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V sobotu 15. září 2018 budou zpřístupněny lipenské památky a zajímavé objekty v rámci zapojení se města do projektu Dny evropského 
dědictví (EHD). Památky budou otevřeny od 10 do 16 hod. Letošním lákadlem budou Noční prohlídky. Komentované prohlídky při pří-
ležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa s bohatým programem – historické scénky, válečné boje, dobové tance. Začátky prohlí-
dek v zámeckém parku ve 20.00, 21.00 a 22.00 hod., zakončení prohlídek na náměstí TGM ohňovou show. Foto: Martin Necid

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
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Tato slova pana biskupa Josefa Hrdličky jsou snad výstižná 
při vzpomínce na P. Mgr. Josefa Pelce. Zpráva o jeho tragickém 
skonu na Vysočině u Sedlce nedaleko Třebíče 10. července 2018 
nás bolestně zasáhla.

Otec Josef píše v úvodu ke knížečce 540 let zvonu sv. Jakuba 
a 400 let zvonu sv. Michala v roce 2004:

„Když jsem se dozvěděl, že nastoupím do farnosti v Lipníku 
nad Bečvou, okamžitě jsem si vzpomněl na mé cesty na Helfštýn 
během studia na gymnáziu i na teologické fakultě. Přes Lipník 
jsem mnohokrát procházel. Asi stejně jako většina návštěvníků 
hradu ani já jsem nezašel do centra. Byl jsem proto velmi překva-
pen, jaké poklady město Lipník nad Bečvou skrývá. Městská zvo-
nice k nim bezesporu se svým unikátním souborem zvonů z goti-
ky, renesance a baroka patří. Od začátku své práce v Lipníku nad 
Bečvou proto vnímám jako důležité pomoci i druhým objevit 
skryté krásy tohoto města… »Uslyšíte-li hlas jeho, nezatvrzujte 
srdce svého,« zní nápis na zvonu sv. Michala v lipenské zvonici 
a myslím, že tato výzva platí i po 400 letech stejně silně jako teh-
dy. Přeji všem, kteří letos v červenci slavíme krásné jubileum obou 
zvonů, aby při každém úderu srdce zvonu tato myšlenka vstupo-
vala i do srdcí našich a pomáhala nám vzájemně hledat cesty je-
den ke druhému i v rozmanitosti názorů a pohledů na svět.“ 

Za svého působení v našich farnostech byl ke všem otevřený, 
vstřícný, snažil se podle svých sil pomáhat potřebným. Přijímal 
ostatní i s jejich chybami, vědom si chyb vlastních. Vážil si stvo-
řených věcí, dovedl se z nich radovat, ale nelpěl na nich. Vnímal, 
že plné naplnění našich tužeb na světě není možné a dokáže to 
pouze Bůh. Měl rád humor. Dokázal probouzet radostnou nála-
du, optimismus. Snažil se bojovat pro dobré věci a jasně si uvě-
domoval, že mnohé se nezdaří hned, že je důležité opakovaně 
usilovat o změnu a nevzdávat se. Mnohé těžce řešitelné záleži-
tosti „vyšarmoval“ a dovedl do zdárného konce. Otec Josef věřil 
v Boží milosrdenství, ve své službě kněze předával Boží lásku.

Když ho v červenci roku 2010 pan biskup povolal do funkce 
děkana v Uherském Brodě, napsal následující řádky do Farních 
listů. Připomínáme si je jako slova na rozloučenou nejen farní-
kům, ale všem lidem města i kraje:

„Děkuji vám za možnost prožít část svého života s vámi a za 
příležitost jít spolu s vámi po cestách následování Ježíše v dnešní 
době. Není to, jak všichni víme, vůbec snadné. Vážím si vaší pod-
pory i veškeré pomoci v uplynulých letech. Pokud jsem někomu 
ublížil nebo dal špatný příklad, tak prosím o odpuštění. Všichni 
jsme na cestě a je pořád čemu se učit. Děkuji za vaši lásku. Dou-
fám, že jsem podle Boží vůle aspoň trochu přispěl ke spáse vašich 
duší. To bude jednou rozhodující. Proto jsme kněžími. Ne aby-
chom budovali pozemský domov, ale směřovali k domovu věčné-
mu. Někdy je pohodlnější na to zapomenout. Jindy to bolí a není 
to snadné. V této souvislosti může opravdu platit, že změna je ži-
vot a nejen nepříjemnost v našem pohodlí. Bůh vám žehnej. P. Jo-
sef Pelc

Děkovali jsme při mších svatých v Lipníku i v Uherském Bro-
dě za čas, který žil mezi námi, za dílo, které konal. Rozloučení 
proběhlo v Uherském Brodě 14. července 2018 a byl uložen do 
kněžského hrobu na místním hřbitově.

Letos o lipenských hodech 22. července jsme se sešli v koste-
le sv. Jakuba odpoledne při požehnání a promítání krátkého filmu 
„Otec Josef mezi námi v letech 2003–2010“ opět ve velkém po-
čtu. Vloni to byl ještě otec Josef, kdo o slavnosti sv. Jakuba v li-
turgickém rouchu s výšivkou svatojakubské mušle žehnal farnos-
ti a městu. 

To, co máme, je chvíle kterou prožíváme. Můžeme snít o skvě-
lé budoucnosti nebo vzpomínat na minulost, ale nezapomeňme 
žít co nejlépe přítomnost. Ta jediná se právě děje a utváří nás.

P. Mgr. Stanislav Suchánek,
farář farnosti sv. Jakuba jménem svým, 

farností a Okrašlovacího spolku Lípa

„VDěčNOSt JE bytOStNá ODEzVa VyVOLaNá
ObDarOVáNíM. PrObOuzí ušLEcHtiLý cit

– POtřEbu PrOJEVit Díky, OPětOVat DObrO.“

Špatné zprávy se šíří rychlostí blesku a jedna taková nás zasáhla v úterý 10. července 2018. Zemřel děkan Mgr. Josef Pelc a nám 
se nechtělo uvěřit. Josef Pelc byl lipenským farářem v období sedmi let od července 2003 do července 2010. Ihned po svém nástu-
pu do služby v Lipníku nad Bečvou jej bylo všude plno. Od první chvíle spolupracoval s našim městem a dbal na každodenní spo-
lupráci lipenské farnosti a vedení města. Byl silným partnerem při organizování společenského, kulturního a duchovního života. 
Měl jsem velké štěstí, že jsem mohl s Josefem Pelcem po celých sedm let spolupracovat a vážil jsem si i jeho osobního přátelství. 
Z jeho působení v našem městě a v lipenské farnosti zůstala nesmazatelná stopa. Byl aktivní při obnovení činnosti Okrašlovacího 
spolku Lípa, při realizaci meditační zahrady, ukázal obrovskou sílu při opravách kostela sv. Jakuba a kostela sv. Fr. Serafínského, 
který vždy ochotně zapůjčil městu pro konání adventních koncertů. Rád přijímal pozvání na akce pořádané městem a my na něj bu-
deme vždy s úctou vzpomínat. Miloslav Přikryl, starosta

VzPOMÍNKA NA JOSEfA PElCE
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V těchto týdnech se pomalu blíží konec 
volebního období našeho zastupitelstva 
města pro léta 2014 až 2018 a ve dnech 
5. a 6. října 2018 se budou konat komunál-
ní volby, ze kterých vzejde nové zastupitel-
stvo města, rada města a nové vedení měs-
ta. Je čas se ohlédnout za uplynulými čtyř-
mi roky a zhodnotit, co se v našem městě 
povedlo více a co se povedlo méně.

Jsem osobně velmi rád, že všichni čle-
nové zastupitelstva a rady města pracovali 
s velkým nadšením a pílí, o čemž svědčí 
i mimořádně vysoká účast na zasedáních 
rady či zastupitelstva města. Celé volební 
období rozhodovali zastupitelé bez ohledu 
na stranickou příslušnost a jen ku prospě-
chu věci, za což jim patří velké poděkování.

Naše město Lipník nad Bečvou hospo-
dařilo po celé funkční období s finančními 
prostředky velmi zodpovědně a uváženě, 
každý rok končilo hospodaření města s fi-
nančním přebytkem. Navíc se nám dařilo 
získat finanční prostředky z fondů Evrop-
ské unie, ze státního rozpočtu i z rozpočtu 
Olomouckého kraje. Tyto finance dohro-
mady s vlastními rozpočtovými prostředky 
nám umožnily realizovat mimořádně velké 
množství investičních akcí, oprav a rekon-
strukcí městského majetku, čímž se opět 
výrazně změnila tvář města k lepšímu.

Největší akcí volebního období byla 
výstavba městské sportovní haly, která se 
v těchto dnech dává do skutečného provo-
zu. Velký důraz jsme kladli na rekonstruk-
ce a revitalizace veřejného prostoru. Novou 
tvář získala ul. Bratrská s novým parkovi-
štěm u zámeckého parku a stejně význam-
nou změnou prošla ul. Palackého a ul. Lo-
sertova. Nové povrchy a chodníky získa-
la ul. Čechova, ul. Jezerská, ul. M. Alše, 
ul. Mlýnecká a ul. Zahradní. Byly také za-
hájeny práce na revitalizaci sídliště Dukla 
úpravou zeleně, rekonstrukcí plynovodu 
a pracemi na chodnících, které budou po-

VOlEbNÍ ObDObÍ 2014–2018 POMAlu KONčÍ

kračovat zejména v příštím roce. Ve velké 
míře proběhly v loňském a letošním roce 
rekonstrukce kanalizací v majetku VaK Pře-
rov a plynovodů v majetku RWE a po nich 
přichází postupné opravy chodníků.

Byla dokončena revitalizace zeleně zá-
meckého parku a nádvoří dostalo krásnou 
novou zádlažbu. Revitalizaci zeleně získalo 
i sídliště Zahradní a proměnu dostalo pro-
středí „Piskáče“. Před dvěma lety byla do-
končena i oprava celého hradebního okruhu 
a to v západní části. V roce 2015 prošel vel-
kou rekonstrukcí areál sběrného dvora. Vel-
kou pozornost věnovalo zastupitelstvo měs-
ta opravám školských zařízení v majetku 
města a budovám osadních výborů v míst-
ních částech, které také dostaly nové bez-
drátové rozhlasy a nová dětská hřiště.

Na území našeho města se mimo jiné 
realizuje konečně rekonstrukce výpravní 
budovy v železniční stanici, v provozu je 
nově zrekonstruovaná budova Policie ČR 
a v roce 2019 půjde do provozu dálnice 
D1 v úseku Lipník nad Bečvou – Přerov.

Naše město Lipník nad Bečvou chce být 
i nadále zajímavé pro návštěvníky a turisty. 

Úzce spolupracujeme s hradem Helfštý-
nem, Kruhem evropských kovářských měst 
a pořádáme oblíbené exteriérové výstavy 
plastik Kov ve městě. Oblíbené zůstávají 
prohlídky města s průvodcem. Společen-
ský a kulturní život ve městě je vytvářen ne-
jen akcemi města, ale i aktivitami velkého 
množství společenských, kulturních a spor-
tovních organizací, které zastupitelstvo vý-
razně podporuje finančně v rámci granto-
vého systému.

To je pouhý nástin toho, co Zastupitel-
stvo města Lipník nad Bečvou v uplynu-
lém volebním období realizovalo, a patří 
se všem jeho členům poděkovat. Poděko-
vání patří také všem obětavým členům vý-
borů zastupitelstva, komisím rady města 
a zejména členům osadních výborů v na-
šich místních částech Loučka, Podhoří, 
Nové Dvory a Trnávka.

Můžeme si velmi přát, aby nové zastu-
pitelstvo města, které vzejde z říjnových 
komunálních voleb, navázalo na práci to-
hoto končícího zastupitelstva města. 

Miloslav Přikryl
starosta
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Starosta města Lipník nad Bečvou podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů,

o z n a m u j e:
1. Hlasování při volbách do zastupitelstva města se uskuteční

v pátek dne 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 6. října 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

2. Místem konání voleb

• ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost  v budově Základní  školy, ul. Hranická 511, Lipník nad Bečvou
pro voliče s místem trvalého pobytu v – ulici Hranická čp. 202, 203, 204, 205, 266, 340, 386, 343, 426, 474, 489, 511, 880, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 
995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1118, Jezerská, M. Alše, M. J. Husa, Venedik

• ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost  v budově Střediska volného času, ul. Komenského sady 1334, Lipník nad Bečvou
pro voliče s místem trvalého pobytu v – ulici Bohuslávská, Za Reálkou, Mlýnecká, Komenského sady, Loučská, Příční, Hranická čp. 111,  210, 211, 212, 
213, 214, 215, 216, 217, 218, 944, 1204, 1413, 1430, Smetanova

• ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost  v budově Základní umělecké školy, ul. Havlíčkova 643, Lipník nad Bečvou
pro voliče s místem trvalého pobytu v – ulici Losertova, Palackého, Perštýnská, Nerudova, Havlíčkova, B. Vlčka, náměstí T. G. Masaryka, 28. října, 
Hvězdní, Stará, Křížkovského, L. Janáčka, J. V. Sládka, Neffova, Novosady, Piaristická, Zahradní čp. 382, 383, 516, 527, 585, 867, 871, 883, 884, 892, 
903, 910, 963, 1007, 1084, 1187, 1329, 1600, Nábřeží Járy Cimrmana, Kozí, K Nadsklepí

• ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost  vv budově Českého rybářského svazu, ul. J. V. Sládka 1460, Lipník nad Bečvou
pro voliče s místem trvalého pobytu v – ulici Zahradní čp. 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1267, 1268, 
1298, 1299

• ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost  v budově Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, ul. Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou
pro voliče s místem trvalého pobytu v – ulici Za Parkem, Na Zelince, Za Porážkou (vč. chat ev. č. 0606, 0895), Seminárka, Nad Seminárkou, Na Bečvě, 
Souhradní, Zahradní 1335, Podhůra, Za Vodou, chaty u Týna nad Bečvou – ev. č. 0784, 0855, 0886

• ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost  v budově Střední školy elektrotechnické, ul. Bratrská 1114, Lipník nad Bečvou
pro voliče s místem trvalého pobytu v – ulici B. Němcové, A. Dvořáka, Nár. hrdinů, Blahoslavova, Tyršova, Bratrská, U Chmelnice, chaty ev. č. 0814, 0867

• ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost  v budově Základní školy, ul. Osecká 315, Lipník nad Bečvou
pro voliče s místem trvalého pobytu v – ulici Na Horecku, Dr. Brzobohatého, Nádražní, Svat. Čecha, Hrnčířská, Osecká, Na Kopečku, Na Hliníku, Jirás-
kova, Mánesova, P. Bezruče, náměstí Osvobození, Ořechy

• ve volebním okrsku  č. 8
je volební místnost   v budově osadního výboru, Lipník nad Bečvou III-Nové Dvory 50
pro voliče s místem trvalého pobytu v – Lipníku nad Bečvou III-Nové Dvory (vč. chaty ev. č.  0741)

• ve volebním okrsku  č. 9
je volební místnost  v budově osadního výboru, Lipník nad Bečvou VII-Trnávka 3
pro voliče s místem trvalého pobytu v – Lipníku nad Bečvou VII-Trnávka

• ve volebním okrsku  č. 10
je volební místnost  v budově osadního výboru, Lipník nad Bečvou VI-Loučka 107
pro voliče s místem trvalého pobytu v – Lipníku nad Bečvou VI-Loučka

• ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost  v budově osadního výboru, Lipník nad Bečvou V-Podhoří 18
pro voliče s místem trvalého pobytu v – Lipníku nad Bečvou V- Podhoří

3. Právo volit do zastupitelstva města má občan města, za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let a je v den voleb ve městě přihlášen k trvalému pobytu, a také státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, 
je v den voleb ve městě přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena 
ve Sbírce mezinárodních smluv. 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební  míst-
nosti.

5. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem 
České republiky, v případě občana jiného státu, kdy prokáže státní občanství státu, jehož občané jsou oprávnění volit na území České republiky, platným průka-
zem o povolení pobytu.

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

7. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.

8. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrs-
kové volební komise.

V Lipníku nad Bečvou 18. června 2018      Ing. Miloslav Přikryl, starosta města

O  Z  N  Á  M  E  N  Í
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA
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Na místo 17 let staré samohybné sekač-
ky na trávu značky Kubota jsme pořídili 
v hodnotě 1,2 milionu korun z vlastního 
investičního fondu nový univerzální ma-
lotraktorek John Deere s žacím ústrojím 
z velmi kvalitní oceli a rychle připojitel-
ným košem. Stroj zvládá nejnáročnější 
pracovní podmínky a je určen především 
na údržbu ploch, které se nedají mulčovat 
a také pro sběr listí z veřejné zeleně v pod-
zimních měsících. Je vybaven odnímatel-
nou kabinou s vyhříváním a klimatizací, 
umožňující práci i v nepříznivých klima-
tických podmínkách. Navíc bude doplněn 
nastavitelnou čelní radlicí na odhrnování 
sněhu a posypovým zařízením, takže posí-
lí zejména údržbu chodníků, parkovišť 
a těžce dostupných ploch ve městě a míst-
ních částech.

STROJOVÝ PARK TECHNICKÝCH SlužEb bYl bĚHEM
čERVENCE lETOšNÍHO ROKu OPĚT zMODERNIzOVáN
A ObMĚNĚN zA šPIčKOVOu KOMuNálNÍ TECHNIKu

Městský úřad Lipník nad Bečvou již 
v dřívějších letech zprovoznil svůj e-mai-
lový infokanál jako jednu z dalších forem 
zkvalitnění informovanosti občanů města 
o dění ve vybraných oblastech života v Lip-
níku nad Bečvou – kultury a společenské-
ho života, ale také při mimořádných udá-
lostech a krizových situacích. 

Tyto informace Vám mohou být dí-
ky jednoduché registraci posílány na Vaši 
e-mailovou adresu a tak si je můžete pře-
číst kdekoliv, kde máte připojení k inter-
netu, a to i ve svých chytrých telefonech.

V souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/45/ES (obecné naří-
zení o ochraně osobních údajů), (dále jen 
GDPR), je nutné získat od každého uživa-
tele e-mailovém info kanálu prokazatelný 
souhlas s využíváním této služby a s po-
skytnutími jeho osobních údajů.
Více k Vašemu souhlasu a ke GDPR na:
https://www.uoou.cz/
http://www.mvcr.cz/gdpr
https://www.mesto-lipnik.cz

Jak tedy můžete službu získat?
Pokud chcete být uživateli e-mailového 

info kanálu, zašlete vyplněný SOUHLAS 
SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDA-
JŮ PRO VYUŽITÍ SLUŽBY E-mailový 

info kanál (ke stažení ve formátu .pdf 
na webových stránkách města) na adresu 
e-podatelna@mesto-lipnik.cz z e-mailo-
vé adresy, kterou poskytujete pro tento 
účel jako osobní údaj a která bude Vámi 
využívána pro službu „E-mailový info ka-
nál“. Do předmětu zprávy e-mailu napište 
„souhlas s e-mail info kanálem“ a nebo 
doneste vyplněný formulář na podatelnu 
městského úřadu.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez 
něj však není možné další užívání této 
služby.

Případné informace Vám podá referent-
ka krizového řízení Kanceláře tajemníka 
městského úřadu Lipník nad Bečvou, tel.: 
581 722 245 nebo 581 722 244.

MáTE JIž PŘIHlášEN SVůJ E-MAIl DO E-MAIlOVÉHO
INfOKANálu MĚSTA lIPNÍK NAD bEčVOu?

Ve stejném měsíci byl uveden do provo-
zu nový svozový speciál, vozidlo pro odpa-
dové hospodářství. Nahradí stávající, 12 let 
velmi poruchový Mercedes. Jde o vozidlo 
(podvozek) Volvo FL 18 tun s lisovací ná-
stavbou od firmy Hanes.

Jedná se o obdobný typ, který Technic-
ké služby zařadily do svého strojového par-
ku v roce 2016 a který sváží komunální, ale 
zejména tříděný odpad. Nástavba nového 
vozidla je jen o několik desítek centimetrů 
delší, má modernější a kvalitnější vyklápě-
če Terberg pro mnoho typů odpadových 
nádob, velmi silnou lisovací tlakovou lžíci 
a velmi mnoho nových bezpečnostních 
prvků jak pro řidiče vozidla, tak hlavně pro 
posádku při obsluze vyklapěčů.

Bude svážet komunální a také rostlinný 
odpad. Jedná se o špičkovou technologii, 
používanou dnes na celém světě. Vozidlo 
bylo pořízeno v hodnotě cca 4,5 milionu 
korun. Technické služby ze svého investič-
ního fondu použily milion korun, zbytek 
byl financován z rozpočtu města.

Mohu konstatovat, že v současné době 
tak máme nejmodernější svozová vozidla 
v širokém okolí.

Barva je přizpůsobena opět nové filoso-
fii Technických služeb a vyjadřuje soulad 
přírody a čistoty ve městě, tedy bílá a zele-
ná. Na vozidle je stylový atraktivní polep 
nástavby.

Dušan Pořízka,
ředitel tS Lipník nad bečvou
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• Ve středu 30. 6. řešili strážníci oznámení o rušení nočního kli-
du v dvorním traktu bytového domu v centru města. Jednalo se 
o nájemníky, kteří zde slavili narozeniny jednoho z nich. Akce 
byla před hlídkou ukončena, k vyřešení přestupku tak postačova-
lo napomenutí. 
• Volně pobíhajícího pitbulteriéra odchytávali strážníci ve čtvr-
tek odpoledne na silnici na obchvatu města. Kuriózní na případu 
bylo, že pes vyskočil majitelce oknem z jedoucího vozidla, če-
hož si paní všimla až za dalších 5 kilometrů ve vedlejší obci. Pes 
vyvázl bez zranění. 
• V pátek nad ránem nalezla hlídka na ul. Bratrská spícího 
24letého muže. Protože nebyl schopen prokázat svou totožnost, 
byl předveden na policii. Zde bylo zjištěno, že trpí mírnou dušev-
ní poruchou. Uvedl, že si vyjel na vandr a 45 km domů půjde pěš-
ky. Z obavy o jeho zdraví byli informováni zákonní zástupci.
• S žádostí o pomoc se na strážníky obrátil řidič nákladního vo-
zidla ve středu 4. 7. odpoledne. Při výjezdu z průmyslového are-
álu na ulici Hranická došlo na tahači k poruše. Vozidlo zabloko-
valo oba jízdní pruhy. Na místo bylo přivoláno speciální vyproš-
ťovací vozidlo. Po dobu jedné hodiny museli strážníci na místě 
usměrňovat dopravu. 
• Bezvládně ležícího muže našla hlídka na ulici ve čtvrtek 5. 7. 
krátce po půlnoci. Po probuzení uvedl, že při návratu domů z re-
staurace se mu udělalo nevolno, upadl a nebyl schopen sám se 
postavit. Na místo byl přivolán lékař.
• V pátek v noci zasahovali strážníci s policisty PČR u potyčky 
několika osob na ulici Nádražní. Útočník před příjezdem hlídek 
stihl z místa utéct. Díky popisu svědků se ho strážníkům podaři-
lo zadržet o několik ulic dále. Případ nyní vyšetřuje policie z dů-
vodu podezření ze spáchání přečinu výtržnictví.
• Krádež v prodejně potravin řešila hlídka v sobotu podvečer. Pa-
chatel, 52letý muž, byl přistižen ostrahou při pokusu pronést přes 
pokladnu bez zaplacení zboží v hodnotě 356 korun, které si vložil 
do batohu. Přestupek byl vyřešen v blokovém řízení.
• V pondělí 9. 7. odpoledne bylo strážníkům nahlášeno podezře-
ní z neoprávněného kácení dřevin nedaleko chatové osady za měs-
tem. Na místě bylo zjištěno, že zde probíhá prořezávka porostu. 
Pracovník se prokázal písemným pověřením majitele pozemku.
• Podezřelou osobu předal strážníkům vrátný průmyslového ob-
jektu ve středu 10.7. podvečer. Mladík, který nebyl schopen na mís-
tě prokázat svou totožnost, byl předveden na policii. Uvedl, že je na 
výletě a chtěl si zkrátit cestu přes oplocený soukromý pozemek.
• V pátek 13. 7. v noci řešili strážníci skupinku podnapilých osob, 
které se chovaly hlučně v centru města. Mimo nočního klidu poru-
šovali i zákaz požívání alkoholu. Třem osobám byla uložena blo-
ková pokuta, jeden případ byl postoupen správnímu orgánu.
• V pondělí 16.7. řešili strážníci oznámení o napadení nezletilého 
hocha. Díky svědkům se podařilo identifikovat podezřelého muže. 
Pro nízký věk účastníků řízení byl případ po zadokumentování po-
stoupen správnímu orgánu a informován byl i sociální kurátor.
• Upozornění na podezřelý zápach zemního plynu u Sokolovny 
přijali strážníci ve středu 18.7. Po kontrole místa byl na místo při-
volán pracovník plynárenské společnosti, která v místě provádí 
rekonstrukci. Bylo zjištěno, že zápach plynu je v mezích bezpeč-
nostních i zdravotních norem. Prostor je v pravidelných interva-
lech monitorován. 
• Ve středu nahlásila obyvatelka domu v centru města, že spat-
řila dívku, která úmyslně poškodila okapový svod. Díky místní 
znalosti se téhož dne podařilo nezletilou pachatelku dohledat. 
Vzniklá škoda byla majiteli domu uhrazena její matkou. O pří-
padu byl informován také pracovník sociálního odboru. 
• K potyčce v bytě panelového domu došlo v sobotu po půlno-
ci mezi otcem a synem. Výsledkem byly drobné podlitiny v ob-
ličeji syna. Dechová zkouška potvrdila, u obou, přítomnost alko-
holu. Syn, který neměl v bytě trvalé bydliště, byl vykázán. Své 
spory nyní mají možnost vyřešit u přestupkového řízení.

městskÁ Policie

• V pondělí odpoledne oznámil muž založení černé skládky. 
Jednalo so o větší množství zeleného odpadu, který pachatel ulo-
žil u kontejnerového stání v chatové oblasti na zem. Dle popisu 
svědků a místní znalosti hlídky se podařilo muže dohledat. Svůj 
nepořádek odklidil, přestupek byl vyřešen na místě.
• Při obchůzce na náměstí T. G. Masaryka v úterý 28.7. před 
polednem spatřila hlídka 68letého muže, který se nejprve opíral 
o výlohu prodejny, po chvíli se sesunul a zůstal ležet na chodní-
ku. Při pádu ztratil vědomí a zapadl mu jazyk. Díky okamžitému 
zásahu strážníků mu byly zprůchodněny dýchací cesty a obnove-
ny základní životní funkce.
• V pátek byli strážníci přivoláni do bytového domu v centru 
města, kde muž vyhrožoval, že spáchá sebevraždu. Hlídkám se ho 
podařilo zklidnit. Lékař, který se dostavil na místo, rozhodl o je-
ho převozu na specializované pracoviště. To muž odmítal a začal 
se chovat nevypočitatelně a agresivně, proto musely být požity 
donucovací prostředky. 
• V úterý 31.7. došlo k poškození dopravního zařízení na křižo-
vatce na ulici Hranická. Ze záznamu kamerového systému byl zjiš-
těn pachatel, kterým byl řidič nákladního vozidla, když najel do 
křižovatky nevhodným způsobem. O události byl informován jed-
natel spediční společnosti, který následujícího dne zajistil opravu.
• Omítku, padající z atiky domu v centru města, zjistila hlídka 
ve středu 1.8. Ihned byl informován majitel nemovitosti, který 
zabezpečil prostor proti vstupu chodců a následně i odstranění 
padající omítky. 
• Přestupky proti občanskému soužití řešili strážníci v bytovém 
domě ve čtvrtek v noci. Mezi nájemníky vznikl spor kvůli užívá-
ní společných prostor, proto ze začali vzájemně verbálně napa-
dat. U všech zúčastněných, což byli dva muži a dvě ženy, byl 
zkouškou zjištěn alkohol v dechu.
• V pátek nahlásil majitel nájemního domu, že nezletilá dcera 
jedné z nájemnic vyprázdnila na chodbě domu hasicí přístroje. 
Strážníci kontaktovali zákonné zástupce 14leté dívky, kteří přislí-
bili vzniklou škodu nahradit. Protože šlo o opakované protipráv-
ní jednání dívky, byl informován i pracovník sociálního odboru.
• Podezřele nejistou jízdou na sebe upoutaly pozornost strážní-
ků dvě cyklistky v úterý večer. Dechová zkouška potvrdila pří-
tomnost alkoholu. U 33leté to bylo 0,75 promile, u starší, 45leté 
0,65 promile. S oběma bude zahájeno správní přestupkové řízení.
• Ve středu 8.8. informoval strážníky občan, že u sokolovny po-
ničili 3 mladíci řetízkové zábradlí na nové křižovatce. Díky rych-
lému zásahu hlídky se podařilo všechny pachatele dostihnout ve 
vedlejší ulici, dva z nich měli řetězy ještě u sebe. Jednalo se 
o chlapce ve věku 13–14 let. Po vyčíslení škod bude částka vy-
máhána po zákonných zástupcích. O případu byla také informo-
vána pracovnice sociálního odboru. Všichni tito mladíci mají za 
sebou již několik spáchání podobných přestupků.
• V sobotu odpoledne byli strážníci upozorněni na volně se po-
tulujícího psa, který se několik dní skrýval v kanalizační rouře. 
Pes, bišonek, byl z trubky vytažen. Kvůli jeho špatnému zdravot-
nímu a výživovému stavu byl ihned převezen do útulku v Olo-
mouci, kde byl předán do péče veterinárnímu lékaři. 
• V úterý 14.8. informoval strážníky muž, že jeho13letého sy-
na obtěžoval stejně starý mladík. Opakovaně po něm požadoval 
peníze a měl mu vyhrožovat. Pro podezření ze spáchání trestné-
ho činu byla věc předána policistům PČR.
• Na podezřelou skupinku upozornila hlídku obsluha pohostin-
ské provozovny v úterý dopoledne. Strážníci na místě zjistili, že 
4 mladiství se pokusili odcizit několik plastových pivních pře-
pravek s lahvemi. Před hlídkou se dali na útěk, ale ve vedlejší uli-
ci byli dopadeni. Přestupek bude řešen ve správním řízení.
• U dopravní nehody zasahovali strážníci ve středu odpoledne, 
kdy došlo ke střetu motorkáře s osobním vozidlem. Na místo byl 
přivolán vrtulník letecké záchranné služby. Po dobu vyšetřování 
a odstraňování následků byla na místě usměrňována doprava.
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blues o spolykaných slovech, bitvu 
o Karlův most, Kolej Yesterday a další 
skvělé hity fenomenálního Michala Pro-
kopa a kapely framus five si naživo vy-
chutnali jejich fanoušci na Svatojakub-
ských hodech. Koncert završil třídenní 
kulturní program v neděli 22. 7. na ná-
městí T. G. M. Pozornost návštěvníků 
upoutaly i další nedělní koncerty. Před-
stavila se folková skupina Marien a pop 
indie skupina lake Malawi. Ani přes 
deštivé počasí si pořadatelé nemohou 
stěžovat na nízkou návštěvnost. Příz-
nivců kvalitní muziky přišlo na náměstí 
kolem tisícovky. Kvůli dešti se přesunul 
program žongléra a baviče Jana Hlavsy 
pod podloubí, takže ani děti nakonec 
nepřišly zkrátka.

Slavnosti města Svatojakubské hody se 
v Lipníku nad Bečvou konají tradičně ví-
kend před svátkem svatého Jakuba, jemuž 
je zasvěcen zdejší kostel. Pořadatelem tří-
denního doprovodného kulturního progra-
mu je Středisko volného času. Jedná se 
o největší kulturní akci ve městě, na níž se 
objeví vždy i proslulí interpreti, kteří při-
lákají početné publikum z města i okolí. 
Letošní Svatojakubské hody se konaly od 
pátku 20. do neděle 22. 7. Většina koncer-
tů se odehrála na náměstí T. G. Masaryka.

Na programu bylo v pátek 20. 7. diva-
dlo pro děti v podání společnosti SemTam-
Fór s pohádkou Povídání o pejskovi a ko-
čičce a letní kino, které promítlo nový 
český film Hastrman. Na divadlo nestači-
lo ani 200 židlí, podobně úspěšnou ná-
vštěvnost hlásilo i letní kino.

„Aby byly hody v Lipníku lákavé nejen 
koncerty slavných umělců, rozhodli jsme se 
letos pro podporu zejména kvalitních kapel, 
které pocházejí z Olomouckého kraje, je-
muž svým působením v regionu, ale i mimo 
něj přinášejí značnou popularitu a pozitivní 
reklamu a povědomí o kulturní kolébce 
moravských muzikantů,“ zdůvodnila letoš-
ní výběr kapel pořadatelka Marie Šuláková. 

JAKÉ bYlY HODY? fAJNšMEKRY POTĚšIl
MICHAl PROKOP S fRAMuS fIVE

Tyto koncerty byly na programu v sobotu 
21. 7. Dopoledne se sešla zhruba stovka pří-
znivci Richarda Pogody a Milana Švihálka 
na terase KD Echo, odpoledne se na náměs-
tí konaly tři úspěšné koncerty. Představili se 
domácí rockeři, kteří si říkají Cimrmanovo 
Torzo, šumperská keltsko-rocková formace 
Happy To Meet a v závěru hranická kapela 
s vynikajícím obsazením November 2nd. 

Skvělá muzika v kombinaci s příznivým po-
časím přilákala kolem 500 lidí. 

V Lipníku jsou hody jednou z mála mož-
ností, kde lze dát podobným kapelám toho-
to typu prostor a možnost představit je před 
domácím publikem. Dík za vydařené hodo-
vé slavnosti patří městu Lipník nad Bečvou 
i Olomouckému kraji, který akci finančně 
podpořil. SVč, foto: antonín cikánek
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POzORuHODNÉ OSuDY
ANEb SEJDEME SE NA HŘbITOVĚ

Vycházkou po městském hřbitově v pondělí 10. 9. začíná tak trochu netradičně cy-
klus Akademie, která se koná pod hlavičkou Střediska volného času. Průvodkyní, kte-
rá seznámí zájemce s historickými zajímavostmi a pozoruhodnými osudy osobností po-
chovaných na zdejším hřbitově nebude nikdo jiný, než kronikářka Jarmila Musilová. 
Sraz je v 16.30 v Kapli sv. Petra. Se začátkem nového školního roku se mohou do Aka-
demie hlásit i noví zájemci. Půlroční členství stojí 250 korun, za vstup na jednotlivé be-
sedy zaplatí lidé 50 korun. SVč

Středisko volného času 
Lipník nad Bečvou, p. o.
Komenského sady 1334,  
751 31 Lipník nad Bečvou

svc@svclipnik.cz@
580582909, 581771594

svclipnik.cz

KINOKAVáRNA
V záŘÍ láKá

NA TáTOVu VOlHu
Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Bal-

zerová) nečekaně ovdověla.  Ludvík se jí 
ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich 
dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová), má 
ještě stejně starého nemanželského syna. 
To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a ná-
hodně objevená dětská kresba. Eva je roz-
hodnutá nečekané odhalení velkoryse ig-
norovat, ale Tereza, které se vlastní život 
sype pod rukama, se k přízraku nevlastní-
ho bratra upne. Společně s matkou se vy-
dávají Ludvíkovým veteránem Volha GAZ 
21 po stopách jeho bývalých milenek (Vil-
ma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maci-
uchová) a přátel (Boleslav Polívka, Emília 
Vášáryová), aby o tajemství zjistily víc… 
Českou komedii režiséra Jiřího Vejdělka 
uvede Kinokavárna v KD Echo ve čtvrtek 
13. 9. v 18.30 hodin. 

SVč

CESTA K SOuSEDůM
Návštěva druhého nejstaršího

hradu na Slovensku a vyhlášené
rakouské čokoládovny

Hned do dvou sousedních zemí se s ná-
mi můžete vydat v pátek 28. září na svátek 
Sv. Václava. Program začneme v malé ra-
kouské vesnici Kittsee, kde navštívíme 
proslulou čokoládovnu Hauswirth, která 
se pyšní dlouholetou tradicí. Seznámíme 
se s historii podniku, prohlédneme si vý-
robu produktů, které i ochutnáme nebo si 
můžeme zakoupit. Následný volný čas 
může každý dle libosti prožít v centru Bra-
tislavy, výlet završíme poznáváním slo-
vanské historie na starobylém hradě De-
vín, který se nachází nad stejnojmennou 
městskou částí Bratislavy nad soutokem 
Moravy a Dunaje. Cena 590 Kč zahrnuje 
dopravu a návštěvu čokoládovny, nezahr-
nuje stravu, vstup do hradu (cena vstupen-
ky se pohybuje v závislosti od věku do 5 €) 
a cestovní pojištění. Hlásit na výlet se mů-
žete už nyní. Více informací získáte na 
www.svclipnik.cz nebo na telefonním čís-
le 734 763 571. SVč

HISTORIK STEJSKAl buDE VYPRáVĚT O OSuDu RODINY
V rámci projektu Republika stoletá se uskuteční přednáška, která bude mít mikro historický charakter s ambicí popsat věrně dě-

jiny státu, jehož vznik letos oslavujeme.
„O vzniku Československa bylo řečeno mnohé. V podstatě tragický úděl tohoto státu byl propleten s miliony osudů jeho občanů. 

Jejich „malé dějiny“ dodávají těm velkým lidský rozměr a uchopitelnost. Slavná i smutná výročí tak budou pojednána očima života 
jedné vojenské rodiny, která se aktivně účastnila politického i občanského života od mocnářství až do poválečné doby. Do jisté míry 
mohou být historické zkušenosti této (v lecčem výjimečné) rodiny podobné zkušenostem našim“, přibližuje téma své přednášky doc. 
Mgr. Jan Stejskal.

Přednáška s názvem „Československo 1918–1938–1948 v osudech jedné rodiny“ se koná 11. září 2018 v 17.30 hod. ve výstav-
ním sále Domeček. Vstup je zdarma.

Projekt Host v knihovně je realizován za finanční podpory města Lipník nad Bečvou a Ministerstva kultury ČR. Měk
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K zajímavému rockovému propojení dojde v KD Echo v sobotu 
20. října. Legendární brněnská kapela Progres 2 slaví padesátku. 
V letošním roce se stejného výročí působení na hudební scéně do-
žívá i lipenská rocková legenda bubeník Jiří Feďa Kolář, který se 
svou kapelou Project F zahraje jako předskokan hlavního koncertu. 

„Pro oslavy svého 50. výročí připravila kapela v roce 2018 ne-
jen podzimní celorepublikové turné, ale také nové řadové album, 
tradičně opět s propracovaným jevištním zpracováním,“ uvedl 
manažer kapely Progres 2 Jiří Pichl. V současné době koncertují 
PROGRES 2 v nejsilnější sestavě své historie (Pavel Váně, Zde-
něk Kluka, Roman Dragoun, Pavel Pelc a Miloš Morávek). Na 
koncertech zazní skladby ze všech projektů a vydaných alb. Vý-
jimečně vystupuje skupina také s dechovou sekcí nebo i s ukáz-
kou z projektu Dialog s vesmírem s originální audiovizuální pro-
jekcí. V roce 2016 zvolili posluchači Rádia Beat skupinu Progres 
2 do Beatové Síně Slávy. 

Jiří „feďa“ Kolář se od raného mládí do současnosti podílel 
na zakládání a fungování mnoha lipenských hudebních skupin, 

PROGRES 2 A PROJECT f SlAVÍ V ECHu PADESáTKY.
NENECHTE SI TO uJÍT

ve kterých působil zejména jako bubeník i jako manažer. Za své 
působení na hudební lipenské scéně získal v roce 2017 Cenu 
města za celoživotní přínos v oblasti kultury. SVč

Aneta langerová zazpívá na koncertě v KD Echo za dopro-
vodu kapely a smyčcového tria. Koná se v sobotu 6. prosince 
v 19 hodin. Předprodej je zahájený, vstupenka stojí 470 korun.

„Koncerty jsou pro mě nádherný zážitek. Jsem obklopena 
lidmi, se kterými je mi opravdu dobře. Dlouho jsem je hledala 
a věřím, že naše souznění je na pódiu znát. Stejné souznění panu-
je i v zákulisí. Každé setkání s fanoušky nás nabíjí neskutečnou 
energií. Snažíme se tu radost lidem vracet,” popisuje Aneta. 

O tom, že se Anetě a její kapele daří rozdávat radost ve vrcho-
vatých doušcích, svědčí bouřlivý potlesk na závěr vyprodaných 
koncertů a také DVD a CD „Na vlně radosti” s živým zázna-
mem koncertu v pražském foru Karlín, které vyšlo 22. září 
2017. DVD a CD “Na vlně radosti” zachycuje nejen koncert, ale 
i atmosféru celého turné, během něhož Aneta s kapelou a smyč-
covým triem navštívila desítky českých a slovenských měst. 

Na koncertech Anetu doprovází kapela a smyčcové trio. Vedle 
písní z posledního alba nebudou chybět ani starší skladby v no-
vých aranžích a také poslední singl Hvězda. SVč

O ADVENTNÍM čASE zAzPÍVá V ECHu ANETA lANGEROVá.
VSTuPENKY už SE PRODáVAJÍ

Cesta ke vzniku samostatné Československé republiky až 
k vyhlášení samostatného státu 28. října 1918 nebyla jednodu-
chá. Výstava Republika stoletá zachycuje příběh první republi-
ky a vykresluje atmosféru tohoto období. Československo by 
nevzniklo také bez hrdinství a statečnosti tisíců českých, mo-
ravských a slovenských mužů, kteří se připojili k českosloven-
ským legiím. 

„Prostřednictvím archiválií a obrazového materiálu Státního 
okresního archivu Přerov je představen život v Lipníku nad Beč-
vou před první světovou válkou, vypuknutí války, válečné pomě-
ry ve městě s důrazem na nemocniční zařízení, která zde vznikla. 
Dále je dokumentována nálada ve městě, sledování osob považo-
vaných za nebezpečné pro stát, velezrádné jednání v Lipníku, hlá-
šení policejního agenta Františka Veselého. Představeni jsou vo-
jáci – lipenští občané, kteří padli za války. Archiválie a fotografie 
dokumentují vyhlášení samostatné republiky ve městě,“ prozra-
dila cíle výstavy knihovnice Simona Ryšavá.

Další část výstavy tvoří fotografie lipenských sběratelů histo-
rických pohlednic a fotografií města Lipníka a také koutek „Jak 
se žilo před sto lety“, kde si návštěvník prohlédne různé exponá-
ty a materiály týkající se tohoto období, které jsou zapůjčeny od 
místních sběratelů. 

„Na výstavě se významnou měrou podílí Státní okresní archiv 
v Přerově, Muzeum Komenského v Přerově a Čs. obec legionář-
ská. Bez jejich historických materiálů, odborné pomoci a expo-
nátů by nebylo v našich silách výstavu připravit,“ ocenila spolu-
organizátory Miroslava Střelcová, ředitelka pořádající lipenské 
knihovny. 

Výstava se koná ve výstavním sále Domečku a bude zahájena 
vernisáží ve středu 3. října v 16:00 hod. a potrvá od 4. do 31. října 
2018. Otevřena bude od pondělí do pátku v době 10 – 12 a 15 – 17 ho-
din a v sobotu od 15 do 17 hodin. Vstup zdarma. 

Výstava je realizována za grantové podpory města Lipníku nad 
Bečvou, Olomouckého kraje a Ministerstva kultury. Měk

VÝSTAVA REPublIKA STOlETá
PŘIPOMENE REGIONálNÍ HISTORII
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Michalu Dolinovou, Ivu Hüttnerovou a Davida Suchařípu můžete vidět v komedii Do-
mácí štěstí, kterou KD Echo uvede ve středu 19. září v 19 hodin. Vstupenky stojí v před-
prodeji 280 a na místě 330 korun. Jiří Just napsal příběh manželského páru „v krizi“. Ona se 
věnuje naplno své manažerské práci, manžel skládá hudbu a stará se o domácnost i o její po-
hodlí. Nefunguje to.

Najmou si hospodyni, která jim převrátí razancí kulometu domácnost naruby a uvede je zpět 
do „štěstí manželského“. Připomene jim, jak si mají jeden druhého vážit a jak zafunguje „sporýš 
lékařský“ i celer v manželském loži. Kdo nakonec skutečně potřebuje pomoci, se dozvíte v ko-
medii plné mouder a rad našich babiček, které ještě nic nepřekonalo.

Manželku – manažerku hraje Michaela Dolinová, jejího bohémského muže – muzikanta David 
Suchařípa. Vilemínu Gruntorádovou – z firmy Manželské štěstí – Iva Hüttnerová, pro níž je to po le-
tech nová zajímavá role, která v mnohém připomíná Hrabalova strýce Pepina. SVč

ECHO uVEDE KOMEDII S HüTTNEROVOu,
DOlINOVOu A SuCHAŘÍPOu
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Město Lipník nad Bečvou vydalo katalog letošního čtr-
náctého ročníku exteriérové výstavy KOV VE MĚSTĚ.

V letošním roce v naší „galerii pod širým nebem“ na ná-
městí a v zámeckém parku vystavují svá díla otec a syn Ta-
sovští. Pavel Tasovský st. (* 1960) absolvoval Školu uměleckých řemesel v Praze, obor 
umělecké kovářství a zámečnictví. Působí v Náměšti nad Oslavou, kde v roce 1989 za-
ložil vlastní kovářskou dílnu. Pavel Tasovský ml. (* 1984) absolvoval Střední umělec-
koprůmyslovou školu v Turnově, obor umělecký kovář. Od roku 2009 pracuje v dílně 
svého otce, podílí se na výrobě kovaných artefaktů do architektury a zároveň se věnu-
je své vlastní tvorbě.

Autorem fotografií kovových exponátů je Antonín Cikánek a graficky katalog zpraco-
val Michal Novák. Katalog je zdarma k dispozici v Turistickém informačním centru, 
v kavárně KD Echo, v kavárně a galerii Konírna. 

Výstavu Kov ve městě XIV. finančně podporuje Olo-
moucký kraj.

KATAlOG XIV. ROčNÍKu
VÝSTAVY KOV VE MĚSTĚ

Do dětského oddělení Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou zavítá ve středu 12. září 2018 logopedka Edita Beerová, která 
pracuje s dětmi už od nejútlejšího věku. Na otázku kdo je logoped, sama Teta Mluvka říká, že to je „trenér jazyků“. A kdo by ne-
chtěl mít jazyk mrštný jako žabka? Lidská řeč není nic jiného, než velice složitý a tajuplný tanec toho človíčka, kterého má kaž-
dý z nás v ústech. Poslouchá jen svého majitele, občas je líný, nesmí se na něj tlačit, ale hlavně… je učenlivý. S logopedkou si 
prostřednictvím zábavných úkolů, rýmováním, vyprávěním nebo s využitím hraček a didaktických pomůcek ukážeme, jak lze hra-
vou formou prohlubovat řečový rozvoj u nejmenších dětí.

Beseda začíná v 10:00 hod. Je určena pro rodiče s dětmi do dvou let a je realizována v rámci celostátního projektu S knížkou do 
života – Bookstart, který je zaměřen na spolupráci knihovny s rodiči nejmenších dětí. Měk

TETA MluVKA NA CESTáCH

Městská knihovna společně s Turistickým informačním centrem připravila v rámci projektu Republika stoletá speciální noční pro-
hlídky, které připomenou, jak se v Lipníku nad Bečvou žilo v době před první světovou válkou, po jejím vypuknutí, a také v období prv-
ní republiky. Prohlídky proběhnou v sobotu 15. září v rámci Dnů evropského dědictví. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavý program, 
který proběhne na pěti různých stanovištích ve městě. „Začínat budeme v zámeckém parku, a to scénkou ze života v Rakousku-Uher-
sku. Dále budeme pokračovat k pozůstatkům městského opevnění, kde se staneme svědky bojů první světové války v podání legionářů. 
V meditační zahradě se budeme bavit s tanečním uskupením a připomeneme si dobové tance první republiky. Následně se přesuneme 
do roku 1918 a staneme se svědky vyhlášení Československé republiky, které proběhne na náměstí TGM. Na závěr náměstí rozzáří oh-
nivá show,“ prozradila více o programu Jana Březovská z informačního centra. Začátek prohlídek bude vždy ve 20, 21 a 22 hodin. Vstup 
zdarma. Akce se uskuteční za finanční pod-
pory města Lipníku nad Bečvou, Olomouc-
kého kraje a Ministerstva kultury. Měk

NOčNÍ PROHlÍDKY lIPNÍKu NAD bEčVOu
PŘIPOMENOu MĚSTO PŘED 100 lETY

Město Lipník n. B. se i v letošním roce těší velkému zájmu turistů ze všech koutů republiky i ze zahraničí. V úterý 24. 7. k nám na 
komentovanou prohlídku města zavítala paní Blanka Horáčková z Prahy, která byla také naším letošním tisícím návštěvníkem. Pro-
hlídku paní Horáčkové zpříjemnil dárek v podobě tašky s propagačními materiály a suvenýry věnované městem Lipníkem nad Beč-
vou. „Maminka pocházela z Lipníka a já jsem zde jako malá často trávila prázdniny. Ve vašem městě strávím celý týden a budu nejen 
relaxovat, ale i vzpomínat,“ řekla paní Horáčková, která byla dárkem příjemně překvapena. Spolu s paní Horáčkovou absolvovali pro-
hlídku další čtyři návštěvníci. Nejoblíbenější zastávkou byla střešní zahrada a také prezentace funkčního hodinového stroje.

„Jsem moc ráda, že je o Lipník ze strany turistů i letos veliký zájem. Věřím, že v příštích letech budou počty zájemců o prohlíd-
ku stále stoupat,“ svěřila se hlavní průvodkyně Kristýna Světnická. 

Prohlídky města s průvodcem probíhají v turistické sezóně od 1. května do 30. září denně mimo pondělí v 10 a ve 14 hodin. tic

TISÍCÍ NáVšTĚVNÍK PROHlÍDEK MĚSTA S PRůVODCEM

KAlEIDOSKOP JANA REJžKA 
ANEb HuDbA, KTEROu NA RADIOžuRNálu

uRčITĚ NIKDY NEuSlYšÍTE
Známý hudební kritik Jan Rejžek po letech obnovil poslechový pořad, v němž uvá-

dí hudbu rozmanitých žánrů a stylů. V kulturním domě Echo se s ním můžete setkat 
v pondělí 22. října v 16.30 hodin v pořadu Kaleidoskop Jana Rejžka. SVč
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY LIPNÍK NAD BEČVOU 

VYHLAŠUJÍ VIII. ROČNÍK SOUTĚŽE 

„PRO PRADOST A POTĚŠENÍ“ 

 

VÝSTAVA PRACÍ SENIORŮ 

8.10. 2018 – 15.10. 2018 

V PROSTORÁCH JÍDELNY 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIPNÍK NAD BEČVOU. 

 

PREZENTOVÁNY BUDOU RUČNÍ PRÁCE SENIORŮ,  

KTERÉ VYTVOŘILI DLE SVÉ VLASTNÍ FANTAZIE  

Z RŮZNÝCH MATERIÁLŮ A RŮZNÝMI TECHNIKAMI. 

 

SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE  

SE USKUTEČNÍ 

 V PROSTORÁCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 V PONDĚLÍ 15.10.2018 V 10:00 HODIN. 

SE SVÝM PROGRAMEM VYSTOUPÍ  

„TÝNSKÝ BABINEC“. 

 

 

 

 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS. 

 
 

 

Tato akce je financována/spolufinancována Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR“. 

 
 

 

 

 

 

 

Zveme Vás na divadelní představení 

 

Adaptace francouzského románu příběhu mladé dívky  

a její ztrátě iluzí, činohra 

 

Kde: Národní divadlo Moravskoslezské, Divadlo Antonína Dvořáka 
 

Kdy: 14.10.2018 v 16.00 hodin 
 

Odjezd: v 14:00 hodin od Domu s pečovatelskou službou  
Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou 

 
Poplatek: 30 Kč (zahrnuje dopravu a parkovné)  

a 255 Kč (cena vstupenky na divadelní představení) 
 
 
 
 

Přihlášky a bližší informace v kanceláři ředitelky Domu s pečovatelskou službou, 
Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou, tel. číslo: 581 773 783, 725 528 761.  

Platbu a přihlášky odevzdejte nejpozději do 28.09.2018 přímo v kanceláři ředitelky 
Domu s pečovatelskou službou, Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou. 

 

 

       

Zájezd se uskuteční za finanční podpory  

TEPLA Lipník nad Bečvou, a.s. 

Motto:
Uvědomovat si hodnoty minulosti, znamená těžit z nich sílu 

pro přítomnost, abychom v této přítomnosti mohli pracovat pro 
budoucnost. Otto František babler

Cílem celorepublikové kampaně neziskové organizace Síť pro 
rodinu je posilovat hodnotu rodiny v propojení se stým výročím 
republiky – vyzdvihnout důležitost rodiny v minulosti a součas-
nosti v kontextu s její proměnou. A posilovat mezigenerační vzta-
hy. 100. výročí Československa / České republiky přímo vybízí 
k logickému propojení – rodina jako základ společnosti a stát ja-
ko prostor pro existenci rodiny – rozvoj a vývoj v čase přinášel 
a přináší změny a proměny jak rodiny, tak státu. Síť pro rodinu, 
z.s. vznikla v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolu-
práce mateřských center. Posiluje občanský život komunity, hod-
notu rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou 
a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, 
mateřství a rovných příležitostí pro všechny. Spolupracuje s Mi-
nisterstvem práce a sociálních věcí, zástupci lokální samosprávy 
i dalšími neziskovými organizacemi.

Jednou z několika částí kampaně je „Rodinné stříbro“. Do 
této části se mohou zapojit domovy seniorů, domovy s pečova-
telskou službou, ale také například individuální zájemci jakého-
koliv věku. Proč rodinné stříbro? Protože každá rodina je jedi-
nečná, přestože se v průběhu času mění, uchovává své zvyky, tra-
dice i duchovní kulturu… Chceme spolu s vámi upozornit na 
hodnotu rodinné tradice v proměnách času.

KAMPAň KDE DOMOV MůJ – STOlETÍ čESKÉ RODINY
Podoby rodinného stříbra:
Materiální (hračka, slánka, kus nábytku…). 
Duchovní (rituály, zvyky, tradice, knihy, recepty na pokrmy, bab-
ské rady…). 
Jazykové (příběhy, které se předávají z generace na generaci…).
Rituály (které se dodržují dle zvyků, spojených s průběhem ka-
lendářního roku a koloběhem života – narození, smrt).
Kulturní hodnoty (knihy – pohádkové, Bible…).
Fotografie
Forma: Můžete přispět formou textu, příběhu, eseje, popsat zvyk, 
který se u Vás udržuje, popsat recept Vaší babičky či prababičky, 
Váš…

Všichni, kdo budou sbírat a posílat „rodinné stříbro“, mají 
možnost si vybrat podobu a formu, jaké jsou jim blízké. 

Můžete posílat fotky i audiozáznamy, vše prostřednictvím 
e-mailu: info@sitprorodinu.cz (Petra Fajfrová).

Síť pro rodinu z příspěvků připravuje výstavu, záleží na jejich 
počtu. Kampaň završí sympozion – setkání a debata odborné ve-
řejnosti o hodnotě rodiny v listopadu 2018. Součástí sympozio-
nu bude slavnostní vyhlášení oceněných firem v rámci soutěže 
Společnost přátelská rodině. Část programu zaměříme na důle-
žitost rodinných firem. V případě, že se rozhodnete přispět a za-
pojit se, je vždy nutné uvést jména a kontakt osoby, která příspě-
vek dodala, adresu, případně jinou specifikaci, o koho jde, tak, 
jak si autor/ka příspěvku určí. Zároveň uvést větu, že souhlasí se 
zveřejněním na Facebooku a webu Sítě pro rodinu a poskytnu-
tím materiálu k prezentaci projektu. S dotazy se můžete obracet 
na krajskou koordinátorku v Moravskoslezském a Olomouckém 
kraji: Bc. Lenka Polášková lenka.polaskova@sitprorodinu.cz, 
+420 602 178 953, web: www.sitprorodinu.cz.
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Zájemci o čerstvé informace z trhu práce se mohou dostavit do 
Hotelu Jana, kde se 25. 09. 2018 uskuteční 4. ročník burzy prá-
ce a vzdělání Přerov. Tato osvětově zaměřená akce cílí na všech-
ny, kteří se na vstup na trh práce teprve připravují, ale také na ty, 
kteří zvažují změnu profese či uvažují o vhodné rekvalifikaci. Cí-
lem organizátorů je umožnit mladým lidem, jejich rodičům, kari-
érním poradcům a všem ostatním zájemcům získání užitečných 
a praktických informací přímo od zaměstnavatelů, popřípadě 
vzdělávacích institucí, které poskytují vzdělání v profesích, které 
mají vysoké uplatnění nejen na regionálním trhu práce. „Našim 
společným cílem je umožnit formou osobního kontaktu získání 
aktuálních informací, které všem zájemcům pomohou v orien-
taci a v konečném rozhodování, jaké vzdělání či profesi zvolit 
s ohledem na osobní předpoklady a budoucí profesní uplatně-
ní,“ říká jeden z organizátorů Burzy Richard Koubek.

„Návštěvníkům se veletržní formou představí kolem 27 vysta-
vovatelů a také 15 středních škol a 4 vysoké školy s vazbou pře-
vážně na přerovský region, o jejichž absolventy mají zaměstna-
vatelé největší zájem“, upozorňuje ředitelka Kontaktního pracovi-
ště ÚP ČR v Přerově Ilona Kapounová. Na každém ze stánků 
budou zaměstnavatelé připraveni poskytnout informace týkající se 
např. náplně práce jednotlivých profesí, žádoucí vstupní vzdělání, 
postupy zapracování nových zaměstnanců, např. absolventů, mož-
ností profesního rozvoje, poskytování benefitů nebo také firemní 
kultury a další. V návaznosti na potřebné vzdělání pak návštěvní-
ci mohou kontaktovat přítomné zástupce středních odborných 
a vysokých škol a konzultovat s nimi podmínky studia, nabízené 
rekvalifikace, nebo získat bližší informace o zázemí školy. Aktu-
ální informace, statistiky a poradenství při volbě povolání pak pří-
mo na místě poskytnou zástupci přerovského úřadu práce.

Mnozí vystavovatelé Burzu oživí exponáty nebo praktickými 
ukázkami výroby či řemesel. „Žáci a studenti se mohou těšit na 
vědomostní soutěž o atraktivní ceny, která bude probíhat přímo 
na stáncích vystavovatelů,“ doplňuje Martin Dýčka z Okresní 
hospodářské komory Přerov.

Organizátory akce jsou Okresní hospodářská komora Pře-
rov, Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Přerov a Svaz průmy-
slu a dopravy ČR.

buRzA PRáCE A VzDĚláNÍ V PŘEROVĚ OPĚT PORADÍ,
JAKÉ PROfESE SE VYPlATÍ STuDOVAT

Veškeré informace o přerovské Burze práce a vzdělání jsou 
k dispozici na webu http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/burzy_
prace/burzy_2018 nebo facebook.com/uradprace.cr.

PŘEROV  25. ZÁŘÍ 2018
9–16 hod. – Hotel JANA (Koliby 2, Přerov)

KDE

URČENO PRO KAŽDÉHO:

	Kdo hledá práci (profesní životopisy s sebou)
	Kdo hledá povolání pro sebe nebo své děti
	Kdo se zajímá o pracovní trh

VYSTAVOVATELÉ:

	Významní zaměstnavatelé regionu
	Střední a vysoké školy, které s nimi spolupracují

DOPROVODNÝ PROGRAM:

	Soutěže pro studenty na stáncích vystavovatelů
	Praktické ukázky povolání a řemesel
	Poradenství Úřadu práce ČR – volná místa, volba 

a změna povolání, rekvalifikace, práce v zemích EU

VÍCE INFORMACÍ NA:

	www.burzapav.cz 
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V pondělí 8. 10. 2018 začíná v lipníku nad bečvou další 
z řady dvoutýdenních kurzů finanční a občanské gramotnos-
ti a měkkých dovedností. Účastníci se mimo jiné dozvědí, jak 
na rodinné finance, zjistí, kde hledat informace o svých pří-
padných dluzích, zároveň zjistí, jaká mají práva, zda mají 
správně sepsané smlouvy (nájemní, pracovní atd.), či jak se 
připravit na pracovní pohovor.

„Vážně jsem nečekala, že se ve svém věku můžu dozvědět ješ-
tě něco nového o psaní životopisu a motivačního dopisu,“ krouti-
la hlavou paní Věra (46 let). Měla jeden vzor životopisu a moti-
vačního dopisu, který posílala na každou pracovní nabídku. Na 
pohovor ale nebyla pozvána již velmi dlouho, zaměstnavatelé se 
jí neozývali. Z další komunikace s paní Věrou víme, že po úpravě 
životopisu a po správné stylizaci motivačního dopisu (pro každé-
ho zaměstnavatele zvlášť!) byla pozvána na 3 pohovory a po šes-
ti týdnech získala práci.

V kurzech zaznívá mnoho osobních příběhů, lidé řeší různá té-
mata – někdo např. napjatý rodinný rozpočet, další už třeba exe-
kuci. V samotném Lipníku čelí exekucím 10,42 % obyvatel, a to 
výrazně převyšuje krajský průměr. 47 % z těchto lidí má dokon-
ce nikoli jednu, ale 3 – 9 exekucí, a to už je pořádná starost. Ně-

kdo marně hledá práci, jiný vů-
bec neví, jakým směrem se vy-
dat. Zkušeností a problémů je 
mnoho, cest a možných řešení 
ale také. Když se lidé na konci kurzu rozcházejí, pravidelně od 
nich slyšíme, že získali novou naději a chuť na sobě dál pracovat.

Kurzy se pořádají ve větších i menších městech po celé re-
publice. Pro všechny účastníky jsou kurzy zdarma, každý dosta-
ne obsáhlé výukové materiály, od mnohých absolventů kurzů ví-
me, že si je často přečte celá rodina či známí. Ale hlavně obdrží 
všichni spoustu užitečných a praktických informací.

Přijďte, probereme s vámi vaše problémy, naučíme vás, jak se 
orientovat ve smlouvách, financích nebo na úřadech. A navíc, bu-
de vás to bavit. Nikdy není pozdě (ale ani brzy) začít se svým ži-
votem něco dělat.

Projekty PROKOP (Prohlubování kompetencí pro zvýšení za-
městnatelnosti) tvoří ucelenou soustavu projektů, které realizuje 
Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace Minister-
stva práce a sociálních věcí. Jsou financovány z ESF prostřednic-
tvím OP Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Bližší informa-
ce najdete na stránkách www.projektprokop.cz.

fINANčNÍ GRAMOTNOST A MĚKKÉ DOVEDNOSTI
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Přepisuji doslovně další článek ze Záhorské kroniky, ročník 
XIII., květen 1931, č.4: Rudolf Kout – Dnešní průmysl v Lipní-
ku n. B.

Továrna na korkové a dřevěné zátky R. Krejza pod nádra-
žím je založena r. 1920 a umístěna v budově, která byla tehdy no-
vě postavena. Zaměstnává kolem 20 dělníků a vyrábí jednak zát-
ky korkové, jednak dřevěné a to obyčejné soustruhované i liso-
vané. Na zátky korkové používá se korku, který se přiváží přes 
Hamburk ze Španělska a Portugalska, kdežto ku výrobě zátek 
dřevěných upotřebuje se domácího dřeva smrkového (pro zátky 
soustruhované) a lipového (pro zátky lisované). Lisované zátky 
vyrábějí se tak, že stroj vyřezává ze dřeva nejprve pravidelné 
špalíčky neb kotoučky, ale tyto hned potom na jednom konci 
stlačuje, takže takto vzniklá zátka dá se dobře vpraviti do přísluš-
ného otvoru a když potom vlhkostí bobtná, snaží se její slisova-
ný konec nabýti původního tvaru, čímž se otvor dokonale utěs-
ňuje. Výroba těchto lisovaných zátek byla sem zavedena z Ame-
riky a společník firmy p. Vondrák zavádí v poslední době též 
samostatnou výrobu dřevěných rohoží, tyčí (na prapory, lampio-
ny a pod.) a špejlů, které – upravené pro americké poměry – za-
sílá do Spojených Států (Iliois). Korek před zpracováním se má-
čí, aby byl vláčnější. Válcovité zátky vysekávají se z něho stroji 
přímo (jeden stroj při řádné obsluze jedné dělnice vyrobí asi 18. 
tisíc zátek denně). Jde-li o zátky kuželovité (konické) vysekáva-
jí se nejprve špalíčky a ty se pak na jiném stroji ořezávají do ku-
žele. Vyrobené zátky se perou ve zvláštním roztoku, které jim 

O čem se psávalO v krOnikách
dají bělosti, pak se suší. Závod patří mezi největší závody svého 
druhu v republice a také jeho výrobky se vyvážejí po celé repub-
lice. Užívá se jich nejvíce do sudů a lahví na pivo. Při výrobě 
zbývá z korku vždy velké množství odpadků (více než dvě třeti-
ny), ty se však prodávají dále jako materiál na výrobu isolací to-
várnám v Kyjově neb. Mor. Ostravě.

Letošního roku (1930) byla založena nedaleko v Masarykově 
třídě (dnešní Osecká – poznámka přepisovatelky), v budově, kde 
před léty byla továrna na zátky firmy Polák, nová továrna tohoto 
druhu pod názvem lipenia. Zaměstnává 14 dělnic a vyrábí za-
tím zátky jen korkové, do sudů a lahví na pivo, víno a pro účely 
lékárnické. Způsob výroby jest tu stejný jako v továrně předešlé, 
jenom vyrobené zátky čistí se tu cestou suchou (omíláním v bub-
nu za přísady jistých pevných látek). 

Výroba strojů pro domácnost bratří Jos. a frant. Malochů 
(vedle Krejzovy továrny na zátky) vznikla r. 1930 z původní výroby 
nábytku a rámů. Vyrábí asi se 14 dělníky prací a ždímací stroje pro 
domácnosti a hodlá se rozšířiti též na výrobu jiných strojů domá-
cích, jako strojů na praní brambor, mandly a pod. Výrobky svoje 
opatřuje značkou „Labuť“. Zpracovává dřevo odebírané z okolních 
pil a to jednak dřevo měkké (na zevnější konstrukci strojů), jednak 
javorové (na vnitřní součástky). Části praček jsou též z plechu. Ho-
tové pračky a ždímačky potahují se zvláštní lakovou barvou, která 
se nanáší postřikováním. Výrobky prodávají se prostřednictvím zá-
stupců přímo po celé Moravě, částečně i v Čechách a na Slovensku.

Pokračování příště... Jarmila Musilová, kronikářka

český kníže VáClAV se stal symbolem české státnosti pro 
svoje přesvědčení o zachování suverenity a českého státu. Za-
sloužil se o základní církevní struktury v Českém knížectví. Po 
smrti lidem uctíván jako svatý za svoji otevřenost, péči a zacho-
vání kulturního dědictví.

Za vlády císaře Karla IV., který považoval knížete Václava za 
garanta českého státu.

Husité si neobyčejně vážili Václavovy osobnosti a považova-
li ho za ochránce české země a za garanta křesťanství v Čechách.

V době pobělohorské vznikají nové kostelní písně se svato-
václavskou tématikou v duchu obrody českého národa. V druhé 
polovině 17. století existuje „Dědictví svatováclavské“, vydavatel-
ství náboženské literatury. Svatováclavská tradice měla velký vý-
znam spolu s tradicí cyrilometodějskou. Patří nesporně mezi živé 
tradice našich dějin a to jak v církvích, tak i v celé společnosti.

28. září si připomínáme výročí smrti knížete Václava, který 
byl zavražděn svým vlastním bratrem Boleslavem ve Staré Bo-

leslavi v roce 929 (935). Připomínáme si nejen tradiční svátek sv. 
Václava, ale i státní svátek „Den české státnosti“, který schválili 
čeští poslanci v roce 2000. Proslulá světcova socha v Praze na 
Václavském náměstí se pak stala v posledních letech místem ná-
rodní sounáležitosti.

Svatováclavské slavnosti.
Svatý Václav je patronem nejen země České, ale i pivovarní-

ků a vinařů, což připomínají tradiční podzimní slavnosti, nabíze-
jící vedle kulturních i bohaté gastronomické zážitky. Příjemnou 
atmosféru slavností dotváří přehlídka folklórních souborů a též 
václavské jarmarky.

Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi, která 
vznikla v roce 2003, se koná každoročně na hlavním náměs-
tí za velké účasti poutníků z celé ČR. Slavnostní bohoslužbu 
v 10 hodin přenáší Česká televize i Český rozhlas.

 arnošt kelnar

SVATOVáClAVSKÉ TRADICE

... 24. září 1898 byla slavnostně vysvěcena, na křižovatce ulic Komenského sady a Mlýnecká, nová školní budova – Česká zemská 
reálka. Předcházelo tomu velké nadšení lipenských vlastenců v čele s JUDr. Františkem Brzobohatým, prosadili schválení v obec-
ním zastupitelstvu. Jan Neff, majitel velkoobchodu v Praze Na Příkopech, věnoval jako mecenáš na tuto stavbu Ústřední matici 
školské 20.000 Korun.

Kromě toho založil Jan Neff NADACI, ze které byly vypláceny za dobrý prospěch a pilnou návštěvu české školy v Lipníku žá-
kům odměny. Zároveň se jim dostalo také POUČENÍ NA CESTU ŽIVOTNÍ tohoto doslovného znění:
1. Cti jazyk svůj mateřský a zůstaň mu věren do smrti
2. Rodu svému zjednávej čest a dobré jméno po rodičích zachovej si jako klenot vzácný
3. Svého si važ, cizího nechej na pokoji
4. Třeba s málem začal, budeš-li poctivý, pravdomluvný, dojdeš uznání a provodí tě zdar
5. Kdo krejcar po krejcaru střádá, tomu Pán Bůh požehnává
6. Nekuř, za marnosti neutrácej, neoddávej se pití lihovin, nehrej o peníze a brzy toho dobré účinky poznáš na jmění i zdraví svém
7. Šetři času, nezahálej, v práci pilné týden ztráviv, svěť den Páně

Pamatuj denně na rady tyto, budeš zámožným, samostatným, váženým občanem jednou, přidržíš-li se jich. Podepsán Jan Neff
Jarmila Musilová, kronikářka

Víte, že… ?
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7 rodin z lipníku nad bečvou a dalších 70 z Přerovska již 
dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá 
rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky 
každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mo-
hou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce. 
Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!

„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly 
finanční podporu, je mnohem více. Rodiče často neví, že u nás 
mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato informa-
ce co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nada-
ce Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či sociální 
pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacient-
ské organizace. K mnohým z nich se ale i přesto tato informace 
nedostane,“ dodává. 

Komu nadace pomáhá? 
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s ne-

zaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky 
se jedná o: 
• onkologické onemocnění, 
• selhání ledvin či jater, 
• vážné metabolické poruchy, 
• nemoc motýlích křídel, 
• a další těžká kombinovaná postižení. 

POMOzTE RODINáM S VážNĚ NEMOCNÝMI DĚTMI
Za 6 let fungování nadace podpořili dárci více než 5 478 rodin 

z celé České republiky. Kromě dětských pacientů podporují také 
rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů. 

Jak můžete pomoci právě vy? 
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným 

dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi 
jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již 
zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé ro-
dinám rádi pomohou. 

 
Staňte se i vy Dobrými anděly!
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít 

přispívat. Vaše finanční pomoc bude rodinám odeslána do po-
sledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete 
přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte. 

Je to již šestý rok, co se místní knihovna 
Lhota ve spolupráci s Obecním úřadem ve 
Lhotě zapojila do pomoci dětem, které trpí 
Westovým syndromem, sběrem jak kovo-
vých, tak plastových víček. Výtěžek za sběr 
je a bude použit pro zajištění plnohodnot-
ného života, pro další rozvoj a usnadnění 
péče. Tímto bych opět chtěla poděkovat žá-
kům ze Základní školy Lipník nad Bečvou, 
Osecká a jejich vychovatelkám ve školní 
družině - paní Jenišové a paní Koláčkové, 
kteří se do této sbírky také zapojili. Podě-
kování patří rovněž Cukrárně u Němečků, 
Café 49, kolektivu střediska 7200 firmy 
Meopta – optika, s. r. o. Přerov, kolektivu 
zaměstnanců Městského úřadu v Lipníku 
nad Bečvou, občanům Lhoty a všem ostat-
ním, kteří se snaží pomáhat. Velké děkuji, 
směřuje také směrem k dobrovolným ha-
sičům ve Lhotě, kteří zajistili odvoz plas-
tových víček pro Elenku. A proto prosím 
dál o sbírání víček pro Tobiáška Buriča-
na a Elenku Vojtkovou. Lze pomoci také 
finančně prostřednictvím na uvedená čís-
la účtu u fotografií. iveta zdráhalová

PODĚKOVáNÍ zA SbĚR VÍčEK PRO TObIášKA A ElENKu

Tobiášek – č. ú. 1405430011/3030 Elenka – č.ú. 2113444395/2700

PŘÍSPĚVEK z ŘAD NáJEMNÍKů DOMu
S PEčOVATElSKOu SlužbOu lIPNÍK NAD bEčVOu:

„Chtěla bych se s Vámi podělit o pár zážitků, které se týkají lipenského klubu Pohoda. Už tam chodím pár roků, ale sedím 
jen u počítače. Chtěla bych Vám napsat, jak moc šikovné klientky – ženy tam jsou. Je to radost se dívat na jejich ruční práci! Ať 
je to paní Coufalová, paní Mičinská, paní Onderková, paní Dušková, paní Zábojová, aj. pod jejich rukama vznikají nádherné vý-
robky a těmito výbornými výrobky vyhrávají každou výstavu a soutěž! A to vše pod vedením také šikovné a obětavé Hanky Kli-
kové, která tento klub vede. Jak jsem již napsala, sedím u počítače, ale opravdu obdivuji tu krásu, dovednost a šikovné ruce vý-
še zmíněných lidí! Hanka pomůže, poradí, je moc ochotná. Všem za tuto práci patří moc velký dík a upřímné uznání.“ 

V Lipníku nad Bečvou dne 19.7.2018 Jarmila Malá 
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Letos jsme letní celotáborovou hru při-
způsobili významným okamžikům naší re-
publiky a děti se po příjezdu na tábořiště 
seznámily s prvním českým prezidentem, 

OSlAVIlI JSME 100 lET REPublIKY
– SKAuTSKÝ lETNÍ TábOR 2018

kterého bravurně ztvárnil vedoucí Petr. 
Každý den jsme se ocitli v jiném historic-
kém období a hráli spoustu her a soutěží na 
motivy první republiky, odboje za války, 

okupace, revoluce až po současnost. Děti 
se každý den z historického rádia dozvída-
ly důležitá fakta nebo vyslechly skutečné 
rozhlasové vysílání a moc je to bavilo.

Počasí vyšlo skutečně letní, bez koupá-
ní v rybníku to nešlo, ale večery pod lesem 
už byly fajn, jako stvořené pro sportovní 
hry – náš oblíbený softball nebo lakros. 
Závěrečný boj o medaile spočíval v proji-
tí táborníků zkouškami na astronauty . 
Nakonec to zvládli všichni a kromě skvě-
lých zážitků a kamarádství jsme si přivez-
li jako vzpomínku i tematická táborová 
trička a věcné odměny.

Chtěli bychom ještě jednou poděkovat 
rodičům dětí a přátelům skautingu za po-
moc při stavbě a bourání tábora a za da-
rované ovoce a sladkosti, a všem vedou-
cím a kuchaři za dobrou náladu. Děkuje-
me a těšíme se příští rok!

Skautské schůzky budou v září zaháje-
ny v druhém týdnu, přesné info bude vy-
věšeno ve výloze papírnictví.

iveta Dostálová,
skautské středisko Lipník n. b.

Milé děti, milí dospělí, pravidelní čtenáři Lipenských listů, připravte si pastelky, budeme opět malovat. Skončila 
nám etapa omalovánek zaměřených na zdraví a bezpečnost, nyní nám hasiči poslali pár obrázků a říkanek pro Vás. 

Hoří váš dům či chatka, spí už otec i matka, hrdinou pro tu chvíli buď a hned všechny rychle vzbuď!
 Lenka buryánková, kancelář tajemníka

OMAlOVáNKY

V době prázdnin od 15. 7. do 20. 7. 2018 prožily naše děti ze Základní školy Osecká 315 týden plný rozličných aktivit v Lito-
velském Pomoraví. Během tvoření si vlastnoručně vyrobily melounové poháry, z nichž celý týden popíjely a pilně tak dodržovaly 
pitný režim. Zvládly si zhotovit dokonce i originální lapače snů pro lepší spaní. Poznávaly krásy tamější přírody, učily se poznávat 
rostliny, které zde rostou, a z těchto si vytvořily vlastní herbář. Bezpochyby největším zážitkem byla pro všechny jízda na koních, 
a to jednak v přírodě, ale i ve vnitřní jízdárně. Moc pěkný byl i výlet do Domu přírody a Rajské zahrady, která je rovněž nazývána 
zahradou všech smyslů, syslů i nesmyslů, a v níž je možno vidět rozličné rostliny a živočichy z celého Litovelského Pomoraví v pro-
středí bylinné kláštěrní zahrady a venkovského dvorku.

Už se těšíme zase příští rok! autoři: Marie Horká a Pavla koláčková, foto: Marie Horká

PRázDNINY V lITOVElSKÉM POMORAVÍ
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záJMOVÉ KROužKY VE šKOlNÍM ROCE 2018/2019
zš Osecká 315, lipník nad bečvou

Název kroužku Věk Vedoucí zápis Kde
Balet, výrazový tanec od 1. třídy Trosenko 14.9. 14h Gymnastické centurm
Gymnastika přípravka od 1. třídy Šromotová 19.9. 15h Gymnastické centurm
Karate přípravka od 1. třídy Ferenc 19.9. 16h Gymnastické centurm
Karate pokročilí od 2. třídy Ferenc 19.9. 16.30h Gymnastické centurm
Florbal začátečníci od 1. třídy Mastný 21.9. 14.30h Tělocvična 1. stupeň
Florbal pokročilí od 2. třídy Mastný 21.9. 14.15h Tělocvična 1. stupeň
Hra s míčky a míči od 1. třídy Mastný 21.9. 14h Tělocvična 1. stupeň
Stolní tenis od 1. třídy Rytíř 20.9. 14h Gymnastické centurm
Badminton od 1. třídy Rytíř 20.9. 14.15h Tělocvična 1. stupeň
Sportovní abeceda od 1. třídy Koláčková P. 21.9. 14.30h Tělocvična 1. stupeň
Cyklokroužek od 1. třídy Dedek 14.9. 15h Školní klub
Příprava basketbal od 1. třídy Nakielná 13.9. 14h Tělocvična 1. stupeň
Anglická konverzace hrou od 1. třídy Světnická 24.9. 14h Jazyková učebna
Anglická konverzace hrou od 2. třídy Tvrdá 25.9. 14h Jazyková učebna
Ruština od 6. třídy Procházková 27.9. 14h Jazyková učebna
Kytara začátečníci od 1. třídy Lívová 26.9. 14.30h Školní klub
Kytara pokročilí od 2. třídy Lívová 26.9. 14.30h Školní klub
Flétna začátečníci od 1. třídy Koláčková P. 27.9. 15h Školní družina
Flétna pokročilí od 2. třídy Koláčková P. 27.9. 15h Školní družina
Veselé malování od 3. třídy Schwanzerová 10.9. 15h Učebna výtvarné výchovy
Muzikálová přípravka od 1. třídy Lívová 26.9. 14h Školní klub
Vaření a pečení od 1. třídy Jenišová 10.9. 18h Školní družina
Keramika začátečníci od 1. třídy Rytíř 12.9. 14h Školní dílny
Keramika pokročilí od 2. třídy Rytíř 12.9. 14h Školní dílny
Se zvířaty o zvířatech od 1. třídy Dobrotková 11.9. 14h Školní klub
Kolektivní hry od 1. třídy Lívová 11.9. 14h Školní klub
Výtvarná dílna od 1. třídy Zámorská 13.9. 14h Učebna výtvarné výchovy
Malý badatel od 1. třídy Zámorská 13.9. 14.30h Školní klub
Deskové hry od 1. třídy Zámorská 12.9. 14h Školní klub
Práce s FIMO hmotou od 1. třídy Zámorská 12.9. 14.15h Školní klub
Divadelní od 3. třídy Mikešková 17.9. 14h 3.A
Čtenářský od 2. třídy Macháňová 18.9. 14h 2.A
Programování od 1. třídy Kudláček 19.9. 15h Počítačová učebna
S počítačem hravě od 5. třídy Hájek 20.9. 14h Počítačová učebna

Nabídka pro rodiče s dětmi – Klub „Sovička“ od 4.10.2018 v 10h ve školní družině Horká, Koláčková, Jenišová.
Bližší informace o náplni každého kroužku najdete na webových stránkách naší školy a nebo je lze získat rovněž prostředníc-

tvím mailu zaslaného na adresu horkam@zsosecka.cz či telefonicky na čísle 581 292 028 (paní Marie Horká).

COuNTRY TANEčNÍ SKuPINA fIREbAll
Country taneční skupina Fireball pracuje při ZŠ a MŠ Hranická již 15 let a uspořádala deset Country víkendů, které se konaly 

od pátku do neděle vždy 1. víkend v měsíci říjnu. Ve školním roce 2017/2018 kroužek navštěvovalo 14 dětí od 1. do 5. třídy. Veřej-
nosti se malí tanečníci představili tancem Calamity Jane na Akademii školy a Loučení s žáky 9. třídy.  

Na pořízení kostýmu a reprobox jsme získali grant od města Lipník nad Bečvou a za finanční podporu velmi děkujeme.                 
kamila zezůlková, vedoucí kroužku (foto: Petr Strásenský)

mailto:horkam@zsosecka.cz


CENTRUM CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

V zimě na lyže i k moři
se super slevou!
Zasněžené alpské svahy se slevou až 15% do 30. 9. 2018.
 Záloha jen 30% 
 Skupinové slevy
 Garance sněhu
 Instruktor zdarma
 Funtazie klub – animační programy v češtině aj.

Vlna slev na exotické dovolené až 27% do 30. 9. 2018.

 Záloha jen 1.500,– Kč/osoba
 DĚTI ZDARMA nebo za letenku
 parkování zdarma
 místa v letadle zdarma
 vyšší třída v letadle za polovinu
 změna zájezdu zdarma
Novinky v nabídce: Ekvádor, Galapágy, Katar...

Široká nabídka last minute zájezdů za ty nejvýhodnější ceny. 
Máme nabídky všech CK na jednom místě… 
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Základní škola Lipník nad Bečvou 
ulice Osecká 315, Lipník nad Bečvou 751 31, okres Přerov,  

příspěvková organizace 
tel. 581 292 021 - IČO 44940343 - DIČ CZ44940343 - e-mail: zsosecka@zsosecka.cz 

 

pořádá pro vás kurz IN-LINE BRUSLENÍ 
Přijdťe se naučit nebo zdokonalit správný způsob jízdy na in-line 
bruslích. Profesionální výuka je koncipována dle metodiky MŠMT, 
naučíte se bruslit zcela od začátku a eliminujete tím zlé návyky, rizika 
pádů a strach. Každý má šanci naučit se jezdit na kolečkových bruslích 
a my vás to naučíme pod vedením instruktorů ze školy kolečkových 
bruslí. Celkem bude 8 kurzů po 1,5 hodině. 

Kdy: 13.9.2018 (čtvrtek) ve 14 hodin                   

Kde: hřiště, ulice Bratrská (vedle internátu) 

Celková cena za kurz: 1.500,- Kč 
Je možno zapůjčit brusle a chrániče (na 1 výukovou hodinu: 50 
Kč/1pár bruslí, 30 Kč/sada chráničů).

Přihlášky a poplatek přineste do 7. 9.2018 do školního klubu (p. Horké) 
nebo do kanceláře školy.

Bližší informace na telefonním čísle 581 292 028 a nebo mailem 
horkam@osecka.cz

 

28. října 602 (vedle pošty)
751 31 Lipník nad Bečvou
Tel.: 581 771 503, 721 877 658
E-mail: gtour@gtour.cz
Web: www.gtour.cz
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PEČOVATELSKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME 7 DNÍ V TÝDNU, 
A TO POMOC: 

• s osobní hygienou (koupel, mytí na lůžku, mytí vlasů, oblékání, pomoc na WC)
• s přípravou stravy (příprava a podání jídla)
• s nákupem
• s úklidem domácnosti (mytí nádobí, vynesení smetí, vytírání apod.)
• s pochůzkami (např. vyzvednutí léků, receptů, zásilek na poště)
• s dohledem (procházky, doprovod za přáteli apod.)
• s odvozem k lékaři, do nemocnice apod.

DÁLE VÁM POSKYTNEME ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

PÉČI ZAJIŠŤUJE ZKUŠENÝ A KVALIFIKOVANÝ TÝM PEČOVATELEK,
KTERÝ RESPEKTUJE SOUKROMÍ A DŮSTOJNOST KLIENTŮ.

JSME PROFESIONÁLY V POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 
REGISTROVANOU SLUŽBU POSKYTUJEME OD 1. 1. 2007.

Oblast působení:
Lipník n. B. a jeho místní části (Nové Dvory, Podhůra, Loučka, Podhoří, Trnávka)

V případě zájmu o pečovatelskou službu kontaktuje vedoucí pečovatelské služby,
která si s Vámi domluví osobní schůzku, kde se dozvíte podrobnosti o poskytování péče.

KONTAKTY: sídlo organizace: Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou

Vedoucí pečovatelské služby 580 582 860, 725 528 760

Ředitelka 581 773 783, 725 528 761

SAZEBNÍK ÚHRAD – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Poskytované služby – základní činnosti dle vyhlášky 
MPSV ČR   č. 505/2006 Sb.

Částka v Kč

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 90,00 Kč / hod.
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 90,00 Kč / hod.
Pomoc při prostorové orientaci,
samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

90,00 Kč / hod.

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 90,00 Kč / hod.
Pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti 90,00 Kč / hod.
Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
v místnosti k tomu určené a vybavené  

130,00 Kč/hod.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 90,00 Kč/hod.
Pomoc při použití WC 90,00 Kč / hod.
Dovoz nebo donáška jídla 16,00 Kč / úkon
Pomoc při přípravě jídla a pití 90,00 Kč / hod.
Příprava a podání jídla a pití 90,00 Kč / hod. 
Běžný úklid a údržba domácnosti 90,00 Kč / hod. 
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti,
například sezonního úklidu, úklidu po malování

120,00 Kč / hod.

Poskytované služby – základní činnosti dle vyhlášky 
MPSV ČR   č. 505/2006 Sb.

Částka v Kč

Donáška vody 90,00 Kč / hod.
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva,
údržba topných zařízení

90,00 Kč / hod.

Běžné nákupy a pochůzky 80,00 Kč / hod. 
Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení
a nebytného vybavení domácnosti

100,00 Kč / úkon

Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 60,00 Kč / kg
Praní a žehlení osobního prádla,
popřípadě jeho drobné opravy

60,00 Kč / kg

Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení,
zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci
a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

100,00 Kč / hod.

Poskytované služby – fakultativní činnosti Částka v Kč
Dohled nad klientem v pracovní dobu 139,00 Kč / hod.
Odvoz autem 11,00 Kč / km
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V NOVÉ SPORTOVNÍ HALE

8. září 2018
20 LETÉ VÝROČÍ
FBC LIPNÍK

Turnaj veteránů Lipník 35+
Mezi zápasy přátelská utkání přípravky, elevů,

mladších žáků, starších žáků dorostenců FBC Lipník
s týmy FBC Přerov a FBC Hranic

Zápas mužů FBC Lipník proti FBC Hranic

UNIE PRO LIPNÍK – KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

CO POTŘEBUJETE, SPOLEČNĚ DOKÁŽEME!

Unie pro Lipník je sdružením nezávislých kandidátů, 
které již po několik volebních období prokázalo, že umí 
plnit sliby dané občanům našeho města.

Naši zastupitelé významně přispěli k rozvoji Lipníku 
nad Bečvou a jeho místních částí, a to zejména v oblas-
ti dopravy, kultury, ochrany památek, školství, cestov-
ního ruchu a životního prostředí.

V našem novém volebním programu Vám předsta-
víme naše vize a cíle, naše další návrhy na zkvalitnění 
života v Lipníku nad Bečvou.

VOLEBNÍ PROGRAM NAJDETE VE SVÉ SCHRÁNCE
Dejte nám prosím svůj hlas, společně dokážeme nejen to, co chceme, ale 

také to, co potřebujete...

Co jsme již dokázali?
•	Městskou	sportovní	halu
•	 	Obnovu	hradebního	okruhu 

kolem historického jádra
•	 Nové	turistické	informační	centrum
•	 	Revitalizaci	ul.	Bratrská,	Losertova 

a Palackého
•	 Rekonstrukci	sběrného	dvora
•	Obnovu	zeleně	v	zámeckém	parku,	na	sídlišti	Zahradní	a	na	sídlišti	Dukla
•	 Rekonstrukci	ul.	Na	Kopečku,	Jezerská,	Husova,	M.	Alše…
•	 Rekonstrukci	zámeckého	nádvoří
•	 Pokračovat	v	rekonstrukcích	chodníků	ve	městě	a	v	místních	částech
•	 Rekonstrukce	dětských	hřišť	a	dalších	sportovišť
•	Obnovu	křižovatky	u	sokolovny

a	mnoho	dalšího….

1. Ing. Miloslav Přikryl, 61 let, starosta
2. Ing. Radko Černocký, 57 let, vedoucí plánované údržby
3. Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., 34 let, energetický auditor
4. Ing. Jaroslav Kulíšek, 35 let, vedoucí provozu kanalizací a ČOV
5. Mgr. Táňa Musilová, 52 let, učitelka
6. Bc. David Rychtar, 23 let, student politologie
7. Marek Šlosar, 49 let, vedoucí kanceláře pojišťovny
8. Mgr. Hana Zlámalová, 59 let, ředitelka ZUŠ
9. Ing. arch. Tomáš Konvičný, 37 let, architekt
10. Aleš Bezděk, 39 let, vedoucí prodejny
11. Mgr. Jarmila Musilová, 81 let, učitelka v důchodu
12. MUDr. Marta Lazarová, 66 let, zubní lékařka
13. Igor Šomský, 60 let, vedoucí stavebního úřadu
14. Ing. Markéta Chadim Masařová, 26 let, projektantka
15. Mgr. Robert Jurečka, 41 let, fyzioterapeut
16. Bc. Anna Kozáčková, 35 let, personalistka
17. Jakub Simon, 27 let, stavební technik
18. Ing. Michal Mainuš, 48 let, projektant
19. BcA. Antonín Cikánek, 65 let, fotograf
20. Kateřina Šúmská, 53 let, zdravotní sestra
21. Ladislav Kadaňka, 61 let, provozní

připojte se
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7 MEDAIlÍ z MISTROVSTVÍ SVĚTA 2018
PRO 1. KK lIPNÍK N. b.

V roce 2011 vstoupil Klub koloběhu Lipník n. B., lipenští dráč-
ci a draci 2010, z.s. do mezinárodních soutěží IKSA a vozí oceně-
ní a medaile z Mistrovství Evropy (liché roky) a Mistrovství svě-
ta (sudé roky). V Klubu jsou mistři světa, mistři Evropy i mistři 
ČR, o všech těchto výsledcích jsme vás průběžně informovali. 
Celoroční práci s mládeží lze dokumentovat na vítězstvích v kla-
sifikaci mládežnických klubů Evropy 10–15 let v roce 2011, 2012, 
2013, 2015, 2017 a 2018!. Úspěchy koloběhu z Lipníka n. B. po-
kračují na mezinárodní úrovni i nadále. V roce 2017 na Mistrov-
ství Evropy v Rakousku s 15 medailemi jsme dokonale zaskočili 
soupeře. V roce 2018 před mladým družstvem stála další výzva, 
do družstva se podařilo začlenit další závodníky.

Mistrovství světa IKSA se konalo 20. – 22. 7. 2018 v Holand-
ském v městečku Losser. Silně obsazeného Mistrovství světa se 
zúčastnil rekordní počet států a závodníků (přes 350 účastníků), 
na příklad z Anglie, Austrálie, Belgie, Francie, Finska, Číny, 
Ruska, Německa, Itálie, Ukrajiny, Slovenska, Estonska, Kanady, 
Česka a domácího Holandska. Domácí pořadatelé se na MS při-
pravili se vším všudy, závodní atmosféra skvělá, nevšední zájem 
diváků, tratě rovinaté, organizační zabezpečení v cílovém středis-
ku však nedostatečné. V mládežnických kategoriích rozhodčí vy-
táhli celkem nevídaná rozhodnutí a tak padaly protesty. Ambicióz-
ní domácí postrádali fair play, „mezinárodní jury“ byla čistě ho-
landská, veřejná digitální časomíra nebyla instalována a taškařice 
kolem závodu žaček byla pro českou výpravu zklamáním. Vedou-
cí naší výpravy Lenka Barrow svou jazykovou vybaveností řešila 
s hlavním rozhodčím a zástupci mezinárodní federace všechny pa-
tálie kolem závodů mládeže 10–15 let, ale pro „mezinárodní – ho-
landskou jury“ převážily ambice nad soudností a pravidly.

Světovou koloběžkovou špičku ovládají již několik sezón dva 
státy – Česko a Holandsko. Náš Klub je druhým nejúspěšnějším 
klubem mládeže do 15 let na letošním MS za domácím Stepteam 
Twente podle počtu medailí a získaných bodů do klubové klasifi-
kace IKSA. Celý náš doprovod potěšila individuální umístění ve 
sprintu, kriteriu, dlouhém závodě a výborný výkon ve štafetách.

Současně KK obhájil první místo v klasifikaci klubů mládeže 
Evropy 2018 v Evropském poháru, do kterého jsou započítány 
závody EC v Račicích Česká republika a MS v Losseru Holand-
sko a nadále vládne Evropě v kategoriích do 15 let. Mistrovský 
světový titul je výsledek, který potvrzuje pozici 1. KK Lipník 
n. B. v mezinárodní konkurenci a všichni současní závodníci bu-
dou v příštím roce i nadále v kategoriích do 15 let. Na velkém pó-
diu do 6. místa v jednotlivcích se umístili Tina Barrow, Timothy 
Barrow a Kateřina Hájková. Medailové umístění si vybojovali 
všichni nominovaní z 1. KK Lipník n. B. jak v jednotlivcích, tak 
jako členové velmi úspěšných štafet. Štafety kadetů i kadetek 
dlouhodobě sbírají medaile na všech mezinárodních i českých 
mistrovstvích od roku 2011.

Radost a spokojenost z výsledků a výkonů našich pupils a kadetů – zklamání z rozhodčích

SPRINT 400 m
1. místo – Adéla Zapletalová pupils 10–12 let
3. místo – Timothy Antonio Barrow kadet 13–15

KRITERIuM 10 km
3. místo – Timothy Antonio Barrow kadet 13–15

DlOuHÝ záVOD 5,6 km, 20 km
2. místo – Adéla Zapletalová pupils 10–12
3. místo – Kateřina Hájková kadetka 13–15

šTAfETY 20 min. + 1 kolo 
2. místo –  KK Lipník n. B. 1 youth men 10–15 let 

(Timothy Barrow, David Hřivna, Filip Hryzbil)
2. místo –  KK Lipník n. B. 2 youth women 10–15 let 

(Aďa Zapletalová,Tina Barrow, Katka Hájková)

Program 1. KK Lipník n.B. pokračuje 1. – 2. září závody Rollo li-
gy ČSK v Petrovicích u Moravského Krumlova a 22. – 23. září v Os-
travě. Pro vyznavače koloběžek hobby připomínáme, že součástí 
obou ligových kol jsou akce i pro neregistrovanou mládež i dospělé 
a Klub pomůže organizačně zvládnout tyto akce. Ve čtvrtek 27. zá-
ří jsme pořadatelem 9. ročníku K-Tour 2018 ve smíšených štafetách 
pro školy opět na motokárové aréně v Loučské ulici Lipník n. B. 

Současně KK obhájil první místo v klasifikaci klubů mládeže 
Evropy 2018 v Evropském poháru, do kterého jsou započítány zá-
vody EC v Račicích Česká republika a MS v Losseru Holandsko 
a nadále vládne Evropě. Mistrovský světový titul je výsledek, kte-
rý potvrzuje pozici 1. KK Lipník n. B. v mezinárodní konkurenci 
a všichni současní závodníci budou v příštím roce i nadále v kate-
goriích do 15 let. Na velkém pódiu do 6. místa v jednotlivcích se 
umístili Tina Barrow, Timothy Barrow a Kateřina Hájková. Me-
dailové umístění si vybojovali všichni nominovaní z 1. KK Lipník 
n.B. jak v jednotlivcích, tak jako členové velmi úspěšných štafet. 
Štafety kadetů i kadetek dlouhodobě sbírají medaile na všech me-
zinárodních i českých mistrovstvích od roku 2011.

text: zdeněk Gaďourek, foto: Lenka barrow



STRANA 24 SPORT

Fotbalový klub FK Spartak pokračuje 
v úspěšné tradici a před zahájením nové 
sezóny pořádá fotbalový turnaj pro mlad-
ší žáky. Letos se konal už jeho 5. ročník 
a sešlo se na něm 9 týmů z různých míst. 
Nejdále to k nám měli kluci ze Sokola 
Mnětice, kteří přicestovali vlakem z Par-
dubic. Z Moravskoslezského kraje k nám 
dorazily týmy z Rýmařova a z Budišova 
nad Budišovkou. Všichni se dostavili včas 

fOTbAlOVÝ TuRNAJ MlADšÍCH žáKů
O POHáR MĚSTA lIPNÍKu NAD bEčVOu

a tak turnaj mohl začít podle časového plá-
nu a měl hladký průběh.

Po přestávce na oběd už šlo do tuhého. 
Týmy byly podlé výsledků ze základní čás-
ti rozděleny do 2 finálových skupin a hrálo 
se o konečné pořadí. Hrací systém byl na-
staven se snahou, aby vítězem turnaje se 
stal skutečně ten nejlepší tým a do koneč-
ných výsledků se započítávaly všechny 
zápasy ve skupině. Přesto došlo v posled-

ním zápase turnaje mezi Přerovem a Budi-
šovem nad Budišovkou k nečekanému vy-
vrcholení. Po remíze 1:1 měly tyto týmy 
i další 3 kritéria shodná, takže na řadu mu-
sely přijít pokutové kopy, v nichž byli 
šťastnější Přerováci, a to až v 11. sérii ko-
pů. Na dalších místech se týmy seřadily 
v pořadí: 3. TJ Mořkov, 4. Sokol Jarcová, 
5. TJ Juřinka, 6. FK Spartak Lipník n. B., 
7. TJ Jiskra Rýmařov, 7. Sokol Mnětice, 
9. FK Nové Sady.

Z vítězství v turnaji se tak potřetí za se-
bou radovali kluci z 1. FC Viktorie Přerov 
a jen o něco málo menší radost si užívali 
borci z u nás málo známého klubu se sym-
patickým názvem TJ Spartak Budišov nad 
Budišovkou. O kvalitě týmu Budišova 
svědčí i fakt, že z jejich středu byli vyhlá-
šeni nejlepší hráč (Marek Sivák) a nejlep-
ší střelec (David Greško) turnaje. Nejlep-
ším brankářem turnaje se stal David Vo-
zák z Jarcové u Valašského Meziříčí. 

Slavnostní vyhlášení výsledků turnaje 
a předání cen proběhlo za účasti starosty 
města ing. Miloslava Přikryla a zástupce 
KFS Olomouc pana Josefa Zavadila. Fi-
nanční podpora města a krajského fotbalo-
vého svazu nám umožňuje, že náš turnaj je 
každoročně pořádán na vysoké úrovni.

Václav Navrátil
– Fk Spartak Lipník nad bečvou

Vítězný tým Přerova s putovním pohárem a zlatými medailemi, foto: archiv 1. FC Vikto-
rie Přerov

Závodní sezóna boulderingu, za podpory poskytnutím grantu 
města Lipník nad Bečvou, v letošním roce začala, a to hned pro-
střednictvím dvou velkých závodů, které měly rozhodnout o složení 
reprezentačních družstev jak mládeže, tak dospělých. První závod 
se uskutečnil 16. 2. 2018 v Jablonci nad Nisou. Celé dění se odehrá-
valo na místní stěně, kde už několik dní předem pracovalo trio sta-
věčů, kteří mají za úkol postavit závodní problémy tak, aby ověřily 
dovednost všech lezců, kteří přijdou závodit. Kvalifikační problémy 
vypadaly od pohledu lehce a lezitelně, ale všechny do jednoho pře-
kvapily svojí obtížností. Byl jsem z toho dost rozhozený a nelezlo 
se mi dobře, ale přesto jsem byl schopný vybojovat 3. místo v mlá-
deži. Také jsem se dostal z 8. místa do mužského finále, v kterém 
jsem se nezhoršil, ani nezlepšil a celkově jsem skončil na 8. místě.

Za pár týdnů na to se uskutečnil 2. závod ČP v pražském Boul-
der Baru. Zde jsem byl schopný opět vybojovat 3. místo v mlá-
deži a v mužích postoupit do finále ze 7. místa. Bohužel jsem ve 
finále udělal pár chyb a skončil jsem na 11. místě, což mi v cel-
kovém hodnocení ČP za první dva závody vyneslo 6. místo. Dob-
ré umístění, ale smolné, protože v mužské reprezentaci v boulde-
ringu je volných pouze 5 míst a obsazují se pěti nejlepšími podle 
celkového hodnocení za všechna nominační kola.

lEzECKá SEzóNA JAKubA SKOčDOPOlE

Další závod byl plánován v červnu a mělo jít o MČR v boulde-
ringu, ale kvůli neshodám pořadatelů (ČSL) a Českého horole-
zeckého svazu (ČHS) se závod neuskutečnil. Teď se jen čeká na 
to, jak se obě dvě strany mezi sebou dohodnou, protože ČHS vy-
povědělo smlouvu o pořádání ČP v boulderingu již zmíněnému 
ČSL, a proto je další termín Českého poháru v boulderingu v ne-
dohlednu. Přesto pravidelně trénuji a čekám na vyhlášení nové-
ho termínu. V lezení venku jsem překonal hranici 8A+.

Jakub Skočdopole, foto: agnes Vokatá

bK lIPNÍK NAD bEčVOu
NAbÍRá DĚTI DO PŘÍPRAVKY bASKETbAlu bĚHEM CElÉHO šKOlNÍHO ROKu 2018/2019.
Náplní tréninků jsou pohybové a míčové hry. Vítáni jsou žáci  1. – 3. tříd ZŠ a děti z MŠ.
KDY: KAžDOu STŘEDu V 16 – 17 h / KDE: V NOVÉ SPORTOVNÍ HAlE
Další informace můžete získat na webu BK: www.bklipniknb.cz

Těší se na vás trenéři Jiří Bednář a Hilda Vandrovcová
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Ve druhé polovině července 2018 se uskutečnilo v holand-
ském Losseru mistrovství světa v koloběhu. MS se zúčastnili zá-
vodníci ze 17 zemí světa. Jako tradičně, nejhojnější zastoupení 
mělo domácí Holandsko a Česká republika. Na základě dosaže-
ných výsledků si vybojovali nominaci i závodníci z Lipníka nad 
Bečvou, a to jak mládežnických, tak dospělých kategoriích.

Hlavní hvězdou mistrovství světa v koloběhu se stala junior-
ka Andrea Zbožková, která získala hned dva tituly mistryně svě-
ta, v kritériu a maratonu. Ve sprintu a štafetách se umístila vždy 
na třetím místě.

Dalším mistrem světa se stal teprve 16-ti letý Roman Matyáš. 
Zlatou medaili získal za sprint a jeho vítězný čas by znamenal 
velkou konkurenci i ve finále mužské kategorie. Další, tentokrát 
bronzovou medaili, získal i v kritériu.

Junior Lukáš Bílovský po sobotním pádu získal v maratonu 
na koloběžkách stříbrnou medaili, čímž podtrhl úspěšné vystou-
pení nominovaných lipenských juniorů, kteří navázali na úspě-

lIPENšTÍ JuNIOŘI zAzáŘIlI NA MS V HOlANDSKu
chy několikanásobné mistryně světa Ivany Dvořákové. Všichni 
jsou tak příslibem pro následující roky. 

Vystoupení mladých závodníků podtrhl famózním výkonem 
Alois Onderka, který si odváží tři mistrovské tituly a také dám-
ská štafeta (trio Andrea, Alča a Petra), která vybojovala v tvrdé 
konkurenci Holanďanek bronzovou medaili. 

V nabité konkurenci závodníků z Kanady, Austrálie, Ruska, 
Finska, Belgie, Rakouska, Německa, Itálie, Francie a evropských 
velmocí Holandska a České republiky se naši sportovci neztratili 
a opět výrazně promluvili do celkového hodnocení národů.

Atmosféru mistrovství světa výrazně doplnila perfektní orga-
nizace a zajištění jak závodů, tak zázemí pro závodníky a podbar-
vila skvělý zážitek z mistrovství světa 2018. Vystoupení koloběž-
kářů z Lipníka výrazně podpořilo město Lipník nad Bečvou, 
Klub Lipenští draci, sponzoři Autodoprava Němec, Doprava Za-
vadil. Děkujeme všem za podporu.

za Lipenské draky karel Dvořák

Poslední sobota před zahájením nové 
fotbalové sezóny je v kalendáři lipen-
ských fotbalistů každoročně rezervována 
pro Memoriál Tří nestorů – Stanislava 
Hudka, Alfréda Bursteina a Karla Knopa. 
Tato vzpomínková a zároveň prestižní ak-
ce se letos dožila úctyhodného jubilea. Za 
ta léta se její náplň různě s dobou měnila, 
vždy je však její součástí setkání pamět-
níků – hráčů a zasloužilých činovníků li-
penské kopané.

I letos se tato akce konala pod záštitou 
a s finanční podporou Dr. Vladimíra Burs-
teina, který je synem jednoho ze jmenova-
ných nestorů. Do její přípravy a organiza-
ce se znovu zapojili Pavel Hradil a Milan 
Molinari, kteří se již dávno řadí také mezi 
pamětníky. Přátelské posezení se starými 
kamarády na klubovně fotbalového klubu 
spojené s občerstvením a prohlížením už 
vybledlých a často zapomenutých fotek 
a vzpomínáním na společné fotbalové zá-
žitky je pro naše hosty vítaným pobave-
ním, které si za svoji dřívější práci vyko-
nanou pro lipnický fotbal jistě zaslouží.

Pro nás současné fotbalové funkcioná-
ře a hráče jsou jejich vzpomínky a názory 
velkým zdrojem ponaučení a inspirace do 
naší další činnosti. Sportovní část pěkné-

XXX. ROčNÍK MEMORIálu TŘÍ NESTORů

ho letního odpoledne tentokrát naplnily 
2 fotbalová zápasy. Staří páni z Lipníka se 
utkali se svými vrstevníky z Přerova a mu-
seli se sklonit před jejich stále vysokou vý-
konností. Poté si otestovalo naše áčko svo-
ji formu před prvním mistrákem v příprav-
ném utkání proti dorostencům SK Hranice 

a tam větší fotbalovou vyspělost předved-
li naopak domácí.

Všichni naši hosté se dobře bavili a lito-
vali, když vše skončilo. Při svém odchodu 
se už těšili, že se za rok sejdou znovu.
Václav Navrátil – Fk Spartak Lipník n. b.

Foto: karel Hodis

Společný snímek pamětníků na hrací ploše před hlavní tribunou – Lipník n. B. 28.7.2018
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HRAD HELFŠTÝN
Týn nad Bečvou, tel.: 581 797 093,

www.helfstyn.cz

potrvá do neděle 28. 10.
OTEVŘENÍ EXPOZIC NA HELFŠTÝNĚ
Otevření historické mincovny a expozice Archeolo-
gie na hradě Helfštýn. Vstup pouze s průvodcem.

potrvá do středy 31. 10.
VÝSTAVA KOVANÉ BYTOSTI
Výběrová prezentace toho nejlepšího z podsbír-
ky uměleckého kovářství hradu Helfštýn., v gale-
rii na II. nádvoří.

neděle 9. 9.
VSTUP DO HRADU PO CELÝ DEN ZDARMA
Ke Dnům evropského kulturního dědictví.

sobota 15. 9.
KOMENTOVANÉ NOČNÍ PROHLÍDKY
Nutná rezervace, nejpozději do 8. 9. na e-mail: 
helfstyn@volny.cz nebo na tel.: 581 797 093.

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU
Nám. T. G. Masaryka 89/11, tel.: 581 722 251,

www.mesto-lipnik.cz

potrvá do neděle 30. 9.
KOV VE MĚSTĚ XIV.
Umělecká díla kovářů otce Pavla a syna Pavla 
Tasovských v historickém centru města.

sobota 15. 9.
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Od 10 do 16 hod. otevřené památky, varhanní pre-
ludia v kostele sv. Františka Serafinského. V kaž-
dou celou hodinu v přízemí zvonice výklad k hodi-
novému stroji. Vyhlídkovou věž farního kostela zpří-
stupní Okrašlovací spolek Lípa od 10 do 16 hod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
nám. T. G. Masaryka 11, tel.: 581 772 157,

www.mek-lipniknb.cz

potrvá do neděle 30. 9.
PROHLÍDKY MĚSTA S PRŮVODCEM
Prohlídky městské památkové rezervace s průvod-
cem zdarma. Návštěva zvonice, synagogy, střešní 
zahrady a dalších památek. Začátek u TIC denně 
mimo pondělí v 10 a 14 hod.

středa 5. 9.
KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Zahájení kurzu trénování paměti pro veřejnost. Cílem 
je naučit účastníky techniky, díky kterým si lze lépe 
zapamatovat čísla, jména nebo posloupnost pojmů. 
Kurz se uskuteční v dopoledních i odpoledních termí-
nech. Pouze pro předem přihlášené účastníky.

pondělí 10. 9.
LITERÁRNÍ KLUB PRO SENIORY I
Společné čtení o zajímavých tématech v klubu 
Pohoda (snížené přízemí) Domu s pečovatelskou 
službou v sídlišti Zahradní od 9.30 hod. Téma: 
„Malé zázraky všedního života“.

úterý 11. 9.
HOST V KNIHOVNĚ VI
Zářijovým hostem v knihovně bude doc. Mgr. Jan 
Stejskal z Univerzity Palackého v Olomouci. His-

torická přednáška se koná v rámci projektu Re-
publika stoletá. Téma přednášky: „Českosloven-
sko 1918-1938-1948 v osudech jedné rodiny“. 
Výstavní sál Domeček od 17.30 hod.

středa 12. 9.
TETA MLUVKA NA CESTÁCH
Setkání rodičů a dětí do dvou let v příjemném a hra-
vém prostředí knihovny. S logopedkou Tetou Mluv-
kou z Hranic si prostřednictvím zábavných úkolů, 
rýmováním, vyprávěním nebo s využitím hraček 
a didaktických pomůcek ukážeme, jak lze hravou 
formou prohlubovat řečový rozvoj u nejmenších dě-
tí. Akce se koná v rámci projektu S knížkou do živo-
ta (Bookstart). Dětské oddělení od 10 hod.

sobota 15. 9.
NOČNÍ PROHLÍDKY
Noční komentované prohlídky při příležitosti EHD 
a oslav 100. výročí vzniku Československa s boha-
tým programem – historické scénky, válečné boje, 
dobové tance. Začátky prohlídek v zámeckém par-
ku ve 20, 21 a 22 hod., zakončení prohlídek na ná-
městí TGM ohňovou show. Vstup zdarma.

pátek 21. 9. 
BESEDA O EVROPSKÉ UNII
Mgr. Veronika Zapletalová z Masarykovy univerzi-
ty v Brně bude přednášet na téma: „Co nového 
v EU v roce 2018“? Beseda je určena primárně 
studentům SŠ, ale také zájemcům z řad široké ve-
řejnosti. Výstavní sál Domeček v 8 a v 9 hod. 

pondělí 24. 9.
LITERÁRNÍ KLUB PRO SENIORY II
Společné čtení o zajímavých tématech v klubu 
Pohoda (snížené přízemí) Domu s pečovatelskou 
službou v sídlišti Zahradní od 9.30 hod. Téma: 
„Než jsem tě poznala“.

PŘIPRAVUJEME:
pondělí 1. 10. – pátek 5. 10.
TÝDEN KNIHOVEN – MOTTO:
REGIONÁLNÍ HISTORIE
Celotýdenní akce na propagaci knih, čtení a kniho-
ven – pro děti i dospělé, reg. zdarma, čten. amnestie.

čtvrtek 4. 10. – středa 31. 10.
REPUBLIKA STOLETÁ
Výstava Republika stoletá zachycuje příběh první re-
publiky, který vykresluje atmosféru doby. Prostřed-
nictvím archiválií a obraz. materiálu Státního okresní-
ho archivu Přerov je představen život v Lipníku n. B. 
před první svět. válkou, vypuknutí války, válečné po-
měry ve městě s důrazem na nemocniční zařízení, 
která zde vznikla. Československá obec legionářská 
připravila obraz. mat. týkající se vzniku ČSR v říjnu 
1918. Výstavní sál Domeček pondělí – pátek 10.00–
12.00 a 15.00–17.00 hod. Sobota 15.00 hod. Verni-
sáž proběhne ve středu 3. 10. od 16 hod.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Komenského sady 1334, tel.: 580 582 909,

581 771 594, www.svclipnik.cz

pondělí 10. 9.
POZORUHODNÉ OSUDY
ANEB SEJDEME SE NA HŘBITOVĚ
Vycházka s výkladem o historii městského hřbito-
va a zajímavých osudech v podání kronikářky 
Jarmily Musilové. Sraz v 16.30 hod. u kaple Sv. 
Petra. Členové Akademie zdarma, ostatní 50 Kč.

pátek 28. 9.
ZÁJEZD: CESTA K SOUSEDŮM
Návštěva hradu Devín v Bratislavě a vyhlášené ra-
kouské čokoládovny v Kittsee. Cena 590 Kč. Více 
informací v kanceláři SVČ nebo na kunetkova@
svclipnik.cz.

KULTUrNÍ DůM ECHO
Novosady 1380, tel.: 581 771 594, 739 220 098,

www.echolipnik.cz.
Předprodej vstupenek v kan celáři SVČ, TIC

nebo na rezervace@echolipnik.cz.

čtvrtek 13. 9.
KINOKAVÁRNA: TÁTOVA VOLHA
V 18.30 hod. filmová komedie, drama. Režie: Jiří 
Vejdělek (2018). V hlavních rolích: Eliška Balze-
rová, Tatiana Vilhelmová, Vilma Cibulková, Eva 
Holubová, Hana Maciuchová, Emília Vášáryová, 
Martin Myšička, Boleslav Polívka, Jana Plodko-
vá, Václav Neužil ml., Dominika Frydrychová, 
Ivana Uhlířová, Milan Aulický. Členové Akademie 
zdarma, ostatní 50 Kč.

středa 19. 9.
DIVADLO: DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ 
V 19 hod. divadelní komedie. V hlavních rolích: Iva 
Hüttnerová, Michaela Dolinová a David Suchařípa. 
Vstupné v předprodeji 280, na místě 330 Kč.

GALErIE KONÍrNA
Bratrská 358, tel.: 602 540 685, 720 513 332. 

Otevřeno st–pá 13.00–16.00, so–ne 11.00–16.00
 www.svclipnik.cz. Vstup zdarma.

potrvá do neděle 16. 9.
Výstava: IGOR KITZBERGER – OHLÉDNUTÍ
Retrospektivní výstava ze soukromých sbírek a vlast-
ního archívu autora. 
Otevřeno úterý – pátek 11.30 –16.00 hod., sobo-
ta – neděle 10.00–17.00 hod.

PŘIPRAVUJEME:

čtvrtek 11. 10.
VERNISÁŽ: OHEŇ V DOMÁCNOSTI
V 16 hod. zahájení výstavy věnované 110 letům od 
založení sirkárny Lipníku n. B. Hudební doprovod 
Petr Vyňuchal. Ve spolupráci s Muzeum Komenské-
ho v Přerově p. o., městem Lipník n. B. a soukromým 
sběratelem Mgr. Michalem Urbáškem. Otevřeno od 
12. 10., středa – pátek 13.00–16.00 hod., sobota – ne-
děle 11.00–16.00 hod. Potrvá do 6. 1. 2019.

OKrAŠLOVACÍ SPOLEK LÍPA
Křížkovského 67, tel.: 775 207 139,

www.spoleklipa.mitranet.cz

potrvá do soboty 30. 9.
OTEVŘENÍ MEDITAČNÍ ZAHRADY
Otevřeno denně od 8 do 19 hod.

OSTATNÍ
sobota 1. 9.
AUTHOR ŠELA MARATHON
19. ročník největšího závodu horských kol na Mora-
vě. Cíl závodu louka pod hradem (náhradní místo cí-
le po dobu rekonstrukčních stav. prací na Helfštýně).
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