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Sportovní hala je dokončena

V těchto dnech končí finální část stavby sportovní haly. Pro širokou veřejnost otevře své dveře na začátku září. Více podrobností
naleznete na str. 2.
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Sportovní hala je dokončena

V těchto dnech byla dokončena výstavba sportovní haly v našem městě, kterou jsme postupně připravovali od roku 2006, kdy
po analýze stávajících tělocvičen došlo k rozhodnutí zastupitelstva města o potřebě vybudování městské sportovní haly. Zpracovali jsme všechny stupně projektových dokumentací a v roce 2015 ALFAPROJEKT Olomouc předložil dokumentaci pro realizaci
stavby, která byla zahájena v březnu 2017 stavební společností Navrátil s.r.o. Prostějov a v červnu 2018 byla předána městu. Správcem a provozovatelem jsou Technické služby města. Vlastní provoz bude zahájen 1. srpna letošního roku a začátkem měsíce září se
uskuteční „Den otevřených dveří“ pro veřejnost. Hala leží na ploše 2500 m2 a je koncipována především pro míčové hry. Tělocvičný sál má plochu 45 m x 24 m, výšku 7,1 m a horolezeckou stěnu 350 m2. Sportovní hala bude sloužit pro basketbal, florbal, volejbal, nohejbal, badminton, halový fotbal a tenis. Hala je vybavena moderním ozvučením a dvěma výsledkovými tabulemi, na tribunu se vejde 200 diváků. Zázemí sportovní haly tvoří 4 šatny pro sportovce (každá pro 22 osob) se sprchami, šatna pro trenéry a rozhodčí, moderní posilovna, 4 klubovny, sociální zařízení pro veřejnost a prostor bufetu pro 40 osob. Před halou je parkoviště pro
50 osobních aut s přístupem z ulice B. Němcové a o prázdninách bude k hale vybudován asfaltový chodník z ulice Na Zelince.
Sportovní zařízení bude sloužit městským i krajským školám, sportovním klubům a sportující veřejnosti. Informace o provozu
budou na www stránkách Technických služeb.
Miloslav Přikryl

Úprava křižovatky u sokolovny

V uplynulých třech měsících byla realizována úprava dopravního prostoru u sokolovny s cílem propojení ulic Bratrská a Osecká,
které bylo v letech 1974–1975 zrušeno. Toto veřejné prostranství
nebylo vhodně dopravně organizováno, a zejména nebyly řešeny
bezpečné a bezbariérové trasy pro pěší. Vybudováním obchvatu
města a dálnice se výrazně snížila intenzita dopravy, čímž bylo
umožněno opětovné propojení ulic. Realizované propojení novou
místní komunikací má šířku jízdního pásu 4,0 m a jízdní pásy jsou
od sebe odděleny ochrannými ostrůvky o šířce 3 m a pojížděným
pásem ze žulových kostek. Tyto ostrůvky slouží ke správnému nasměrování jízdních pruhů v křižovatce Na Horecku, a ta bude upravena ve II. etapě realizované v srpnu až září 2018. V rámci úpravy
této předimenzované křižovatky dojde k odstranění odbočné větve
a vybudování dvou nových přechodů pro chodce na ul. Osecká
a Na Horecku s osvětlením podle platných norem.
Celou rekonstrukcí tohoto prostoru dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců, snížení emisí a hluku.
Miloslav Přikryl, starosta

DO PRÁCE NA KOLE 2018

Zaměstnanci města Lipník nad Bečvou
a Střediska volného času Lipník nad Bečvou, p. o. letos v květnu opět jezdili „Do práce na kole“ v rámci stejnojmenné celostátní akce, kterou pořádá spolek Auto*Mat. Jejím cílem je motivovat co nejvíce lidí, aby
jako dopravní prostředek do zaměstnání
používali jízdní kolo či jakoukoli bezmotorovou formu dopravy, včetně běhu a chůze.
Tématem letošního ročníku bylo „Zachraň
město“, tedy upozornění na to, že právě
více cyklistů může ulevit ulicím od přetížené automobilové dopravy. Protáhnout se,
pobavit se nebo i soupeřit s kolegy a současně něco udělat pro životní prostředí chtě-

lo celkem v celé ČR 16 437 zaměstnanců
z 1838 firem, což je o 27 % více než vloni.
Přitom šetrně překonali 3 545 322,7 km
a ušetřili 457 tun CO2.
Ani v Lipníku n. B. jsme nechtěli zůstat pozadu s ochranou životního prostředí
a tak jsme vytvořili 2 pětičlenná cyklodružstva a 1 tříčlenné. Nám cyklistům počasí v květnu přálo a tak jsme najezdili
cestou do práce i z práce celkem 3380 km,
což je o 962 km více než vloni. Aktivita
všech účastníků soutěže byla oceněna po
jejím skončení i vedením města Lipník nad
Bečvou, kdy místostarostka města Dana
Navrátilová a tajemnice Městského úřadu

Lipník nad Bečvou, Ing. Jitka Suchánková, předali všem aktérům soutěže
účastnické diplomy a drobné upomínkové
dárky.
A protože smyslem výzvy není ujet jen
nejvyšší počet kilometrů, ale vůbec se na
kole vydat do provozu a také u tohoto způsobu dopravy co nejdéle zůstat, tak i nadále jezdíme do práce na kole s dobrým pocitem, že něco děláme pro své zdraví a pro
naše životní prostředí.
https://www.dopracenakole.cz/
Kateřina Beránková
vedoucí Kanceláře tajemníka
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Prázdninové opravy a rekonstrukce

I v letních měsících budou pokračovat opravy a rekonstrukce majetku města Lipník nad Bečvou. V měsících červenec a srpen budou
vybaveny novým nábytkem 4 třídy městského gymnázia, v ZŠ Loučka proběhne další náročná rekonstrukce sociálního zařízení a ve
dvoře ZŠ a MŠ Hranická bude vybudováno nové moderní venkovní sportoviště. Jeho součástí bude tartanový ovál a sprinterská rovinka pro běžecké disciplíny, sektor pro skok do dálky a vrh koulí a nové venkovní hřiště s umělým povrchem o rozměrech 35x17m. Technické služby města provedou do podzimu letošního roku komplexní rekonstrukci veřejného osvětlení v Nových Dvorech a v Podhoří,
kde navíc budova osadního výboru dostane novou fasádu. V městě Lipníku nad Bečvou bude v měsíci srpnu dokončena náročná rekonstrukce objektu č. p. 13, kde vznikají úplně nové prostory Turistického informačního centra, provozovaného Městskou knihovnou.
V létě budou pokračovat postupné opravy chodníků, do konce měsíce srpna bude opraven chodník v ul. Novosady od Metalplastu po nově zrekonstruovaný objekt Policie ČR, chodník v místní části Loučka od hřbitova do severní části a do konce měsíce září
hlavní přístupový chodník na sídlišti Dukla. Velkou opravou projde přístup na hřbitov a nedávno proběhla rekonstrukce ul. M. Alše.
Na podzim je připravena po rekonstrukci plynu celá ul. Blahoslavova.
Miloslav Přikryl, starosta

městskÁ Policie
• Rušení nočního klidu řešila hlídka v bytě nájemního domu
v pondělí 7. 5. po půlnoci. Majitel bytu byl vyzván k vypnutí
hudby. Protože se jednalo o jeho první provinění, byl přestupek
vyřešen napomenutím.
• Ve středu 9. 5. řešila hlídka MP podnapilou ženu, která spala
na lavičce nedaleko centra města. Strážníkům se jí ani po opakovaných pokusech nepodařilo probudit. Přivolaný lékař konstatoval akutní otravu alkoholem a žena musela být převezena na specializované pracoviště Fakultní nemocnice v Olomouci.
• Podezření z krádeže chmelu oznámil řidič projíždějící kolem
místní chmelnice v sobotu dopoledne. Spatřil zde dodávku a několik cizokrajně vyhlížejících osob. Strážníci na místě zjistili, že
se jedná o brigádníky, kteří zde vypomáhají při zavádění chmelových rostlin a k žádnému protiprávnímu jednání nedochází.
• K silně podnapilému, na zemi ležícímu muži, přivolala strážníky v sobotu v poledne prodavačka před místní market. 59letému
muži bylo v dechu naměřeno 2,2 promile.
• V neděli 20. 5. byla v chatové oblasti zjištěna černá skládka
u kontejnerových stání. Díky monitorování prostoru pomocí fotopasti byli zjištěni pachatelé-zaměstnanci místní stavební firmy,
kteří sem vyváželi stavební odpad. Po kontaktování jednatele
společnosti bylo nařízeno odklizení skládky. Přestupek byl poté
vyřešen v blokovém řízení.
• Několik podezřelých osob kontrolovali strážníci v úterý 22. 5.
odpoledne v centru města. Dle svědků nabízeli vtíravým způsobem parfémy. Při jejich prohlídce bylo nalezeno několik lahviček
parfémů známých značek. Pro podezření z distribuce padělků byl
případ předán pracovníkům Celní správy k ověření jejich pravosti.
• Ve čtvrtek odpoledne zjistili strážníci díky kamerovému systému vozidlo projíždějící zákazem vjezdu. Řidič byl na místě
ihned ztotožněn. Při kontrole dokladů a vozidla bylo zjištěno, že
auto nemá platnou STK a řidič od něj nemá doklady. Věcí se bude zabývat příslušný správní orgán.
• K potyčce v bytě panelového domu byli strážníci přivoláni
v pátek v noci. Bylo zjištěno, že zde přebývá několik sociálně
slabších osob, které se pod vlivem alkoholu dostaly do sporu o přízeň spolubydlící ženy. Ke zranění nedošlo, osoby, které zde neměly trvalé bydliště, byly vykázány.
• S prosbou o pomoc se na strážníky obrátila 72letá žena v sobotu 26. 5. Uvedla, že její 45 letý syn přišel ve čtvrtek na návštěvu a odmítá odejít. V podnapilosti se k ní i k otci chová hrubě.
Strážníci syna z bytu vykázali.
• Necelé tři dny vydržela nová výmalba podloubí na náměstí
T. G. Masaryka u tržních stolů. Ve středu během kontrolní činnosti zjistili strážníci znečištění jednoho ze sloupu. Díky záznamu kamerového systému se podařilo usvědčit nezletilého pachatele, který se k činu doznal – utřel si o zeď ruce špinavé od jahodové šťávy.
• V pátek 1. 6. odpoledne byli strážníci přivoláni k muži na ulici
Svat. Čecha. Ten ležel bezvládně na lavičce. Strážníkům po probuzení tvrdil, že se mu z horka udělalo nevolno. Dechová zkouška
ovšem prokázala, že příčinou jeho slabosti nebylo slunce, ale alkohol, kterého mu bylo v dechu naměřeno bezmála 1,5 promile.

• O pomoc požádal strážníky muž v neděli dopoledne. Jeho
družka, se kterou mají dlouhodobé vztahové problémy, mu dělá
naschvály, odmítá mu přes nařízení soudu dávat děti a fyzicky ho
napadá. Po zklidnění na místě byla informována sociální pracovnice, která s rodinou pracuje.
• V pondělí 4. 6. odpoledne byla zjištěna černá skládka u kontejnerového hnízda v chatové oblasti. Strážníci dohledali původce. Ten se k činu doznal. Poté, co skládku odklidil, byl jeho přestupek strážníky na místě vyřešen.
• O spolupráci při transportu zraněného muže požádal strážníky operátor letecké záchranné služby v úterý ráno. Muže, který
se zranil při lesních pracích, museli k vrtulníku přenést z porostu hasiči HZS Lipník. Poté byl transportován na specializované
pracoviště Fakultní nemocnice v Olomouci.
• Ve čtvrtek 7.6. po půlnoci došlo k poruše vodovodní přípojky
v jednom z bytů panelového domu. Voda protékala do dalšího bytu. Jeho nájemnice požádala strážníky o pomoc s kontaktováním
majitele bytu, který nereagoval na zvonění. Strážníkům se díky
místní znalosti podařilo dohledat příbuzné, kteří vodu zastavili.
• Na muže, který delší dobu leží pod stromem na ulici Komenského sady, byla hlídka upozorněna v neděli po poledni. Po probuzení 38letý muž strážníkům uvedl, že se vrací z oslavy a bál se
přijít domů v podnapilém stavu.
• O pomoc s hledáním ztraceného 6letého syna požádala žena
v pondělí 11.6. dopoledne. Po krátkém pátrání byl chlapec strážníky nalezen na ulici a v pořádku předán šťastné matce.
• V úterý 12.6. strážníky informovala pracovnice cestovní kanceláře, že k ní přišla paní vyššího věku, která působí zmateně.
Strážníci na místě zjistili, že žena trpí duševní poruchou a zná jen
své jméno. Nevěděla, kde a s kým bydlí. Díky místní znalosti byl
dohledán rodinný příslušník, který o ni pečuje.
• Rodinné neshody řešili strážníci s policisty PČR v bytě nájemního domu v pátek večer. Mezi manželi došlo k potyčce, které předcházelo vzájemné obviňování z nevěry. Ke zranění nedošlo, škoda byla způsobena jen na zařízení bytu.
• K napadení chlapce volně pobíhajícím psem došlo v sobotu večer. Pes se majiteli kvůli špatně zapnutému obojku vysmekl při venčení. Chlapec utrpěl zranění. Případem se zabývají policisté PČR,
kterým byl případ předán. Po prozkoumání míry zavinění může majiteli hrozit trestní stíhání za ublížení na zdraví z nedbalosti.

Město Lipník nad Bečvou

Starosta města Lipník nad Bečvou
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice:

• Strážník Městské policie Lipník nad Bečvou
Podrobné podmínky výběrového řízení a bližší informace
naleznete na: www.mesto-lipnik.cz
• úřední deska Městského úřadu Lipník nad Bečvou
Uzávěrka přihlášek: 30. července 2018
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Změny ve vydávání občanských průkazů
od 1. července 2018
• v
 šechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání
správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem),
• občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic)
– zadání není povinné,
• aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené
autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele,
• dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna dokladů),
• občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti
1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb,
• lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách,
a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů,
• občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní
úřady obcí s rozšířenou působností (v hl. m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo vnitra,
• občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat
své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu,
• převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra – adresa: Na Pankráci 72,
Praha 4 (metro C – stanice „Pražského povstání“).
Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin
POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22)
nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze – pouze u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů
POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22)
nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze – u obecního úř. obce s rozšířenou působností v místě
podání žádosti nebo – u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 30 dnů
POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22)
            (nelze žádat u Ministerstva vnitra)
PŘEVZÍT lze – u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo
        – u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který
si občan uvede do žádosti za správní poplatek 100 Kč
           (nelze přebírat u Ministerstva vnitra)

Správní poplatky za vydání občanského průkazu
pro občana mladšího 15 let
– ve lhůtě do 30 dnů – 50 Kč,
– ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
– ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč.
Správní poplatky za vydání občanského průkazu
pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě
– ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
– ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč.
KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:
Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek
při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský
průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“), vybírá
se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

STRANA 5

Změny ve vydávání cestovních pasů
od 1. července 2018

STRANA 6KULTURA

V Lipníku vystavují svá díla významní kováři
Na Kitzbergera do Konírny, na Tasovské pod širé nebe

Jsou vlastně tři. Výstavy jsou dvě.
A  zdobí celé město. První je kovanou
galerií pod širým nebem a je dílem otce
Pavla a syna Pavla Tasovských. Druhá
se koná v galerii Konírna a jejím autorem je Igor Kitzberger.
Letošní Kov ve městě
pochází z dílny
Pavlů Tasovských
Umělecká díla kovářů otce a syna Tasovských zdobí po celé léto vybraná místa v Lipníku nad Bečvou. Výstava Kov ve
městě se koná už počtrnácté, vernisáž se
konala v pátek 8. června na náměstí T. G.
Masaryka.
Po slavnostním zahájení a komentované prohlídce si přítomní vyslechli pozoruhodný koncert na terase Konírny v podání švýcarsko-české kapeBěhem léta zdobí Konírnu díla
ly Songs from Utopia. Koncert Rebekky Zarkavy (zpěv a kytara)
Igora Kitzbergera
a Jury Doležala (bicí a perkuse) završila společná performance
Bez jednoho přesně dvě stě třicet děl vystavuje v Konírně mistr
pro zpěv, kytaru, bicí, buchar, kovadlinu a dvě kladiva. Kovářské- černého řemesla a významný akademický sochař Igor Kitzberger.
ho náčiní, použitého tentokrát jako rytmických nástrojů, se ujal Retrospektivní výstava ze soukromých sbírek a vlastního archívu
samotný mistr Pavel Tasovský, jenž ve svém volném čase mimo nese název Ohlédnutí. Vernisáž se uskutečnila v pátek 15. června.
jiné rád bubnuje.
Hosté se mohli setkat nejen s mistrem, ale v doprovodném
programu si užili i Pianothéku Richarda Pogody. Na samotné verA jaká díla si návštěvníci města mohou prohlédnout?
nisáži zazpívala herečka Ivana Plíhalová a její syn Matěj v dopro„Vystavujeme každý desítku svých prací, kromě toho před vodu kytary.
vstupem do radnice i 12 znamení zvěrokruhu v kruhu o průměru
Výstava potrvá až do neděle 16. září. Otevřeno je od úterý do
20 metrů,“ řekl Pavel Tasovský, který nepředstavuje svá díla v Lip- pátku vždy od 11.30 do 16 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 17
níku poprvé. „Několikrát jsem měl možnost při této kolektivní ak- hodin. Exponáty pocházejí převážně od soukromých sběratelů,
ci vystavovat. V roce 2009 jsme byli osloveni společně s dnes již výstava je koncipována jako neprodejní.
SVČ
zesnulým akademickým sochařem Pavlem Krbálkem k přípravě
společné výstavy,“ říká Pavel Tasovský. „S Pavlem Krbálkem
jsme se stali velkými přáteli při realizaci sochy Pocta Prométheovi, vztyčené před hradbami hradu Helfštýn. Kov ve městě IX. byl
naší další společnou prací,“ vzpomíná.
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Výtěžek z dobročinného koncertu
podpoří lipenské seniory
Na koncertě Pod křídly andělů si zazpívaly zpěvačky Radka
Fišarová, Jana Šelle, zahrála Arrhythmia a předvedl se i zpěvák
Martin Šafařík. Dobročinný koncert uspořádala ve spolupráci
se SVČ majitelka Andělských pralinek Martina Brandová.
Kromě peněz, vybraných za vstupenky, se k celkové částce přičte i suma z dražby obrazu Archimédés – Nedotýkej se mých kruhů,
jehož autorem je významný lipenský rodák, herec a výtvarník Jan
Kanyza. „Do sbírky přispěl také majitel lipenské Vinotéky u Františka výtěžkem z prodaného vína a něco jsme utržili i za specialitu
tohoto večera – zlaté makronky,“ doplnila Martina Brandová, která
se svými kolegyněmi připravila pro hosty gurmánské menu.
Výtěžek z koncertu i dražby poputuje do Domova s pečovatelskou službou v Lipníku, který zajišťuje pomoc a podporu osobám
za účelem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení
kvůli nepříznivé situaci. Část peněz podpoří i kulturní vyžití seniorů ve městě.
SVČ

Pod křídly andělů
Nádvoří lipenského zámku plné přátel,
známých mladého, středního i seniorského
věku. Bezděky se člověku vyjeví sváteční
rodinná setkání dětí, strýců a tet u staříčků,
jak se dříve říkávalo prarodičům. Chvíle pohody, povídání, trochu společného zpívání
a rozloučení. To vše pod letní oblohou tak,
jak tomu bylo v podvečeru a večeru osmnáctého června Pod křídly andělů. A nelze
nedodat i pod přízní všech dobrých patronů
pečujících o tuto harmonii mezi lidmi a přírodou. Téměř čtyřhodinový koncert spoutal
nádhernými melodiemi společenství všech,
kteří přijali květnové oznámení i pozvání
SVČ a Martiny Brandové z čokoládovny
Andělské pralinky na dobročinný koncert
pro seniory z Domova s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou. Zpěvačky Radka Fišarová a Jana Šelle spolu s hudebníky
vyvolávaly všechno pěkné, co v přítomných
jakoby čekalo na vyzvání a ve společném
víru kroužilo tou letní krajinou zámeckého
nádvoří lemovaného dechem starobylého
buku, travin a keřů i výdechem paměti historických zdí zámeckých stavení.
„Babička by měla radost“, šeptla maminka Martiny, která vděčně sdílela atmosféru celého večera, kterou vytvořili návštěv-

níci spolu s účinkujícími a všichni lidé zapojení do děje svou pozorností i vlídností
při obsluze u stánků či v kavárně. „Babička“ je často bytost milá, až pohádková,
spojená s dobrem. Babička Maňka od kolébky vymýšlela pro Martinku a své okolí
„veledíla“ ručních prací. Šatičky, svetříčky, kabátky, ale také perníkové chaloupky,
sáňky, dorty. A stejně tak Martinka. Nejdříve batikovala, vytvářela z hedvábí, z různých materiálů, malovala na skle a zakot-

vila u babiččiných receptů a formiček a jako ona – vymýšlí a tvoří nové dobroty.
Nejen pro radost svou, o čemž vydává svědectví i tento koncertní podnik. Paní Martině Brandové, jejímu výbornému cukrářskému týmu, všem ze Střediska volného
času pod vedením paní Jany Kašpárkové,
v neposlední řadě Městu a panu starostovi
patří poděkování za tento večer, za podporu všeho, co je dobro a působí radost.
luh
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JAKÉ BUDOU SVATOJAKUBSKÉ HODY 2018
Michal Prokop, Lake Malawi, November 2nd, Marien, Happy to Meet, Cimrmanovo Torzo
Pořádný bigbít, folk, keltskou hudbu i indie-pop pro mladou generaci nabízí letošní program Svatojakubských hodů, které se v Lipníku nad Bečvou konají od pátku 20. do neděle 22. 7. Hlavní hvězdou nedělního odpoledne bude nepochybně Michal Prokop s kapelou Framus Five, těšit se mohou i fanoušci hranických November 2nd, folkové kapely Marien či keltských
Happy To Meet. Zejména mladá generace si užije Lake Malawi a na pódiu se objeví i Cimrmanovo Torzo. Pořadatelé zařadili do programu také divadlo pro děti a jazzovo-šansonovou pohodu s Richardem Pogodou v Echu. A bude toho ještě víc.
V pátek na divadlo s dětmi
a promítání Hastrmana do letního kina
Povídání o tom, jak pejsek a kočička myli podlahu, jak pekli
dort či jak si pejsek roztrhl kalhoty a kočička mu je zašila dešťovkou, si čítávali už prarodiče dnešních dětí. V kulturním domě
Echo uvede pohádku v pátek v 17 hodin divadelní společnost
SemTamFór. Příběh Pejska a kočičky převypráví netradičním
způsobem tři klauni s loutkami i bez loutek a vždy za přispění
dětského diváka.
Večer po setmění (cca po 21. hodině) začne v letním kině U čápa (na terase KD Echo) promítání české filmové novinky režiséra
Ondřeje Havelky Hastrman. Připravte se na romantický a záro-

veň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus (Karel Dobrý), jehož láska k venkovské dívce Katynce (Simona Zmrzlá) naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se svým
sluhou (Jiří Lábus) z cest po světě, aby obnovil rybníky na svém
panství. Jakožto moderní a osvícený člověk se životu místních vymyká. Středem jeho zájmu se stane nespoutaná a výjimečná rychtářova (David Novotný) dcera Katynka, revoltující proti autoritám
vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů. Inteligentní
a krásnou dívkou jsou okouzleni všichni, i učitel Voves (Jiří Maryško) a farář Fidelius (Jan Kolařík). Čím více se Katynka hastrmanovi přibližuje, tím více v něm rostou pochybnosti, zda jako
člověk ve zvířeti a zvíře v člověku tentokrát obstojí.
V sobotu na Pogodu, Cimrmanovo Torzo,
Happy To Meet a November 2nd
Sobotní hodové dopoledne vyplní od 10 hodin šansony, kuplety
a popěvky pianista a zpěvák Richard Pogoda spolu se saxofonistou Miroslavem Švihálkem. Zazní
skladby Ježka, Voskovce a Wericha, Suchého se Šlitrem a také někdejší olomoucké autorské dvojice Dostál-Pogoda. Pokud máte rádi šlágry z českých filmů 30. a 40.
let nebo americké evergreeny s českými texty Josefa Kainara, budete
na terase KD Echo vítanými hosty.

V 18 hodin začne první koncert na náměstí. Struny kytar spolu
s příčnou flétnou sladí Miroslav Válek s hudebními kolegy z lipenské legendární blues-rockové kapely Cimrmanovo Torzo, která
v roce 2006 získala ocenění města Lipníka nad Bečvou k 40. výročí existence a za nesmazatelnou pozitivní stopu v kulturním životě města. Kapela se zaměřuje zejména na repertoár skupiny Jethro Tull.

Šumperské kapele Happy To Meet to vloni v Lipníku moc
nevyšlo. Náhlé krupobití bylo důsledkem předčasného ukončení
jejich plánovaného koncertu a milovníci keltské muziky tak museli stejně jako členové kapely odjet s nepořízenou. Snad nám letos nebe bude přát a tato koncertní kapela známá tím, že dokáže
strhnout k tanci takřka každé publikum, zazpívá a zahraje také
v našem městě. Happy To Meet zpívají česky i anglicky a výčet
festivalů, na kterých vystupovali nebo pravidelně hrají je nekonečný, vystupují také v zahraničí, v Polsku, Holandsku a na Slovensku. Koncert začne v 19 hodin.
Večerní program vygraduje ve 20.30 hodin s kapelou
November 2nd. Ta vznikla
koncem 90. let v Hranicích
a za sebou má úspěšné koncerty po Evropě a USA. Předskakovala takovým hvězdám,
jako jsou Alanis Morissette,
Suzanne Vega, Spin Doctors,
Bryan Adams nebo David Gahan. Skvěle se uvedla už svým debutem Midnight Desert, za který byli nominováni na cenu APH
Anděl v kategorii „Objev roku“ a zvítězili v Anketě Žebřík časopisu Report. Druhé album Little Miss Behavin‘ & the Troublemakers si vysloužilo nominace v rámci výročních cen televizní
stanice Óčko v kategoriích „Nejlepší domácí zpěvačka“ a „Nejlepší domácí pop“. Kromě zpěvačky a kytaristky Saši Langošové v November 2nd hrají zkušení muzikanti – legendární baskytarista Vladimír Guma Kulhánek a kytarista Roman Helcl (Anna
K.). Na bicí se střídají excelentní hráči Doug Yowell (Suzanne
Vega, Sean Lennon...), Martin Vajgl (Wanastovi Vjecy, Čechomor...) a Dano Šoltis (IMT Smile, Lenka Dusilová...).

KULTURA

STRANA 9

V neděli na Lake Malawi, Marien
a Michala Prokopa s Framus Five
Nedělní koncerty na náměstí odstartují ve 13.30 hodin pěkně svižně mladí muzikanti z Lake Malawi. Tato česká, anglicky zpívající, indie-popová kapela je původem z Třince. V září
2013 ji po rozpadu Charlie Straight založil Albert Černý. První EP We Are Making Love Again vydali Lake Malawi v roce

let, vytvořil několik novocirkusových představení a bezpočet kabaretních, ohnivých nebo světelných vystoupení.

2015, o dva roky později vyšlo debutové album Surrounded by
Light. Skupina nyní hraje ve složení Albert Černý (zpěv, kytara, klávesy), Jeroným Šubrt (baskytara, klávesy) a Antonín
Hrabal (bicí).
V 15 hodin nastoupí na pódium hudební skupina Marien
z Pardubic, která patří k nejvýraznějším z nastupující generace
v žánru folkové, country a trampské hudby. Věnují se akustické kytarové muzice a vícehlasému zpívaní, hrají melodické písně převážně z dílny Víti Troníčka. Přes progresivnější vítr

Kulturní program vrcholí v 17 hodin
koncertem Michala Prokopa
s kapelou Framus Five
Pro mnohé kritiky a fanoušky je
Michal Prokop nepřekonatelný zpěvák, který svou plodnou hudební
kariéru, jež bývá spojována s kapelou Framus Five a hudebními žánry
blues, rock a soul, zahájil už v době
vysokoškolských studií v 60. letech.
Hudební osobnost s širokým záběrem činností – skladatel, kytarista,
moderátor, bývalý politik, je nositelem významných ocenění. V roce
2007 byl uveden do beatové síně
slávy v kategorii osobnost. Skupina
Framus Five se řadí mezi jednu z nejvýznamnějších skupin české rockové historie. Svou činnost přechodně ukončila v roce
1990. V roce 2000 Framus Five naplno obnovil svou koncertní
činnost v sestavě: Michal Prokop, Luboš Andršt, Jan Hrubý, Jan
Kolář, Zdeněk Tichota, Pavel Razím, Jiří Šíma a Roman Kubát,
kterého nedávno nahradil Roman Němec. Těšte se na hity Kolej
Yesterday, Nic ve zlým, Bitva o Karlův most či Blues o spolykaných slovech. Koncert Michala Prokopa a Framus Five hodový
program završí.

V neděli na mši a k Svátostnému požehnání
Sváteční nedělní ráno začne v 9.30 hodin hodovou mší ve
farním kostele sv. Jakuba. V tomtéž kostele dojde v 15 hodin
v plachtách skupina staví spíše na tradičních hodnotách FCT k Svátostnému požehnání.
hudby a tím zůstává přitažlivá i pro starší generace posluchačů.
Marien jsou trojnásobní držitelé Porty a řady dalších ocenění,
Výstavy, prohlídky věže i zvonice,
stáli u zrodu hnutí Folk žije!, vystupují na předních festivalech
eurohraní
i vlastních koncertech po celé republice a pro svůj tradiční
Kulturní program hodových oslav připravuje Středisko volnésound jsou také vyhledávanou doprovodnou kapelou. Spolu- ho času ve spolupráci s městem Lipník a s finanční podporou Olopracují například s Pavlem Žalmanem Lohonkou a Spirituál mouckého kraje.
kvintetem, doprovázeli Wabi Daňka, Honzu Nedvěda, Roberta
Během hodů budou zpřístupněny také některé jindy uzavřené
Křesťana, Romana Horkého a další legendy české folkové scé- památky – od 10.30 do 18 hodin věž kostela a od 14 do 17 hodin
ny. Od roku 2013 zpívá s kapelou i Zuzana Mimrová, talento- zvonice. Lidé mohou zavítat na výstavu Igora Kitzbergera v gavaná zpěvačka a bývalá dramaturgyně kulturního programu v li- lerii Konírna, nebo se pokochat pohledem na exponáty umělecpenském SVČ.
kých kovářů Pavlů Tasovských přímo ve městě. Zajímavé vzděO zábavu dětí se v 16 hodin na travnatém prostranství u ko- lávací zpestření chystá i Městská knihovna. Odpoledne se zevané plastiky Tilie postará žonglér, bavič, příležitostný herec, in- jména děti mohou v neděli těšit na tradiční Eurohraní. Budou si
struktor a principál olomouckého souboru Cirkus Levitare Jan moci vyzkoušet kolo štěstí a soutěžit ve vědomostech o Evropě
Hlavsa. Umění vyhazovat věci do vzduchu a zase je chytat do nebo si poskládat velkoformátové puzzle Evropy. Odměnu získá
rukou, tedy žonglování, se věnuje už celou řadu let. Jako poulič- každý účastník, který uspěje. Eurohraní je součástí projektu MEní performer procestoval několik evropských států, aby zakotvil IS Představujeme členské země Evropské unie, který je realizove Španělsku, kde měl možnost seznámit se se specifickou latin- ván za finanční podpory Olomouckého kraje, za podpory Statuskoamerickou žonglérskou školou. V tuzemsku působí už deset tárního města Olomouc a Europe Direct Olomouc.
SVČ
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Na filmovém
LIPENSKÉ
festivalu Pod Nebesy
KULTURNÍ LÉTO 2018
opět zářily animáky
Již po šesté se díky Okrašlovacímu spolku Lípa proměnila
Meditační zahrada za kostelem na romantické letní kino. Festival
studentských filmů opět přilákal do Lipníka jak mladé filmaře, filmové fanoušky i porotce, kteří přišli filmy hodnotit. V porotě letos zasedl Tomáš Koňařík – dramaturg ČT, Jan Adámek – herec
a moderátor, Robert Slezák – mistr zvuku, Jan Chramosta – scénárista a režisér, a Eliška Chytková – animátorka. Během dvou
večerů se se svými snímky představili studenti z univerzit FAMU
z Prahy, FAMO z Písku, VŠMU z Bratislavy, FMK UTB a střední školy Creative Hill College ze Zlína. Stejně jako každý rok diváci hlasovali o nejúspěšnější snímek večera. Letos se navíc porota a diváci v hlasování až neuvěřitelně shodli. Absolutním vítězem odborné poroty se tak stal animovaný snímek Duchařina
režisérky Alžběty Göbelové, a hlavní cena tak po roce opět putuje na UTB do Zlína. Velké poděkování patří městu Lipník nad
Bečvou a ostatním sponzorům za finanční i hmotnou podporu,
bez které by festival jen těžko mohl vzniknout a bez problému
fungovat již šestým rokem. Dovolujeme si vás také zároveň pozvat na 7. ročník festivalu, který připadá na 21. a 22. června 2019,
tak doufáme, že se Pod Nebesy opět sejdeme. Karel Studený

pátek 29. 6., Letní kino U čápa (terasa KD Echo)
KRÁSKA A ZVÍŘE / promítání, začíná po 21. hod. (po
setmění)
pátek 13. 7., Konírna (terasa kavárny)
ŠPANĚLSKÉ ODPOLEDNE a NO SEAS PERRO / vaření paelly, sangria a koncert, začíná v 16 hod. Paella
v předprodeji za 170 Kč (s masem) a za 200 Kč (s mořskými plody)
pátek 20. 7., letní kino U čápa (terasa KD Echo)
HASTRMAN / promítání, zač. po 21. hod. (po setmění)
pátek 27. 7., Konírna (terasa kavárny)
EMBÉČKA / folk (Lipník n. B.), začíná v 19 hod.
pátek 3. 8., Konírna (terasa kavárny)
LH WESTERN / country (Lipník n. B.), začíná v 19 hod.
pátek 10. 8., Konírna (terasa kavárny)
LIHUS / folk, pop, rock (Lipník n. B.), začíná v 19 hod.
pátek 17. 8., Konírna (terasa kavárny)
DALLAS / western, country (Lipník n. B.), zač. v 19 hod.
pátek 24. 8., Konírna (terasa kavárny)
OKYBAČA / cimbálovka (Lipník n. B.), začíná v 19 hod.
pátek 31. 8., Letní kino U čápa (terasa KD Echo)
LA LA LAND / promítání, zač. po 21. hod. (po setmění)
Upozornění:
Venkovní akce se konají pouze v případě nedeštivého počasí. Pokud prší, přesouváme koncerty do kavárny. Na terase i v kavárně je třeba počítat s omezeným
počtem míst. Promítání se při dešti ruší.
Děkujeme za pochopení.

Středisko volného času
Lipník nad Bečvou, p. o.
Komenského sady 1334,
751 31 Lipník nad Bečvou
580582909, 581771594
@ svc@svclipnik.cz
svclipnik.cz

Ochutnejte Španělsko na terase Konírny
Pravá španělská paella opět provoní terasu kavárny Konírna. Stane
se to v pátek 13. července v 16 hodin.
V nabídce šéfkuchaře Enrique El Romera bude tentokrát paella s masem
nebo mořskými plody, součástí menu
bude i dezert.
A chybět nebude ani sangria. Menu je
možné zakoupit v předprodeji už nyní.
O stylový hudební doprovod se postará
flamencový kytarista Matúš Chiquitin
Gosiorovský. Španělské menu nabízí SVČ
v předprodeji. S masem vychází na 170, s mořskými plody na
200 korun. Sangria se bude prodávat zvlášť přímo na místě. SVČ

Kavárna Konírna rozšiřuje
nabídku o domácí limonády
Nejen výbornou kávu, pralinky nebo jiné laskominy z dílny Andělských pralinek Martiny Brandové najdete v nabídce kavárny Konírna.
Letos se návštěvníci mohou těšit i na osvěžení v podobě domácích limonád. Vybírat můžete z několika příchutí. Co třeba malinová, bezinková, pomerančová nebo limetková s mátou? Kterou ochutnáte?
Kavárna má otevřeno:
Pondělí
zavřeno
Úterý – Neděle 11:00 – 19:00

KULTURA

STRANA 11

Hudební pátky v Konírně a promítací pátky U čápa
Terasa Konírny se o letních pátcích stala od loňska pro řadu
Lipeňáků tradičním místem k setkávání s přáteli, posezení u piva a hlavně poslechu koncertů převážně lipenských kapel. Letos
se ovšem připravte na změnu. Tři páteční večery věnujeme promítání filmů v letním kině U čápa. Dvě akce v Konírně budou navíc provoněné gurmánskými zážitky.

lečnosti Disney v režii Billa Condona. O hodovém pátku (20. 7.)
uvede letní kino českou filmovou novinku režiséra Ondřeje Havelky Hastrman. Poslední promítací pátek (31. 8.) se rozloučíme
s prázdninami filmem La La Land z roku 2016 režiséra a scénáristy Damiena Chazella. Promítat se začne vždy až po setmění, zhruba po 21. hodině. V případě deštivého počasí se promítání nekoná.

Koncerty lipenských kapel v Konírně
Stejně jako v minulých letech se posluchači v Konírně mohou
těšit na folkovou autorskou muziku lipenských eMBéček (27. 7.),
country kapelu LH Western (3. 8.), Lipenskou Hudební Společnost LIHUS (10. 8.), o týden později si přijdou na své tanečníci i fanoušci western a country kapely Dallas (17. 8.) a nakonec
dojde i na oblíbenou mladou cimbálovku Okybača (24. 8.). Koncerty se zámecký park rozezní vždy od 19 hodin.

Do Konírny za gurmánským zážitkem
Kromě koncertů a promítání chystají pořadatelé na terase Konírny i dvě akce spojené nejen s muzikou, ale i dobrým jídlem.
První se konala už 18. 6., šlo o velký koncert Pod křídly andělů, jehož pořadatelkou byla majitelka Andělských pralinek Martina Brandová. Výtěžek tohoto dobročinného koncertu nyní zamíří k lipenským seniorům. Kdo vloni zažil Španělské odpoledne s paellou, určitě si nenechá tuto příležitost ujít ani letos. Pro
velký úspěch se zopakuje (13. 7.) a nabídka se dokonce rozšíří.
Šéfkuchař Enrique El Romero připraví přímo před zraky diváků paellu s vepřovým a kuřecím masem a paellu mořskými plody. A chybět nebude ani tradiční španělský nápoj sangria. Menu
je však třeba zakoupit v předprodeji na SVČ. O stylový hudební
doprovod se postará flamencový kytarista Matúš Chiquitin
Gosiorovský. Španělské odpoledne startuje v 16 hodin. SVČ

Tři filmové pátky v Letním kině U čápa
Po tři páteční večery se program z Konírny přesune na terasu
kulturního domu Echo, kde si milovníci filmů užijí promítání pod
širým nebem v kině U čápa. Všechny tři filmy budou muzikálové.
Poslední školní den (29. 6.) mohou děti s rodiči oslavit třeba podívanou na hranou adaptaci animované klasiky Kráska a zvíře spo-

Cesta k sousedům – návštěva druhého nejstaršího hradu
na Slovensku a vyhlášené rakouské čokoládovny
Hned do dvou sousedních zemí se s námi můžete vydat v pátek 28. září na svátek Sv. Václava. Program začneme v malé
rakouské vesnici Kittsee, kde navštívíme proslulou čokoládovnu Hauswirth, která se pyšní dlouholetou tradicí. Seznámíme se
s historii podniku, prohlédneme si výrobu produktů, které i ochutnáme nebo si můžeme zakoupit.
Následný volný čas může každý dle libosti prožít v centru Bratislavy, výlet završíme poznáváním slovanské historie na starobylém hradě Devín, který se nachází nad stejnojmennou městskou částí Bratislavy nad soutokem Moravy a Dunaje. Cena 590 Kč
zahrnuje dopravu a návštěvu čokoládovny, nezahrnuje stravu, vstup do hradu (cena vstupenky se pohybuje v závislosti od věku
do 5 €) a cestovní pojištění.
Hlásit na výlet se můžete už nyní. Více informací získáte na www.svclipnik.cz nebo na telefonním čísle 734 763 571.
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Progres 2 a Project F slaví v Echu padesátky.
Nenechte si to ujít
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 dožívá 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
nejen 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, Zdeněk Kluka, Roman Dragoun, Pavel Pelc a Miloš Morávek). Na koncertech zní skladby ze všech projektů a vydaných
alb. Výjimečně vystupuje skupina také s dechovou sekcí nebo
i s ukázkou z projektu Dialog s vesmírem s originální audiovizuální projekcí. V roce 2016 zvolili posluchači Rádia Beat skuve kterých působil zejména jako bubeník i jako manažer. Za své
pinu Progres 2 do Beatové Síně Slávy.
Jiří „Feďa“ Kolář se od raného mládí do současnosti podílel působení na hudební lipenské scéně získal v roce 2017 Cenu
SVČ
na zakládání a fungování mnoha lipenských hudebních skupin, města za celoživotní přínos v oblasti kultury.

O adventním čase zazpívá v Echu Aneta Langerová.
Vstupenky už se prodávají
Aneta Langerová zazpívá na koncertě v KD Echo za doprovodu 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 panuje
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 vrchovatých doušcích, svědčí bouřlivý potlesk na závěr vyprodaných
koncertů a také DVD a CD „Na vlně radosti“ s živým záznamem 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 smyčcovým 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 nových aranžích a také poslední singl Hvězda.
SVČ

Echo uvede komedii s Hüttnerovou, Dolinovou a Suchařípou
Michalu Dolinovou, Ivu Hüttnerovou a Davida Suchařípu
můžete vidět v komedii Domácí štěstí, kterou KD Echo uvede ve středu 19. září v 19 hodin. Vstupenky stojí v předprodeji 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 pohodlí.
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 komedii 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 letech nová zajímavá role, která v mnohém připomíná Hrabalova strýce Pepina.
SVČ
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Lipník přijal myslivecké trubače
s otevřenou náručí
1. a 2. června 2018 jsme zavítali na 4. společnou soutěž českých a slovenských mysliveckých trubačů. Soutěž se konala pod
záštitou Ing. Josefa Vojáčka, ředitele státního podniku Vojenských
lesů a statků ČR, u příležitosti devadesátého výročí založení podniku. Záštitu nad soutěží převzal také hejtman Olomouckého kraje pan Ladislav Okleštěk. V Lipníku nad Bečvou jsme našli úžasné prostředí, krásný park a náměstí a hlavně nesmírně přátelské
a ochotné spolupracovníky z řad vedení města, Technických služeb a Střediska volného času. To vše přispělo k nezapomenutelným zážitkům pro všechny trubače a návštěvníky města.
Již páteční Svatohubertská mše v kostele svatého Jakuba, kterou celebrovali místní kněz Antonín Suchánek a páter Jan Kornek z Dubu nad Moravou, zaujala mimo jiné netradičním pojetím
a osobním vyznáním pátera Korneka z loveckých zážitků. Naše
modlitby pak směřovaly ke sv. Hubertovi, aby nám zachoval přízeň a ochránil nás následující den před ohlášenou bouří a lijákem.
V sobotu se v zámeckém parku sešli trubači, kteří soutěžili v pěti kategoriích. Celkem ve všech kategoriích vystoupilo 278 trubačů a 3 tříčlenné poroty ohodnotily 115 vystoupení.
O doprovodný program pro děti se postarali zaměstnanci
VLS ČR, s. p., ve stánku lesní pedagogiky a v dalším stánku mladí myslivci z neziskové organizace Děti a příroda. ČMMJ OMS
Přerov zajistil ukázky dravců a sokolnického umění. Na náměstí hrála skupina Leopardi. Po celou dobu soutěže držel sv. Hubert
nad vyprahlým městem svůj ochranný deštník, ačkoliv v okolí lilo jako z konve.
Zdárně jsme dokončili soutěž a v šest hodin podvečer na hlavním lipenském náměstí vyhlásil předseda Klubu trubačů Slovenska pan Edmund Hatiar za přítomnosti předsedy KT ČMMJ pana Petra Votavy výsledky soutěže. Krásné ceny vyrobené místními kováři a diplomy těm nejlepším v pěti kategoriích a poháry
věnované děkanem FLD ČZU v Praze pro nejlepší studenty předala paní místostarostka spolu s výrobním náměstkem ředitele
státního podniku VLS ČR, s. p. Ing. Liborem Strakošem, ředitelkou soutěže a předsedou poroty panem Petrem Vackem.
Na závěr vyhlášení výsledků převzala pořadatelský tesák paní Monika Khernová, vedoucí kanceláře OPK a SPZ v Galantě,
místem příští společné Česko – Slovenské soutěže. Vítězi se stali všichni, kdo přijeli soutěžit. Na prvním místě v souborech v ladění B se umístil soubor trubačů z nedalekého Přerova, místní
soubor VLS ČR, divize Lipník nad Bečvou se probojoval do finále a nakonec bral „bramborovou“ medaili. Ale i to je v konku-

renci 27 souborů krásné umístění. Výsledky soutěže najdete na
webových stránkách trubačů www.trubaci.cz.
Ještě než začal společenský večer trubačů v místním KD
ECHO, přivolali trubači pomocí zvonců nad Lipník déšť a tak se
i vyprahlý park a zahrady dočkaly své odměny v podobě vláhy.
A společenský večer se vydařil. Paní ředitelku Střediska volného času, která se trochu obávala takového množství účastníků,
trubači překvapili, jak se dokáží dobře bavit a i když někteří odcházeli nad ránem, nebylo třeba řešit sebemenší problém. Prokázalo se, že když se sejdou slušní a kulturní lidé, a těmi bezesporu myslivečtí trubači jsou, lze kapacitu KD ECHO bez starosti
navýšit.
Všichni, kteří se o trubače starali, si zaslouží veliké poděkování. Pan starosta Ing, Miloslav Přikryl s paní místostarostkou
Danou Navrátilovou, vedoucí odboru školství Ing. Pavlína Papežová, ředitelka ZUŠ v Potštátu Jana Kozubíková, ředitelka Střediska volného času Ing. Jana Kašpárková i ředitel Technických
služeb Ing. Dušan Pořízka. Dále pracovníci VLS ČR pod vedením
Ing. Jana Jeniše, personál restaurace a penzionu U zámecké zahrady i KD ECHO a obyvatelé města, kteří se na trubače přišli podívat. Připravili jste nám milé a přátelské prostředí a všichni trubači budou na Lipník vzpomínat jen v nejlepším. Lipenští mohou
být na svoje krásné město, zastupitele i ředitele městských organizací hrdí. Děkujeme přátelé.
Petr Šeplavý
člen rady KT ČMMJ a spoluorganizátor soutěže
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sobota 07.07.2018
AREÁL U OSECKÉHO JEZU
Od 20.00 hod.

vstupné 80,- Kč

www.lhwestern.cz
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PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ ANEB HARRY POTTER A ČARODĚJOVÉ
V týdnu od 23. do 27. července Městská
knihovna Lipník nad Bečvou připravila
pro všechny děti knihovnický příměstský
tábor, na který se mohou do 17. července
přihlásit registrovaní i neregistrovaní i neregistrovaní čtenáři ve věku 7–13 let. Připraven je celotýdenní zábavný program.
V pondělí se z nástupiště 9 ¾ vydáme
do Bradavic, v úterý se s malou čarodějnicí naučíme kouzlit a vyrábět lektvary. Pokud patříte k vášnivým luštitelům rozmanitých rébusů, jistě se ve středu pobavíte
na strašidelné stezce s čarodějnickým učněm Krabatem. Sportování s čarodějnicemi školou povinnými nás čeká ve čtvrtek
a prázdninový týden vyvrcholí v pátek tajemnou honbou za pokladem bankéře Griphooka.
Děti se mohou přihlásit na celý týden
i na jednotlivé dny. Cena 700 Kč/týden nebo 140 Kč/den zahrnuje oběd na ZŠ Osecká 315, pitný režim a materiálové náklady.
Maximální počet účastníků je 20 dětí denně. Přihlášku je nutno vyzvednout i odevzdat na dětském oddělení Městské knihovny. Akce se koná za finanční podpory společnosti TEPLO Lipník, a. s.
MěK

Literární klub
v červenci a srpnu
Letní setkání Literárního klubu pro seniory se uskuteční v pondělí 2. července
a 13. a 27. srpna 2018 v klubu Pohoda v přízemí Domu s pečovatelskou službou na ulici Zahradní. Začátek vždy v 9:30 hodin.
V pondělí 2. července na téma ,,Oddechovky k vodě“. V červencovém literárním klubu si přečteme příběhy, které nám
navodí pohodovou letní atmosféru. Co
všechno se může stát cestou na vysněnou
dovolenou? A kdo, nebo co dokáže letní
náladu zkazit? V klubu si přečteme veselé
letní příběhy se zápletkami, které jen tak
nevymyslíte.
V pondělí 13. srpna na téma ,,Letní
rozmary Vladislava Vančury“. Co se stane, když se do malého městečka na čas
přestěhují kouzelník a krásná Anna? Co to
udělá s místními obyvateli? Přečteme si
z knížky ,,Rozmarné leto“, která je oblíbená hlavně díky Vančurově dokonalé a bohaté češtině.
V pondělí 27. srpna se potkáme nad
knihou J. D. Robbové „Jen ty a já“. Hlavní hrdinka Eva vyšetřuje vraždu obhájkyně, která v řadě případů zpochybňovala její důkazy. Motiv vypadá jasný: někdo je
Evou posedlý a považuje ji za svou hrdinku. Na místě činu ji nechává vzkazy, že
spravedlnosti bylo učiněno zadost. Aby
Eva dopadla vraha, musí vyhledat všechny, kdo jí kdy zkřížili cestu – každý z nich
může být příští obětí.
MěK

Kurz Trénování paměti pro veřejnost
Ve středu 5. září zahajujeme v Městské knihovně Lipník nad Bečvou kurz Trénování paměti pro veřejnost. Cílem kurzu je rozhýbat mozkové buňky a naučit se techniky, díky kterým si lze lépe zapamatovat čísla, jména, nebo posloupnost pojmů. Přihlášky přijímáme osobně v oddělení studovny nebo telefonicky na čísle 581 772 177
do 31. srpna 2018.
„Naše paměť nás občas dokáže pěkně potrápit. V každodenních situacích si někdy nedokážeme vybavit konkrétní číslo, jméno nebo obličej. Pokud se Vám něco
podobného stává, nevěšte hlavu, nejste v tom sami. Když naše mozkové buňky neprocvičujeme a neudržujeme je „ve formě“, tak jednoduše leniví. Kondici našeho
mozku ale může každý z nás zlepšit. Trénování paměti je efektivní nástroj proti
mentálním poruchám, a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí. Trénovat paměť totiž můžete v každém věku. V kurzu nebudeme účastníky z ničeho zkoušet,
ale dávat jim návod, jak na to“, přiblížila cíle a náplň kurzu certifikovaná lektorka
Kateřina Fliedrová.
Počet účastníků v jednom kurzu je 15 a není věkově omezen. Kurz se uskuteční
v dopoledních i odpoledních termínech: středy 5., 12., 19. a 26. září 2018 v době od 9:30
do 11:00 hodin a čtvrtky 6., 13., 20. a 27. září 2018 v době od 17:00 do 18:30 hodin.
MěK
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Trénink paměti
V měsících květen až červen 2018 proběhlo v prostorách lipenského klubu Pohoda Domu s pečovatelskou službou na ulici
Zahradní vzdělávání a kognitivní trénink paměti pod názvem
„Trénink paměti a dalších kognitivních dovedností II“. Projekt
byl zaměřený na věkovou skupinu senioři. Zájem přesáhl kapacitu kurzu, přijato mohlo být pouze 15 účastníků. Kurz obsahoval 6 lekcí v rozsahu dvou vyučovacích hodin, každá lekce měla
dvě části – teoretickou a cvičení. V teoretické části lektoři účastníky seznámili se základními informacemi o fungování lidského
mozku, o významu udržování duševní a fyzické aktivity. Druhá
část lekce tvořila cvičení zaměřená na kognitivní (poznávací)
funkce, např. skrývačky, spojování čísel, slovní pyramidy či cvičení jemné motoriky, aj. Kurz provázela poezie Jana Skácela
a zazněly moravské písničky za hudebního doprovodu lektora.
Na poslední hodině kurzu účastníci obdrželi certifikát o absolvování kurzu. Lektoři kurzu byli Mgr. Miroslava Dohnalová a Ing.
Zbyněk Dohnal, kteří již v loňském roce tento trénink paměti
v našem městě realizovali. Tento projekt byl realizován za grantové podpory města Lipník nad Bečvou.
Martina Václavíková

Omalovánky
Milé děti, milí dospělí, pravidelní čtenáři Lipenských listů, připravte si pastelky, budeme opět
malovat. Nastává období letních prázdnin. Čekají
nás dny, kdy volný čas využíváme různě. Pamatujte, že vlakové nástupiště není pro děti hřiště.
Ani za sucha či za deště do zásuvky necpi kleště!
Přejeme Vám, ať ve zdraví dny volna užijete a všichni je i přežijete!
Lenka Buryánková, Kancelář tajemníka

Setkali jsme se s vámi v Meditační zahradě
Klienti charitního střediska v Lipníku nad Bečvou, jejich rodinní příslušníci i široká veřejnost prožili ve čtvrtek 14. června s pečovatelkami a zdravotními sestřičkami krásné odpoledne v rozkvetlé Meditační zahradě u farního kostela svatého Jakuba Staršího. Meditační zahradou se nesly krásné tóny cimbálu, houslí, flétniček a kytar.
K poslechu nám zahrály a zazpívaly nejen místní dětské hudební a pěvecké soubory (ZŠ Hranická, ZUŠ Antonína Dvořáka), ale také hudební seskupení Triangl pod vedením P. Petra Utíkala, v moderním stylu nám zatančily děti z Progress baby a z Velké Bystřice k nám opět zavítala známá cimbálová muzika Krušpánek. Svoji činnost a informace o životě stomiků prezentovalo Dobrovolné
sdružení stomiků České ILCO. Pro návštěvníky měly pracovnice místního charitního střediska připravené drobné občerstvení, počasí nám přálo, a tak nebylo divu, že i po posledním vystoupení někteří účastníci ještě velmi rádi poseděli a užívali si příjemného
času s přáteli v krásném prostředí zahrady. Všem, kteří se na této nádherné akci podíleli, patří velké poděkování a již nyní se těšíme na milé setkání u hudby a zpěvu v příštím roce.
Martin Fujdl

Letní kino přivítá koledníčky Tříkrálové sbírky
Srdečně zveme všechny dobrovolníky – vedoucí skupinek, malé i velké koledníky, jejich rodiče a kamarády na promítání animovaného rodinného filmu COCO. Promítání bude ve středu 4. července 2018 ve 21 hodin
v Letním kině v Hranicích. Vstupné 20 Kč za osobu. Těšíme se na vás!
Martin Fujdl

Pojedeme na sv. Hostýn
V sobotu 8. září, v den svátku Narození Panny Marie, pojedeme s našimi klienty opět na
krásné poutní místo Sv. Hostýn. Na tuto pouť
zveme i další zájemce, především seniory, kteří by se tam rádi podívali. Pojede se osobními auty přímo k bazilice. Program je volný:
na místě je možnost zajít na mši svatou, projít si krásné okolí, koupit si suvenýry nebo si dát dobré jídlo v restauraci. Ti, kteří s námi
jezdí pravidelně, by vám jistě doporučili i vyhlášenou znamenitou
vodu z místního pramene. Odjíždět se bude kolem 7:30 z blízkosti
Vašeho domova (telefonicky upřesníme pár dní před odjezdem).
Odjezd domů bude kolem 13 hodiny. Zájemci o pouť se mohou hlásit v průběhu měsíce srpna kterékoli naší pečovatelce nebo vedoucí
Charitní pečovatelské služby paní Bc. Petře Šustalové na tel. číslo
777 238 520. Cena: 150 Kč, počet míst omezen.
Martin Fujdl

ZAJÍMAVOSTI

STRANA 17

VELEHRAD – VÝZNAMNÉ POUTNÍ MÍSTO
Historie současného Velehradu se začíná psát teprve ve 13. století, na jehož počátku dochází poblíž Veligradu k založení prvního
moravského cisterciáckého kláštera. Jeho zakladatelem byl moravský markrabě Vladislav Jindřich z rodu Přemyslovců, z tehdejší vládnoucí dynastie a olomoucký biskup Robert, který následně
vyjednal v Plasích vyslání mnišské komunity. V roce 1205 přichází na Velehrad skupina 12 mnichů v čele s opatem Thicelinem.
Klášter dostal své jméno a stal se záhy nositelem mnohem starší
duchovní tradice, která sahá až do 9. století, kdy na Moravu přišli
slovanští věrozvěstové Konstantin a Metoděj.
Srdcem kláštera se stal konventní kostel Nanebevzetí Panny
Marie – spolupatronát sv. Cyrila a Metoděje připojen až v r. 1932
dekretem papeže Pia XI. Současnou podobu bazilika získala při
rozsáhlých přestavbách, které následovaly na přelomu 17. a 18.
století po požáru v r. 1681. Zůstal zachován románsko-gotický
charakter. Během přestavby vzniklo 14 samostatných pobočných
kaplí. Přebudování kostela ukončeno 2. října 1735. Obnovené

podzemí baziliky připomíná křesťanské mučedníky 20. století.
Uchovává se zde věrná kopie Palladia země České, reliéf Matky
Boží s dítětem. Bazilika vyznamenána v roce 1985 Zlatou růži
od papeže Jana Pavla II. U příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje se konala 7. 7. 1985 na Velehradě tehdejší památná pouť,
kde poutníci skandováním se dožadovali příjezdu papeže Jana
Pavla II. a tato pouť přerostla v největší veřejný protest proti útlaku v ČSR té doby.
Národní pouť na Velehradě se koná každý rok 5. července,
v den svátku sv. Cyrila a Metoděje a je největším a nejnavštěvovanějším setkáním účastníků z celé ČR.
V předvečer státního svátku se na Velehradě ve 20 hodin
uskuteční kulturní a charitativní projekt „Večer lidí dobré vůle“,
který bude přenášet Česká televize. V den státního svátku se koná v 10.30 hod. slavnostní poutní mše, taktéž přenášena Českou
televizí a též vysílána Českým rozhlasem.
Arnošt Kelnar

Staňte se rodinou v klidu se Snoezelenem Olomouc
Každý z nastávajících rodičů má přesnou představu o tom, jak
bude své děti vychovávat, jak k nim bude přistupovat, jak budou
s partnerem tvořit úžasný rodičovský pár, jak se celý rodinný život ponese ve znamení porozumění, klidu a pohody. A mnohým
z nás až teprve s příchodem tolik očekávaného nového človíčka
v rodině dojde, že ne vše jde tak hladce, jak bychom si přáli. Že
jiné informace o jednotlivých oblastech souvisejících s rodičovstvím dostáváme od svých rodičů, jiné od kamarádů, jiné od pediatrů a jiné si někde přečteme. A další problematické okamžiky
mohou rodinu potkat ve chvíli, kdy se musí vyrovnat s novou situací, se kterou vůbec nepočítala a na kterou tím pádem ani není
připravena. A pro všechny ty, kteří se přes všechny životní zádrhele chtějí dostat co nejsnadněji, připravil z. s. Povzbuzení nový
projekt Rodina v klidu – Snoezelen Olomouc 2018.
Aktivity tohoto projektu se zaměřují na posílení rodičovských kompetencí, podporu rodičů při řešení složitých situací pro zachování atmosféry pohody a zázemí v rodině a vzájemné aktivní setkávání rodin s dětmi včetně rodin s dětmi s
postižením a speciálními potřebami, a to jak mezi sebou, tak
i s odborníky.
„Projekt Rodina v klidu je ojedinělý svým rozsahem, komplexností aktivit a obsažených informací. Při jeho realizaci vycházíme ze zkušeností, které jsme získali v minulých letech a zařazujeme do něj aktivity, o které byl mezi rodiči velký zájem nebo o které nás sami žádali, abychom je uskutečnili. Zaměřuje se
především na prevenci. Ukazuje se totiž, že je potřeba věnovat
pozornost nejen rodinám nefunkčním, ale zaměřit se také na
podporu rodin funkčních, které zajišťují všestranné potřeby pro
správný rozvoj dítěte“, říká Mgr. Jana Málková, předsedkyně
spolku Povzbuzení z. s., a svou myšlenku rozvádí dál. „Rodiče
starající se především o malé děti, jsou v anonymitě města i dnešní vesnice izolováni a v nastalých krizových situacích se velmi
těžko orientují. A právě díky našemu projektu chceme, aby rodiče získali podporu a mohli snáze zdolávat rodičovské a partnerské mety. A pokud je to možné, pak ještě lépe – naučit se předcházet vzniku problémů.“
Aktivit pro splnění tohoto, v dnešní době nelehkého, úkolu je
připraveno opravdu nepřeberné množství. Velmi atraktivními byly pro rodiče již v minulých projektech přednášky s psycholožkou Mgr. Zuzanou Staroštíkovou, na které je možné se tedy těšit

i nyní. Aktuálně jsou zařazena témata, po kterých rodiče volali
již v minulosti, tedy Mezigenerační konflikty, Co kluci potřebují, Vývojové mezníky ve výchově dětí (vstup do MŠ a ZŠ), Hranice ve výchově, Jak vést děti k samostatnosti a odpovědnosti....
Tuto aktivitu pak vhodně doplňují individuální konzultace s psycholožkou nad tématy, která se objevují při přednáškách a která
není vhodné řešit skupinově. V rámci projektu proběhnou rovněž
individuální konzultace a beseda s mediátorkou, určené pro rodiny procházející krizí v manželství nebo partnerství. Velký zájem
je i o svépomocné skupiny pro rodiče, kde mohou dále sdílet
svoje každodenní zkušenosti s životem na rodičovské dovolené.
Nově zařazenou aktivitou projektu, o kterou projevili účastníci
zájem v minulých ročnících, je program pro děti s poruchou
pozornosti. Program je určen pro děti mladšího školního věku,
které mají problémy s pozorností, soustředěním, hyperaktivitou
či úzkostmi. Obsah lekcí je zaměřen na porozumění svým emocím a zvládání stresu. Dalšími aktivitami projektu jsou svépomocné skupiny rodin se specifickými potřebami (neúplné rodiny,
rodiny se třemi a více dětmi, péče o dítě s postižením, náhradní
rodiny…), besedy s porodní asistentkou, workshopy s logopedkou, besedy s psychologem zaměřené na rodičovské kompetence, rovnost žen a mužů či podporu otců a otcovství, ...
Aktivity projektu „Rodina v klidu 2018 – Snoezelen Olomouc“
jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV částkou
326 621,– Kč, z Dotačního programu pro sociální oblast 2018
a dotačního titulu Podpora prorodinných aktivit Olomouckého
kraje částkou 105 000,– Kč a z dotace Statutárního města Olomouc částkou 60 000,– Kč.
Projektu se mohou zúčastnit nastávající rodiče, rodiny s dětmi (včetně rodin s dětmi s postižením a speciálními potřebami,
pěstouni), matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené, rodiny v krizi, děti a senioři. Velkou výhodou je zajištění placeného
hlídání dětí během programu pro rodiče.
Zájemci o jednotlivé aktivity se mohou přihlásit na tel.:
734 549 248 nebo na e-mailu info@povzbuzení.cz.
Aktuální informace o programu centra Snoezelen Olomouc naleznete na facebooku https://www.facebook.com/snoezelen.olomouc/?ref=br_rs nebo na webových stránkách www.povzbuzení.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Muzikantová, DiS.,
tel.: 777 886 817, jaroslava@povzbuzeni.cz

O čem se psávalo v kronikách
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Přepisuji doslovně další článek ze Záhorské kroniky, ročník
XIII., květen 1931, č. 4: Rudolf Kout – Dnešní průmysl v Lipníku n. B.
Ráz dnešního průmyslu v Lipníku jest přirozeně jiný nežli
v dobách dřívějších. Zmizelo pověstné staré soukenictví, přestaly pracovati oba pivovary i cukrovar, ale zase vznikly a zmohutněly podniky nové, z nichž některé dodávají městu velké průmyslovosti, činíce jméno jeho známým nejen po celé republice, nýbrž i v cizině.
Pokusil jsem se podati zde obraz dnešního průmyslu v našem
městě podrobnějším popsáním všech závodů, které se zaměstnávají průmyslovou činností. Popis pořídil jsem na základě osobní
prohlídky každého závodu a dat, která mi při tom byla vždy
ochotně sdělena. Doufám, že tím zaujmu mnohé domácí čtenáře, kteří dosud chodili kolem takovýchto závodů často lhostejně
nevědouce (poněvadž neměli do nich přístupu), jak a co se tu
pracuje a s jak dalekým světem mnohdy má závod spojení, při
nákupu surovin i při odbytu výrobků.
Továrna na cukrovinky Mrázek a spol. na Horecku byla založena r.1920 a zaměstnává průměrně asi 20 lidí. Vyrábí cukrovinky, t.zv. kandity všeho druhu: sladovky, špalíčky, polštářky,
tyčinky, potom pokroutky obyčejné i mentholové, t.zv. dragéé
(obalované cukrovinky), nadívané bonbony, cukrovinky kokosové, želé a j. Dodává též výrobky čokoládové a oplatkové. Jako hlavní surovina zpracovává se tu krystalový cukr (sacharosa) a škrobový cukr (glukosa) ve způsobě t.zv. bramborového syrupu. Roztok

cukru, smíšený s jistými přísadami (na př.barvivem), zavařuje se
do určité houšťky a vzniklá těstovitá cukrovina formuje se ručně
i stroji, které z ní vytlačují bonbony různých podob, podle formy, která byla do stroje vsazena. Část teplého cukerného roztoku nechává se též chladnouti v nádobách, v nichž jsou nataženy
niti, při čemž usazuje se cukr v krystalech na oněch nitích, tvoře
tak cukr kandisový (cukrkandl), který se též prodává. Do kyselých bonbonů dává se kyselina vinná, která pochází z Německa,
Rakouska neb Italie. Na výrobu kokosových cukrovinek kupuje
továrna strouhané kokosové ořechy z asijského ostrova Ceylonu, kdežto surovina pro výrobu cukrového želé, t.zv. agar-agar
(mořská chaluha) přichází až z Japonska. Oříšky na výrobu cukrových mandlí jsou původu španělského nebo levantského. Jako
přísad do cukrovinek užívá se různých éterů (voňavek) a neškodných anilinových barviv. Zboží prodává se v celé oblasti republiky od východních Čech až po Podkarpatskou Rus.
Sodovkárka L. Vokřál v Nádražní ulici vyrábí sodovku a limonády. K výrobě užívá se domácí studniční vody, jež byla
úředně uznána jako vhodná. Tato voda nasycuje se pod zvýšeným tlakem kysličníkem uhličitým, který jest sem dodáván stlačený v ocelových bombách závody z Rýmařova. Jako přísady
pro chuť upotřebuje se cukr a kyselina citronová, jež přichází
přes Prahu z Italie, potom pro vůni a vzhled různé ovocné tresti (étery) a barviva. Konsum zabírá město a okolí. Závod existuje již dávno, ale vyměnil několikrát majitele.
Pokračování příště...
Jarmila Musilová, kronikářka

Víte, že… ?
... 1. září 1948 byla v Lipníku nad Bečvou otevřena samostatná městská hudební škola. Ředitelem byl Rudolf Heider, učitel hry na
housle Alois Pastorek, na klavír Libuše Heiderová a výpomocný učitel Jan Vašíček.
Jarmila Musilová, kronikářka
…V neděli 24. června zemřel brigádní generál Pavel Vranský, bylo mu 97 let. Narodil se 29. dubna 1921 v Lipníku nad Bečvou jako Pavel Wechsberg, mládí pak prožil ve Frýdlantu nad Ostravicí a Moravské Ostravě. Pro svůj židovský původ odešel v roce 1939
do Polska a dále do SSSR, aby mohl bojovat proti nacistickému Německu. V SSSR však byl zajat a až do jara 1941 internován v různých zajateckých táborech. Poté se přes Oděsu a Turecko dostal na Blízký východ, kde v jednotce Karla Klapálka bojoval na hranicích Egypta a Libye, bránil i obklíčený přístav Tobruk. Po vytlačení nacistů ze severní Afriky se přihlásil k 311. československé bombardovací peruti v Anglii, která byla nasazena na bombardování nacistických ponorek. Po válce létal jako dopravní letec. V posledních letech byl velmi aktivní v Československé obci legionářské a Českém svazu bojovníků za svobodu. Byl držitelem celé řady
českých i britských vyznamenání, v roce 2013 obdržel Medaili Za zásluhy. Čest jeho památce.
Ondřej Vlček

Dětský den a tradiční kácení Máje v Podhoří
Dne 26. 5. proběhl Dětský den v Podhoří. Krásné slunečné počasí přilákalo mnoho dětí z obce i okolních vesnic. Pro děti bylo
připraveno malování na obličej, soutěže v tančení, malování, plavba na netradičním plavidlu. Kdo nechtěl soutěžit, mohl navštívit
skákací hrad nebo se svézt na koni. Za splnění programu na děti čekala sladká odměna. V závěru dne proběhlo kácení Máje. Myslím, že se dětem akce líbila, na přízeň a hojnou návštěvu se hasiči z Podhoří budou těšít i v příštím roce. Zavěrem patří poděkování městu Lipníku za poskytnutí grantu a všem občanům obce za pomoc při organizaci.
Aleš Rode
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Pobytový program v Semetíně třídy 2.A
Ve dnech 28. – 30. května jsme se zúčastnili pobytového programu s Alcedem Vsetín. Do Semetína na Hájenku Na Novém
světě jsme přijeli vlakem a autobusem. Batohy a spacáky dorazily za námi autem. Hned se nás ujali dva šikovní lektoři Zdeněk
a Soňa, vzali nás do klubovny, kde jsme se seznámili a podepsali si hrnečky. Také jsme sepsali svá očekávání, co bychom zde
chtěli zažít a co zase ne. Před obědem následovalo ubytování
a po odpoledním klidu se již rozjel program.
Nejdříve jsme hráli hry na louce u hájenky – Výbuch, Králova koruna, Šlacha a po svačince přírodovědnou soutěž Poraď se
s koněm. Večerní program byl v klubovně a ve skupinách jsme
vyráběli „nerozbitné vajíčko“, vymýšleli plakát a reklamu na náš
nový výrobek. Kvalita nerozbitného vajíčka byla pak prověřena
shozením vajíčka z okna. Bohužel, žádné vajíčko nezůstalo celé.
I to se stává. Druhý den jsme se vypravili do lesa a zde jsme hrá-

li hry, kreslili zvukovou kartu, hledali svůj strom a lepili drobné
přírodniny na papírový list lípy, polepený oboustrannou páskou.
Odpoledne jsme se učili dávat záchranu spolužákům a jistit je
v lanovém centru. Všechny jeho části jsme pak úspěšně zvládli.
Po svačince jsme vyrazili k potoku, lovili zde do sítí drobné vodní živočichy a potom se je učili poznávat na obrázcích. Naši lektoři nás pak zavedli k tůňce, kde žil čolek a také jsme ho viděli.
Večer jsme opékali, zpívali s kytarou a měli diskotéku. Třetí den
pobytu jsme hráli hry na louce, učili se Pozdrav slunci, hráli hry
Bang, Já Viking a po svačině jsme pracovali s padákem. Probíhali jsme pod ním, vyhazovali balónky a také jsme se snažili
míčky dostat otvorem uprostřed padáku ven.
Před odjezdem jsme hodnotili školu v přírodě a zahráli si s Lentilkami. Na Hájence se nám moc líbilo a nejraději bychom tam
ještě zůstali.
Za žáky 2.A Kamila Zezůlková

Flétničky ze ZŠ Hranická

Na naší škole se uskutečnily dva koncerty zájmového kroužku fléten pod vedením paní učitelek Kamily Zezůlkové, Renaty
Vilišové a Jany Špaldové.
Dne 24. května se konal koncert pokročilých hráčů a 19. června koncert začátečníků.
Starší děti si pro své rodiče, rodinné příslušníky a hosty připravily pestrý a zábavný program, ve kterém zazněly písničky
z pohádek, lidové písně i skladby z filmů. Do svého programu také zařadily s doprovodem kytar příběhy dvou dívek v písničkách
Mařenka od Jarka Nohavici a Barbora píše z tábora od Zdeňka
Svěráka. Velký potlesk sklidili žáci za písničky Mamma Mia
švédské skupiny ABBA, Diamonds od Rihanny a Alone od Alan
Walker. Na závěr svého vystoupení děti předaly svým rodičům
milý dárek a svůj koncert zakončily vtipně předvedeným hudebním klipem Viktora Sodomy Tygr z Indie a písní bratrů de Angeles Sandokan.

Na koncertě začátečníků zazněly ve dvou pásmech lidové písně, které byly proloženy písničkami s hudebním doprovodem kytar a to Za hory, za lesy a Kotě a sluníčko. Zoe a Nátálka z 2. třídy
zpestřily program recitací básniček Jak Honza vyzrál nad čertem
a Vepřík Bořík, se kterými reprezentovaly naši školu v krajském kole recitační soutěže v Olomouci. Za hudebního doprovodu pak děti
zahrály Zlatovlásku, Indiánský song a písničku Voda, voděnka.
Oba koncerty se všem velmi líbily, každý si odnesl mnoho
pěkných zážitků a už se těší na příští.
Děti se také prezentovaly na školní Akademii v hale naší školy a v Meditační zahradě na akci pořádané Charitou.
Zájmový kroužek fléten byl finančně podpořen z grantu města Lipníka nad Bečvou.
Za poskytnutí finanční podpory děkují Kamila Zezůlková,
Renata Vilišová a Jana Špaldová.
Kamila Zezůlková, Renata Vilišová a Jana Špaldová
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Oslava Dětského dne
Každý rok děti z Mateřské školy Lipník nad Bečvou s napětím čekají, co pro ně učitelky připraví za dárek k Svátku dětí. Počasí je tento rok přející, a tak oslavy probíhaly celý týden na školní zahradě.
Dopoledne se děti vyřádily na skákacím hradě, na trampolíně, zajezdily si na elektrických autíčkách, smlsly si na cukrové vatě. Byly pro ně připraveny různé soutěže
a pohybové aktivity (hod na cíl, skákání přes lano, chůze na chůdách...).
Odpoledne se pak s rodiči zapojily do interaktivního pořadu Roztančené kulišárny.
Děti si vedle drobných dárečků odnášely domů i plno krásných zážitků. Tento bohatý program jsme mohli zajistit i díky přidělenému grantu od Města Lipník nad Bečvou, za což moc děkujeme.
Lenka Kašíková, ředitelka Mateřské školy Lipník nad Bečvou

Den dětí
v MŠ Loučka
V pondělí 4. června děti z MŠ Loučka
oslavily Den dětí. Na školní zahradě na děti čekali kamarádi z pohádek a večerníčků
a připravili si pro ně úkoly. Bob a Bobek,
králíci z klobouku, s dětmi skákali v pytli.
U Popelky děti pomáhaly třídit hrách, čočku a to sbíráním vršků mezi kamínky. Vodník zase potřeboval pomoci naplnit rybník,
protože mu vyschl a tak děti mu pomohly
naplnit rybník vodou. Pejsek s kočičkou
prali prádlo, a jak všichni tento večerníček
známe, popletli všechno, co mohli. Děti
jim pomohly věšet prádlo, ale musely dávat pozor, protože mohlo začít pršet. Krteček si pro děti nachystal sladkou odměnu,
která byla schovaná v písku, ale tu si děti
musely najít a vyhrabat lopatkami samy.
U baby ježibaby si děti zahrály na Jenička
a Mařenku, kdy si každý vzal papírový
perníček s bonbonem z perníkové chaloupky, ale musely být opatrní, aby ježibabu
nevzbudily. U každého stanoviště dostaly
za splněný úkol razítko na večerníčkův diplom, který si děti na památku odnesly domů. Na závěr děti dostaly sladkou odměnu
a tou byla zmrzlina. Děti si celý den pěkně
užily a to i my, pedagogický kolektiv MŠ
Loučka.
Autor: Anežka Obořilová

Oxidanti vybojovali v Praze stříbro
Náš školní team Oxidanti, tvořený Michaelou Petrášovou, Michalou Škanderovou, Karolínou Spáčilovou, Josefem Zámorským, Klárou Krejzovou, Radkou Lauberovou, Ondřejem Podepřelem, Filipem Spiersem, Tadeášem Urbanem a Ondřejem
Ohlídalem z 8. třídy ZŠ Osecká 315, byl 14. června 2018 v Praze na slavnostním vyhlášení výsledků celorepublikové školní soutěže na téma klimatické změny s názvem CO2 liga.
V historické budově Senátu ČR jsme převzali diplomy, pamětní listy a odměny za naši práci z rukou paní senátorky Seitlové.
Obsadili jsme 2. místo z celkového počtu 70 přihlášených Základních a Středních škol z celé ČR, což považujeme za obrovský
úspěch. Byl to pro nás úžasný zážitek a ze soutěže si odnášíme spoustu nových a zajímavých informací i zkušeností.
Po vyhlášení výsledků jsme si mohli s průvodcem prohlédnout celou budovu Valdštejnského paláce a dokonce jsme mohli nahlédnout i do jednacího sálu Senátu. Na závěr jsme si prohlédli také Valdštejnskou zahradu a část historického Starého města.
Suchánková Martina – koordinátor soutěže CO2 liga pro naši školu
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Nezapomenutelné chvíle v Anglii

Ve dnech od 14. do 19. 5. jsme se my,
žáci Gymnázia Lipník nad Bečvou, jeli
podívat do Anglie. Samozřejmě jsme neměli tu možnost vidět vše, co tato krásná
země nabízí, ale i tak jsme si odnesli
opravdu hodně vzpomínek.
Když jsme se první den konečně naskládali do autobusu, netušili jsme, jaká

cesta nás čeká. Šestadvacet nekonečných
hodin strávených v autobuse za to ale nakonec opravdu stálo. Hned po příjezdu
jsme zažili dechberoucí atmosféru londýnského života. Na odpočinek nebyl čas,
byli jsme v srdci Anglie, a toho se muselo
využít. Už první den byl plně nabitý zážitky. Zvláště působivé bylo projet se na nej-

větším vyhlídkovém kole v Evropě – London Eye. Zhruba třicetiminutové otočení
kola poskytlo úžasný výhled na celé město. Jediné, co nás mrzelo, byl pohled na
známý Big Ben, který byl z důvodů rekonstrukce obehnán lešením. Zbytek dne
jsme si procházeli Londýn skrz na skrz a k
večeru na nás už čekaly hostitelské rodiny
a vytoužené postele.
Jelikož jsme první den strávili v Londýně, následující den naše cesta směřovala do
města Oxfordu, který je ve srovnání s Londýnem čistě historickým městem pyšnícím
se chodníky i ulicemi vydlážděnými kameny, starými zachovalými domy a samozřejmě i nejstarší evropskou univerzitou. Právě
ta, s celým svým komplexem, byla na celém Oxfordu to nejpůsobivější. Kdybychom se chtěli podívat dovnitř jednou jako
studenti, stačilo by nám k tomu zvládnout
nastudovat 30 knih týdně a zaplatit ročně
velmi vysokou částku. Těžko říct, jestli se
to někomu z nás v blízké době povede.
Kromě Londýna a Oxfordu nás cesty
zavedly i do městečka Stratford upon
Avon, kde se nachází rodný dům jednoho
z nejznámějších spisovatelů světa Williama Shakespeara. Prohlídku nám také zpříjemnili ochotní průvodci, kteří s radostí
zodpověděli každý náš dotaz a herci ochotní nám zahrát kousky z Shakespearových
nejznámějších děl.
Ti z nás, kteří se v historii a památkách
moc nevyžívají, si pak rozhodně přišli na
své ve filmových ateliérech Warner Brothers, kde jsme navštívili ateliéry, ve kterých se natáčely všechny díly Harryho Pottera. Obří sály po strop vybavené opravdovými rekvizitami, použitými ve filmech
o mladém čaroději, možnost vyfotit se
i natočit záběr na létajícím koštěti či proniknout do tajů speciálních efektů, to byl
pro fanoušky Harryho ráj na zemi.
Celkem jsme v Anglii strávili zhruba
4 dny, které byly všechny plné zážitků
a skvělých momentů. Vše bylo naprosto
perfektní, od milých a pohostinných hostitelských rodin, skvělého počasí, celkové
atmosféry až po naši úžasnou průvodkyni
a paní učitelky. Už se těšíme na další příležitost se do krásné, malebné ostrovní země opět zajet podívat.
Marie Nováková, studentka kvinty

Prevence negativních sociálně patologických jevů
na SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301
Dne 13. 6. 2018 se uskutečnila na naší škole v rámci školního plánu prevence druhá interaktivní beseda s příslušnicemi Městské
policie Lipník nad Bečvou p. M. Tomkovou a p. B. Gottwaldovou. Cílem besedy bylo přijatelnou a zábavnou formou přiblížit a vyložit žákům naší školy zákon o přestupcích, práci a úkoly městské policie a jejich úlohu v prevenci negativních sociálně patologických jevů, jakými jsou například skryté záškoláctví, kouření a agresivní chování nezletilých a mladistvých. Besedy se zúčastnili žáci ze tříd 1. a 2. stupně základní školy i žáci ze tříd střední školy. Velké poděkování patří příslušnicím městské policie, které zajímavě, prakticky a s velkou profesionalitou vysvětlily názorně našim žákům problematiku přestupků a řešení projevů negativních
jevů v naší společnosti z pohledu a z praxe městské policie.
Mgr. Rostislav Nepustil, školní metodik prevence
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Páťáci v klášterní zahradě
Tradicí naší třídy je každoroční setkání s rodiči a dětmi v klášterní zahradě, kde společně trávíme příjemné odpoledne plné
her, táboráku a vlastnoručně uvařeného kotlíkového guláše. Tentokrát to pro nás bylo výjimečné, loučili jsme se s pátou třídou,
a proto jsme se rozhodli, že budeme stanovat.
Na tuto akci se vždy velice těšíme, čekají nás totiž nejen dobroty, které pro nás připraví rodiče, ale i hry, soutěže a večerní stez-

ka odvahy. Letos se akce konala v pátek 15. června 2018. Překvapením dne bylo vystoupení dětí s pohádkou Sněhurka a čtyři trpaslíci, kterou si samy děti napsaly. Večer nás navštívila Bílá paní,
která nám rozdala spoustu dobrot.
Náš den se nám velice vydařil, s nostalgií jsme vzpomínali na
celý první stupeň na ZŠ Osecká 315 a doufáme, že i na druhém
nám bude tak skvěle.
Eva Mikešková a žáci 5. A

Olympijský den s T-Mobile na ZŠ a MŠ Sluníčko, s.r.o.
Ve středu 20.6.2018 byl pro všechny děti ze Sluníčka uspořádán sportovní den ve spolupráci se společností T-MOBILE
(celorepubliková akce) v areálu stadionu Lipník n. B. Celé dopoledne se neslo v duchu olympijských disciplín. Děti se účastnily skoku dalekého, skoku do výšky, hodu do dálky a běhů na
různé distance. Počasí přímo tropické, výsledky ohromující. Zápal boje byl na výkonech hodně znát. O pitný režim a ovocnou
svačinu se postaral KRPS, z.s. Celkovou pohodu zakončil sym-

bolický ceremoniál i předávání medailí. Všem se dostalo odměny diplomem a sladkostí. Budeme se těšit na další vydařený, už
v pořadí třetí, takový den v příštím roce.
Poděkování patří všem pořadatelům a hlavně dětem. Zároveň
bychom chtěli poděkovat učitelskému sboru za vzorné doprovody žáků na hry, a dětem i učitelům popřát krásné prázdniny.
A hlavně ať se po nich všichni v plné síle potkáme.
Za KRPS, z.s. Bezděková Laďka
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Pohádka nebo muzikál?
Jistě všichni znáte populární písničky
jako Nes mě loďko ke břehu nebo Já ti prstýnek dám. Všechny tyto známé melodie
se prolínaly sálem ZUŠ Antonína Dvořáka
v Lipníku nad Bečvou při vystoupení dramatického kroužku při ZŠ Osecká 315.
Dramatický kroužek tentokrát se svým
druhým vystoupením nacvičil nejen text
pohádky, ale i písničky ze známého filmu
Zlatovláska.
Ve čtvrtek 14. června 2018 vystoupilo
14 dětí s nacvičenou pohádkou paní Markéty Dujsíkové o krásné zlatovlasé panně
a sluhovi Jiříkovi, kteří překonali nástrahy
zlého krále z Černého zámku a žili šťastně
až do smrti.
Během čtyř vystoupení si je poslechli
nejen žáci ZŠ a MŠ, ale i rodiče a široká
veřejnost, kteří je odměnili velkým potleskem. Podali totiž skvělý výkon, za který by
se nemuseli stydět ani profesionální herci.
Poděkování patří nejen sponzorům, gům, paní Květě Kohoutkové a společnos- todokumentaci, panu Břetislavu Motáňovi
městu Lipník nad Bečvou, společnosti ti Noe za kostýmy, vedení ZUŠ A. Dvořá- za ozvučení celého vystoupení.
Eva Mikešková
Teplo, a. s. a ZŠ Osecká 315, ale též kole- ka, panu Michalu Novákovi za video a fo-

Třída G1 ze SPŠ stavební Lipník nad Bečvou
strávila příjemný den ve Zlíně
V rámci naší exkurze do krajského města jsme se spolu s paní učitelkou Renátou
Doubravovou a paní zástupkyní Petrou Bačovou vydali ve čtvrtek 31. 5. 2018 prozkoumat Zlín. Program jsme měli dost nabitý, takže „nebyl čas ztrácet čas“.
Naše první kroky vedly do Univerzitního centra Univerzity Tomáše Bati. Všem se
nám líbily moderní prostory budovy a obdivovali jsme, jak vše bylo v interiéru do detailu vyřešené. Zde jsme vyslechli zajímavé informace o Tomáši Baťovi. Ten člověk se
v životě opravdu nenudil! Tolik toho zažil, dokázal, vybudoval a pomohl tolika lidem.
Do téhle doby jsem o tom neměla ani tušení. Moc se mi líbilo, s jakým nadšením pro
věc to pan průvodce vyprávěl, a šlo vidět, že on sám ho velmi obdivuje.
Pak jsme se přesunuli do mrakodrapu, jenž nese jméno právě Tomáše Bati. Nejdříve
nás čekala „přednáška“ o tom, co pan Baťa dokázal, vybudoval a jakým byl průkopníkem. Do té doby jsem nevěděla, že se inspiroval svými zkušenostmi nabytými v Americe. Následovala projížďka výtahem, který sloužil mimo jiné jako jeho kancelář. Výhled
z Baťova mrakodrapu byl ještě krásnější, než ze střechy univerzitní budovy.
Na závěr jsme navštívili Krajskou galerii výtvarného umění. Tady jsme, mimo vystavených exponátů, zhlédli i černobílý film, který byl velmi zajímavý.
Exkurze byla velmi vydařená, počasí nám přálo.
Zpracovala Vendula Měráková, žákyně třídy GI1
Upravila Gabriela Číhalová
Foto: Marie Mráčková, žákyně třídy GI1

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
NA SŠ A ZŠ LIPNÍK N. B.,
OSECKÁ 301
Čtyři absolventi ukončili Praktickou školu jednoletou současně se šesti absolventy Praktické školy dvouleté se zaměřením na
lidová řemesla závěrečnou zkouškou. Praktická část se konala
4. června 2018. Sestávala se z upletení košíku, zhotovení výrobku šitou technikou a přípravy pokrmu podle receptu. Teoretická
část proběhla 12. června, kdy si žáci vylosovali otázku ze dvou
a pěti okruhů. Poté proběhlo slavnostní předávání vysvědčení za
účasti rodičů. Všem absolventům gratulujeme a přejeme hodně
úspěchů v dalším životě.
za učitele školy Táňa Musilová
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Slavnostní zakončení studia žáků
SPŠ stavební Lipník nad Bečvou
„A máme to v kapse“, proběhlo nejspíše hlavou 26 mladých lidí v úterý 5. 6. 2018 v odpoledních hodinách. Právě je, jejich rodiče a kamarády a samozřejmě i profesorský sbor uvítaly nádherné prostory společenského sálu Konírna.
Po měsících příprav a stresu je čekal
okamžik, ke kterému jejich úsilí celou dobu
směřovalo. Od 15. hodiny se v tomto krásně zrenovovaném křídle lipenského zámku
sešli absolventi třídy IC4 a A4, aby z rukou
svých třídních učitelek Mgr. Gabriely Číhalové (třída IC4) a Ing. Markéty Kolajtové
(třída A4) převzali svá maturitní vysvědčení. Úřední listinu, která dokládá, že úspěšně, někteří i s vyznamenáním, zakončili studium na střední škole. Listinu, která jim
otevře dveře jejich budoucího povolání, nebo studia na některé vysoké škole.
Slavnostní setkání zahájila paní zástupkyně PhDr. Petra Bačová, po ní své proslovy
přednesl starosta města Ing. Miroslav Přikryl
a ředitel školy Ing. Vilém Zeiner. Následovalo postupné předání maturitních vysvědčení
absolventům obou tříd. TI nejúspěšnější pak Absolventi třídy A4 se svou třídní Ing. Markétou Kolajtovou, foto: Renáta Doubravová
byli odměněni Cenou Čestmíra Sehnala, kterou jim za Nadaci Jana Neffa při SPŠ stavební předal člen správní rady NJF Ing. Petr Kolajta, jenž rovněž pronesl několik slov.
Předávání maturitních vysvědčení se
neslo ve slavnostní atmosféře, ke které
přispělo i krásné slunečné počasí.
SPŠ stavební v Lipníku n. Bečvou je škola, která si po celá léta drží dobrou pověst
a vysokou kvalitu. Naši absolventi pracují na
zodpovědných pozicích ve významných stavebních firmách i v dalších společenských
oblastech. Jejich počet už dosáhl čísla 7 618.
Škola navíc oslaví v letošním roce krásné
půlkulaté výročí – 65 let své existence.
Na závěr bych ráda za všechny popřála
absolventům hodně úspěchů v studijním,
pracovním i soukromém životě.
Gabriela Číhalová Absolventi třídy IC4 se svou třídní Mgr. Gabrielou Číhalovou

Let světem přírody

Let světem přírody je soutěž pro žáky prvního stupně, která se
v červnu pravidelně koná na ZŠ Hranická. Do letošního jedenáctého ročníku se přihlásila družstva ze základních škol v Loučce,
Jezernici, Týně nad Bečvou a ze ZŠ Osecká. Další dvě družstva
se připojila z domácí školy. Díky krásnému počasí probíhala soutěž v prostorách školního dvora a školní družiny. Soutěž byla rozdělena na dvě části.
V první žáci zpracovávali zadání podle jednotlivých ročníků,
ve druhé plnili úkoly společně. Na společných stanovištích poznávali stromy a byliny, bezobratlé i obratlovce, společně vybírali správnou odpověď v testu. Všechny úkoly pro jednotlivé ročníky byly s přírodovědným zaměřením na ekosystémy naší přírody, žáci prokazovali znalosti volně žijících i domácích zvířat,
zařazovali organismy do systému, poznávali naše rostliny nebo
třídili kulturní plodiny. Jednotlivá stanoviště si pro soutěžící připravili žáci druhého stupně pod vedením učitelky přírodopisu.
Po absolvování všech deseti stanovišť a sečtení bodů byly vyhlášeny výsledky. Nejprve byly vyhlášeny výsledky jednotlivých
ročníků a odměnu získali žáci, kteří se umístili na prvních třech
místech. Pak následovalo vyhlášení soutěže družstev.

Výborné znalosti přírody prokázali žáci ze ZŠ Loučka, kteří se
umístili na prvním a druhém místě, třetí místo obsadili domácí ze
ZŠ Hranická. Ceny, které soutěžící obdrželi, byly zakoupeny z příspěvku města Lipník nad Bečvou. Družstva na 4. až 9. místě získala diplom za účast a sladkou útěchu.
Lenka Fišbachová
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Týden pro přírodu 2018
Oslavy Dne Země na naší škole začaly
již 4. dubna, kdy se žáci 1. i 2. stupně zúčastnily na stadionu v Lipníku výukového
programu o dravcích. Prohlédli si letové
ukázky dravců a dozvěděli se o nich spoustu zajímavých informací. Své nové znalosti mohli změřit v testu Na křídlech ptáků
a získat i malou odměnu. Akce proběhla s finanční podporou
Města Lipníka nad Bečvou (grant K – 09).
V pondělí 23. dubna se vydala 6.A a 7.B poznávat Štramberk.
Prohlédli si jeskyni Šipka, kde byly nalezeny ostatky předchůdců
člověka, vystoupali na Štramberskou Trúbu a obdivovali výhled
do okolí.
Ve středu 25. dubna si žáci 6. třídy prohlédli interaktivní výstavu Příroda Olomouckého kraje ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Osmáci navštívili přírodní rezervaci Škrabalka, posbírali
zde také odpadky. Nasbírali celý pytel převážně plastových obalů
a lahví.
Počasí bylo krásné a tak si žáci 9., 6. a 7. tříd vyjížďku na kole do přírody opravdu užili.
Ve čtvrtek 26. dubna osmáci obdivovali exotické rostliny v Botanické zahradě a sbírkových sklenících výstaviště Flora v Olo-

mouci a navštívili také výstavu Tajemná Indonésie, kde si mohli
prohlédnout domorodé předměty, zbraně a totemy a seznámit se
s životem původních obyvatel Indonésie.
V pátek 27. dubna se žáci 7. A připojili k celorepublikovému
projektu Ukliďme Česko! tím, že uklidili oblast kolem Bečvy od
odpadků. Deváťáci v tento den mohli proniknout do tajů přírody
v Pevnosti poznání v Olomouci a 6.A se 7.B obdivovala květinovou výzdobu na Flóře v Olomouci.
Ve čtvrtek 10. května se vydali žáci 6. tříd do lesa u Podhoří,
protože po březnové vichřici byl do lesů v okolí pramene Odry
z bezpečnostních důvodů zakázán vstup. Během lekce lesní pedagogiky stopovali zvěř, hledali trofeje, poznávali lesní flóru a naučili se určit výšku, obvod a průměr stromů. Dozvěděli se také o práci lesníků. Za svou aktivitu obdrželi malou odměnu. Akce proběhla s finanční podporou Města Lipníka nad Bečvou (grant K – 10).
V pondělí 14. května k nám přijela do školy firma Ekocom,
aby seznámila žáky 1. až 6. tříd s principy třídění a recyklace
odpadů.
Poslední akcí letošního Týdne pro přírodu byla 7. června cestopisná přednáška o Karibiku v KD Echo pro žáky 7. – 9. tříd.
Suchánková Martina

Besídka v MŠ Hranická
Jarní besídka v MŠ Hranická se nesla v duchu „Na paloučku u lesa“. Hala se proměnila v louku, kde na okraji začínal hustý jehličnatý les. Malánci se představili jako parádnice berušky a roztomilí broučci. Velikání jako pracovití mravenci a krásné kytičky.
Slyšeli jsme spoustu hezkých písní s doprovodem klavíru, děti zatancovaly několik tanečků, přednesly spoustu básniček o jaru
a životě na louce. Atmosféru vystoupení dotvořily nápadité kostýmy malánků i velikánů.
Věřím, že se besídka líbila a bylo to pro všechny příjemné odpoledne.
Šárka Frélichová
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Ve škole v Loučce se „cestovalo“ po Francii
V letošním školním roce patřilo naše pomyslné cestování Evropskou unií Francii. Poznávali jsme města Francie a hledali zajímavosti o nich. K poznávání toho všeho nám sloužil internet,
ale také informace od rodičů, kamarádů nebo i z televize.
Projekt byl rozdělen do jednotlivých dnů. Pondělí bylo sportovní. Děti soutěžily ve družstvech za města Francie. Vybrali jsme
Nice, Cannes, Lyon, Paříž. Na koloběžce jsme „jeli“ závod Tour
de France, z dřevěných kostek na čas „stavěli“ Eiffelovu věž, „zahráli“ tenis – French Open a na závěr jsme zpracovávali hroznové
víno. Nejlépe si vedlo družstvo, které reprezentovalo město Nice.
V úterý se pod vedením tet z kuchyně a děvčat z 5. ročníku vařilo francouzské jídlo. Francie je známá zeleninovými saláty, sýry,
dobrým vínem, ale i dezerty. Nic z toho v našem menu nechybělo.
A moc jsme si pochutnali. Nabídka menu byla ve francouzštině.

Ve středu se tvořilo a kreslilo. Naši výtvarníci kreslili známé
historické stavby jako je Eiffelova věž, Vítězný oblouk, katedrála Notre Dame a další. Prvňáčci postavili Eiffelovku z papíru,
druháci kytice levandulí z papíru. Po vzoru francouzských návrhářů vytvořili žáci klobouky dle vlastního návrhu. Poznávali
jsme osobnosti ze sportu, kultury, umění.
Ve čtvrtek celý projekt vyvrcholil prezentací, kterou si připravili žáci 4. a 5. ročníku. Provedli nás Francií, známými městy, kulturními památkami, historií, představili známé herce, spisovatele. Součástí celého projektu byla i módní přehlídka. Žáci
z nižších ročníků doplnili prezentaci svými výrobky a kratičkými zajímavostmi z Francie. Na závěr byl pro všechny žáky připraven kvíz o Francii.

Autor článku, foto: Renata Sotolářová

ZŠ a MŠ Loučka v Karlově pod Pradědem
Týden soutěžení, her, turistiky a poznávání okolí zažily děti ze ZŠ a MŠ Loučka
na pobytu v přírodě v Karlově pod Pradědem.
Od pondělí do pátku měly připraven
pestrý program. Při stavění domečků pro
skřítky a orientačním závodě si užily krásného lesa. Na hradu Sovinci nakoukly do
historie. Vyzkoušely si, jak se kdysi tisklo
na tiskařském stroji a jaké se používaly
v dávné době zbraně.
Nemohla chybět ani turistika, za kterou
jsme do Jeseníků taky přijeli. Výstup na
Praděd, nejvyšší vrchol Jeseníků, zvládly
všechny děti bez problémů. A nejen školáci, ale i děti z předškolního oddělení MŠ.
Při návratu nás potkala malá sprška, ale ani
ta nám nezkazila krásný výlet. Nejdelší výšlap byl na rozhlednu nad Novou Vsí. Po
zdolání 164 schodů se dětem rozprostřely
celé Jeseníky. Krátké vycházky po okolí
hotelu a sport byly na programu každý den.
Návštěva Sklárny Jakub dala dětem nahlédnout do starého sklářského řemesla.
Do programu pobytu byla zařazena i návštěva Pradědovy galerie. Přivítala nás největší socha „vládce Jeseníků“ děda Praděda, betlém v životní velikosti, obří vyřezávaný obraz, sochy slonů, koní, létající
andělé a mnoho dalších zajímavostí.
Pět dnů uteklo jako voda a děti se se
spoustou krásných zážitků vracely spokojeně domů.
Autor článku, foto: Renata Sotolářová
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Žáci SŠ a ZŠ Osecká 301 na Dni otevřených dveří
v lipenských kasárnách
V pátek 11. 5. 2018 jsme navštívili s dětmi přípravné třídy
SŠ a ZŠ Osecká 301, Lipník nad Bečvou Den otevřených dveří v kasárnách v Lipníku nad Bečvou. Děti si zde mohly prohlédnout vojenskou techniku, sanitky, hasiče a policejní vozy.
Vojáci nám předvedli zásah proti nepříteli s přestřelkou a záchranu zraněných. Děti si také vyzkoušely chůzi na laně, svezly se nákladním autem v prostoru kasáren a navštívily stánek
BESIP. Nechyběla ani sladká tečka na závěr – buchtičky s krémem pro každé dítě připravené vojenskými kuchaři. Celé dopoledne nám přálo krásné počasí a panovala dobrá nálada. Děti odcházely s nádhernými dojmy a zážitky.
Mgr. Jindřiška Gaďourková, tř. uč.

Žáci třídy GI1 SPŠ stavební si prošli
historickou část města Lipník nad Bečvou
Ve středu 20. 6. 2018 jsme se sešli na
náměstí T. G. Masaryka a s průvodkyní
zahájili prohlídku města. Nejprve jsme se
společně vydali na vyhlídkovou věž kostela sv. Jakuba a hned nato si prohlédli
zvonici s historickým hodinovým strojem.
Nahoře ve věži jsme vyslechli několik
zajímavých informací o zvonech Michal,
Jakub a Barborka.
Pak naše kroky směřovaly na náměstí.
Dozvěděli jsme se, že náměstí je zvláštností Lipníka, protože je ve tvaru písmene „L“.
Nepravidelný tvar náměstí ale nebyl záměr
– původně bylo totiž čtvercové, postupně
však byla část náměstí zastavěna domovním blokem s radnicí a důsledkem tohoto

Třída GI1 u kašny se sochou sv. Floriána

vznikl tento tvar. Na náměstí jsme si prohlédli budovu radnice, která byla po polovině 19. století přestavěna ve stylu klasicismu a historismu. Rovněž jsme shlédli dvě
kašny, na nichž se nachází sochy dvou
světců – sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého. Také jsme si prohlédli mariánský
sloup z konce 17. století. Žáci viděli i zachovalá podloubí.
Nato jsme se z náměstí vydali na židovský hřbitov – další zajímavou informací od průvodkyně bylo to, že v Lipníku se
nachází židovské hřbitovy dva. Na starém
hřbitově je pochováno celkem sedm rabínů. Na tomto hřbitově se pohřbívalo do
80. let 19. století a odhaduje se, že se zde

nacházelo až 1800 náhrobků. Hřbitov byl
pak zničen v době 2. světové války německým vojskem. Po válce pak byl hřbitov
částečně zrekonstruován. Hned v jeho sousedství se nachází nový židovský hřbitov.
Úplně na závěr jsme došli do parku,
kde žáci z úst slečny průvodkyně slyšeli
další zajímavé informace, týkající se historii zámku, parku a střešní zahrady.
Procházka historickým městem trvala
necelou hodinu a půl a všem se nám velice
líbila. Žáci mohou získané informace využít i v dalších letech studia a to v předmětech dějepis, architektura, dějiny umění aj.
Prohlídka pro ně byla velkým přínosem.
Gabriela Číhalová
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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
Ředitelka

580 582 860, 725 528 760
581 773 783, 725 528 761

POZOR, POZOR – OD 1. 1. 2018 ZMĚNA V SAZEBNÍKU ÚHRAD
SAZEBNÍK ÚHRAD – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Poskytované služby – základní činnosti dle vyhlášky
MPSV ČR č. 505/2006 Sb.
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
Pomoc při prostorové orientaci,
samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti
Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
v místnosti k tomu určené a vybavené
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Pomoc při použití WC
Dovoz nebo donáška jídla
Pomoc při přípravě jídla a pití
Příprava a podání jídla a pití
Běžný úklid a údržba domácnosti
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti,
například sezonního úklidu, úklidu po malování

Částka v Kč
90,00 Kč / hod.
90,00 Kč / hod.
90,00 Kč / hod.
90,00 Kč / hod.
90,00 Kč / hod.
130,00 Kč/hod.
90,00 Kč/hod.
90,00 Kč / hod.
16,00 Kč / úkon
90,00 Kč / hod.
90,00 Kč / hod.
90,00 Kč / hod.
120,00 Kč / hod.

Poskytované služby – základní činnosti dle vyhlášky
MPSV ČR č. 505/2006 Sb.
Donáška vody
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva,
údržba topných zařízení
Běžné nákupy a pochůzky
Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení
a nebytného vybavení domácnosti
Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
Praní a žehlení osobního prádla,
popřípadě jeho drobné opravy
Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení,
zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci
a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Částka v Kč

Poskytované služby – fakultativní činnosti
Dohled nad klientem v pracovní dobu
Odvoz autem

Částka v Kč
139,00 Kč / hod.
11,00 Kč / km

90,00 Kč / hod.
90,00 Kč / hod.
80,00 Kč / hod.
100,00 Kč / úkon
60,00 Kč / kg
60,00 Kč / kg
100,00 Kč / hod.
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28. října 602 (vedle pošty)
751 31 Lipník nad Bečvou
Tel. 581 771 503, 721 877 658
E-mail: gtour@gtour.cz
www.gtour.cz
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CENTRUM CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

Chorvatsko – vlastní dopravou nebo autobusem, 7 nocí bez stravy v apartmánech, cena již za 4.990,– vč. dopravy
Itálie – vlastní dopravou nebo autobusem, 7 nocí bez stravy v apartmánech, cena již za 4.990,– Kč/os.
Itálie – Kalábrie – letecky z Brna nebo Prahy, 7 nocí s polopenzí v hotelu, cena již za 14.490,– Kč/os.
Bulharsko – letecky z Ostravy, Brna, Prahy, 7 nocí se snídaní v hotelu, cena již za 8.990,– Kč/os.
Řecko – letecky z Ostravy, Brna, Pardubic, Prahy, 7 nocí s all inclusive v hotelu, cena již za 13.390,– Kč/os.
Egypt – letecky z Ostravy, Brna, Prahy, 7–11 nocí s all inclusive v hotelu, cena již za 11.990,– Kč/os.
Tunisko – letecky z Brna nebo Prahy, 7–11 nocí s all inclusive v hotelu, cena již za 9.890,– Kč/os.
Španělsko – letecky z Brna nebo Prahy, 7 nocí s polopenzí v hotelu, cena již za 10.990,– Kč
Turecko – letecky z Ostravy, Brna, Prahy, 7–11 nocí s all inclusive, cena již za 11.490,– Kč/os.

Celý červenec a srpen otevřeno také v sobotu od 9 do 12 hod.
U nás zakoupíte zájezdy všech pojištěných CK z ČR, Polska, Slovenska, Německa,
srovnání cen na jednom místě a s doporučením již odzkoušených pobytů.
Nemusíte hledat na internetu, vše najdete u nás…
Přijďte si k nám vybrat svou vysněnou dovolenou. Těšíme se na vaši návštěvu.

Firma MEGACORP – Plus, s.r.o.
Firma s dlouholetou tradicí v oblasti kovovýroby zabývající se
výrobou ocelových zárubní, nabízí volná pracovní místa na pozice:

SVÁŘEČ
ZÁMEČNÍK
OPERÁTOR CNC STROJŮ (LISŮ)
Požadujeme:
• pracovitost, spolehlivost, manuální zručnost
• praxe ve strojírenství bude pro vás výhodou
Co vám můžeme nabídnout:
• zajímavou práci ve stabilní firmě,
• práci na hlavní pracovní poměr i ŽL
• pracovní dobu od pondělí do pátku na ranní směny
• nástupní plat od 24 000 Kč až 30 000 Kč
– dle schopností a uchazeče
• zaškolení
• náborový příspěvek 5.000,–
• firemní benefity
Pracovní pozice vhodná i pro absolventy.
Místo výkonu práce: Kelč, Hranická 455
Kontakt pro zasílání životopisů a vaše dotazy:
Ing. Jan Moravčík, tel: 606 071 455, email:
jan.moravcik@megacorp.cz
www.megacorp.cz

Potřebujete oděv a obuv do přírody,
nebo pěkný dárek pro myslivce?
Navštivte nás!

OD PROGRESCENTRUM
PRODEJNA MYSLIVOSTI
Nabízíme široký sortiment zboží!
Nejen pro myslivce!
►zavírací nože
►plyn. vařiče, kartuše
►pepřový sprej, olej
►kožené zboží, opasky
►střelivo, terče
►diabolky, dekrety
►dalekohledy
►keramika, sklo
►čaje, kapky - Naděje

►košile, kalhoty
►dámské košile
►polokošile, trička
►bundy, obleky, vesty
►čepice, rukavice
►kapesníky, vázanky
►funkční prádlo
►ponožky, šle, šály
►obuv, holiny, čelovky
►dárkové předměty

►tinktury z bylin
Otevírací doba:

Po - Pá 8:30 - 17:00, So 8:00 - 11:00

Tř. 1. máje 1260, 753 01 Hranice
Tel.: 581 604 290, 737 248 272

www.myslivost-hranice.cz
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9. ROČNÍK LIPENSKÉ KOLOBĚŽKY 2018
Projekt Klubu koloběhu Lipník n. B. „Koloběžky do škol 2018“
zahrnuje seriál závodů v Lipníku n.B. a obsahuje závody ve sprintu, časovce a smíšených štafetách. V pátek 22.6.2018 Klub koloběhu spolu se ZŠ a MŠ Hranická Lipník n.B. otevřel první díl seriálu závodem ve sprintu na motokárové aréně v Loučské ulici
v Lipníku n.B. Na koloběžky se přihlásilo přes půl stovky závodníků ze šesti škol (ZŠ a MŠ Loučka, ZŠ a MŠ Hranická, ZŠ Osecká 315, ZŠ a MŠ Bělotín, Gymnázium Lipník n. B.). Kvalifikační rozjížďky určily postupující do finálových jízd, k vidění byly
urputné souboje, kvalitní výkony a dobře zvládnuté zatáčky.
Koloběžky Kostka Hill od českého výrobce z Hanušovic vyhovovaly všem, ceny věnovali Delikan Lipník n. B. s.r.o., Město
Lipník n. B. odbor správních věcí – BESIP, Klub koloběhu Lipník n. B., z.s., Technické služby Lipník n. B., Česká Unie Sportu – sportuj s námi, Olomoucký kraj.
Finále kategorie 1 dívky 2003–2004 / 700 m
1. Pírková Tereza
2. Mádrová Viktorie
3. Páleníková Sabina
4. Bartošová Kamila

ZŠ a MŠ Hranická
ZŠ a MŠ Hranická
ZŠ a MŠ Hranická
ZŠ a MŠ Bělotín

01:45,20
01:49,15
02:02,45
02:21,50

Finále kategorie 1 hoši 2003–2004 / 700 m
1. Lukeš Štěpán
2. Hradil Ondřej
3. Nižník Adam
4. Tvrdoň Jiří

ZŠ a MŠ Hranická
ZŠ a MŠ Hranická
ZŠ a MŠ Hranická
ZŠ a MŠ Hranická

01:51,47
01:52,65
02:02,16
02:03,74

Finále kategorie 2 dívky 2005–2006 / 550 m
1. Hájková Kateřina
2. Bartošková Elen
3. Tvardková Sára
4. Surovníková Agáta

Boj o umístění

Gymnázium Lipník n. B.
ZŠ a MŠ Hranická
ZŠ a MŠ Bělotín
ZŠ a MŠ Bělotín

01:20,35
01:27,42
01:29,68
01:34,21

ZŠ A MŠ Loučka s pohárem
Finále kategorie 2 hoši 2005–2006 / 550 m
1. Hřivna David
2. Hryzbil Filip
3. Vávra Filip
4. Richtr Tobiáš

Gymnázium Lipník n. B.
ZŠ Osecká 315
ZŠ a MŠ Hranická
ZŠ a MŠ Hranická

01:14,34
01:21,16
01:23,95
01:27,36

Finále kategorie 3 dívky 2007–2009 / 380 m
1. Chovancová Karolína
2. Dohnalová Valentýna
3. Řihošková Tereza Kira
4. Mikešková Tereza

ZŠ a MŠ Hranická
ZŠ a MŠ Loučka
ZŠ a MŠ Loučka
ZŠ a MŠ Loučka

00:58,12
00:59:01
01:02,37
01:03,21

Finále kategorie 3 hoši 2007–2009 / 380 m
1. Velešík Vojtěch
2. Kresel Kamil
3. Tvardek Zdeněk
4. Hájek Ondřej

ZŠ a MŠ Loučka
ZŠ a MŠ Hranická
ZŠ a MŠ Bělotín
ZŠ Osecká 315

00:55,12
00:57,64
00:59,21
01:03,65

V tombole se losovaly potřeby pro cyklisty a koloběžkáře, reflexní bezpečnostní prvky BESIP, drobné kancelářské potřeby
a vstupenky na koupaliště v Lipníku n. B. Poháry za umístění žáků zaslouženě vybojovaly ZŠ a MŠ Loučka (kategorie malotřídky) a ZŠ a MŠ Hranická (kategorie úplné ZŠ). Klub koloběhu Lipník n. B. jako vyhlašovatel projektu „Koloběžky do škol“ nabízí
úspěšným závodníkům – žákům jako bonus účast na některých
koloběžkových soutěžích Rollo ligy ČSK 2018 v sekci hobby neregistrovaní (např. Plzeň, Petrovice, Ostrava). Další díl seriálu pro
školní mládež se uskuteční v září 2018 v soutěžích – časovka
a smíšené štafety.
Gaďourek – Klub koloběhu Lipník n.B.
Foto: Lenka Barrow

Tenisový klub Sokol Přerov-Lipník – Tenisová školička Malý Sporťáček
Mladší žáci a žákyně se v celkovém pořadí oblastní soutěže 2. třídy skupiny B v rámci českého tenisového svazu obsadili 5. místo v poměru 19:21 vyhraných zápasů. Jelikož se jednalo o první rok, kdy malí lipenští tenisté hráli oficiální zápasy je to skvělý
výsledek. Největší zásluhu na celkovém umístění patří Matěji Kučerovi, který má bilanci zápasu 8:2, podobně si vedl také jeho bratr Vojta, kterému náleží skóre 6:4. Družstvo se skládá i z dalších hráčů, kterým patří také velká pochvala, a to konkrétně Martinu Kleiberovi, Vojtovi Adamcovi, Janu Kornelovi, Rozálii Kubíčkové, Julii Tomkové, Emě Wertheimerové a Haně Zdársové.
Obrovský úspěch dne 2. 6. 2018 zaznamenali bratři Kučerovi ve čtyřhře v Odrách,
kde porazili nasazenou dvojici bratrů Hývnarů ze Studenky 3:6, 7:6 (5), 1:0 a dostali
se do semifinále turnaje. V bitvě o finále sice podlehli pozdějším vítězům dvakrát 6:2,
ale odnášeli si krásné třetí místo. Další turnaj kluky čeká v Opavě 30.6., věříme, že takto skvělý úspěch zopakují. Držme jim palce!
Viktorie Šromotová
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Klub Koloběhu Lipník n. B.
obhajuje evropská prvenství
Mezinárodní federace koloběhu IKSA vypsala pro rok 2018
tři závody Evropského poháru.
V termínu 26. – 27. května 2018 uspořádal klub Kobra z Brandýsa nad Labem v aréně vodních sportů Račice u Štětí první kolo. Překrásné a moderní sportovní středisko přivítalo milovníky koloběžek kategorií hobby a profi z Itálie, Holandska, Litvy,
Rakouska, Německa, Slovenska a samozřejmě i nominované závodníky z českých klubů. Atmosféra závodů byla úžasná, počasí
přálo a našemu klubu cinkaly medaile v kategoriích předžáci do
10 let, žáci 10–12 let a kadeti 13–15 let. Tento závod byl prvním
pokusem obhájit svá umístění získaná v roce 2017 v evropském
žebříčku v individuální klasifikaci podle kategorií a v hodnocení mládežnických klubů. Loňská skvělá umístění obhajují v celkovém hodnocení Evropského poháru 1. místo Zapletalová Adéla, 2. místo Barrow Timothy, 3. místo Barrow Tina a 1. místo
v hodnocení mládežnických klubů kategorie 10–15 let. S výsledky a umístěním byli rodiče a závodníci spokojeni, neboť všichni
naši závodníci stáli na stupních pro vítěze. Žlutozelené klubové Women pupils 10–12 let	1. místo Zapletalová Adéla;
dresy KK Lipník n. B. na asfaltovém 5 km okruhu zvládly rovi5. místo Stuchlíková Michaela
natou trať, byly vždy v popředí pelotonu. Zaslouženě jsme brali Youth team 10–15 let	1. místo Klub koloběhu Lipník n. B.,
medaile v jednotlivcích i za skvělý výkon ve štafetách. Štafety
s náskokem 150 bodů před PSP Plzeň
vždy prověří vyrovnanost jednotlivých úseků, závod se jel na 15
minut na okruhu 1 km s pravidelným střídáním členů štafety po
V červenci zajíždíme na Mistrovství světa do Holandska do měsodjetém úseku s předáním koloběžky.
tečka Losser a současně to bude druhé kolo Evropského poháru
IKSA, na třetí kolo zajíždíme do Estonska na konci prázdnin.
Dívky do 10 let	1. místo Stuchlíková Klára – závod na 300m
Český peleton se opět rozjede v září v Petrovicích na jižní
Hoši do 10 let	3. místo Hryzbil Michal – závod na 300m
Moravě a v Ostravě u příležitosti jubilea 50. ročníku Rollo ligy.
Dívky 10–12 let	1. a 1. místo Zapletalová Adéla
Gaďourek Zdeněk
– kriterium 2 km + dlouhý závod 5 km
Dívky 13–15 let	2. a 3. místo Hájková Kateřina
– kriterium + dlouhý závod 15 km
Dívky 13–15 let	2. místo Stuchlíková Nikola
– dlouhý závod 15 km
Hoši 13–15 let	3. místo Hřivna David – dlouhý závod 15 km
Štafety 10–15 let	1. místo (Zapletalová Adéla, Hájková Kateřina, Stuchlíková Nikola)
		3. místo (Hřivna David, Hryzbil Filip, Stuchlíková Michaela)

8. září 2018

Tato umístění se promítla do průběžného žebříčku mezinárodní federace IKSA v kategoriích youth 10–15 let, a po prvním
kole v Račicích jsou pozice nadějné.
Men cadets 13–15 let	3. místo Hřivna David;
5. místo Hryzbil Filip
Women cadets 13–15 let	2. místo Stuchlíková Nikola;
3. místo Hájková Kateřina

20 LETÉ VÝROČÍ

FBC
LIPNÍK
V NOVÉ SPORTOVNÍ HALE

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
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Návrat zpět mezi elitu 1. A třídy
Fotbalisté FK Spartak Lipník po roce
slaví návrat zpět o třídu výše z 1. B třídy
do 1. A třídy, kam po mnoho let patří.
Po loňském sestupu, právě z 1. A třídy,
se dala parta fotbalistů opět dohromady
a jejich cíl byl přesně dán – návrat. Po podzimní části s. r. 2017/2018 – 2. místě v tabulce, jsme prohráli jen s mužstvy, která
měla chuť rovněž postoupit.
Cíl jarní části byl tedy úplně jasný – postup. Zápasy jsme hráli naplno a také to
bylo zásluhou hráčů, kteří náš A tým posílili, vracející se z jiných klubů a také přišel
mladý Karel Domes. Z B týmu se k mužstvu připojil Zdeněk Šatánek. Mužstvo
okusilo jen jedinou prohru, v Pivíně 2:1.
O 14 dní později zvládlo mužstvo důležitý zápas s tehdy vedoucím celkem tabulky
v Ústí 2:1. Tímto zápasem jsme se v tabulce
bodově dostali na první příčku, kterou jsme
už neopustili. Přispěli k tomu i samotné zápasy Ústí, které dvakrát klopýtlo. Nejprve
v tabulkově posledních Horních Moštěnicích prohrou, poté remízou v Želatovicích,
kde naše A mužstvo dostalo šanci, kterou
vyhraným zápasem 4:2, nepustilo. Čtvrtý
gól zápasu rovněž znamenal pro mužstvo,
stou vstřelenou branku letošní sezóny. Předáním poháru a šeku v hodnotě 18.000 Kč
na koupi nových dresů jim pogratuloval samotný předseda OKFS Josef Zavadil.
Teď je potřeba všem v kádru, hráčům,
trenéru Janu Bednářovi a vedoucímu mužstva Davidu Sklářovi, poděkovat za celou
sezónu, postup a hodně zdaru v novém fotbalovém ročníku.
Článek, foto: Bedřich Wampula

Stojící zleva: David Sklář – vedoucí mužstva, Kovařík Martin, Dudík Martin, Kovařík
Lukáš, Machala Roman, Šváček Matěj, Hradil Tomáš, Šatánek Zdeněk, Caletka Jan,
Bednář Jan – trenér. Klečící zleva: Růžička Jakub, Hotěk Jakub, Hurta David, Kubica
Matěj, Šebesta Petr, Zavadil Roman, Domes Karel

Stojící zleva: David Sklář – vedoucí mužstva, Kovařík Lukáš, Baran Lukáš, Kubica Matěj, Hradil Tomáš, Machala Roman, Hotěk Jakub, Kovařík Martin, Bednář Jan – trenér.
Klečící zleva: Čermák Jakub – fanoušek, Caletka Jan, Hurta David, Růžička Jakub, Dudík Martin, Zavadil Roman, Domes Karel, Šebesta Petr. Ležící zleva: Šváček Matěj s pohárem, vedle Šatánek Zdeněk

Červnové florbalové turnaje FBC Lipník
Přípravka, elevové a mladší žáci se zúčastnili florbalového
turnaje Ostrava Cup 2018.
Nejmenší tým přípravky hrál na turnaji společně s týmem
FBC Hranice. V základní skupině porazili Sokol Gullivers Brno 9:1, FBC Ostrava 19:1 a v posledním zápase skupiny prohráli s týmem FBC Karviná 10:2. V prvním zápase play off porazili tým Jablunkova 8:6. Bohužel v rozhodujícím zápase o postup
mezi nejlepších 8 týmů nám chybělo trošku štěstí a my prohráli
na nájezdy s týmem Hattrick Brno 3:4.
Mladý tým elevů FBC Lipník v základní skupině prohrál s týmy FBC Jablunkov i Gulivers Brno, jen v posledním zápase remízoval s týmem z Bílovce 2:2. V prvním kole naši kluci narazili na tým z Vítkovic a prohra v zápase poslala kluky domů.
Mladší žáci FBC Lipník ve skupině porazili tým FBC Poruba
7:4, UKS Warszawa 7:0 a v posledním zápase prohráli s týmem ze
Židenic 2:7. V prvním kole play off porazili v napínavém zápase
tým Petrovic 3:2 Bohužel jako přípravce i mladším žákům v boji
o čtvrtfinále došly síly a mezi posledních 8 týmů se nedostali.
Pro všechny kluky a holky byl turnaj cennými zkušenostmi
do další florbalové kariéry.
Starší žáci se zúčastnili mezinárodního florbalového turnaje
Hummel Open Game v Brně.
V základní skupině jsme porazili Sokol Gullivers Brno 6:1, Pardubice 4:2 a Šumperk 3:2 a prohráli jsme s Tatranem Střešovice
1:6. Druhé místo ve skupině nám určilo do prvního kola play off

Starší žáci
litevský celek Rubene KSS. První půli zapasu jsme soupeře drželi v obranném pásmu, ale gól se nám vstřelit nepodařilo. Soupeř
8 vteřin před koncem první půle nám dal z rychlého brejku gól.
V druhé půli jsme měli opět mnoho šancí na vstřelení gólu, ale
soupeř trestal naše chyby z rychlých brejků. František Nakielný
dal sice gól v našem oslabení, ale to na výhru a další postup nestačilo. Pro kluky byl turnaj cennými zkušenostmi do další sezóny.
Florbalový klub FBC Lipník děkuje městu Lipník n. B., firmám Zeal, Traweko 96, VTP, ŠUM&KON, MetalPlast, Noe
a Řeznictví Kunovský za sponzorování mládežnických týmů.
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BASKETBALOVÁ PŘÍPRAVKA PŘIBÍRÁ NOVÉ ČLENY
BK LIPNÍK NAD BEČVOU rozšířil nabídku zájmových aktivit i pro děti z MŠ. Už v uplynulém školním roce navštěvovalo
basketbalovou přípravku 20 dětí ve věku od 4 do 8 let. Tréninky
přípravky jsou zaměřeny na rozvoj všestranných pohybových
schopností dětí.
Ve školním roce 2018–19 bude činnost přípravky pokračovat.
Nabízíme rodičům pravidelné sportování pro jejich děti nar. v ro-

ce 2014 a starší. Tréninky se budou konat od 5. 9. 2018 každou
středu od 16. h do 17. h v jedné ze sportovních hal na stadionu.
Začínáme již 22. 8. a 29. 8. venkovními aktivitami. Sraz v tyto dny v 16h na betonovém hřišti na stadionu.
Další informace můžete získat na webu BK Lipník nad Bečvou: www.bklipniknb.cz.
Trenéři Jiří Bednář a Hilda Vandrovcová

Dětský cyklozávod LIPEŇÁČEK 2018 se vydařil
V neděli 24. června 2018 se v lesoparku okolo Piskáče konal 7. ročník dětského cyklozávodu Lipeňáček.
Na 2,5 kilometrovém okruhu s přírodními překážkami závodilo 144 dětí ve věku od 15 let až po nejmenší závodníky, kteří závodili na odrážedlech. Do tohoto cyklozávodu se přihlásilo celkem 86 chlapců a 58 děvčat. I do
budoucna bude naším cílem zachovat závod pro všestranně sportující děti. Pořádáním Lipeňáčku chceme přispět
ke zvyšování zručnosti jízdy na kole pro bezpečnější pohyb dětí v silničním provozu. Letošní výsledkovou listinu a fotogalerii
závodu naleznete na webových stránkách Cykloteamu Lipník n. B. – www.cykloteam-lipnik.cz.
Cykloteam Lipník nad Bečvou děkuje spolupořadatelům: ZŠ Hranická, SVČ Lipník nad Bečvou, SK Šela Sport a Technickým službám Lipník nad Bečvou za pomoc s organizací a přípravou závodu.
Za Cykloteam Lipník Stanislav Střílka, foto: Zdeněk Rýdl

Výsledky kategorie A – kluci 2003–2004: 1. Sklenařík Michal, 2. Sochůrek Jan, 3. Rujbar Kamil; výsledky kategorie B – kluci 2005–2006: 1. Tala Erik, 2. Raška Lumír, 3. Gajdoš Štěpán, 4. Sklenařík David,
5. Žůrek Vojtěch, 6. Frankovič Jan, 7. Jemelka Vojtěch, DNF Pohanka Lukáš; výsledky kategorie C – kluci 2007: 1. Simon Roman, 2. Rýdl Štěpán, 3. Sochůrek Ondřej, 4. Valenta Adam; výsledky kategorie D –
kluci 2008: 1. Raška Filip, 2. Kryštofovič Jan, 3. Pavlík Jan, 4. Dohnal Filip, 5. Štěpán Filip, 6. Tomeček Tomáš, 7. Zemánek Lukáš, 8. Víšek David; výsledky kategorie E – kluci 2009: 1. Křupala Jakub, 2. Machač Tomáš, 3. Dedek Matěj, 4. Strnadel Adam, 5. Hrubý Jakub, 6. Koutný Vojtěch, 7. Hájek Ondřej, 8. Čoček Lukáš, 9. Zábranský Dominik, 10. Mořkovský Lukáš, 11. Haluška Tony, 12. Pavlík Martin, 13. Volek Jonáš; výsledky kategorie F – kluci 2010: 1. Dohnal Patrik, 2. Chovanec Jiří, 3. Polívka Lukáš, 4. Uličník Václav, 5. Koutník Ondřej, 6. Křístek Kristián; výsledky kategorie G – kluci 2011: 1. Čechmánek Eduard, 2. Drahoš Oliver, 3. Mořkovský Tomáš, 4. Filák Vojtěch, 5. Přikryl Vojtěch, 6. Adzima Matúš, 7. Jemelka Martin, 8. Karabina Jan, 9. Světlík Vilém, 10. Haluška Lukáš; výsledky kategorie H – kluci 2012: 1. Haluzík Matouš,
2. Dedek Jakub, 3. Kuča Petr, 4. Strnadel Filip, 5. Rychtár Jakub, 6. Pazdera Viktor, 7. Simon Patrik, 8. Čoček Robin, 9. Polívka Tomáš, 10. Strnadel Vojtěch, 11. Tomčík Matyáš, 12. Krejčiřík Samuel, 13. Symerský Richard,
14. Hasoň Dominik; výsledky kategorie I – kluci 2013: 1. Čechmánek Oliver, 2. Kantorek Václav, 3. Šoc Jakub, 4. Dohnal Lukáš, 5. Rosík Richard; výsledky kategorie J – kluci 2014 a mladší – KOLO: 1. Horník Adam, 2. Navrátil Filip, 3. Simon Martin, 4. Prokeš Jan; výsledky kategorie K – kluci 2014 a mladší – ODRÁŽEDLO: 1. Haluška Karel 2014, 2. Pecha Filip 2015, 3. Přikryl Tomáš 2014, 4. Sklář Dominik 2015,
5. Karabina Ondřej 2014, 6. Křístek Mojmír 2015, 7. Grygar Jakub 2016, 8. Šrom Adam 2015, 9. Dohnal Darek 2016, 10. Klakurka Václav 2016, 11. Šmídl Matyáš 2015; výsledky kategorie L – holky 2003–2004:
X;výsledky kategorie M – holky 2005–2006: 1. Pavelková Ganvara, 2. Švajdová Karolína; výsledky kategorie N – holky 2007: 1. Machačová Zuzana; výsledky kategorie O – holky 2008: 1. Křupalová
Kristýna, 2. Chovancová Karolína, 3. Holoubková Eliška, 4. Prokešová Barbora, 5. Prokešová Lucie; výsledky kategorie P – holky 2009: 1. Hasoňová Nela, 2. Brázdová Natálie, 3. Brázdová Nikola, 4. Kulhánková
Karolína, 5. Sochůrková Sarah, 6. Krejčiříková Vanessa; výsledky kategorie R – holky 2010: 1. Rýdlová Eliška, 2. Kozáčková Inna, 3. Mlčáková Nikola, 4. Víšková Lucie, 5. Bezděková Ema, 6. Zamazalová Veronika,
7. Zemánková Patricie; výsledky kategorie S – holky 2011: 1. Kučová Marie, 2. Kalivodová Klára, 3. Hrubá Michaela, 4. Frankovičová Marie, 5. Šocová Monika, 6. Štěpánová Alena, 7. Boráňová Sabina, 8. Zábranská Denisa, 9. Navrátilová Tereza, 10. Dohnalová Eliška; výsledky kategorie T – holky 2012: 1. Kozáčková Emma, 2. Mlčáková Klára, 3. Drahošová Elena, 4. Dohnalová Elena, 5. Matulová Miriam, 6. Halušková Izabela, 7. Pechová Markéta, 8. Kehmová Gabriela; výsledky kategorie U – holky 2013: 1. Dohnalová Markéta, 2. Klakurková Anna, 3. Holoubková Lucie, 4. Chromalová Sofie, 5. Koutná Terezie, 6. Valentová Karolína, DNF Filáková Marie; výsledky kategorie V – holky 2014 a mladší – KOLO: 1. Žůrková Julie, 2. Boráňová Michaela, 3. Debnárová Bernadetta, 4. Ďurčíková Nikola, DNF Symerská Valerie; výsledky kategorie Z – holky 2014 a mladší – ODRÁŽEDLO: 1. Rychtárová Kateřina, 2. Matulová Michaela, 3. Zamazalová Vanda, 4. Koppová Natálie, 5. Bradová Liliana, 6. Vykydalová Nikola, 7. Polidorová Monika
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• KDY • KDE • CO • v LipnÍku n. B. a okolí
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 Archeologie na hradě Helfštýn. Vstup pouze s průvodcem.
potrvá do středy 31. 10.
VÝSTAVA KOVANÉ BYTOSTI
Výběrová prezentace toho nejlepšího z podsbírky uměleckého kovářství hradu Helfštýn., v galerii na II. nádvoří.
čtvrtek 5. 7. – pátek 6. 7.
HELFŠTÝNSKÁ POUŤ
Celodenní program plný řemesel a soutěží spojený
s historickým tržištěm. Více na www.bezkliky.eu.
sobota 28. 7.
HRADNÍ LETNÍ KINO
Od 21 hod. promítání Biografu 16 pod širým nebem na II. hradním nádvoří. Program bude uveden před akcí na www.helfstyn.cz.
čtvrtek 2. 8. – sobota 4. 8.
SOUBOR ZOBCOVÝCH FLÉTEN VIVAT FLAUTO
Soubor zobcových fléten Vivat Flauto z Prahy zpříjemní návštěvníkům prohlídku hradu Helfštýn.
sobota 18. 8.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
XXX. ROČNÍKU KOVÁŘSKÉHO FÓRA
Od 14 hod.
neděle 19. 8. – pátek 24. 8. (mimo pondělí)
KOVÁŘSKÉ FÓRUM
Přímo v historické kovárně na III. nádvoří bude
vznikat dílo speciálně pro hrad.
pátek 24. 8. – neděle 26. 8.
XXXVII. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ
UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ HEFAISTON
Výstava exponátů pod širým nebem, kovářské
soutěže, promítání v galerii na II. nádvoří, demonstrace kovářské tvorby na 10 pracovištích a mnoho dalšího. Během víkendu zajištěna kyvadlová
autobusová doprava z Lipníka n. B. a zpět. Vstupné plné 200 Kč, snížené 100 Kč.

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.

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 průvodcem zdarma. Návštěva zvonice, synagogy, střešní
zahrady a dalších památek. Začátek u TIC denně
mimo pondělí v 10 a 14 hod.

neděle 22. 7.
EUROHRANÍ
Odpoledne plné her a soutěží pro nejširší veřejnost
s kolem štěstí a velkoformátovým puzzlem. Soutěžící získají nové poznatky o Evropské unii a zábavnou formou se zapojí do aktivit MEIS během hodových slavností ve městě. Od 14 do 16 hod. na náměstí T. G. Masaryka.
pondělí 23. 7. – pátek 27. 7.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
– HARRY POTTER A ČARODĚJOVÉ
Výroba kouzelných lektvarů, strašidelná stezka
s úkoly, soutěže, deskohraní, tvůrčí dílny, hledání pokladu a čtení z kouzelných knih. Určeno pro
děti 7–13 let. Domeček a dvorní trakt městské
knihovny. Pondělí – pátek 9–16 hod. Přihlášku
a pokyny k dispozici v oddělení pro děti do 13. 7.
pondělí 13. 8.
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:
„Letní rozmary Vladislava Vančury“.
pondělí 27. 8.
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:
„Jen ty a já“.
připravujeme:
středa 5. 9.
KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Ve středu 5. září zahajujeme Kurz trénování paměti pro veřejnost. Přijďte rozhýbat mozkové buňky
a naučit se techniky, díky kterým si zapamatujete
lépe čísla, jména, nebo posloupnost pojmů. Přihlášky přijímáme již nyní! Více informací osobně
v oddělení studovny nebo na tel. 581 772 177.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Komenského sady 1334, tel.: 580 582 909,
581 771 594, www.svclipnik.cz
pátek 20. 7. – neděle 22. 7.
SVATOJAKUBSKÉ HODY
Třídenní program v Echu, na náměstí a v kostele
sv. Jakuba.
Pátek: KD Echo: 17.00 Povídání o pejskovi a kočičce (divadlo SemTamFór), terasa KD Echo:
21.10 Hastrman (film ČR 2018)
Sobota: terasa KD Echo: 10.00 Pianothéka Richarda Pogody (chansony, kuplety), nám. T. G.
Masaryka: 18.00 Cimrmanovo Torzo (od blues po
hard rock), 19.00 Happy To Meet (keltský rock),
20.30 November 2nd (rock-alternative)
Neděle: kostel sv. Jakuba: 9.30 Hodová mše,
15.00 Svátostné požehnání, nám. T. G. Masaryka: 13.30 Lake Malawi (indie-pop), 15.00 Marien
(folk), 16.00 Jan Hlavsa (žonglování), 17.00 Michal Prokop a Framus Five (rock).
V neděli 22. 7. budou zpřístupněny jindy uzavřené památky. Od 10.30 do 18.00 věž kostela a od
14.00 do 17.00 zvonice. Kulturní program hodových oslav připravuje SVČ Lipník n. B., p. o. ve
spolupráci s městem Lipník n. B. a finanční podporou Olomouckého kraje.

Kulturní dům ECHO

Novosady 1380, tel.: 581 771 594, 739 220 098,
www.echolipnik.cz.
Předprodej vstupenek v kanceláři SVČ, TIC
nebo na rezervace@echolipnik.cz.
pátek 20. 7.
LETNÍ KINO U ČÁPA: HASTRMAN
Promítání ve 21.10 hod. (po setmění) na terase
KD Echo. Režie Ondřej Havelka. Romantický /
Thriller, Česko, 2018, 100 min. Vstup zdarma.
pátek 31. 8.
LETNÍ KINO U ČÁPA: LA LA LAND
Promítání ve 21.10 hod. (po setmění) na terase
KD Echo. Režie: D. Chazelle, Muzikál / Komedie,
USA / Hong Kong, 2016, 128 min. Vstup zdarma.

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 autora.
KAVÁRNA KONÍRNA
pátek 13. 7.
ŠPANĚLSKÉ ODPOLEDNE
S PAELLOU A SANGRIÍ
V 16 hod. na terase kavárny Konírna připraví pravou španělskou paellu před očima diváků kuchař
Enrique El Romero. Hud. doprovod flamencový kytarista Matúš Chiquitin Gosiorovský. Předprodej:
paella s masem 170 Kč, s mořskými plody 200 Kč.
LIPENSKÉ KULTURNÍ LÉTO
Hudební pátky na terase kavárny. Začátek vždy
v 19 hod. : 27. 7. EMBÉČKA / folk; 3. 8. LH WESTERN / country; 10. 8. LIHUS / Lipenská Hudební Společnost; 17. 8. DALLAS / western country,
24. 8. OKYBAČA / cimbálovka.

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 20 hod.
sobota 21. 7.
POUŤ NA STAROU VODU
Pěší pouť od kostela Nanebevzetí Panny Marie v Potštátě na poutní místo ve Staré Vodě (cca 30 km).
Sraz v 5.30 hod. u zvonice v Lipníku nad Bečvou
– přejezd auty. Na místa v autech se informujte
u členů OS Lípa. V 6.00 hod. odchod od kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Potštátě. Začátek mše
svaté v poutním kostele Sv. Anny v 10.00 hod.

OSTATNÍ
pátek 20.7.
NÁMOŘNICKÝ BÁL
Hudebně-taneční večer v Port Royal ve 20 hod. V nabídce nejen míchané drinky s rumem! Vstup zdarma.
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