Předtím
bude koryto vyčištěno od napadaných cihel a naházených předmětů.
Pravidelným proplachem by měl být Nečíz udrţován v dobrém stavu.
Cyklostezky
Cyklostezky nám cyklistům dělají radost a pohyb na kole je zdravý a
nádherný. V naší oblasti jsou cyklostezky budovány i v polích a je
nutno si uvědomit skutečnost, ţe je k tomu nutný souhlas majitelů
pozemků a zemědělských druţstev a hospodářů.
Na stezce do Vísky je někdy neoprávněná reakce cyklistů či bruslařů
na zemědělskou techniku. Zemědělci se snaţí ji vyuţívat co nejméně,
ale vyuţívat ji někdy musí a také mohou. Byla to podmínka při povolování stezky. Stezka byla vybudována s jejich souhlasem a je zpevněná i pro pojezd zemědělské techniky. Jinak se na pole všude nedostanou. Úklid po znečištění zemědělci zajišťují aţ po skončení prací. I
naše Technické sluţby ji čistí.
Hospodaření na polích má jistě prioritu - to si při dnešní nabídce
potravin v obchodech a přebytcích neuvědomujeme. Dostatek potravin ale není všude na světe samozřejmostí. Uvědomme si tuto skutečnost a buďme k sobě tolerantní.

Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu
měsíce září zaznamenáno mj. i spáchání těchto činů:
Dne 2. 9. v době mezi 8 a 11.30 hod. dosud neznámý
pachatel odcizil v Litovli o dům opřené, uzamčené jízdní kolo.
Dne 5. 9. dopoledne odcizil dosud neznámý pachatel z tašky pověšené na jízdním kole před prodejnou Penny v Litovli mobilní telefon.
Dne 6. 9. v dopoledních hodinách odcizil dosud neznámý pachatel
z odemknuté kolárny Gymnázia Jana Opletala v Litovli uzamčené
jízdní kolo. Shodným způsobem a ve stejnou dobu bylo odcizeno uzamčené jízdní kolo u ZŠ Vítězná v Litovli.
Dne 9. 9. ve 22.55 hod. řídil R. H. osobní motorové vozidlo v ulici
Šmakalově v Litovli po předchozím poţití alkoholu. Řidiči bylo naměřeno 1,05 promile alkoholu v dechu. Pachateli byl na místě zadrţen
řidičský průkaz.
V době mezi 17.45 hod. dne 10. 9. a 10 hod. dne 11. 9. odcizil neznámý pachatel v Litovli na ulici Příčné osobní motorové vozidlo
značky Škoda Fabia.
Policie ČR

Plakátníci a sprejeři
Zavolali byste na číslo z inzerátu na odpadkovém koši? Zaujme vás
plakát vylepený na krytu hlavního uzávěru plynu? Přesto se po městě
stále objevují. Na místě jednoho, který je strţen, vyraší nový.
Nejen pro jejich původce je proto uţitečné vědět, ţe ilegální vylepování je postiţitelné. Zjištění pachatelé pak budou nuceni uhradit
vzniklou škodu. Tuto skutečnost není radno podceňovat. V současnosti
je projednáván případ mladého sprejera, který pro nezaplacení částky
dluţné za opravu popsané fasády čelí exekuci. Sumy za odstranění
graffit a tagů ze zdí někdy i historických budov mohou dosahovat aţ
desítek tisíc korun.
Strhávány bývají i plakáty z výlepových ploch, které nemají patřičné
povolení. To lze snadno získat u Technických sluţeb na Cholinské
ulici. Ty plakáty, jejichţ výlep je řádně zaplacen (a suma opravdu není
velká, např. za umístění plakátů o velikosti A3 na všech 7 plakátovacích ploch na dobu 1 týdne uhradíte 128 Kč), orazítkují a samy na
plochy umístí. Autorům drobných inzerátů pak doporučujeme vývěsky
k tomu určené (např. na knihkupectví paní Válkové nebo v supermarketech), soukromou i komerční inzerci otiskují také naše noviny. red.

MĚSTSKÁ TELEVIZE - VYSÍLÁNÍ V ŘÍJNU 2011
premiéra:

Ing. Zdeněk Potužák, starosta Litovle

reprízy:

středa 5. 10. 2011 v 18.45 hod.
středa 19. 10. 2011 v 18.45 hod.
denně v 6.45, 11.00, 18.45 a 23.00

Připomínky, názory, nápady, náměty, ale i věcnou kritiku týkající se
vysílání můţete volat nonstop na telefonní záznamník tel. č. 581 003
467. Informace o kulturních, sportovních i jiných nekomerčních akcích, událostech a zajímavostech, které chcete bezplatně zveřejnit
prostřednictvím TV obrazovky ve čteném zpravodajství, sdělte telefonicky či písemně na MěÚ Litovel, tel. č. 585 153 250 (Ing. Jaromír
Hlavinka), e-mail: hlavinka@mestolitovel.cz nebo infotv@centrum.cz
nejpozději týden před uvedením premiéry.

Oprava k článku v LN č. 9
stav koncové části ul. Žerotínovy

V rubrice Stalo se v Litovli bylo chybně uvedeno, ţe pan Miroslav
Kuchař pracoval na ONV. Ve skutečnosti byl zaměstnancem OÚNZ.

VYNESENO Z RADNICE
16. schůze Rady města Litovel,
konaná dne 25. srpna 2011
Rada města Litovel projednala
a schvaluje:
 pronájem části pozemku, parcela č. 128/17, ostatní plocha/jiná
plocha, v k. ú. Litovel, lokalita
Příčná, o výměře 250,5 m2
z celkové rozlohy 1 314 m2 nájemci MAD PAPÍR, a. s. za účelem vybudování sběrného dvora
 zveřejnění záměru pronájmu
části pozemku parc. č. 479/20, díl
č. 5, orná půda, lokalita Javoříčská v Litovli, o výměře 200 m2,
v k. ú. Litovel, na dobu neurčitou,
s výpovědní lhůtou k 31. 3. a 31.
10. příslušného roku, za účelem
zřízení zahrádky, k posezení,
odpočinku a relaxaci. Cena za
pronájem bude činit 2 Kč/m2/rok,
dle usnesení RM 286/16 ze dne
25. 6. 2003.
 výjimku ze směrnice o zadávání
veřejných zakázek a souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi
Městem Litovel a TON a. s. Bystřice pod Hostýnem o dodání 420
ks židlí do velkého sálu Záložny
 předložený návrh dokumentu
II. Komunitní plán sociálních
služeb Litovelska na období let
2010 – 2014, který bude sloužit
v dalším navazujícím období let
2010 – 2014, a souhlasí s jeho
distribucí
široké
veřejnosti
v tištěné i elektronické podobě
 konání veřejnosti přístupných
akcí ve dnech 7., 14., 21. a 28. 10.
2011, vždy od 18.00 do 24.00
hodin – Sousedské posezení na
venkovním posezení pod pergolou za hasičskou zbrojnicí v
Chořelicích. Současně rada udělu-

je výjimku z OZV č. 1/2007 a
souhlasí s ukončením akcí
v požadovaných časech.
 vyhlášení 3. kola půjček
z Fondu rozvoje bydlení
 užití znaku Města Litovel
v rámci propagační kampaně
superkrosových
závodů
v Chořelicích konaných dne
2. 10. 2011. Dále souhlasí s převzetím záštity ze strany Města
Litovel nad celou akcí.
Rada města bere na vědomí:
 zpracovanou studii přemístění
autobusového nádraží v Litovli a
požaduje úpravy dle osobního
projednání se zpracovatelem
 informaci o stanovení úplaty za
předškolní vzdělávání v MŠ Frištenského a MŠ Gemerská ve výši
240 Kč za měsíc
 zprávu o celkovém stavu stožárů veřejného osvětlení ve městě
Litovli a ustanovuje pracovní tým
ve složení místostarosta Skála,
vedoucí MHaSI a ředitel TS ke
stanovení postupu modernizace
veřejného
osvětlení
(např.
z rozpočtu města, spolupráce
s MTS, s ELTODO či jiné varianty). Garant místostarosta Skála
předloží návrh radě do 15. 10.
2011.
Rada města projednala a doporučuje Zastupitelstvu města
Litovel projednat a schválit:
 zveřejnění záměru odprodeje
části pozemku parcela č. 725
ostatní plocha/ ostatní komunikace, o výměře cca 52 m2, z celkové
rozlohy 90 m2, v k. ú. Savín
 zařazení částky 29 900 Kč na
pořízení automatického externího

Protest starostů proti RUD
Ve středu 14. září se na protestní akci na litovelském náměstí
sešlo 116 starostů z celkových
čtyř set ze všech měst a vesnic
Olomouckého kraje. Akce, již
uspořádalo Sdružení místních
samospráv ČR a hnutí Starostové
a nezávislí, má za cíl projevit
hlasitý nesouhlas s rozpočtovým
určením daní (RUD). Podle dosavadního rozdělení daní totiž čtyři
největší města republiky, což je
vedle Prahy ještě Brno, Ostrava a
Plzeň, dostávají v přepočtu na
občana zhruba čtyřnásobně vyšší

částku peněz než ostatní obce.
Přítomní starostové proto na náměstí podepsali petici pro premiéra Petra Nečase, již se mu rozhodli doručit spolu s klíčem zhotoveným z loštických tvarůžků, aby
poukázali na to, že spravedlivé
přerozdělení daní je klíčovou
záležitostí. Protože se akce konala
v den výročí úmrtí T. G. Masaryka, odebrali se zástupci obcí položit květiny k jeho soše v parku.
O týden později, 21. září, se pak
v Praze sešlo na tisíc starostů
z celé ČR, kteří byli přijati předsedou vlády, aby mu před budoucím jednáním vlády o RUD, plánovaným do konce října, předložili svou žádost o změnu ve financování samospráv. Bude-li změna
vládou odsouhlasena, bude napříště v ideálním případě příjem
z daní velkých měst pouze třikrát
vyšší než u ostatních obcí.
red.

defibrilátoru pro Hasičský
záchranný sbor Olomouckého
kraje do 4. rozpočtových
změn roku 2011 (rozdíl požadované ceny a navrhované
částky
bude
uhrazen
z prostředků Mikroregionu
Litovelsko).
17. schůze Rady města Litovel,
konaná dne 15. září 2011
Rada města Litovel projednala
a schvaluje:
 zveřejnění záměru pronájmu
části prostor Sokolovny o celkové
výměře 186,09 m2 za cenu dle
platných zásad města o pronájmech nebytových prostor
 znění smlouvy o dílo na zateplení střechy a výměnu části oken a
dveří v objektu Mateřské školy
Gemerská dle projektu Ing. arch.
Braunera
 nabídku a uzavření Smlouvy o
dílo na vyhotovení projektové
dokumentace na akci „Litovel –
oprava části městských hradeb –
2. etapa“, mezi Městem Litovel a
Atelierem A, Ing. Jiří Tomeček,
Olomouc.
 zapojení Města Litovel do iniciativy Uherskohradišťské charty,
jejímž cílem je vznik sítě cyklistických měst v ČR, hlásících se
k aktivní podpoře cyklistické
dopravy
 záměr TJ Vodní sporty Litovel,
že na pozemcích města, pronajatých za účelem zřízení kempu,
vybudují budovu, jež bude sloužit
jako sklady, sociální zařízení,
zázemí pro poskytované služby a
občerstvení
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9. zasedání Zastupitelstva města
Litovel, konané dne 22. září
Zastupitelstvo města schvaluje:
 ve smyslu ustanovení článku
VII. Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 8. 2. 2007 mezi Městem
Litovel a TJ TATRAN Litovel,
realizaci oprav objektu šaten na
fotbalovém hřišti v Litovli, tj.
realizaci stavebních úprav a jiných změn nad rámec běžné záchovné údržby, v rozpočtované
výši 2 200 000 Kč a pověřuje
radu města upravit v písemné
dohodě podmínky realizace oprav
a jejich vyúčtování
 přijetí Memoranda o spolupráci
a společném postupu při tvorbě
integrovaného systému s nakládáním s odpady v Olomouckém
kraji
 změnu ve využití objektu č. p.
1129 v ulici Vítězná v Litovli
(sídlo Charity, pozn. red.). Dále
pověřuje radu města zveřejněním
záměru pronájmu objektu č. p.
1129 v ulici Vítězná v Litovli pro
účely zajišťování sociálních služeb na dobu 20 let za podmínky,
že nájemce do dvou let ode dne
uzavření nájemní smlouvy získá
dotace na rekonstrukci objektu
pro tento účel a do doby získání
dotace nebude do objektu investovat finanční prostředky, které by
chtěl od pronajímatele vypořádat
v případě předčasného ukončení
nájmu. Nezískání dotace v dané
lhůtě může být po jejím uplynutí
důvodem pro ukončení nájemního
vztahu vypovězením smlouvy po
uplynutí tříměsíční výpovědní
doby.
Výběr redakce

Územní plán
MěÚ Litovel, odbor výstavby
připravuje veřejné projednání
Územního plánu města Litovle
(včetně místních částí). Předpokládaný termín je začátek listopadu. Přesný termín bude oznámen
s předstihem 30 dnů na úředních
deskách, webových stránkách

města Litovle a také bude zveřejněn v hlášení městského rozhlasu.
Nahlédnutí do návrhu Územního
plánu bude možné na odboru
výstavby nebo na webových
stránkách města Litovle.
Ludmila Šmakalová,
vedoucí odboru výstavby

protestující starostové na náměstí
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Stalo se v Litovli
výročí na říjen 2011

 30. 10. 1661 farář u sv. Marka poznamenal
do matriky zemřelých, že město Litovel se
otřáslo velkým zemětřesením, které pocítili i
v Olomouci a celém okolí. K větším škodám
však nedošlo.
 20. 10. 1851 se narodil první český starosta
Litovle Vácslav Socha. Do Litovle přišel
v roce 1881, stal se účetním cukrovaru a později jeho ředitelem. Od počátku se věnoval
veřejné činnosti jako pokladník a jednatel
Měšťanské besedy, kde založil pěvecký odbor. Roku 1882 se přičinil o zřízení české
matiční školy v Litovli, stal se starostou místního odboru Matice školské a tuto funkci
zastával ještě v 80 letech. V roce 1899 byl
zvolen prvním českým starostou města, jímž
zůstal až do prvních republikánských voleb v
roce 1919, byť v době světové války funkci
nevykonával. Jeho péčí byl postaven Útulek
pro české děti, založil řadu nadací. Zemřel 8.
prosince 1937. Na jeho počest byla postavena
v parku pamětní deska, město mu věnovalo
na novém hřbitově čestnou hrobku.
 31. 10. 1916 zemřel František Schenk,
mnohaletý člen městské rady, který roku
1878 založil v Litovli první český obchod,
koloniál a železářství v Palackého ulici. Tento
obchod znamenal průlom do německé Litovle. Postupně se pak rozšiřoval až do současné podoby známé jako Kovomat.
 V říjnu 1931 byla dokončena přestavba
Lidového domu (pozdější kino) a slavnostně
vysvěcen nový divadelní sál. Ke snížení nezaměstnanosti měly přispět i pokračující práce
na regulaci Moravy, která už pokročila od
Pavlínky až ke Svatojánskému mostu. Regulací řeky přišlo město i o tradiční přírodní
koupaliště Kajtánka (přibližně za dnešním
obchodem Tesco). Snahou zmírnit nezaměstnanost lze zdůvodnit i nové předláždění náměstí, menší kostky nahradily staré „kočičí
hlavy“.
 4. 10. 1941 byl v Kounicových kolejích
zastřelen pro zemězradu, podávání vojenských zpráv a organizaci komunist. skupiny
Ctirad Šneberk, student gymnázia v Litovli.
 14. 10. 2001 zemřel malíř a grafik Jaroslav
Tylich. Narodil se 24. 2. 1927 v Olomouci,
kde r. 1946 absolvoval Slovanské gymnázium. Pracoval jako reklamní grafik a v letech
1947-1952 studoval výtvarnou výchovu na
UP. V letech 1954-1961 působil jako pedagog na gymnáziu v Litovli, poté v Přerově na
SPŠ. Věnoval se malířství, grafice, drobné
keramice i umělecké fotografii.
L. Šik

Muzeum z lásky k harmonikám
Josef Hlaváček v Lounech, K. Stibitz České
Budějovice. Jména, která se vyjímají na intarzovaných nebo perletí vykládaných tahacích
harmonikách a heligonkách. Hudební nástroje,
které si přivlastnily celé první patro rodinného
domku v Litovli na Javoříčské ulici, jenž se
stal prvním muzeem harmonik v České republice a možná i jediným v celé střední Evropě.

„Prvním výrobcem harmonik v Čechách se
stal roku 1885 Josef Hlaváček z Loun, vyučený ve Vídni. Na třicet jeho tovaryšů včetně
jeho tří synů Josefa, Jana a Antonína, který
odešel do Prahy, se pak postaralo o rozvoj
výroby harmonik v naší zemi. Mezi nejúspěšnější patřil právě Konstantin Stibitz, který
r. 1911 založil vlastní firmu v Českých Budějovicích. Hlaváčkův spolupracovník pan Císař
zase vynalezl heligonový bas, díky kterému
měly české heligonky hlubší zvuk než ty
z jiných zemí,“ vrací se k historii svých milovaných hudebních nástrojů pan Jiří Sedláček.
Nejstarší kusy v jeho sbírce mají kolem 150
let, nejmladší mezi 30 až 50. Většinu jich nakoupil v bazarech nebo prostřednictvím inzerátů a sám si je opravil, takže skoro všechny
exempláře hrají.
„Všechny harmoniky a heligonky, které tady
mám, jsou zaregistrované na fondu ministerstva kultury, aby nemohly být prodány. Chci,
aby se tato vynikající práce českých výrobců
zachovala i pro budoucí generace,“ uvádí pan
Sedláček, který má doma kolem 230 nástrojů
převážně české výroby.
Přestože jeho sbírka zahrnuje i vzácné kusy,
svou první heligonku už nemá. „Dostal jsem ji
od rodičů, když mi bylo kolem čtyř nebo pěti
let. Sám jsem se na ni naučil hrát a za pár měsíců už jsem vystupoval na veřejnosti. Seděl

jsem v sále na židli na stole, aby mě všichni
viděli, a měl jsem asi úspěch. Dodnes si pamatuju, že první písnička, kterou jsem uměl, byla
Krásná pasačka. Později, to jsem už chodil do
školy, mi rodiče koupili tahací harmoniku. I na
tu jsem se naučil sám, tak jako opravovat poškozené nástroje. Až později jsem dálkově
vystudoval konzervatoř. V době, kdy byl o
harmoniku velký zájem, jsem hru na ni i vyučoval. Vedle toho jsem hrál i na klarinet
v dechovce nebo tanečním orchestru,“ vzpomíná harmonikář.
Ale teď už opravdu chceme vědět, jaký je
vlastně rozdíl mezi tou harmonikou a heligonkou, vykřikuje jistě řada z vás. Nuže vězte, že
heligonka je nástroj diatonický, což znamená,
že jiný tón z ní vychází, když měch stlačujeme,
a jiný, když ho roztahujeme. Naproti tomu
tahací harmonika neboli akordeon je nástroj
chromatický, takže jeho tón je stejný při obou
pohybech. Akordeony jsou buď klávesové,
nebo knoflíkové. Heligonka má také omezenější rozsah, nelze na ni zahrát některé půltóny.
To vše mi vysvětlil pan Sedláček předtím,
než se chopil jednoho ze svých nejoblíbenějších kousků, heligonky od Stibitze, kterou
kdysi v poničeném stavu získal od šumperských Romů výměnou za pět tisíc a klávesovou harmoniku, a za jejího doprovodu mi zazpíval lidovou písničku. „Harmoniky jsou
moje celoživotní láska,“ usmál se pak.
Pokud se do světa skvostů staré harmonikářské školy chcete podívat i vy, můžete si objednat prohlídku muzea na telefonním čísle
585 342 733.
hk

Životopisná kniha o Josefu Bezděčkovi
Zdá se, že současná atmosféra na litovelském gymnáziu je nakloněná mladým autorům. Vedle publikace M. Turkové o Janu
Opletalovi vyšla na začátku školního roku i
kniha Martiny Plhákové Kalamář života litovelského rodáka ThMgr. Josefa Bezděčky.
Čerstvá absolventka školy se po přečtení Bez-

děčkova stěžejního díla, historického románu
Jen pro havraní smích, jehož děj se odehrává
v blízkosti jejího bydliště, rozhodla zjistit o
tomto muži něco víc. Bezděčkova biografie
však nebyla dosud napsána, a tak se Martina
místo čtenářkou stala její autorkou. Z pramenů
dostupných v olomouckém okresním archivu i
z rozhovoru s vdovou po J. Bezděčkovi pak
sestavila příběh muže, jenž se stal farářem
Církve československé husitské, a byl pak
v období komunismu nucen své povolání opustit a pracovat v olomouckých železárnách. Po
převratu se přece jen na čas vrátil do litovelského Husova sboru, mimo to se stal regionálním historikem i spisovatelem.
Kniha je k dostání na Gymnáziu Jana Opletala u paní Pruckové (tel.: 585 392 020) a
k vypůjčení v litovelské knihovně.
hk
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Seniorklub informuje
Letní „lenošení“ je pryč, a tak hurá do aktivnější činnosti. Ale vždyť my jsme ani v srpnu
nezaháleli! Naši členové se účastnili akce MK
na náměstí v letním kině a uskutečnil se cyklovýlet po trase Dětřichov - Střelice - Benkov
a Králová. Pro delší občerstvování ve střelickém Colchi je omluvou pořádně horké počasí
toho inkriminovaného dne a silná dehydratace
16 účastníků. Ani setkání s europoslancem
Ing. Březinou na Nových Zámcích si nevybralo chladnější počasí. Přesto na již tradičním
setkání organizovaném Mikroregionem Litovelsko byla účast seniorů hojná a právě oni
patřili k vášnivým diskutérům. Tam jsme také
mohli popřát k životnímu jubileu našemu
čestnému členovi MVDr. Vojtěchu Grézlovi,
který nám vždy držel palce a byl vlastně iniciátorem vzniku našeho sdružení.
Jaké akce nás čekají v měsíci říjnu? Ve
spolupráci s MC Rybička jsme připravili na
středu 12. 10. přednášku (Ne)bezpečný věk
s pracovníky preventivně informační skupiny
Policie ČR. Bude se hovořit o osobní bezpečnosti seniorů, kapesních krádežích, bezpečném používání platebních karet a internetu,
prodejních zájezdech i o praktikách používaných při podvodech na seniorech. Sejdeme se
v 15 hodin v Malém sále Záložny. V besedě

nad těmito problémy budou následně zodpovězeny všechny vaše dotazy.
Městský klub připravil akci, jejíž první podobný pokus znamenal vyprodaný Velký sál
Záložny. Jde opět o taneční odpoledne především pro seniory. Tentokrát nám ve středu 26.
října přijedou zahrát k poslechu i tanci Moravští muzikanti, a tak by měl Velký sál Záložny
od 17 do 20 hodin patřit především nám. Vedení MK nám poskytuje padesátiprocentní
slevu na vstupném! Takže vždy upozorněte na
tuto skutečnost při zakoupení vstupenek
(seznam členů Seniorklubu bude mít MK
k dispozici). Těšíme se na vaši účast i na to,
že dobrou náladu si donesete s sebou.
Co se dále chystá, o tom se můžete informovat nejen zde v Litovelských novinách, ale
také v naší vývěsní skříňce na Husově ulici,
v hlášení městského rozhlasu či na webových
stránkách města. Ti, kteří pravidelně navštěvují naše akce, dobře vědí, že první informaci
dostávají právě oni a že mají také jako první
možnost se například na zájezdy přihlásit. A
protože chystáme třeba ještě dva zájezdy do
Moravského divadla Olomouc, není od věci se
právě takto nechat informovat a mít šanci se
s námi někam vypravit. Těšíme se na setkání
s vámi a přejeme příjemné dny babího léta. hj

Kniha na tento měsíc

Nakresli komiks!

Srpnovým číslem otevřely Litovelské noviny rubriku Kniha na tento měsíc, v níž se
milovníci knih budou střídat s doporučením
titulů, u kterých je možné příjemně strávit
dlouhé zimní večery, případně se snadněji
rozhodnout, která kniha udělá radost jako
dárek.
Před nějakou desítkou let bych zvažovala,
který z krásných, čtivých románů mám
v řádcích upřednostnit, zda Jih proti severu od
M. Mitchellové, Galsworthyho Ságu rodu
Forsythů, některý z pomalu plynoucích románů severské literatury… Nebo raději Alchymistu, úvahový příběh o cestě za životním
snem od P. Coelha? Nebo…?
Těžké rozhodování mi usnadnila skutečnost,
že s přibývajícím věkem (a rostoucími cenami) mám stále raději po ruce něco z odborné
literatury, tedy knihy, které po přečtení neodkládáme, ale příležitostně se k nim znovu a
znovu vracíme. Těm z vás, jež zajímá česká
historie, tedy doporučuji trojici renomovaných
historiků Karlovy univerzity (Ústav českých
ději UK), kteří z bohatého archivního materiálu, jenž měli k dispozici, dokázali vytvořit
neobyčejně živé medailonky vybraných českých panovníků, jejich žen, milenek, dětí…
Velmi zdařilým výsledkem jejich práce je
několik knih, z nichž každá i samostatně potěší a přinese mnohé informace ze zákulisí panovnické moci v Čechách.
Pavla Míčová

Litovelské noviny hledají svého autora
komiksu - krátkého kresleného příběhu nebo
série příběhů.

J. Čechura, M. Hlavačka, E. Maur:
Ženy a milenky českých králů
Muži a milenci českých královen
Děti a levobočci českých králů
Příbuzní českých králů

Téma:
 aktuální události v Litovli (glosy)
 črty z historie města Litovle
● případně libovolné téma
Zadání:
● černobílá kresba na tvrdý papír, resp.
karton
● rozměry: délka 19 cm, výška cca 4 cm
(rozdělit na 3, 4, nebo 5 polí), 1-2 řádky
Vyhodnocení:
Nejlepší práce budou otištěny v Litovelských novinách, případně bude navázána
dlouhodobější spolupráce s autorem. Autoři
oceněných prací nadto získají celoroční předplatné Litovelských novin a odměnu z rukou
vedení města.
Dokdy a kam:
Práce zasílejte do 20. října 2011 na adresu
redakce Litovelských novin..
Vážení čtenáři,
počínaje tímto číslem se počet stran Litovelských novin rozšířil z 16 na 20, a protože
se tím zvedly i výrobní náklady, přistoupili
jsme ke zvýšení ceny novin na 10 Kč. Díky
rozšíření najdete na prostřední dvojstraně
každého čísla Téma měsíce, více prostoru
bude věnováno zprávám z obcí, chystáme i
další rubriky. Zajímá nás váš názor i nápady. Pokud jste nestihli vyplnit zářijový dotazník, můžete tak učinit ještě v říjnu.
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Stalo se ve světě
výročí na říjen 2011

 13. 10. 1781 vydal císař Josef II. tzv. toleranční patent, jímž po dlouhém období, kdy
bylo vlivem habsburské nadvlády silně prosazováno katolické vyznání, připouští v omezené míře i práva protestantských církví, konkrétně helvétské, augšpurské a řeckopravoslavné. Jejich stoupenci tak mohli provozovat
řemesla, zastávat veřejné úřady, užívat městských práv i akademických titulů. Plné náboženské svobody se však přívrženci jiných
vyznání dočkali až r. 1867.
 31. 10. 1821 se narodil český básník a novinář Karel Havlíček Borovský. Neúnavný
kritik rakouského režimu, který byl pro své
názory a články pronásledován a posléze
poslán do vyhnanství, je považován za zakladatele české žurnalistiky. Vedle novinářské
práce pro Pražské noviny a poté Národní
noviny, které sám založil, je autorem básnických skladeb Tyrolské elegie, Král Lávra,
Křest svatého Vladimíra nebo krátkých a
úderných Epigramů, které věnoval např.
Církvi:
Házelo se - jakož v bibli zní
na cizoložnice kamení.
Římská církev trestá ještě více:
kněžmi hází na cizoložnice.
 25. 10. 1881 se narodil španělský malíř a
sochař Pablo Picasso. Představitel kubismu
(avantgardního uměleckého směru, který
zobrazuje předmět zároveň z několika stran a
jehož silným motivem je krychle, latinsky
cubus) žil v Paříži jako mnoho uměleckých
bohémů té doby a miloval ženy, jež jsou nezřídka námětem jeho obrazů. K nejznámějším
patří obrazy Avignonské slečny (malba pěti
nahých prostitutek, považovaná za první kubistický obraz) nebo Guernica, inspirovaný
vybombardováním tohoto města r. 1937.
 5. 10. 1931 uskutečnili američtí letci Clyde
Pangborn a Hugh Herndon první přelet Tichého oceánu bez zastávky. Cesta jejich
letounu Miss Veedol začala 4. 10. v japonském městě Misawa a po 41 hodinách 15
minutách a 8 500 km skončila ve státě Washington v USA.
 12. 10. 1931 byla v Rio de Janeiru odhalena
socha Krista Spasitele s rozpřaženýma rukama (foto), jež má symbolizovat nezávislost
Brazílie na Portugalsku. Socha, která se tyčí
nad městem na kopci Corcovado, je bez podstavce vysoká přes 30 m a váží 1 145 t. V r.
2007 byla zařazena mezi nových 7 divů světa.

Zdroj: www.wikipedie.cz
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Vyjádření hydrobiologa

Olomoucký rybník
Litovelské slavnosti přivedly do parku mnoho návštěvníků, kteří
pamatují chloubu města, oba krásné rybníky. Po nákladném zásahu se
uţ Olomoucký rybník za okrasu povaţovat nedá. Stačí porovnat starý a
současný snímek. Za ty miliony se snad dal kolem rybníka vysadit i
ţivý plot, aby se pěstírna rákosí schovala. Mrazí mě v zádech při představě, ţe město dostane grant i na podobnou „rekultivaci“ rybníka před
reálkou.
Lubomír Šik

dříve

Výskyt rákosin na rybníku je z pohledu ţivotního prostředí ţivočichů
vázaných na rybníky ţádoucí. Proto bylo v rámci odbahnění rybníka
vytvořeno při březích několik oplocenek s výsadbou vodních a mokřadních rostlin. Do těchto oplocenek byly vysazeny rákos, orobince,
ostřice, sítiny, zevar vzpřímený, rdest plovoucí, puškvorec obecný,
šmel okoličnatý, kosatec ţlutý, stulík ţlutý, kyprej vrbice, skřípina
kořenující nebo ţabník vodní. Tyto výsadby byly oploceny z důvodu
ochrany před většími druhy ryb a vodním ptactvem, které by vysazené
rostliny okusovaly a vyrýpávaly. Tyto oplocenky budou po třech letech
po uchycení rostlin odstraněny. Rákosiny poskytují ţivočichům úkryt,
umoţňují jim rozmnoţování a jsou zdrojem jejich potravy.
Při odbahnění Olomouckého rybníka v Litovli v roce 2010 se na
vypuštěném vlhkém dně vytvořila vegetace charakteristická pro tato
stanoviště bahnitých substrátů. Jedním z převaţujících druhů byl i
orobinec a rákos, který zde vytvořil bohaté porosty.
Porosty rostlin na dně po napuštění v letošním roce vytvořily na
ploše rybníka více či méně zapojené rákosiny i na hlubší vodě. Přirozeným stanovištěm těchto rákosin jsou mělké stojaté vody, příbřeţní
mělké části rybníků a jezer. Výskyt rákosin v hlubších místech rybníků
po jejich odbahnění je častým jevem, který se však vyskytuje jen po
omezenou dobu. Tyto porosty nejpozději druhým rokem po odbahnění
z větších hloubek přirozeně vymizí v důsledku vyčerpání zásoby ţivin
v oddencích při snaze rostlin vyrůst nad vodní hladinu.
Mgr. Michal Krátký
(Autor je odborník na hydrobiologii ze sdružení Sagittaria, které na
Olomouckém rybníce provedlo výsadbu rostlin ve vodě i na břehu a
zakládání tůní.)

Dodatek odboru ŽP

nyní

Přestoţe by měl orobinec po čase zčásti vymizet sám, provede na
konci roku, aţ rybník zamrzne, Odbor ţivotního prostředí MěÚ jeho
likvidaci. Tuto informaci podal LN vedoucí OŢP Ing. Pavel Kurfürst.
red.

Hrozí Litovli častější povodně?
Poznámky k tiskové zprávě Správy povodí Moravy v LN č. 9.
Připomeňme si, ţe VODA tvoří základní podmínku pro existenci
ŢIVOTA na Zemi. Předkové jí po tisíce let prokazovali posvátnou úctu
(u nás „svatá“ studánka u cukrovaru). Naše planeta je právě ţivotem
zcela ojedinělým jevem v celém známém vesmíru. Historický obrat
nastal (západní státy) v minulém století. V překotném rozvoji takzvané
vědeckotechnologické revoluce se „svatý“ ţivel stal lhostejnou sluţkou
našich potřeb. Důsledky bezohledného kořistění a znečišťování vod se
nebraly v úvahu (Nedomyšlená společnost - kniha sociologa J. Kellera).
Vysoušely se mokřady, zasypávala se kdejaká proláklina i nebezpečným odpadem (teď náš problém s nákazou pitné vody u Nasobůrek).
Rozrývaly se ochranné luţní louky (příklad Šargoun). Zarovnával se
terén kolem sídlišť (u nás se v parku „zarovnaly“ protipovodňové smuhy). Rušily se příkopy podél polí a silnic (zadrţovaly vlhkost, bránily
splachování zeminy). To vše se děje dodnes, globálně i v ČR. Nebezpečí povodní se zvyšuje a stav povodí Moravy nás zneklidňuje. Průtočnost řečišť se sniţuje nánosy bahna a úmyslně vhazovaným harampádím. Rozumní občané se nahlas ozývají. S přírodními katastrofami
máme v poslední době otřesné zkušenosti - ničivé tornádo, poslední
velká povodeň. Obavy stupňují i vrtošivé klimatické změny - náhlé
dešťové přívaly (Liberecko) a naopak krutá sucha i kde by je nikdo
neočekával (v Austrálii). Ohromující je i zjištění, ţe počet lidí se za
pouhých šedesát let ZDVOJNÁSOBIL (šíření hladu, jedna třetina
z nich nemá dosah na nezávadnou pitnou vodu).
Péče o vodní toky je v kraji svěřena instituci Povodí Moravy. Co nám
sděluje? „Prohrábli“ vedlejší tok, sbírají odpady a mají velké plány,

které nárokují mnohamilionové investice. S díky přijímáme zprávu, ţe
upraví tok Nečízu, naší historické říčky. Podle našich zkušeností finančně náročné plány jsou běh na dlouhé trati. Jsou to povrchová, protipovodňová opatření neřešící stav řečišť. Mají jen za cíl rychle odvést
vodu. Neznám statut instituce, kladu si otázku. KDO a JAK zabezpečuje i druhou ţivotně důleţitou úlohu vzácného ţivlu - vytvářet zásoby
podzemní uţitkové i pitné vody? Projevují se náznaky poklesu spodních vod. Hektická betonizace, asfaltizace, stavební činnost a těţké
zemědělské stroje zhoršují prosakování půdy. Problém VOD nám zkrátka obecně přerůstá přes hlavu. Uvědomují si to i nejvyšší „správci“
světa (OSN) a mocenské státy. Reakce? Konference, bezradné výzvy,
řeči, řeči… Jenţe malá společenství nemohou čekat, aţ „nedomyšlené“
orgány zmoudří. V zájmu udrţet důstojnou ţivotní úroveň, chránit své
domovy ve snesitelném přírodním prostředí, musí konkrétně jednat.
Kde je k tomu východisko? V místní soudrţnosti. Osvědčila se u nás
při zmíněných katastrofách. Kritika, vzájemné obviňování, řeči hlavně
o penězích nestačí. Co kdybychom povzbudili občanskou solidaritu?
Co kdybychom například projednali se správou povodí společné vyčištění Nečízu? Jejich odborníci úsek pod náměstím, naši zdatní mladí
dobrovolníci volnou část říčky. Jak? Tradiční metodou - silnou paţí,
lopatami, vědry atp. Nebyli by první v ČR. Vodáci se účastní čištění
horního toku Vltavy i jinde. Naši pomocníci by mohli mít i lákavý cíl:
otevřít Nečíz znovu pro adrenalinový sport. Tradičním důkazem chlapecké odvahy bývalo v Litovli podplutí náměstí, pod papírnou aţ
k šargounskému mostu. Věřím, ţe bychom to dokázali. Také podnikatelé by jistě neodmítli technickou pomoc jako vţdy v minulosti. A na
odboru ŢP máme schopné pracovníky (organizátory?).
bába Cholda
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Odešli…
v době od 22. srpna do 20. září
Štefán Demjánovic z Bílská (88 let)
Mářie Fřybořtová z Uncovic (97 let)
Švetláná Lořencová z Násobuřek (49 let)
Alená Kohoutková z Uncovic (61 let)
Mářie Hegřová z Nove Vsi (90 let)
Jářoslává Rosskohlová z Náklá (82 let)
Jářomíř Šimecek z Násobuřek (59 let)
Iřená Klápková z Litovle (63 let)
Mářie Juřecková ze Tří Dvořu (88 let)
Milosláv Tujik z Hánovic (84 let)

Bývalí žáci Základní školy Jungmannova
v Litovli se sešli 10. září 2011 po 60 letech od
ukončení povinné školní docházky v roce
1951. V pěkném prostředí restaurace Za Školou se setkalo padesát spolužáků. Od prvního
srazu, který se uskutečnil v r. 1981, jsme se

sešli třináctkrát. Většina z nás se v letošním
roce dožívá 75 let. K milému setkání přispěla
svojí účastí také poslední naše žijící učitelka,
paní Anna Sléžková. O příjemnou zábavu se
postaral i muzikant, pan Milánek Koupil
z Vilémova.
Jaroslav Čamek

5 otázek pro…

do bank a do obchodů, které jsou právě ve
středu města, si nevšímají dopravního značení
a parkují, kde se dá. Pak přicházejí ke slovu
tolik populární „botičky“ a nějaká forma postihu.

Lubomíra Brozu
velitele městské policie
Jaká byla Vaše cesta k MP, proč jste se rozhodl pro tuto práci?
Vyučil jsem se obráběčem kovů a 12 let jsem
pracoval jako horizontář v Papcelu Litovel.
Při změně vlastníka tohoto podniku, kdy hrozilo propouštění zaměstnanců, jsem se v r.
1993 přihlásil do výběrového řízení na pozici
strážníka Městské policie Litovel, která se v té
době rozšiřovala z 8 na 10 členů. Spolu
s jedním kolegou jsem byl vybrán a v r. 1994
jsem nastoupil k městské policii. Při zaměstnání jsem si doplnil vzdělání a vystudoval
střední ekonomickou školu a následně vysokou školu, obor sociální pedagogika.
Pro práci strážníka jsem se rozhodl, protože
mě lákala představa podílet se na odhalování a
potírání kriminality a profese strážníka mně
připadala jako zajímavá alternativa práce policisty. V době, kdy jsem k MP nastoupil, se
teprve uhlazoval zákon o obecní policii a začátky byly chaotické, chyběla legislativa,
metodika, zkušenosti. Postupem času se ale
situace zlepšovala, přicházely nové zákony,
popřípadě jejich novely, a z městských policií
se stala fungující složka.
Kolik případů měsíčně (nebo denně?) přibližně řešíte a které jsou ty nejběžnější?
MP Litovel řešila za poslední dva roky v průměru 2 300 případů ročně, tedy to vychází
kolem 6 případů denně. Mezi nejběžnější patří
přestupky v dopravě, které tvoří asi 2/3 všech
řešených přestupků. Není se čemu divit, ve
středu města platí zóna s dopravním omezením, parkování je povolené jen na vyhrazených parkovištích a lidé přijíždějící na úřady,

Co je na Vaší práci nejobtížnější?
Na práci strážníka považuji za nejobtížnější
naučit se sebeovládání. Strážník musí zachovat vždy chladnou hlavu a nadhled i v těch
nejvypjatějších situacích, a že občané umějí
„brnkat na nervy“. Znalost zákonů a vyhlášek
má strážník dobrou, vždyť musí každé tři roky
složit zkoušku ze znalosti zákonů před komisí
ministerstva vnitra, ale nenechat se vmanévrovat do sporu a vyprovokovat, to vyžaduje
silnou osobnost. V době mobilních telefonů,
kamer a různých nahrávacích zařízení, kdy si
přestupce může pořídit záznam vašeho chování (řešení případu), považuji schopnost sebeovládání za základní schopnost práce strážníka.
Co se Vám za dobu působení u MP stalo veselého?
V minulosti jsme provozovali pult centrální
ochrany. Jednou v noci přišlo oznámení, že
došlo k vloupání do jedné firmy. Vyjeli jsme
na místo, vchodové dveře byly vykopnuté.
Provedli jsme tedy kontrolu budovy a pachatele jsme našli opilého na mol sedět na toaletě.
Nebo příběh o pejskovi, s dobrým koncem.
Jednou jsme byli upozorněni že na sídlišti u
kontejneru je nějaký opuštěný pes. Přijeli jsme
na místo a tam bylo u kontejneru přivázané
drátem černé štěně kokršpaněla, staré tak asi
půl roku. Protože bylo ještě malé, nechali
jsme si ho na chodbě na služebně v krabici. O
psa se nikdo nepřihlásil, tak jsem si ho na
zkoušku vzal domů. Ze štěněte se stal miláček
rodiny a mám ho již 13 roků.
Čím byste přesvědčil mladého adepta, aby se
dal k MP, a co ho u ní čeká?
Městská policie je dnes profesionálně fungující složka, která má své nezastupitelné místo
v bezpečnostní politice města. Strážníci jsou
odborně připravováni a vycvičováni na své
náročné povolání a i do budoucna má práce u
městské policie dobrou perspektivu.
Pokud má zájemce chuť podílet se na budování pořádku ve městě, řešit nenadálé situace s
prvkem improvizace a nedělá mu problém
komunikovat s lidmi, je práce strážníka městské policie pro něj ta pravá.

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Hrandop a Hlubinka.

Přišli na svět
v období květen - srpen 2011
Lucie Kutá z Litovle*
Emá Podsedníková z Litovle
Štepán Báloun z Vísky
Háná Bářáncíková z Litovle
Eliská Šchlesingeřová z Litovle
Šofie Dávidová z Litovle
Rádek Dokoupil z Násobuřek
Emmá Nátálie Málá z Březoveho
Mátej Kolářík z Litovle
Ondřej Kos z Litovle
Ellá Pávlíková z Litovle
Jákub Gelá z Litovle
Veřoniká Kneslová z Vísky
Viktoř Uřbánek z Litovle
Mátyás Kvápil z Litovle
Alice Šmykálová z Litovle
Adřiáná Hetclová z Litovle
Mátyás Hořváth z Litovle
Timothy Podhořá z Litovle
Veřoniká Šeidlová z Myslechovic
Zuzáná Ptácníková z Litovle
Andřej Vyhlídál z Litovle
Lukás Hřábácek z Litovle
Ondřej Štřázicky z Litovle
Adelá Šmoldásová z Násobuřek
* narozena v únoru 2011

Dne 24. září 2011
oslávili v řodinnem křuhu
zlátou svátbu
manželé
Oldřich a Anežka Zajíčkovi
z Litovle.
Hodne zdřáví á pohody do dálsích let
přejí syn á obe dceřy s řodinámi.
Prací MP získá prestižní zaměstnání, bude
vyškolen a složí zkoušku z právních norem,
bude vycvičen v sebeobraně, zacházení se
služební zbraní a střelbě z ní, složí zkoušku
z odchytu volně pobíhajících zvířat, bude
součástí krizové složky, která se zapojuje do
činnosti Integrovaného záchranného systému
při živelných pohromách. V neposlední řadě
získá pracovní místo u místní samosprávy, se
všemi výhodami, které z toho plynou, což si
myslím, je v dnešní době také značná devíza.
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Vývoj ceny tepla v Litovli
Výroba a rozvod tepla, stejně jako výroba a
distribuce elektrické energie, spadá do státem
licencovaných činností. Tvorba ceny tepelné
energie podléhá poměrně přísné regulaci, jejíž
podmínky stanovuje Energetický regulační
úřad (dále ERU) vydávanými cenovými rozhodnutími. Kalkulovaná cena tepla se skládá
z proměnných nákladů, stálých nákladů a přiměřeného zisku. Do proměnných nákladů jsou
zahrnuty náklady na palivo, elektřinu spotřebovanou pro výrobu tepla, technologickou
vodu a další náklady, přímo závislé na klimatických podmínkách, od kterých se odvíjí jejich přímo spotřebované množství, přičemž je
současně sledována účinnost výroby a rozvodu
tepelné energie. Další složkou ceny tepla jsou
stálé náklady a zisk, do kterých spadají například opravy, odpisy, nájmy, režijní náklady,
úroky a další.
Proces cenotvorby začíná vždy na začátku
kalendářního roku, kdy je z předpokládaných
cen paliva vypočtena plánovaná cena tepla pro
aktuální rok. Ta je pouze předběžná a může
být v průběhu roku dále upravována podle

skutečného vývoje ceny nakupovaného paliva.
Na konci kalendářního roku je provedena
rekalkulace ceny podle skutečně vynaložených
nákladů. Výsledná cena je skutečnou cenou
tepla, kterou po vyúčtování zaplatí odběratel.
Ve výsledné ceně tepla činí zhruba 65 %
náklady na nákup paliv, v našem případě zemního plynu. Ten je tedy složkou, která má
zcela zásadní vliv na konečnou cenu tepla pro
odběratele. Výběr dodavatele zemního plynu
na rok 2011 byl proveden formou výběrového
řízení a díky zdařilému načasování nákupu je
celkový výsledek velmi uspokojivý, předběžná
cena tepla (550 Kč/GJ bez 10 % DPH) je vůči
předchozímu období velmi příznivá.
Nákup zemního plynu pro rok 2012 dosud
nebyl uskutečněn, cena na trzích na začátku
roku výrazně vzrostla z loňských 20 eur na
aktuálních 28 eur za MWh. Většina velkých
odběratelů zemního plynu prozatím s nákupem
na rok 2012 vyčkávala, nicméně v průběhu
léta nedošlo k poklesu na přijatelnější ceny.
Situace na energetických burzách zůstává
stejná, je tedy nutno v příštím roce počítat

s citelným zvýšením ceny tepla, a to jak
z důvodu vysokých cen zemního plynu,
tak kvůli zvýšení sazby DPH u tepla z 10 na
14 %.
Cena jednoho GJ se v příštím roce bude
pravděpodobně pohybovat kolem 610 Kč bez
DPH. Předpokládáme, že růst palivových nákladů bude částečně kompenzován díky zvyšování účinnosti výroby a rozvodu tepla.
Pokud cena tepla vzroste na tuto úroveň,
zaplatí průměrná domácnost v zatepleném
panelovém bytě při roční spotřebě tepla pro
otop a přípravu TUV cca 25 GJ:

ODPRODEJ POZEMKŮ

Zakázka pro Papcel

renský stroj určený do ruské papírny bude
dodán z italské firmy Alce S. p. A., Lucca.
Papcel dodá zařízení film press. Je to vůbec
první papcelská dodávka tohoto zařízení do
Ruska. Dále je předmětem kontraktu dodání
2. síta a navíječe. Naše firma provede basic
engineering, detail engineering, demontáž,
montáž a zajistí stavbu. Projekt bude ukončen
garančními zkouškami do konce r. 2012.
Papcel je výrazně proexportně orientovanou
firmou. Na zahraniční trhy dodává přes 90 %
své produkce. Dlouhodobě nejúspěšnějším
exportním trhem
Papcelu je Rusko
a země bývalého
SSSR.

Město Litovel opakovaně zveřejňuje záměr
odprodat tento nemovitý majetek:
Pozemek parc. č. 154/2 na ul. Příčné
v k. ú. Litovel, trvalý travní porost
o výměře 1 594 m2, za účelem stavby
rodinného domu
Podmínky:
 Přístup k pozemku je po přístupové cestě
jiného vlastníka a je zajištěn formou věcného
břemene práva, chůze a jízdy a uložení inženýrských sítí.
 Budoucí vlastník na své náklady zajistí
přípojky k rodinnému domu.
 V případě jediného zájemce činí cena za
1m2 550 Kč. V případě více zájemců o způsobu prodeje rozhodne ZM.

Společnost Papcel, a. s., přední tuzemský
výrobce strojů a zařízení pro papírenský průmysl, podepsala ke konci června 2011 se zákazníkem v Rusku kontrakt v celkové hodnotě
545 mil. Kč (22,7 mil. eur). Papcel tak navázal na dlouholetou úspěšnou spolupráci se
zákazníkem Mayak. Pro společný projekt
Mayak – Vega dodá naše společnost novou
linku na zpracování sběrového papíru
(230 t/den) a papírenský stroj na výrobu jednovrstvého a dvouvrstvého flutingu lineru,
provede i kompletní rekonstrukci. Stroj, který
má v budoucnu vyrábět také sádrokarton,
produkuje formáty do velikosti 2,65 m. Papí-

Rok 2011: 25 GJ x 550 = 13 750 Kč bez
DPH (15 125 Kč vč. 10 % DPH)
Rok 2012: 25 GJ x 610 = 15 250 Kč bez
DPH (17 385 Kč vč. 14 % DPH)
Zvýšení výdajů na teplo se tedy může pohybovat kolem 2 260 Kč na průměrnou domácnost, za předpokladu, že v nejbližší době nedojde k výraznějším změnám cen zem. plynu.
Petr Vaněk, energetik
Městská teplárenská společnost, a. s. Litovel

Zavedená, dynamická

PŮJČKY Z FONDU
ROZVOJE BYDLENÍ

účetní kancelář TRIO v Uničově

Část pozemku o rozloze cca 1 300 m2
z celkové plochy 3 504 m2, parc. č. 62/2,
zahrada, v k. ú. Myslechovice, za účelem
stavby rodinného domu

Rada města Litovel vyhlašuje výběrové
řízení k poskytnutí půjček na opravy a
modernizaci bytového fondu.

vedení účetnictví
daňové evidence
zpracování mezd
daňové přiznání
poradenství

Podmínky a informace:
 V případě jediného zájemce činí cena při
odprodeji za 1m2 400 Kč. V případě více
zájemců o způsobu prodeje rozhodne ZM.
 Vzhledem k plánované změně územního
plánu platí pro schválení stavby RD na
tomto pozemku zvláštní podmínky. Více se
dozvíte na vývěskách a stránkách města.

21denní lhůta
pro podání žádostí o půjčku běží
od 16. 9. do 6. 10. 2011

Kontakt: Účetní kancelář TRIO
Olomoucká 226, 783 91 Uničov
tel.: 585 001 400

Zájemci ať předloží písemnou žádost na
podatelnu Městského úřadu v Litovli do 17.
10. 2011. Předmětná záležitost bude po
ukončení lhůty projednána na nejbližším
zasedání Zastupitelstva města Litovle.
Bližší informace lze získat na stránkách
města a u vedoucího odboru MHaSI MěÚ
Litovel Miroslava Skácela, na telefonních
číslech 585 153 150 nebo 602 786 079.

nabízí pro podnikatele a byt. jednotky

Podané žádosti budou předloženy
Radě města Litovel,
která ty, které budou kompletní a
v souladu se „Zásadami“, předloží ke
schválení Zastupitelstvu města Litovel.
Půjčky jsou určeny pouze majitelům
bytů a domů.
Podrobnější informace spolu s žádostí
o půjčku můžete získat denně
u Bc. Dity Štefánkové
v budově radnice, 1. poschodí,
dveře č. 24, tel. 585 153 126.

PROVOZOVNA
PŘESTĚHOVÁNA!
SÍDLÍ V LITOVLI
NA JAVOŘÍČSKÉ ulici 1313/6a.
TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043
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ZPRÁVY Z OBCÍ

Oprava kaple svaté Pavlíny v Čer vence
Přes dvě stě let stará kaple na návsi v Července, pocházející z roku 1798, se dočkala
nové střešní krytiny. Staré tašky byly nahrazeny novými bobrovkami, věžička zvaná sanktusník byla pokryta titanzinkovým plechem.
Ve schránce z makovice vížky, která byla při
příležitosti opravy otevřena, byly objeveny
mince z 19. století, mince i bankovky ze 20.
století a pamětní list z r. 1921.
Oprava byla realizována díky Programu
rozvoje venkova - Strategickému plánu Leader
MAS Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví),
o. s.
red.

Sgrafita stále živá
Zájem a reakci čtenářů vyvolal článek
v srpnovém čísle o dnes již zaniklém sgrafitu
na rohovém domě v ul. 1. máje v Litovli. Ukázalo se, že ne vždy je nutné při rekonstrukci
malby odstranit, jak píše paní Iveta Vaňková
ze ZD Unčovice.
„My se můžeme pochlubit tím, že se nám
podařilo při rekonstrukci administrativní bu-

Slaměná zastávka

dovy v Zemědělském družstvu Unčovice sgrafita pana Františka Flasara zachovat. Podařilo
se to jak na venkovní severní zdi, tak i nad
schodištěm na chodbě v budově. Původní
záměr byl sgrafita překrýt venku zateplením a
v budově omítkou, ale díky petici, kterou jsme
sepsali a zorganizovali došlo k uchování pěkného díla, které oživí fádní vzhled.“
red.

Jako výsledek a praktická ukázka konference o stavbách ze slámy, kterou pořádalo 26. až
28. srpna sdružení Permalot, vzniká v Bouzově autobusová zastávka, jejímž hlavním stavebním materiálem je sláma, dřevo a hlína.
Z obdobného materiálu je i stavba v areálu
Permalotu v Podolí u Bouzova.
red.

před rekonstrukcí

nyní

Litovelské noviny jsou měsíčníkem
nejen města, ale i okolních obcí. Děje se
u vás něco zajímavého, co stojí za to
sdělit ostatním, chystá se akce, na kterou chcete ostatní pozvat? Napište nám
a staňte se spoluautory vašich novin.

Diamantová svatba - šedesát společných let v dobrém i zlém
Po šedesáti letech společného života si
8. září v měrotínském kostele znovu řekli ano
manželé Věra a Ladislav Škůrkovi ze Savína.
Seznámili se před desítkami let v Měrotíně,
odkud paní Škůrková pochází a kde její budoucí ženich pracoval u místního stoláře. „Po
vojně šel manžel pracovat do Uničovských
strojíren, a tak jsme se přestěhovali do Uničova. Až na důchod jsme se vrátili do Savína a
už tady bydlíme 23 let,“ vypráví 79letá paní
Škůrková, jež se svým o čtyři roky starším
manželem vychovala čtyři děti a dnes jsou oba
prarodiči osmi vnoučat a devíti pravnuček.
Diamantová svatba rozhodně není běžná
událost. Zatímco zlaté svatby pořádají na litovelské matrice přibližně jednou až dvakrát do
roka, svateb diamantových je v pamětní knize
od r. 1979 zapsáno pouze šest. A přestože
zkušenost je nesdělitelná, je takováto událost
vhodnou příležitostí dozvědět se, jak se ve
svornosti dožít společných šedesáti let.
„My jsem věřící lidé a to nám v životě hodně pomáhalo,“ zamýšlí se paní Škůrková.
„Jako v každém manželství bylo i u nás hodně
radostí a starostí. Záleží ale na tom, jak si lidé
dokáží odpouštět a jak se mají rádi. Já jsem

prodělala hodně operací a to nás taky semklo.
Když se mají lidé jenom dobře, omrzí je to a
chtějí pořád víc a víc. Když ale do manželství

přijde nějaká nepohoda a dokáží ji překonat,
pak je to skutečně láska.“
Oslava mnohaletého výročí svatby je nejen
slavnostní chvílí a příležitostí setkat se s rodinou, ale i stvrzením, že i po desítkách let jsou
manželé spolu šťastni a ochotni vzít si svého
druha znovu. Na litovelské matrice takovou
svatbu vypraví rádi a zdarma, i pro ty, kteří
nebyli sezdáni na místním úřadě. A abyste si
byli jisti, co vlastně slavit, zde je přehled vybraných výročí:
10 let - cínová svatba
20 let - porcelánová svatba
25 let - stříbrná svatba
30 let - perlová svatba
40 let - rubínová svatba
50 let - zlatá svatba
55 let - smaragdová svatba
60 let - diamantová svatba
65 let - kamenná svatba
70 let - platinová svatba
75 let - svatba korunovačních klenotů
Praví se dále: Není nic hodnotnějšího, dražšího a pevnějšího než tento vztah.
hk

TÉMA MĚSÍCE:
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Zajímavosti
 Od r. 1579 se v Kladrubech nad Labem
nachází hřebčín, který dal zaloţit císař Rudolf
II. Jde o nejstarší hřebčín v Evropě a plemeno, které v něm bylo vyšlechtěno a chová se
zde dodnes, je jediným původním českým
plemenem. Starokladrubští bělouši kdysi
tahali kočáry císaře a šlechty, starokladrubští
vraníci zase vozili církevní hodnostáře. Vedle
zápřahu jsou tito koně vyuţíváni k jízdě pod
sedlem, jsou skvělí i pro hipoterapii. V roce
2002 byl kladrubský hřebčín i kladrubský kůň
vyhlášen národní kulturní památkou, jako
kulturní dědictví lidstva jsou kladrubáci zařazeni na seznam Unesco.
 Na zámku ve Slatiňanech (okr. Chrudim) se
nachází hipologické muzeum. V jeho expozicích se návštěvník můţe seznámit s historií
vývoje a chovu koní, prací podkovářů, zvěrolékařů, sportovců aj. Součástí je i výstava
velkého mnoţství uměleckých děl zobrazujících motiv koní. Ve světovém měřítku patří
k nejnavštěvovanějším muzeím koní francouzské Musée vivant du cheval v Chantilly (Pikardie). Vedle sálů plných exponátů
návštěvníkům umoţňují prohlédnout si i na
třicet ţivých koní různých plemen.
 V neděli 9. 10. se v Pardubicích poběţí uţ
121. ročník nejtěţšího kontinentálního překáţkového dostihu Velká pardubická steeplechase, který byl poprvé odstartován jiţ roku
1874. Výraz steeplechase, který je označením
pro překáţkový dostih, pochází z angličtiny.
Celý závod se vyvinul z původního honu na
lišku nebo jelena. Místo zvěře však jezdci
začali stíhat sebe navzájem (chase = honit,
stíhat), za cíl jim slouţilo zdálky viditelné
místo, jímţ byla často věţ kostela (steeple).
 Hubertova jízda je závod, který pořádá
mnoho stájí na ukončení jezdecké sezóny.
Nese jméno svatého Huberta, patrona myslivců a lovu. Sama jízda je symbolickým honem
na lišku, jiţ představuje jezdec označený
liščím ocasem, kterého v terénu pronásledují
ostatní jezdci. Na Hubertovu jízdu se můţete
vydat třeba první víkend v říjnu na Loveckou
chatu v Horce nad Moravou.
 Jezdectví a chov koní lze studovat jako
hlavní obor na různých školách v ČR. Je to
např. Střední škola dostihového sportu a jezdectví v Praze - Velké Chuchli, Střední škola
chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad
Labem, Jezdecká akademie - střední odborná
škola v Brně a Mariánských Lázních, Střední
škola zemědělská a veterinární v Lanškrouně
(obor Chov koní a jezdectví) nebo Střední
škola hotelová a sluţeb v Kroměříţi (obor
Jezdec a chovatel koní).

Pony klub Olešnice

Než začnete
Na své cestě za koňmi jsem prošla řadu
stájí. Viděla jsem čipování koní, prodej koní,
jejich vyhánění na pastvu i trénink na závody. Mohu tedy říct, ţe stáje a podmínky
v nich, povinnosti, starosti i radosti jsou si
velmi podobné.
Všude například platí, ţe převáţnou část
zájemců o jeţdění na koních tvoří děvčata.
„Dívky mají víc empatie a trpělivosti,“ soudí
Josef Pokorný. „Ve věku 18-20 let se to ale
láme, pak je mezi jezdci zase více muţů.“
Na začátku bývá nadšení, to však po čase
opadne. Neinvestujte hned do drahých jezdeckých bot, přilb, rajtek, chapsů (návleků
na nohy) a bezpečnostních vest, mohlo by se
vám na ně doma prášit. „Většinou se domluví několik dětí, přijdou, chodí asi čtrnáct dní,
pak z těch pěti, šesti zůstane jeden. Kdo
vydrţí chodit i přes zimu, kdy nás tady bývá
pár, tak uţ zůstane,“ uvádí S. Heidenreichová. Je třeba si uvědomit, ţe péče o koně a
jezdecký trénink je především zodpovědnost, vyţadující pravidelně několik dní
v týdnu strávit ve stáji. I o prázdninách.
Nováček, který se poprvé ocitne ve stáji a
uţ se těší, jak si vyjede, můţe být zklamán.
„Nové děti se nejdřív dívají, co dělají ti starší, rozkoukávají se. Postupně se začleňují.
Musí vzít do ruky koště, lopatu… Aby překonaly obavy a zvykly si, pouštíme je pak
k hodným koním. Učí se je čistit, krmit,
postarat se o ně. Později, kdyţ se krokují
koně po práci, nováčci se na nich svezou.
Teprve pak začnou jezdit na menších koních
na lonţi (dlouhá šňůra, kterou drţí cvičitel),
učí se základy jeţdění, a tak to pokračuje
dál,“ popisuje S. Heidenreichová postup,
který podobně funguje ve všech stájích.

HJK Litovel

Nadaný jezdec, který chce závodit, pak
můţe začít trénovat. Aby byl připuštěn
k závodům pořádaným Českou jezdeckou
federací, musí závodník sloţit zkoušku základního výcviku jezdce (ZZVJ). To ale není
všechno. „Je potřeba si uvědomit, ţe pokud
chce někdo úspěšně závodit, měl by v závodní sezóně (tj. duben - říjen, pozn. red.)
ideálně šestkrát, minimálně však čtyřikrát
v týdnu trénovat. To je časově velmi náročné a jen málokdo je ochoten to dělat,“ upozorňuje V. Kočka. Doprava na závody, startovné a ustájení stojí peníze. „Je spousta
nadějných dětí, ale rodiče na to nemají, nebo
nemají čas vozit je tak často po závodech,“
posteskne si L. Odloţilová. Sami koňáci
obvykle chodí do zaměstnání a koně jsou
náplní jejich volného času. Bohatí nejsou.
České jezdectví je přitom na dobré úrovni.
Kéţ by se našli sponzoři i pro něj, nejen pro
fotbal, shodují se všichni.

Kde můžete
HANÁCKÝ JEZDECKÝ KLUB LITOVEL
 Disciplíny: parkur, drezúra; rekreační jeţdění (moţnost trénování na závody)
 Pro koho: mohou jezdit děti uţ od 5 let,
v případě zájmu lze naučit jezdit i dospělé
 Za kolik: členové jezdeckého klubu platí
500 Kč měsíčně, v případě, ţe jejich rodiče
pomáhají na statku atd., děti příspěvek neplatí
 Koně: asi 12 koní (pony, moravští teplokrevníci, čeští teplokrevníci)
 Další nabídka: voţení na koních pro MŠ a
druţiny, ustájení cizích koní, vyjíţďky do LP
 Pořádá: hobby závody, zkoušky výkonnosti
malých koní, Hubertova jízda (nepravidelně)
 Kontakt: Josef Pokorný, tel.: 602 945 040,
mail: hjklitovel@email.cz, nebo Jan Pavlíček,
tel.: 604 131 275, mail: honza-p@centrum.cz
 Web: http://hjklitovel.wbs.cz

HJK Litovel

PONY KLUB OLEŠNICE

 Disciplíny: parkur, military, drezúra, vozatajství (zájemci závodně), rekreační jeţdění
 Pro koho: děti od 7 let i dospělí
 Za kolik: 400 Kč/měsíc + individuální
hodiny (100-200 Kč/hod.)
 Koně: asi 30 českých sportovních pony
(jezdí na nich děti ve věku 7-16 let) a několik
velkých koní (pro starší jezdce)
 Další nabídka: výuka jeţdění pro nečleny,
letní týdenní pobyty u koní pro děti, jeţdění
pro školní výlety a větší skupiny dětí, víkendové jeţdění - i pro celou rodinu (po sezóně,
tj. cca od října) - u vícedenních aktivit moţnost ubytování, ustájení koní
 Pořádá: celostátní přehlídka českého sportovního pony
 Kontakt: Adolf Odloţil, tel.: 607 819 555,
mail: aodlozil@seznam.cz, nebo Lucie Odloţilová, tel.: 728 551 300
 Web: www.ponyolesnice.estranky.cz
JEZDECKÝ KLUB LOŠTICE

 Disciplíny: military (vybraní zájemci jsou
připravováni na závody, ostatní rekreačně)
 Pro koho: děti od 8 let i dospělí
 Za kolik: poplatky se operativně upravují
podle situace, oficiálně 1 200 Kč/rok
 Koně: asi 15 velkých koní
 Další nabídka: výuka základů jezdectví,
ustájení koní
 Pořádá: jezdecké závody ve všestrannosti,
přípravné závody (kolbiště vybavené originálními překáţkami, př. studna, chaloupka, čáp)
 Sídlo: statek SOUZ Loštice – Ţadlovice
 Kontakt: Simona Heidenreichová, tel.: 732
378 695, mail: jk.lostice@tiscali.cz
 Web: http://jklostice.webdone.cz
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KONĚ A JEZDECTVÍ

jezdit na koních v okolí Litovle

Jezdecké disciplíny

JEZDECKÝ KLUB PEGAS MOHELNICE
 Disciplíny: parkur, drezúra (nadaní zájemci
jsou v případě zájmu připravováni k získání
ZZVJ a závodům, ostatní jezdí rekreačně)
 Pro koho: děti od 10 let (v případě, že rodič
umí zacházet s koňmi a pomůže při výcviku,
může přijít i mladší dítě) i dospělí
 Za kolik: členský poplatek 200 Kč/měsíc
 Koně: čeští teplokrevníci a čeští sportovní
pony
 Další nabídka: jezdecký výcvik dětí, mládeže i dospělých, soukromé jezdecké hodiny
na jízdárně i v přírodě (ti, kdo už jezdí dobře)
 Pořádá: výkonnostní zkoušky chladnokrevných klisen v tahu, v případě zájmu a ochoty
pomoci ze strany dětí a rodičů možno pořádat
veřejné tréninky a menší závody
 Kontakt: Dana a Vítězslav Kočkovi,
tel.: 736 153 942, mail: kocka.vit@tiscali.cz
 Web: www.jkpegasmohelnice.estranky.cz

DREZÚRA
Disciplína, v níž jde o přesné a okamžité provedení předepsaných povinných cviků koněm.
Provádí se ve vyznačeném drezúrním obdélníku, v němž je písmeny označeno několik bodů.
Přesně v těch bodech pak kůň musí provést
daný úkol (přejít do klusu nebo naopak do
kroku, jízda v kruhu nebo osmičce aj.). Rozhodčí hodnotí přesné provedení úlohy, ladnost
pohybů koně, sladěnost s jezdcem atd.

STÁJ THÉTA, HORKA NAD MORAVOU

 Disciplíny: parkur, drezúra (zájemci se
připravují na závody, jinak rekreační ježdění)
 Pro koho: děti od 12 let i dospělí
 Za kolik: členové klubu pracují a následně
jezdí zadarmo, jinak 250 Kč/výuková hodina
 Další nabídka: výukové hodiny ježdění,
ustájení koní, hipoterapie
 Kontakt: Lenka Baková, tel.: 725 846 054,
mail: lenkabakova@seznam.cz (na základě
vlastní zkušenosti doporučuji využít mail
nebo se rovnou zastavit ve stáji)
 Web: http://stajtheta.websnadno.cz

Pony klub Olešnice

Stáj Théta, Horka n. M.

LOVECKÁ CHATA HORKA N/M

 Disciplíny: westernové ježdění (zájemci i
závodně), příp. parkur, rekreační ježdění
 Pro koho: jezdit mohou už děti od 5 let i
dospělí
 Za kolik: členové klubu s vlastními koňmi
zdarma, ostatní 250 Kč/hod.
Koně: 6-8 koní, mj. plemeno quarter horse
využívané pro westernové ježdění
 Další nabídka: výuka jízdy na koni, vyjížďky do přírody po hipostezkách, koňská turistika (servis pro turisty, kteří přijedou se svými
koňmi), hipoterapie, ustájení
 Pořádá: mistrovství republiky ve westernovém ježdění, řada hobby závodů, Hubertova
jízda
 Kontakt: Vlastimil Sedláček,
tel.: 585 378 070, mail: autodemont@volny.cz
 Web: www.autodemont.cz

STÁJ BOUZOV
 Jezdecký klub funguje pouze jako malá
součást stáje a není těžištěm jejích aktivit.
Jeho členové pečují o koně, a následně na
nich jezdí. Mohou trénovat i na závody (př.
parkur).
 Nabídka: vyjížďky do přírody (pro začátečníky maximálně 5 lidí ve skupině, přičemž na
2 klienty připadá 1 průvodce, zkušenější jezdci mohou jezdit ve větších skupinách), ježdění
se zápřahem - kočáry, formanský vůz, sáně
(svatby, pohřby, firemní akce, akce pro MŠ
aj.), ustájení koní
 Za kolik: kroková vyjížďka: 250 Kč/hod.
cvalová vyjížďka: 300 Kč/hod.
kočár - cena dle vzdálenosti (př.
při akci na Bouzově cena cca 4-5 tisíc)
 Koně: norici, kladrubáci, čeští teplokrevníci, fríští koně
 Pořádá: Hubertova jízda
 Kontakt: Jan Pokorný, tel.: 775 939 316,
mail: pokornja@volny.cz
 Web: http://staj-bouzov.webpark.cz

PARKUR
Parkur je překážkové skákání. Na uzavřeném
kolbišti (prostoru určenému k jízdě, většinou
pískovém nebo travnatém) je rozmístěno podle
stupně obtížnosti přibližně 8-15 různě vysokých překážek, které musí kůň v co nejkratším
čase a ve stanoveném směru překonat. Překážky mohou být šířkové (např. vodní příkop),
výškové (např. kolmý skok přes nad sebou
naskládaná břevna, ev. jediné horní břevno),
nebo široké i vysoké zároveň.

JEZDECKÝ KLUB PEJIŘ HAŇOVICE

 Přes vynaložené úsilí se mi nepodařilo s
tímto klubem spojit. Možná budete úspěšnější.

JK Loštice
Pony klub Olešnice

DVŮR NOVÉ ZÁMKY
Na jaře roku 2012 bude otevřen jezdecký
areál v bývalých kasárnách na Nových Zámcích u Litovle. Podle vyjádření nového majitele Ing. Davida Dostála bude ve Dvoře Nové
Zámky obnoven tradiční chov koní, postupně
zde vznikne trvalé ustájení pro 35 koní a kompletní zázemí pro jezdecký klub. V areálu
bude vybudováno parkurové závodiště s kvalitním povrchem a dvě kryté jezdecké haly. O
prázdninách budou moci přijet děti na tábor a
prožít letní dny u koní. V souvislosti s otevřením Dvora Nové Zámky veřejnosti budou
poskytovány služby v oblasti vyjížděk po
hipostezkách Litovelským Pomoravím, výcviku jezdců, ustájení koní, organizace závodů,
pronájmu jezdeckých hal a venkovních ploch,
ubytování a pohostinství. Více informací o
areálu Dvůr Nové Zámky vám přineseme
v příštím čísle.

SOUTĚŽ VŠESTRANNÉ ZPŮSOBILOSTI
Nazývá se též military. Podle stupně obtížnosti
může závod trvat 1-3 dny. Tato disciplína patří
v jezdectví k nejnáročnějším a skládá se ze tří
částí: drezúry, parkuru a cross-country. Cross
je jízda různorodým terénem dlouhá několik
kilometrů, při níž kůň překonává přírodní překážky (klády, svahy, vodu…).
WESTERNOVÉ JEŽDĚNÍ
Kůň by měl jezdce poslouchat bez znatelných
pobídek, předpokládá se souhra mezi člověkem a zvířetem. Závody se jezdí ve stylovém
westernovém oblečení: dlouhá košile, rifle,
klobouk, westernové boty, sedlo i postroj koně. Tento styl má kolem 17 disciplín, mezi něž
patří např. westernová drezúra (reining), co
nejrychlejší projetí dráhy vymezené barely
(barrel race), práce s dobytkem aj. Více se
dozvíte také na stánkách www. wrc.cz.
VOZATAJSTVÍ
Závody koní v zápřahu. Soutěží buď jednospřeží (jeden kůň), dvojspřeží, tandem (dva
koně za sebou) nebo čtyřspřeží. Soutěžící skládají tyto tři zkoušky: drezúru, maraton (trasa
dlouhá 24-27 km, kterou musí spřežení urazit
za méně než 2 hodiny) a nakonec překážkovou
jízdu.
HIPOTERAPIE
Nejde o jezdeckou disciplínu, ale o léčebnou
metodu, kdy se jízdou na speciálně vycvičených koních léčí zejm. poruchy pohyb. ústrojí.

Téma zpracovala a dvojstranu připravila hk
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Pojeďte s námi do Berlína
To byla slova, která zazněla směrem ke studentům Gymnázia Jana
Opletala v Litovli na jaře roku 2011. Ti, kteří pozvání přijali a poslední
tři dny v červnu se zúčastnili poznávacího zájezdu do hlavního města
Německa, určitě nelitovali.
Navštívili jak bývalý východní Berlín s Televizní věží na Alexandrově náměstí, ulici Pod Lipami zakončenou Braniborskou bránou, Humboldtovu univerzitu a Ostrov muzeí, tak také bývalý západní Berlín
s moderním Postupimským náměstím, Památníkem holocaustu nebo
budovou Říšského sněmu s moderní prosklenou kopulí.
Velkou pozornost vyvolaly také zbytky Berlínské zdi, včetně historie
její stavby a existence, stejně jako muzeum na bývalém hraničním
přechodu mezi východní a západní částí města Checkpoint Charlie.
Kromě samotného Berlína patří k dalším navštíveným místům také
zámek Cecilienhof v Postupimi, kde byla v roce 1945 podepsána známá Postupimská dohoda, a na zpáteční cestě zastavení a prohlídka
Drážďan, včetně světově proslulé obrazové galerie Zwinger.
Studenti si odvezli spoustu zážitků a momentů, zachycených objektivy fotoaparátů, ale i praktických zkušeností s užitím cizích jazyků.
Zájezd organizovaly prof. Sklenářová a prof. Zapletalová, učitelky
německého jazyka na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli, ve spolupráci
s Gymnáziem Čajkovského Olomouc, jehož studenti byli také účastníky této poznávací cesty.
Pavla Zapletalová

Vyvěšení vlajky ekoškoly

Ve čtvrtek 8. září vyvěsili členové ekotýmu ZŠ Jungmannova za účasti všech žáků i učitelů školy a zástupců města vlajku ekoškoly, jež jim
byla udělena jako odznak ekologického jednání a života celého ústavu.
Ekologická tematika je přirozenou součástí vzdělávání zdejších žáků,
kteří tak dobře vědí například to, že od příštího roku budou v Litovli
k dispozici hnědé kontejnery na biologický odpad. Bude-li škola přistupovat k ochraně životního prostředí tak jako doposud, jistě obhájí propůjčený titul ekoškoly i za dva roky.
hk

Vzpomínka na Kosov

Berlínská televizní věž

TÝDEN KNIHOVEN V LITOVLI
Přijměte pozvání na akce, které proběhnou v již tradičním
Týdnu knihoven od 3. do 9. října
letos s mottem 15. kraj České republiky - kraj knihoven.
Po celý týden bude platit čtenářská amnestie, tj. možnost
vrácení dlouhodobě půjčených knih a periodik bez sankčního
poplatku, a proběhne další kolo oblíbené soutěže Chytrolín.
Ve středu 5. 10. v 17 hodin se setkáme s autorkou úspěšné
autobiografie Měsíční sonáta pod africkým sluncem Ivanou Teshomeovou a následně pokřtíme další příspěvek Petra Lindušky
k oživení hanáckého nářečí, knížku s názvem Tož bať, která je
již v prodeji.
Pro Klub seniorů pořádáme další školení v základech práce
s počítačem a vyhledáváním na internetu.
Srdečně zveme do knihovny!
L. F.

Ve dnech 15. – 21. srpna 2011 jsem pobývala se svými třemi vnučkami v táboře pro rodiče (prarodiče) s dětmi, organizovaném agenturou Bavi Litovel, v krásném prostředí v Kosově u Zábřeha. Byla jsem
velmi spokojená s celým průběhem tábora. Strava (především vynikající snídaně), dostatek WC, umývadel a sprch, ochota kuchařek, možnost
využívat krytý bazén, ale hlavně činnosti a náplň pro děti a dospělé - to
dělá tento tábor jedinečným a s neopakovatelnými zážitky.
Nešlo by to však bez nadšení a obětavosti organizátora p. Viktora
Kohouta a jeho spolupracovníků i přátel. Obdivuji jeho nápady, ochotu, humor a neutuchající energii. Na prvním seznamovacím večeru
nám představil „stroj času“, který nás vždy večer přenesl do druhého
dne do jiného prostředí. Byli jsme v Číně, ve středověku doby Jana
Žižky, v Americe a na Havaji, v pohádce a v době Vánoc.
Strava, soutěže a závody, oblečení, různí hosté - to vše pomáhalo
navodit patřičnou atmosféru. Na moje vnučky udělal velký dojem
hlavní hudebník skupiny Jumping Drums s různými bubny, táborák
s veselými písničkami a skupina šermířů a rytířů z Olomouce. Celou
řadu vlastnoručně vyrobených a za pomoci rodičů zhotovených drobností si děti vzaly domů. Sportovní soutěže vedly děti i k tomu, aby si
pomáhaly a hrály fair play. Kdo byl na táboře s panem Viktorem, ví,
o čem to je. Ostatním ho velmi doporučuji. Proto touto cestou děkuji
panu Kohoutovi za jeho práci a přeji mu hodně zdraví i optimismu do
dalších let.
Marie Smékalová
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Učte se jazyky tam, kde se jimi mluví
Na podzim minulého roku jsem se setkala
na metodickém semináři pro učitele angličtiny
se svou bývalou (a nejlepší) učitelkou angličtiny a jí se podařilo mě (a vlastně skoro celou
skupinu) přemluvit k napsání žádosti o grant
pro studium v zahraničí. Její slova „Odměňte
se za svoji práci ve školství“ zněla příslibem
úžasných zážitků. A opravdu. Zážitkem pro
mě bylo už sepsání uvedené žádosti o přijetí
do programu Comenius – další vzdělávání
pedagogických pracovníků Národní agentury
pro evropské vzdělávací programy. Přiznám
se, nebylo to úplně jednoduché, ale zvládla
jsem už i jiná úskalí. On-line odeslání se podařilo a já čtyři měsíce očekávala výsledek.
Říkala jsem si: „Třeba mě nevyberou.“ Vybrali. A já se začala střídavě těšit i trochu bát.
Úplně sama kdesi v daleké cizině se skromnou znalostí jazyka – jak to asi dopadne.
Naštěstí u nás fungují dobré agentury zabývající se zajišťováním zahraničního studia,
jako je například brněnská agentura Albion
Travel (činím jí tím zde reklamu, ale ona si ji
zaslouží), jejíž služby jsem využila a byla
jsem maximálně spokojená.
Školu už jsem měla vybranou – ELC
(English Language Centre) ve městě Brighton
and Hove (jsou to dvě města v jednom) na
břehu Atlantského oceánu na jihu Anglie.
Nechtěla jsem do velkého města a chtěla jsem
k moři. V Albionu mi zajistili letenku, jízdenku na autobus, pojištění na cesty, ubytování
v hostitelské rodině, popřáli šťastnou cestu i
příjemný pobyt, prostě všechno.
Začátek prázdnin a den D. Rozloučení na
letišti, pusa, slzy, zamávání – zůstala jsem
úplně sama – poprvé v životě cestuji sama do
zahraničí. Nic moc, řeknu vám. Ale zvyknete
si. V letadle už mi to nepřišlo, řidiči National
Express byli příjemní a půlnoční příjezd do
Brightonu byl docela dobrodružstvím. Můj
pan domácí na příštích čtrnáct dnů mě naštěstí
čekal na nádraží a ospalou a unavenou zavezl
„domů“, do útulného domečku s malým modrým pokojíčkem v patře, který se měl na dva
týdny stát mým bydlištěm.
Ráno přivítání – sdílela jsem tento dům ještě
se dvěma studenty, manžely ze Švýcarska,
snídaně a rychle do školy. Pěšky to bylo asi
čtvrt hodiny cesty. (První den mě Graham, pan
domácí, odvezl autem.) Připadala jsem si znovu jako studentka (je mi 48). Bylo to krásné.

Náš kurz byl zaměřen především na metodiku výuky angličtiny dětí základních škol.
V kurzu nás bylo osm – čtyři učitelky
z Německa a po jedné z Polska, Rumunska,
Španělska a České republiky. Byly jsme taková holčičí skupina. Pam nám říkala „my
girls“. Pam byla naše úžasná lektorka. Byla to
úplně moje krevní skupina. Ve výuce upřednostňovala příběh, knihu, povídání, hru, osobní příklad, tvoření. Počítače a jiná technika jí
nebyly cizí, ale stejně jako já si myslela, že
dnešním dětem chybí především potkávání a
komunikace „člověčí“. Ve škole jsme trávily
denně šest vyučovacích hodin, během nichž
jsme diskutovaly, pracovaly na společných
projektech, vyráběly masky a loutky, zpívaly
a předváděly různé aktivity, snažily se vstřebat co nejvíc z těch dobrých nápadů, kterými
se to v našich hodinách jen hemžilo.
A to nebylo zdaleka všechno. Hned první
večer jsme dostali pozvání na setkání všech
nových studentů v místním tradičním anglickém „pabu“, čili v hospůdce. Bylo to velmi
příjemné. Během týdne jsme měli možnost
zúčastnit se různých sportovních aktivit, podívat se na film Králova řeč, navštívit fantastické představení jednoho herce Mrs. Hoower,
komedii o tom, „how to be British“ – jak to
všechno zvládnout, jezdit na výlety do okolí
města (např. na bílé křídové útesy Seven Sisters). A nenudili jsme se ani o víkendu.
V sobotu jsme podnikli výlet do vnitrozemí:
katedrála v Salisbury s druhou nejvyšší věží
v Evropě, slavné Stonehenge a půvabné město
Bath se starořímskými lázněmi a muzeem
spisovatelky Jane Austenové. Neděli jsem
zasvětila poznávání Brightonu. Je to úžasné,
pulzující město přeplněné studenty všech
národností, živé a veselé.
I druhý týden utekl jako voda. Přiblížil se
pátek, poslední školní den. A protože v každé
pořádné škole dostávají žáci poslední den
vysvědčení, dostali jsme ho i my. Poslední
foto, výměna e-mailových adres a ještě jedna
společná návštěva hospůdky spojená s ochutnávkou místní speciality zvané cream tea, což
není čaj, ale buchtička, kterou si rozkrojíte,
potřete máslem a jahodovým džemem a na to
navršíte pořádný kopec poctivé smetany.
A to je konec té anglické pohádky. Nezbývá, než se těšit na další.
Miloslava Flášarová, ZŠ Vítězná

110 let GJO
10. září oslavilo litovelské gymnázium 110
let od svého založení. Den otevřených dveří i
celodenní kulturní program přilákaly absolventy i zájemce o hudbu (Palora, Alibaba, A.
Amanatidu, HB band…), obrazy I. Hüttnerové a knihy studentů (M. Turkové o J. Opletalovi a M. Plhákové o J. Bezděčkovi).

klavírní recitál Otty Oranyho

beseda s Marií Turkovou o její knize o Janu Opletalovi

vernisáž I. Hüttnerové, hrají R. Pogoda, M. Švihálek

vystoupení Ivy Kevešové s kapelou

Vzdělávací projekt pro pedagogické pracovníky na SOU

Projekt Vzdělávání pedagogických pracovníků odborných předmětů službových oborů
zaměřené na nové trendy v gastronomii probíhá na Střední odborné škole v Litovli již od
začátku února 2011. Jeho hlavním cílem je

podpoření těchto oborů zatraktivněním výuky
a rozšířením předmětů nápojové gastronomie.
Hlavním úkolem projektu je proškolit učitele
odborných předmětů v inovativní výuce nápojové gastronomie. Toto proškolení bude probíhat formou blokové výuky za pomoci učebních materiálů a výukového DVD.
V současné době je projekt před půlkou své
realizace. Výukové texty byly vytvořeny profesionály z oborů nápojové gastronomie a jsou
rozděleny do částí baristika – příprava a servis
kávy, sommeliérství a molekulární mixologie.
Na začátku srpna probíhalo natáčení výukového DVD, které bude do výuky efektivně
přispívat názornými ukázkami. V září budou

výukové texty vytištěny v podobě skripta.
V listopadu budou probíhat jednotlivé teoretické výukové moduly dle harmonogramu za
účasti lektorů Tomáše Zahradila – baristika,
Václava Šmacha – sommeliérství, Achima
Šipla – progresivní a molekulární mixologie.
V praktické části v lednu si budou moci
odborní pedagogové vyzkoušet nové trendy
v těchto zajímavých oborech gastronomie.
Tomáš Fabikovič
Projekt je financován z dotací těchto organizací:
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PROGRAM DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ŘÍJEN
14. října
Tvořivé odpoledne tentokrát s pedigem
Budeme tvořit nádobky či jiné drobnosti z pedigu pro zkrášlení domova.
Začínáme v 17 hod. V ceně 100 Kč je veškerý materiál. Prosím hlaste se
do 13. října v DDM v ulici Komenského.
Jana Čekelová, Michaela Škulavíková
15. října
Diskohrátky
Hry a soutěže pro děti, ukázky tanečních vystoupení, oslava 15 let TS
Trips. Začátek v 15 hod. v Kulturním domě v Senici na Hané.
Mgr. Miroslava Grulichová
17. - 27. října Podzimní krása
Výstava bude probíhat v Knihovně města Litovel od pondělí 17. 10. do
čtvrtka 27. 10. 2011 v době provozu knihovny, to je v pondělí, úterý a
čtvrtek v 9-12 hod. a v 13-17 hod. a v pátek v 13-16 hod. Vernisáž výstavy se uskuteční dne 17. 10. 2011 v 10 hod.
Hedvika Weberová

20. října
Ekologická olympiáda – krajské kolo
Začátek je v 9 hod. v budově Správy CHKO Litovelské Pomoraví. Soutěží vždy trojice studentů středních škol Olomouckého kraje.
Ing. Pavel Sova
25. - 30. října Podzimní šmoulování
Podzimní tábor v Cakově. Cena pobytu je 850 Kč. Další informace dostanete v DDM Litovel nebo na tel.: 585 342 448, 774 020 407,
739 655 803, 775 550 963.
Šárka Grunová, Michaela Škulavíková, Jana Čekelová
26. října
Den otevřených dveří Minizoo DDM Litovel
Přijďte prožít den se zvířátky! Nejen pro členy chovatelského kroužku
DDM. Začátek v 9 hod.
Ing. Pavel Sova
DDM, Komenského 719, Litovel, tel.: 585 342 448, ddm@ddmlitovel.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA
PONDĚLÍ
8.30 - 9.30 hod.
VOLNÁ HERNA
volný prostor pro dovádění dětí, skluzavka s balonky, výměna zkušeností maminek, herna 2. patro
9.30 - 11.30 hod.
DOPOLEDNE S PROGRAMEM
děti 2-4 roky, herna 1. patro, J. Dospivová
16 - 17 hod. a 17 - 18 hod.
ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI
3-5 let, Mgr. S. Geprtová
ÚTERÝ
8.30 - 9.30 hod.
VOLNÉ DOPOLEDNE
volný prostor pro dovádění dětí, skluzavka, čtení pohádek pro nejmenší,
výtvarné činnosti, výměna zkušeností, herna 2. patro, S. Jakešová
8.30 - 11.30 hod.
HLÍDACÍ KOUTEK
hlídání dětí během vyřizování úředních záležitostí – po předchozí domluvě, herna 1. patro, J. Dospivová
17 - 18.30 hod.
ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ
středně pokročilí, 2. patro, Mgr. S. Jakešová
STŘEDA
8.30 - 9.30 hod.
VOLNÁ HERNA
volný prostor pro dovádění dětí
9.30 - 11.30 hod.
DOPOLEDNE S PROGRAMEM
děti 1 - 2 roky, herna 2. patro, J. Dospivová
16.30 - 18 hod.
KLUB ARCHA
3-6 let, biblické příběhy pro děti, lichý týden, 1. patro, H. Chrudinová
16.30 -18 hod.
PŘEDNÁŠKOVÉ ODPOLEDNE
dle aktuálního programu, sudý týden, 2. patro
16 - 19 hod.
VÝTVARNÉ DÍLNÍČKY
dle aktuálního programu, 2. patro
ČTVRTEK
8.30 – 11.30 hod.

DOPOLEDNE PRO MAMINKY S MIMINKY

volný prostor pro dovádění dětí, skluzavka s balonky, výměna zkušeností maminek, herna 2. patro, J. Dospivová
17 - 18 hod.
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
vede porodní asistentka Bc. K. Růžičková, 2. patro
19.30 - 20.30 hod. ZUMBA S DENISOU
pro maminky, babičky i malé slečny, 2. patro
PÁTEK
8.30 - 11.30 hod.
VÝTVARNÉ DOPOLEDNE
pro maminky s dětmi, cvičebna 2. patro, J. Dospivová
16.30 -18 hod.
ŠERMÍŘI
12+ let, kroužek historického šermu, 2. patro, M. Dvořák

Akce v měsíci říjnu
5. 10.
NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ, od 10 do 12 hod.
5. 10. MALBA 3D NA TEXTIL, s sebou 2 trička, tašky nebo jiný textil určený k dekoraci, cena 80 Kč, 2. patro MC
18. 10. BAZAR – PRODEJ OD MAMINEK, 8.30 – 16 h, 2. patro MC
19. 10. PRVNÍ POMOC, odborná přednáška, cena 40 Kč, 2. patro MC
20. 10. DÝŇÁČCI, od 9 do 12 hod., vše potřebné dostanete v MC
26. 10. PEDIG – ŠÉNY, od 16 hod., 2. patro MC
6. 10., 14. 10., 27. 10. MC v dopoledních hodinách ZAVŘENO
Bližší informace v MC Rybička.
Kontakty:
Animátorka MC: Jarmila Dospivová, tel.: 739 246 016,
mail: mcrybickalitovel@seznam.cz
Lektor angličtiny pro děti: Mgr. Simona Geprtová, tel.: 604 483 831
Lektor angličtiny pro dospělé: Mgr. S. Jakešová, tel.: 775 060 841
Cvičení pro těhotné: Bc. K. Růžičková, tel.: 736 179 399
Vedoucí střediska Charity Litovel: L. Zavadilová, tel.: 736 750 222

Čím žije litovelské muzeum
Protože si výstava 100 let českého hasičstva v Litovli zasloužila alespoň jedno zpestření v budově muzea, proběhla zde v sobotu 10. září
Hasičská muzejní noc. Ve 20 hodin začala první prohlídka. Na úvod
zazněla fanfára objevená mezi hasičskými archiváliemi ve Státním
okresním archivu v Olomouci. Robert Najman poté seznámil přítomné
s historií hasičstva v Litovli i integrovaných obcích, zajímavými exponáty na výstavě, ale také se současností místních hasičů. Po skončení výkladu zavedl návštěvníky do vedlejší výstavní místnosti, kde byla připravena místa k sezení. David Křížan se ujal role moderátora a v kostýmu
komentoval vybrané události z hasičské historie. Na plátno byly promítány historické dokumenty a fotografie. Výklad nás zavedl do roku
1421, kdy dobově vystrojení a vyzbrojení figuranti názorně předvedli,
jak a čím se tehdy hasívalo. Program zpestřily i zvukové efekty – troubení na roh, zvony, údery do kovadliny nebo signál na hasičskou trubku.
Milan Kaštan, profesionální litovelský hasič v bílé historické uniformě,
asistoval v roce 1900 u první dopravní nehody v českých zemích. Martina Ščučková se jako správná členka Sboru dobrovolných hasičů účastni-

la ve společenském stejnokroji oslav v roce 1929, kdy do Litovle zavítal
prezident T. G. Masaryk. Nechyběla ani žňová hlídka. Závěr patřil současnosti, byl vyhlášený poplach v muzeu. Využili jsme speciálních efektů, kdy se vytvořila mlha a do sálu vběhl hasič v dnešním zásahovém
obleku s dýchacím přístrojem. Přibližně 25minutový program měl pět
repríz. Hasičskou muzejní noc navštívilo celkem 84 osob. Do přípravy a
pořadatelské činnosti se zapojila Marie Rosmannová, Zdeňka Frištenská,
Jarmila Šalšová, Jitka Patáková a Libuše Grohmanová. Všem účinkujícím patří velký dík za zdar této speciální muzejní akce.
Začátkem listopadu budeme instalovat novou výstavu. Zaměříme se na
domácnosti našich maminek, babiček i prababiček. Mimo kuchařských
knih plných nejrůznějších receptů představíme ručně vyšívané plátěné
kuchařky s různými obrazovými motivy, ale také s mottem domácnosti,
charakteristickým textem. Vše výše uvedené si rádi od vás zapůjčíme na
dobu trvání výstavy (do konce roku 2011). Nejzazší termín dodání je 30.
října. Pomozte nám dotvořit tuto specializovanou výstavu. Za zápůjčky i
dary předem děkujeme.
RoN
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Iva Hüttnerová: Když to neumím říct, snažím se to namalovat
Přátelství pro mě znamená skoro totéž jako
láska nebo rodina. Já jsem v přátelství velmi
věrná, některé kamarády mám už desítky let a
neumím si život bez nich představit. Myslím
si, že když má člověk přátele, nikdy se nemůže dostat do krajní situace. Kdyby mě hypoteticky opustil manžel, bylo by to pro mě hrozné, ale přátelé pomůžou se z těchhle situací
dostat. Přátelství se stejně jako manželství
musí opečovávat a pěstovat. Lidi se musí vídat, být v kontaktu, důvěřovat si, nesmí si
dělat věci, které jsou tomu druhému nepříjemné. Jsou to vlastně stejné poučky jako pro
manželství, akorát odpadá erotický motiv.

DIVADLO

S malířkou a herečkou Ivou Hüttnerovou
jsem se setkala 10. září při vernisáži jejích
obrazů na Gymnáziu Jana Opletala. Umělci se
vyjadřují především svým dílem. Přesto jsem
paní Hüttnerovou požádala o zamyšlení nad
tématy některých jejích poetických, harmonických, starosvětských obrazů.
STARÉ ČASY

SAMOTA

Divadlo hraje v mém životě základní roli,
protože jsem vystudovaná herečka. Tento
obraz je inspirován představením Má férová
Josefína o časech první republiky, ve kterém
jsem hrála v Karlínském divadle. Hrála jsem i
hlavní roli strýce Pepina v Postřižinách Bohumila Hrabala a na to téma jsem namalovala
taky spoustu obrázků.
RODNÉ MĚSTO PRAHA

S babičkou a dědou, kteří mě vychovávali,
jsme žili ve starém činžáku, kde jsem to měla
moc ráda. Když pak zemřeli a mně byt zůstal,
nechala jsem v něm původní zařízení, které si
děda s babičkou koupili, když byli mladí, a
jenom jsem ho vybavila moderními doplňky.
Spousta lidí mi pak dávala staré věci, které jim
doma překážely, jako háčkované dečky nebo
vyšívané kuchařky… Ke starým věcem jsem
měla vždycky vztah. Když jsem pak v České
televizi dělala šest let pořad Domácí štěstí,
mluvila jsem s pamětníky a dozvěděla se víc
o období první republiky, začala jsem být
obdivovatelkou těch let. Ve svém životě se
také někdy řídím radami babiček, které jsem v
pořadu nabízela. A když to nefunguje, uchýlím se k chemii jako ostatní. Osvědčila se mi
například cibule posypaná cukrem, když děti
kašlou, dřevěné věci zase čistím citronovou
šťávou, protože je krásně vybělí. Současná
doba mi tak přitažlivá nepřipadá. Zároveň
jsem ale ráda, že v ní žiju, protože bych neuměla být žena v domácnosti, jejímž jediným
programem je starat se o manžela.

Miluju Prahu jako svoje rodné město, ale
maluju Prahu, která dnes už vlastně neexistuje. Mám třeba obrázek, jak jde holka sama po
Karlově mostě, ale takovou Prahu už nezastihnete. V žádnou denní ani noční hodinu už není
ten most prázdný. Maluju Prahu svého dětství.
Všechno bylo zašlé, neopravené, asi by to
spadlo, kdyby se to nezměnilo, ale mělo to
svoje kouzlo. Dnes je Malá Strana krásně
opravená, ale je tak dokonalá, že ty hezké
kouty a zákoutí, které pamatuji ze svého dětství, vymizely.

Maluju ženské, které na něco čekají, ale je
vidět, že mají naději, že nakonec všechno dobře dopadne. Když nějaký ten chlap dlouho
nejde nebo nevolá, tak buď přijde, nebo přijde
nějaký nový. Člověk nemá propadat zoufalství,
protože to, co ho třeba trápí v tuto chvíli, zas
nemusí být to největší neštěstí. Když vám
nějaký kluk uteče nebo nezavolá, tak je to
třeba nakonec správně.
LÁSKA

PŘÁTELSTVÍ

V. Brodský,
výřez z obrazu

Co mám říkat na téma láska? Že je krásná? Já
když to neumím říct, tak se to snažím namalovat. Bez lásky člověk nemůže být. Jenom se s
věkem mění její formy. Jiná je ve dvaceti, ve
čtyřiceti, v šedesáti, vždycky ale člověk musí
mít někoho rád, aspoň psa, když nikoho jiného
nemá. Teď už mám lásku ne takovou tu aktivní, že bych úplně říkala miluju tě, ale myslím
si, že to s ní mám docela v pořádku.
hk
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PROGRAM MĚSTSKÉHO KLUBU LITOVEL
ILONA STREJČKOVÁ – Krásy přírody
11. – 27. 10., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8-15, ST 8-17,
PÁ 8-13, SO 10-13 hod., volný vstup
výstava obrazů, vernisáž: pondělí 10. 10. v 17 hod.
Lumír Olšovský: DEN NA ZKOUŠKU
úterý 11. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod.,
vstupné: 350/300/280/250/200 Kč
divadelní hudební komedie (M. Absolonová, R. Valenta, L. Něrgešová)
1. PRODLOUŢENÁ TANEČNÍHO KURZU PRO ZAČÁTEČNÍKY
pátek 14. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod.,
vstupné: 80 Kč (s místenkou), 50 Kč (bez místenky)
KINSKY TRIO
pondělí 17. 10., Koncertní sál MK Litovel, 19.30 hod.,
vstupné: 80 Kč, důchodci 40 Kč
Jaroslava Pěchočová – klavír, Lucie Sedláková Hůlová – housle, Martin
Sedlák – violoncello, v rámci Koncertu KPH
VELKÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA A KALUPINKY
úterý 18. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné: 40 Kč
pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti
KAMBODŢA A VIETNAM
úterý 18. 10., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 60 Kč
beseda s Václavem Arnošem, doplněno fotoprojekcí
Recitál LENKY FILIPOVÉ
středa 19. 10., kostel sv. Marka v Litovli, 19 hod.,
vstupné: 200 Kč (na místě +50 Kč)
v akustickém triu (M. Linhart, S. Barry), výběr nejznámějších písniček
obohacený o ukázky z kytarové klasiky, šansonu a irské lidovky

COUNTRY BÁL
sobota 22. 10., Velký sál záložny v Litovli, 20 hod.,
vstupné: 100 Kč (na místě +50 Kč)
vystoupí country kapela Náhoda, Karel Zich Revival Band, taneční
skupina Colorédo, westernová show a jiná překvapení, návštěvníci
v kostýmech obdrží malý dárek
MORAVŠTÍ MUZIKANTI
středa 26. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 17 - 20 hod.,
vstupné: 120 Kč, důchodci 60 Kč (na místě +50 Kč)
taneční odpoledne pro seniory s dechovou kapelou
Pěvecký recitál MONIKY KAŠTANOVÉ
čtvrtek 27. 10., kaple sv. Jiří v Litovli, 18.30 hod., vstupné dobrovolné
klavír J. Majerová, hosté J. Glos, SPS H. Kaštanové, k výročí ČR
PŘIPRAVUJEME
S PYDLOU V ZÁDECH (divadelní komedie), TAJEMSTVÍ POUŠTĚ
(diashow Kateřina a Miloš Motani), PETR PAN A VANDA (nedělní
pohádka pro děti), SLAVNÉ OPERNÍ ÁRIE A PÍSNĚ (varna pivovaru)
Předprodej:
Městský klub Litovel, nám. Př. Otakara 753, Litovel,
tel.: 585 341 633, 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz
(v případě platby na účet č. 35-781 697 0247/0100 kontaktujte paní
Nepustilovou)
TIC (agentura Bavi) Litovel, nám. Př. Otakara 754,
tel.: 585 342 300, e-mail: info@bavi.cz
Info: www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz. Změna programu vyhrazena.

Lenka Filipová zahraje v kostele sv. Marka
Zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová studovala na pražské konzervatoři a poté na Mezinárodní hudební akademii v Paříži obor klasická
kytara. Dosud vydala 10 řadových alb a 4 klasická kytarová. Většina
z nich byla oceněna jako zlatá nebo platinová. Působí také jako autorka
hudby a řada jejích skladeb se stala velkými a trvalými hity.
Koncertovala ve všech zemích Evropy, Japonsku, USA a Kanadě,
získala Grand Prix na kytarovém festivalu v Nizozemských Antilách,
v roce 1997 českou Cenu Grammy a podnikla dvě koncertní turné
s Francisem Cabrelem. Hovoří plynně rusky, francouzsky a anglicky.
Lenka Filipová byla v roce 2008 hudebním hostem koncertu Céline
Dion. Nyní vydává akustické DVD/CD LIVE.
První dáma domácí kytary a zakladatelka českého ženského písničkářství vystoupí ve středu 19. října od 19 hod. v kostele sv. Marka v triu
s kytaristou Mirkem Linhartem a irským harfenistou Seanem Barrym.
Trio provede posluchače výběrem známých písniček ze všech dosud
vydaných Lenčiných alb a koncert obohatí o ukázky z kytarové klasiky,
francouzského šansonu a irské lidovky.
MK

První podzimní country bál
Nadešel čas padajícího listí a sychravých večerů… Čas na setkání
s tancem a písněmi Divokého západu. Velký sál Záložny se promění
v sobotu 22. října v saloon s živou country muzikou (hrát bude kapela
Náhoda z Prostějova, vycházející z tradičního country zvuku akustických nástrojů jemně podtrženého bluegrassovým nádechem). Důstojnou vzpomínkou uctí zpěváka Karla Zicha skupina Karel Zich Revival
Band, který zahraje jeho největší hity. V tančírnu promění sál skupina
Colorédo (Přerov), která vnímá tanec ve stylu country jako nástroj
k pobavení a zpestření všedních dnů. K vidění bude množství country
tanců a stylů, od klasiky až po moderní country a line dances, přes
řadové i kruhové tance až po kankán. V místo určené pro dobrodružné
povahy – western show (lasa, biče, kolty), v doupě hazardu a štěstěny
– tombola, v oázu pro hladové a žíznivé – „Kulhánkovic gulášek“,
řízky a pěnivý zlatý mok.
Kde? V městě Litovli, ležícím na „bobří řece“ Moravě – v tamním
velkém saloonu Záložny. Překvapení pro žánrově oblečené!
MK

Moravští muzikanti
Myšlenka založení dechové hudby Moravští muzikanti se zrodila na
severní Moravě v roce 2007, když kolem sebe seskupil zakladatel kapely Stanislav Bartošek nadšence a muzikanty nejen ze Šumperska a
Zábřežska. Moravští muzikanti našli své zázemí v obci Ruda nad Moravou. Zúčastnili se i Mistrovství Evropy dechových hudeb v Praze.
Dvanáctka nadšených muzikantů je příkladnou souhrou amatérských
muzikantů a posluchačů i absolventů z kroměřížské, ostravské i pražské konzervatoře. Všichni společně dokáží při produkci navodit veselou, hřejivou a pohodovou atmosféru nejen svým charakteristickým
přednesem, technickou dokonalostí, bohatostí repertoáru, ale i viditelným nadšením a radostí z muziky, která potěší každého posluchače,
nejen Moraváka. Repertoár obsahuje oblíbené hity i méně známé písničky autorů především moravského folkloru.
Přijďte si posedět, zazpívat a zatančit v lidovém tónu. Zpívat budou
Pavlína Mužiková a Stanislav Horváth, hlavního slova večera se ujme
Mgr. Jindřich Solovský.
MK
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Kambodžou a Vietnamem v roce 2011 aneb Tak trochu pozvánka
V roce 2003 jsme s manželkou navštívili
malou zemi v jihovýchodní Asii - Kambodžské království. Byla to nádherná cesta. Dodnes, když mám odpovídat na otázku, kde se mi
nejvíce líbilo, nemusím o tom přemýšlet. Stále
je to Kambodža, která se nám oběma dostala
hodně pod kůži.
Tehdy jsme tuto zemi poznali jako nesmírně
chudou a zbídačelou následkem války vedené
Rudými Khmery proti jejich vlastnímu lidu.
Odhaduje se, že v tomto období bylo vyvražděno asi 1,5 milionu lidí. Cestovali jsme spolu
s Kambodžany na korbách náklaďáků, mezi
pytli s rýží, slepicemi a různým zbožím, které
si domorodci vezli z trhu. Bylo to nezbytné,
protože veřejná doprava existovala pouze
v oblasti hlavního města Phnomphenu a města
Siam Reap. Ale přes nesmírnou bídu obyvatel
jsme s úžasem poznávali obrovský optimismus
lidí a jejich radost ze života, které byly všude
zřejmé. Na každém místě nás vítaly úsměvy
lidí a jejich ruce vždy připravené k pomoci.
Spávali jsme v nuzných hotýlcích, kde cena
pokoje byla nejvíce 3 dolary, navštěvovali
místa spjatá se smutnou historií. Samozřejmě,
že jsme se také podívali na slavné chrámy
Angkoru, skryté v džungli. Byla to krásná
cesta, a tak jsme si slíbili, že se sem za pár let
ještě jednou vrátíme.

Slib jsme si splnili po osmi letech, ale odjížděli jsme s obavou. Bude to ještě stejná Kambodža, kterou jsme si před osmi lety zamilovali? Říká se přece, že do stejné řeky dvakrát
nevstoupíš. Kambodža se za těch osm let skutečně změnila. Z prašných cest se staly skvělé
asfaltové silnice, z chudých špinavých hotýlků
čisté a přátelské hotely. Dostali jsme se i do
odlehlých horských vesnic na pomezí Vietnamu a Laosu, kde ještě před pár lety nebyly
cesty a jejichž návštěva byla vlastně expedicí.

Ale přesto něco zůstalo! Lidé. Stále stejné
úsměvy, stále stejná radost ze života a stejný
optimismus, který opět zasáhl i nás. Jako bychom znovu vstoupili do stejné řeky!
Kromě Kambodžského království byl naším
cílem ještě Vietnam, kterým jsme projeli od
jihu až na sever. Je to krásná země s úžasnou

Den na zkoušku
Ve virtuálním světě internetu spolu Pavel a
Veronika prožili vášnivý vztah. Od prvního
okamžiku jejich reálného setkání je ale jasné,
že v životě je všechno nějak těžší. Vztah neprůbojného Pavla a praštěné Veroniky je zase
úplně na začátku. Snad se oba dva (vlastně
všichni čtyři!) během onoho dne na zkoušku
poznají natolik, že se budou moci do sebe
konečně opravdu zamilovat. Kvalitní obsazení
zaručuje skvělou zábavu. Zejména zpěvačka
Monika Absolonová podle kritiků herecky
exceluje v roli bláznivé Veroniky. Nejen hraje, ale poprvé na jevišti i zpívá herečka a moderátorka Laďka Něrgešová. Ač jejich protějšky Radek Valenta a Jan Maxián nepatří mezi
mediální hvězdy, stejně jako obě dámy bez
problémů hrají a zpívají. Přijďte si odpočinout
a pobavit se v úterý 11. 10. v 19 hod.
MK

přírodou, ale i zajímavou historií. Na pronajatém člunu jsme projížděli plovoucími tržišti
v deltě obrovité řeky Mekongu, prolézali
vojenské tunely, kterými vojáci Vietkongu
vnikali do kasáren amerických vojsk během
vietnamské války. Vychutnávali jsme si neopakovatelnou atmosféru jihovietnamského
Saigonu. Dnes se jmenuje Ho Či Minovo Město. Obdivovali jsme paláce Zakázaného města
v Hue i hrobky vietnamských císařů. Toulali
jsme se po horách severního Vietnamu a nechali se okouzlit starými památkami hlavního
města Hanoje. Lodí jsme proplouvali Dračí
zátokou Ha Long, mnohými cestovateli považovanou za nejkrásnější místo světa. Celá
cesta byla mozaikou nádherných míst, zajímavých setkání a skvělých zážitků.
Tak jako každým rokem, i letos budu mít
příležitost podělit se o své zážitky z cest
s litovelskou veřejností. Budu vyprávět právě
o této cestě. Pásmo povídání s projekcí našich
fotografií se bude konat dne 18. 10. 2011 v 18
hodin v Malém sále Záložny. Nazval jsem ho
Kambodží od západu na východ a Vietnamem
od jihu na sever. Všechny toulavé a zvídavé
občany srdečně zve
Václav Arnoš

Kinsky trio Prague
JAROSLAVA PĚCHOČOVÁ po absolutoriu
Pardubické konzervatoře pokračovala na pražské AMU u profesora Ivana Moravce
v magisterském a dále v doktorandském studiu. Je laureátkou několika mezinárodních
soutěží a vítězkou Smetanovy klavírní soutěže. Jako sólistka vystupovala prakticky se
všemi tuzemskými orchestry (Českou filharmonii nevyjímaje). Vystoupila rovněž s Královskou filharmonií v Liverpoolu a jako sólistka na několika koncertech v Japonsku
s Gunma Symphony Orchestra pod taktovkou
Martina Turnovského. Její nejvýznamnější
sólové recitály byly např. v cyklu matiné na
Pražském jaru, v cyklu Světová klavírní tvorba či Mladí umělci. Pro vydavatelství Praga
Digitals natočila klavírní díla Leoše Janáčka.
Její interpretace je kladně hodnocena našimi i
zahraničními odborníky
LUCIE SEDLÁKOVÁ HŮLOVÁ je absolventkou Pražské konzervatoře a Akademie
múzických umění v Praze. Je členkou a sólistkou komorního orchestru Praga Camerata.
V roce 2004 se s velkým úspěchem představila jako sólistka Plzeňské filharmonie s dirigentem Jiřím Malátem na turné v USA
(Dvořákův Houslový koncert). Byla členkou
Mezinárodního orchestru Evropské unie,

vedeného B. Haitinkem. Několik sezón působila v UBS Verbier Festival Orchestra, kde
měla možnost pracovat s nejvýznamnějšími
dirigenty a sólisty naší doby. Se všemi těmito
tělesy absolvovala i jako sólistka stovky koncertů na nejprestižnějších pódiích celého světa. Lucie uskutečnila řadu nahrávek pro Český
rozhlas i na CD. Hraje na nástroj italského
mistra 2. poloviny 18. století.
MARTIN SEDLÁK je absolventem Konzervatoře v Praze a hudební fakulty AMU. Byl
stipendistou řady mistrovských kurzů u významných violoncellistů naší doby, jako jsou
M. Mlejnik, E. Arizcuren, T. Kühne, M. Perényi a M. Rostropovič. Je laureátem několika
mezinárodních soutěží. V roce 1997 zvítězil
v soutěži Nadace Bohuslava Martinů a současně získal zvláštní cenu za nejlepší provedení skladby B. Martinů. Byl zařazen jako sólista na prestižní listinu mladých Českého hudebního fondu. Je členem a sólistou komorního orchestru Praga Camerata. Spolupracoval
několik let s komorním orchestrem vedeným
houslistou Maximem Vengerovem. Pro Český
rozhlas nahrál přes dvacet titulů a na svém
kontě má i několik CD. Hraje na nástroj F. A.
Homolky z r. 1859.
Přijďte na koncert 17. 10. v 19.30.
MK
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Tur naj v miniházené O putovní pohár ředitele školy

Máte rádi saunování?
Pro pravidelné návštěvníky litovelské sauny
jistě otázka zbytečná. Pro ty ostatní výzva
k vyzkoušení pobytu v zařízení Technických
sluţeb, které tuto „speciální sluţbu“ nabízejí
úspěšně obyvatelům Litovle a okolí jiţ 12 let.
Rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2009, která
spočívala ve změně technologie úpravy vody
v ochlazovacím bazénku, byla zajištěna vyšší
kvalita vody. Recirkulace přihlíţí nyní i
k počtu návštěvníků za den, přičemţ na kaţdého návštěvníka se denně obmění minimálně
30 litrů vody. Je realizována pravidelná bakteriologická kontrola kvality vody, jejíţ celkový
mikrobiologický a chemický rozbor zajišťuje
firma Litolab, spol. s r. o. Chudobín. Rozbor
kvality vody na amoniak a dusičnany se provádí 1x týdně. Není tedy třeba se čehokoli
obávat. Navíc nejen v sanitární den, ale i
v běţný provozní den se provádí hygienická
očista celého prostoru dle patřičných nařízení.
To bezchybně zajišťuje spolu s obsluhou pokladny ke všeobecné spokojenosti po celá léta
paní Maruška Jurečková.
Vţdy na začátku nové sezóny se ohlíţíme
zpět, hodnotíme, srovnáváme, chválíme i
kritizujeme. Sezóna 2010/2011 měla 158 provozních dní a zařízení navštívilo celkem 2 295
klientů, coţ je denní průměr 14,52. Hlavní
podíl na tomto pěkném výsledku mají návštěvníci - muţi, kterých přišlo 1 890, jejich
měsíční návštěvnostní průměr je tedy 189.
Ţeny zůstaly svou účastí, bohuţel, hodně
vzadu, i přes sliby, ţe pokud dostanou
k dispozici celý provozní den, budou chodit
ve větším počtu a pravidelně. Nakonec jich
bylo za celou sezónu jen 405, takţe při desetiměsíční sezóně je to 40,5 klientek v měsíčním
průměru.
Podle návštěvnosti v jednotlivých měsících
by se dalo zpětně analyzovat i počasí. Největší
návštěvnost byla v únoru 2011 (průměr 20,93/
provozní den) a v lednu 2011 (20,81), nejmenší v červnu 2011 (7,14) a v září 2010 (9,64).
Pokud bychom toto hledisko uplatnili i na
jednotlivé dny, tak asi nejstudenějším dnem
letošní zimy musel být 9. únor, kdy do sauny
přišlo přesně 30 muţů, nebo 12. leden, kdy
jich tam bylo jen o jednoho méně.

Tradičně v článečku uvádíme pár zajímavostí o sauně. Slovo „sauna“ pochází ze starého finského slova „savńa“ a označuje se jím
tradiční lázeň, lázeňský domek, nebo dokonce
i rybářská chatka. Sauny byly běţné v různých
koutech světa, ale nikde jim lidé nepřipisovali
tak velký význam jako na severu Evropy a
v Rusku, kde se staly neoddělitelnou součástí
obyčejného ţivota. Kaţdá vesnice měla svou
parní lázeň - společenské místo, které bylo
stejně důleţité jako kostel. Ve Finsku dnes
ţije více neţ 5 milionů obyvatel, kteří vyuţívají zhruba 1 200 000 saun. Na březích finských jezer se dá napočítat na 60 000 typických saun.
Pobyt v sauně vyvolává pocení a vyplavování škodlivin z těla. Zvyšuje prokrvení, zrychluje metabolismus, působí protizánětlivě, ničí
choroboplodné bakterie a viry, čímţ zvyšuje
odolnost organismu proti nachlazení a
virózám. Pomáhá při astmatu, alergiích a zápalech dýchacích cest. A samozřejmě uklidňuje a působí relaxačně. Je ale faktem, ţe saunování není vhodné pro kaţdého. Rozhodně není
vhodné pro lidi, kteří trpí srdečními, cévními
nebo endokrinologickými problémy, dýchacími obtíţemi, koţními nemocemi nebo jakýmikoli záněty. Takţe i v případě kašle, rýmy
nebo chřipky na saunu raději zapomeňte.
Z preventivních důvodů by nikdo neměl být
v potírně sám. A také nechoďte po vydatném
jídle, nebo naopak nalačno.
Přijďte si to vyzkoušet a připravit se na
očekávané chladné dny či moţnou chřipkovou
sezónu a zbavit se stresu. Naše sauna je skutečně svým „komorním“ prostředím k relaxaci
a odpočinku maximálně vhodná a cena za její
návštěvu zatím stále přiměřená.
jh

Ve středu 7. září 2011 se na hale ZŠ Vítězná uskutečnil jiţ 4. ročník turnaje v házené
pro ţáky 1. stupně základních škol, nazvaný
O putovní pohár ředitele školy. Hráči byli
rozděleni do dvou kategorií. V mladší kategorii ţáků 2. a 3. tříd soutěţila tři druţstva, v
kategorii 4. a 5. tříd bylo smíšených druţstev
sedm. Diplom, putovní pohár a dort si nakonec v mladší kategorii odnesla skupina sloţená ze třeťáků (foto vlevo), ve starší kategorii
zvítězilo druţstvo sestavené ze ţáků 4. a 5.
třídy ZŠ Vítězná.
Jako kaţdý rok stál za pořádáním turnaje
Odbor školství, kultury a sportu Městského
úřadu Litovel spolu se ZŠ Vítězná, DHK
Litovel a TJ Tatran Litovel.
Házená má v našem městě tradičně dobré
jméno a vysokou úroveň, a aby tomu tak bylo
i v letech následujících, je třeba nezanedbat
výchovu mladých talentů. Proto uspořádaná
akce slouţí i jako inspirace pro děti, které by
se tomuto sportu chtěly začít věnovat. Všichni
zájemci jsou srdečně zváni na tréninky, jejichţ rozpis uvádíme pod fotografií. Zájemkyně z řad dívek se mohou hlásit u Vlastimila
Habermanna na tel. 603 224 546, chlapci zase
u Lenky Filipové na tel.: 737 006 064.
red.

Tréninky miniházené ve škol. roce 2011/12:
 dívky 2.-5. tř.: út, čt 15-16.30 hod. (hala ZŠ
Vítězná)
 chlapci mladší kategorie (roč. 2003 a méně) a starší kategorie (roč. 2001-2002): út, pá
15-16 hod. (hřiště u Sokolovny)
 mladší a starší žáci (od roč. 2000): po, st,
pá 16-17.30 hod. (Sokolovna)

S.E.P. - reality spol. s r.o.,
Poděbradova 751/2, Litovel
tel. 585 342 086, 723 463 834
WWW.SEPREALITY.CZ
NABÍZÍ

 pronájem obchodu v Litovli, přízemí, 75 m2,
blízko náměstí. Nájem 6 tis. Kč/měs. + energie
 pronájem kanceláře v Litovli, 1. patro, 68 m2,
blízko náměstí. Nájem 5 tis. Kč/měs. + energie
 pronájem obchodu v Olomouci, přízemí, 123
m2, ul. Ztracená. Náj. 25 tis. Kč/měs. + energie
 pronájem provozovny/bytu v Šumperku (Gen.
Svobody), 3. patro, 26 m2. Nájem 3 tis. Kč/měs.
plus energie
 prodej pozemku v Litovli, 809 m2, určený pro
výstavbu RD s nutností zřídit inţ. sítě (cca 550
tis.), cena: 470 tis. vč. projektu + zřízení IS
 zprostředkováváme prodej nové výstavby 17
RD v lokalitě Křelov – Břuchotín, bliţší info:
www.carmanhome.cz
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Pohár města Litovle pozvedli vicemistři Slovenska
Vítězem 52. ročníku házenkářského turnaje
O pohár města Litovle se stal slovenský vicemistr MŠK Povaţská Bystrica. Tým domácího Tatranu obsadil skvělé 2. místo, kdyţ
porazil extraligové Královo Pole Brno i oba
další zahraniční prvoligové celky ASPR Zawadzkie a Strojár Malacky. Turnaj se odehrál
v sobotu 20. srpna ve sportovní hale ZŠ Vítězná a byl pro příchozí diváky zajímavou podívanou na kvalitní ligovou házenou.
Domácí Tatran Litovel předváděl velice
dobré výkony, které jsou příslibem pro nadcházející sezónu první ligy. Nejprve jsme
porazili HK Královo Pole Brno, účastníka
české Extraligy. O výhře 15:14 rozhodl skvělý
vstup do utkání, kdyţ jsme vedli 7:1. Ačkoliv
soupeř dotahoval, nakonec naši hráči vítězství
uhájili. V druhém zápase jsme se střetli s tradičním soupeřem ASPR Zawadzkie. Tentokrát

jsme dokázali drţet se soupeřem krok, v pravou chvíli si vytvořit rozhodující náskok a
zvítězit nad Poláky 24:21. V třetím utkání
proti Strojáru Malacky dostali více šancí i
hráči ze střídačky, přesto jsme dosáhli dalšího
vítězství 18:15. V posledním utkání, ve kterém
šlo zároveň o vítězství v turnaji, jsme se utkali
s favorizovanou Povaţskou Bystricou, v kádru
také s několika slovenskými reprezentanty.
Dlouho jsme drţeli vyrovnanou partii, především v útočné fázi, ovšem uţ tolik nefungovala obrana. Pak však soupeř ukázal svoji sílu i
kondici a nakonec zvítězil 27:17.
Oporou týmu byli především Schmalz (17
branek), Macek (12) a Číhal (10), dále Paták
(7) a Hanák (5). Kvalitní výkony podala dvojice mladých brankářů. Marek Sléha předváděl
jisté i důleţité zákroky. Dorostenec David
Krejčí (zaskakující na turnaji za P. Haberman-

na) ukázal, ţe v Litovli roste další výborný
brankář.
Před sezónou došlo v kádru prvoligového
týmu hned k několika změnám. Josef Pohlmann přestoupil do extraligového Talentu
Plzeň a zkusí si tak profesionální házenkářské
angaţmá. Ze studijních a pracovních důvodů
vypustí tuto sezónu také brankář Michal Baránek. Tým však posílí dva navrátilci z Kostelce
na Hané – spojka Jan Paták a křídlo Marek
Šuba.
Letos nás čekají ještě tato domácí utkání 1.
ligy muţů (vţdy od 17 hodin) a tito soupeři:
8. 10. Košutka Plzeň
22. 10. Zlín
12. 11. Velká Bystřice
19. 11. Náchod
3. 12. Karviná jun.
Radovan Šimek

17. ročník tenisového tur naje Sokola Litovel

Na hřišti T. J. Sokol Litovel se 27. a 28.
srpna konal jiţ 17. ročník tenisových turnajů neregistrovaných hráčů. Jde o tradiční
podnik, kterého se účastní všichni milovníci bílého sportu jednak ze sokolských jednot, jednak z řad litovelské veřejnosti i
sportovních nadšenců z okolí. Klání se
koná na hřišti Sokolovny a na zapůjčeném
hřišti volejbalu TJ Tatran Litovel.
V sobotu se konala soutěţ ve dvouhrách.
Do ní se přihlásilo patnáct hráčů a jedna
odváţná ţena, a to Bára Antonová, která
rozhodně za svými muţskými protějšky
nezůstala v ničem pozadu. Za větrného a
proměnlivého počasí byla sehrána řada

Kuželkáři z Litovle
Litovelští kuţelkáři zahajují v měsíci září
ligovou soutěţ. Muţi hrají III. ligu a hostují na
čtyřdráze v Přemyslovicích.
Dorostenci postoupili do I. dorostenecké
ligy a soutěţ zahajují 2. října 2011 v naší kuţelně s SK Hylváty.
Jaroslav Čamek

zajímavých, napínavých a vyrovnaných
utkání. Po celodenním klání ve skupinách
se v prvním semifinále utkal domácí Jaromír Dohnálek ze Sokola Litovel s třídvorským Petrem Vyhnálkem a v utkání hraném
na jeden set zvítězil 6:2. Z druhého semifinále postoupil přes Jirku Matečku z Litovle
domácí David Novotný, který zvítězil po
boji 6:3. Ve finále pak Jaromír Dohnálek
porazil Davida Novotného ve vyrovnaném
duelu 6:4, obhájil titul z loňského roku i
z roku předloňského, a potvrdil tak své
místo tenisového krále na Litovelsku. Nedělní čtyřhry měly ještě hojnější účast,
sešlo se 12 párů, tedy 24 tenistů. Dvojice

Pozvánky
 V sobotu 1. října proběhne jiţ 17. ročník
extrémního závodu štafet Bobr Cup. Start je
na litovelském koupališti ve 12 hod.
 V neděli 2. října začne ve 13 hodin
v motokrosovém areálu za chořelickým hřbitovem superkrosový závod, jehoţ se zúčastní přední čeští motokrosoví závodníci.

byly rozděleny do skupin, a poté přes vyřazovací boje porazili ve finále otec a syn
Dohnálkovi Baránka s Cirbusem 6:2. Tím
se stali sokolskými šampióny na rok 2011.
Před branami finále zůstaly dvojice Pinkava, Spurník a Milčický s Novotným. Zápasy probíhaly za hojné účasti diváků, v přátelské atmosféře a v duchu fair play, za
příjemného počasí pozdního léta. Občerstvení i ceny pro vítěze byly tradičně bohaté, na čemţ mají velikou zásluhu naši generální sponzoři, v prvé řadě novinový stánek
pana Greguše, dále ČSOB, Elektro Tom
Petra Vyhnálka, Litolab Chudobín, Orrero,
Veseta a PW Interiér z Olomouce. Nemůţeme opomenout ani významnou finanční
pomoc města Litovel, bez které by se oddíly T. J. Sokol Litovel obešly jen těţko.
Jediná věc, která kazí dobrý dojem z tenisového svátku v Litovli, je naprosto nevyhovující stav antukového hřiště, které jiţ
přesáhlo zenit své ţivotnosti a připomíná
betonový tankodrom. Domácí tenisté tak
jen tiše záviděli (a trošku se styděli) kolegům z Uničova, Šternberka, Mohelnice, ale
i Senice, Haňovic či Ţerotína, ţe u nich
takové starosti nemají a jejich obce jim
poskytnou patřičné finance. Ale i v Litovli
se snad začíná blýskat na lepší časy a mohli bychom se i u nás dočkat důstojného
prostředí nejen na turnajové akce, ale především na výchovu mládeţe, neboť jen
v Sokole jsou tři druţstva mladých! Na
závěr posíláme velký dík sponzorům a těšíme se jiţ na další ročník!
Ivana Gregušová a Mirko Spurník ml.
T. J. Sokol Litovel

KAMENICTVÍ
Litovel, Svatoplukova 127
Tel., fax: 585 341 478,
mobil: 605 131 789
ZHOTOVENÍ POMNÍKŮ
OPRAVY HROBŮ
ZÁKRYTOVÉ DESKY NA HROBY,
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INZERCE
Chcete koupit dům nebo prodáváte zahradu? Rádi byste věnovali
kotě nebo sháníte hlídání pro své
dítě? Litovelské noviny uveřejňují
zdarma osobní inzerci a oznámení.
Inzeráty přijímáme v redakci LN
nebo na mailové adrese
litovelskenoviny@mestolitovel.cz.
Hledám pronájem bytu v Litovli a okolí
na delší dobu.
Tel.: 774 991 345

FOLKLORNÍ ODPOLEDNE
A FARMÁŘSKÉ TRHY
Kvalitní výrobky z farmářských trhů
Vystoupení kapely Medicimbal
spojení cimbálu s harmonikou,
baskytarou a bicími
široký repertoár začínající v lidovém
tónu a končící novodobými hity od
Beatles, U2, R.E.M., ABBA, Pink Floyd...
Přijďte si vybrat z široké nabídky občerstvení a posedět u burčáku s kapelou
Medicimbal v pátek 7. října od 14 do 18
hodin na náměstí Př. Otakara v Litovli.
Vstup zdarma.

NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA V LITOVLI
VYUŽIJTE SOUČASNOU NIŽŠÍ SAZBU DPH!

Lokalita: Severní II, zahájení výstavby 2011,
1. etapa: 15 byt. jednotek, 7 garáží. Min. fin. vklad: byt 3+KK od 550 tis. Kč,
2+KK od 358 tis.Kč bez nutnosti dokládat příjmy!! informace: www.litovelbyty.cz,
tel.: 585 004 449 (OSBD Olomouc), 585 153 250 (MěÚ Litovel)
NEVÁHEJTE, VYBÍREJTE RYCHLE, již 80 % bytů a 85 % garáží zamluveno! Bez dostatečného počtu smluvně rezervovaných bytů není možné zahájit výstavbu!

V Litovli 30. září 2011. Uzávěrka příštího vydání Litovelských novin: 20. října 2011
Litovelské noviny, povolení č. MK ČR E 11104, měsíčník, náklad 1 200 kusů. Vydává Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
adresa redakce tamtéž. IČO 299 138. Odpovědná redaktorka: Helena Kaštilová.
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Litovelské noviny uveřejní bezplatně společenská oznámení a osobní zprávy.
Za uveřejnění obchodního inzerátu účtujeme za 1 cm2 plochy 10 Kč, na první a poslední straně 18 Kč. Sleva: při opakování inzerce 10 %,
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