VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE
VÝTISK JE ZDARMA
Registrován Ministerstvem kultury ČR – ev. č. MK ČR E 18030

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané
Dovolte mi, abych Vám tímto předložil jedno
z dalších čísel našeho zpravodaje obce.
Letošní jaro bylo pro nás ve znamení dotací
a snahou podat co nejvíce kvalitních projektů
v této oblasti. Současně jsme se snažili
dotáhnou do konce záměry z minulosti hlavně
co se týká obnovy a získání památek vážících
se historicky k naší obci. Současně bych si
troufal označit první pololetí letošního roku
velmi důležitým, a to hlavně ve vztahu
k místní části Filipová a realizaci projektů
vážících se k této místní části. Byla také
schválena strategie rozvoje a zahájena
realizace nového územního plánu naší obce.
Důležitost těchto dokumentů je velmi velká a
z pohledu našich občanů je nutné na tyto
reagovat, např. vnesením vlastních záměrů do
územního plánu obce.
První pololetí letošního roku si troufám říci,
že je určujícím pro rozvoj naší obce
minimálně na dobu 4 let.
Dovolte mi, abych vám jménem zastupitelstva
naší obce popřál krásné léto a dětem bezvadné
prázdniny, všem krásné dovolené a aby se
nám naše záměry a představy podařilo co
nejvíce naplnit.
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE
Zastupitelstvo obce jako tradičně po
komunálních volbách schválilo Program
obnovy venkova – strategii rozvoje naší obce
do roku 2021.
Tento dokument je velmi důležitým ve věci
žádostí a dotace, kde je často požadováno,
aby poskytovatel dotace viděl, že žádaný
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finanční prvek je v souladu se schváleným
rozvojem obce.
Nově schválený dokument navázal na
předchozí strategii obce a svým způsobem
došlo k jeho aktualizaci a doplnění dalších
záměrů. V řadě záměrů došlo k jejich splnění
a to v poměrně krátkém čase a tak je možné
v záměrech
postoupit dále. V celkovém
rozvoji hraje prioritu místní část Filipová
(kanalizace, odvodnění, rozvod vody, obnova
NN , VO a chodník), dále obnova místních
komunikací, výstavba chodníků vedle I/44 a
dalších, stavba otevřené soustavy bazénů,
stavba domova důchodců a další.
Doufejme, že se nám bude dařit naše záměry
plnit jako doposud a za čtyři roky si budeme
moci říci, že strategii znovu změníme, protože
se nám dařilo a budeme určovat další směr
vývoje naší obce.
OTEVŘENÍ BAZÉNU
Dne 23. 3. 2011 v 11:00 hodin jsem měl tu
čest spolu s ostatními hosty přestřihnout
slavnostní pásku Wellnes centra na Hotelu
Dlouhé Stráně
Za naši obec jsem poděkoval hlavnímu
investorovi této stavby firmě Energotis s. r. o.
a jejímu řediteli Ing. Miroslavu Kopřivovi,
Csc. za tuto pro naši obec velmi důležitou
investici. Tímto se znovu zvyšuje úroveň naší
obce obzvláště, když zařízení slouží
i veřejnosti.
Velmi zajímavé byly další záměry v rozvoji
infrastruktury Hotelu Dlouhé Stráně, které
dále prezentoval Ing. Miroslav Kopřiva, jako
je například realizace bowlingu a další. Pro

další rozvoj mají tyto aktivity cestovního
ruchu obrovský význam.
ZAPŮJČENÍ PAMÁTEK
Po téměř 2 letech se nám podařilo dotáhnout
do konce záměr zapůjčení památek vážících
se k rodině Kleinů, tzn. k naší obci a tyto si od
Národního památkového ústavu ČR zapůjčit.
Zapůjčení památek zastupitelstvo obce
schválilo umístit v prostorách obecního úřadu,
tj. v zasedací místnosti a ve vstupní chodbě.
Byly zapůjčeny 3 obrazy bratří Kleinů,
původně umístěné na zámku obdobně jako
busta Franze Kleina a pohled na naší obec
(střed obce) cca po roce 1850.
Tyto zapůjčené památky považujeme za
významný prvek v historii naší obce
a myslíme si, že umístěny jsou na správném
místě.
Památky nám byly zapůjčeny z losinského
zámku dne 23.3. 2011 v 13:30 hodin.
Současně s tímto umístěním zastupitelstvo
obce dále schválilo obnovu židlí a stolů
v zasedací místnosti. Místnost byla před
umístěním vymalována panem Ladislavem
Iršou.
Součástí vnitřní obnovy – nábytku by měla
být i realizace nového nábytku do podatelny
a ohlašovny trvalého bydliště (kancelář p.
Heleny Tkadlecové). V tomto případě je
záměrem kancelář modernizovat, tak aby
odpovídala
současným
bezpečnostním
a estetickým požadavkům.
POVODŇOVÝ PLÁN OBCE
V měsíci květnu schválilo zastupitelstvo obce
aktualizovaný povodňový plán obce. Tento
určuje rozdělení funkcí jednotlivých členů
zastupitelstva obce a zaměstnanců obce při
vyhlášení stupňů povodňové aktivity (SPA).
Hlavní
prioritou
tohoto
schváleného
dokumentu je, že důraz je kladen na ochranu
životů a nikoli ochranu majetku. V našem
případě se jedná o provedení evakuace
občanů.
Obec jsme rozdělili na evakuační pásma.
1. Evakuační pásmo jsou Rejhotice,
Kouty nad Desnou (od mostu pod
nádražím Kouty nad Desnou směrem
nahoru). Tito občané by se měli
evakuovat při vyhlášení 3. SPA na
Hotel Dlouhé Stráně samostatně.
Zástupci hotelu jsou plně informováni.
Ubytování včetně plné penze (snídaně,

oběd, večeře) bude hrazeno ze strany
obce. Obyvatelé trvale hlášeni
a v nevyhnutných případech např.
návštěvy, by se měly na hotel
evakuovat samostatně. Na tuto část
obce, kdy se předpokládá její možné
odřezání od další části obce (viz rok
1997), budou dohlížet a kontaktními
osobami by byli zastupitelé Ing.
Miroslav
Pospíšil
a
Jaroslav
Sembdner. Občané nacházející se
v záplavové oblasti dostanou k možné
evakuaci písemné instrukce.
2. Evakuační pásmo jsou Rejhotice (od
mostu pod nádražím Kouty nad
Desnou směrem dolů). I tito občané
obdrží písemné instrukce. V této
oblasti (velká vzdálenost k ubyt.
zařízením) bude nasazena svozová
technika. (AVIA JSDH, autobus pana
Kubíčka). Povodňový plán a směrnice
navazuje na předchozí dokumenty
realizované po roce 1997, řeší kromě
evakuace občanů např. uzavírky
komunikací, vyhlašování a ohlašování
krizových
stavů,
zdravotní
a humanitární pomoc a další. Vše se
dá organizačně perfektně připravit, ale
vždy vše potom závisí na ukázněnosti
občanů (evakuace). Víme všichni, že
povodňové situace jsou těžké, ale
snažíme se alespoň odpovědně na
možné povodňové stavy připravit.
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE
I my jako obec se snažíme realizovat určitá
protipovodňová
opatření,
kdy
máme
vytypovaná místa na řece Desné, která jsou
pro nás kritická.
Místa
jsou
v podstatě
identická
s problémovými místy z roku 1997, kdy jsou
to hlavně mosty a jejich průtočné profily.
Prvním místem, které v současné době
řešíme, je most pod nádražím v Koutech nad
Desnou. Zde je realizován projekt na zvýšení
průtočného profilu mostu. Na tento most
chceme
umístit
automatické
měření
a vyhlašování povodňových stupňů, protože
se jedná o první průtočný profil pod mostem
za soutokem obou Desných, kde bude profil
koryta přesně definován.
Druhým místem je most u Velosteel Trading
s.r.o. Rejhotice (penzion Zálesí). Tento most

je svým profilem skutečně kritickým a od
něho se odvíjí stupně povodňové aktivity.
Zde nyní jednáme s Povodím Moravy s.p.o
prostoru nad mostem. Nejraději bychom most
odstranili a nahradili jej lehkou lávkou pro
pěší, ale toto je otázka jednaní s našimi
spoluobčany v dotčené oblasti. Je to velmi
těžké o takových věcech jednat obzvláště,
když povodně nemusí být desítky let a nebo
mohou být zítra.
My ovšem nechceme v těchto otázkách
usnout a snažíme se věci dále řešit.
ŘEKA DESNÁ - SOUČASNÝ STAV
Celá řada občanů se nás dotazovala na
prováděné práce v korytě řeky Desná
u penzionu Zálesí v Rejhoticích. Z toho
důvodu jsme vyvolali jednání se zástupci
Povodí Moravy s. p. s dotazem na prováděné
práce a zaslali jsme na ředitele podniku dopis,
ve kterém jsme a podobně jako každý rok
požadovali
opravu
příčných
staveb
(zpomalovacích stupňů ) a bočních opevnění
na řece Desné. Obdobně by se měla provádět
údržba z pohledu odstraňování zeleně
v korytě řeky. Dále jsme upozorňovali na
kritická místa, kde chybně provedeným
projektem (vysoká výška přepadové hrany
v Rejhoticích
zpomalovacího
stupně)
(Velosteel Trading s. r. o.) způsobuje
vybřežení řeky již při dosažení druhého SPA.
Nepříjemnou situaci v tomto místě způsobuje
jednak tento stupeň a dále boční opevnění
(zeď), která je v původním stavu (realizovaná
po roce 1921) kdy samotný stav zdi je špatný
a zeď má nízkou horní hranu. (důvodem je
chybně umístěný – zvýšený zpomalovací
stupeň) .
Po jednáních, která jsme absolvovali, jsme se
dozvěděli, že Povodí Moravy, s. p. na
uvedené práce nemá peníze a nemá peníze na
úpravu koryta v kritickém místě (snížení
přepad. hrany stupně u Velosteelu Rejhotice
a opravu zdi).
Proč Povodí realizovalo obkládání zdi (vedle
silnice I/44 u Zálesí jsme se nedozvěděli od
těchto pracovníků, ale od zástupců Ředitelství
silnic a dálnic. Odpověď zněla, že co je nad
hladinou, spadá do správy ŘSD a co je pod
hladinou, patří do správy Povodí Moravy s. p.
tzn, že práce které zde byly prováděny
a spočívaly v nakulování větších balvanů ke
zdi vedle I/44 (mimo jiné znovu snižování
průtočného profilu) mají za účel zakrýt díry

v této opěrné zdi (realizovaná po povodni
1997) a zabránit tak, aby nevznikala ještě
větší. Skutečně zůstává trochu stát rozum nad
tím, že zeď realizovaná před více než 10 lety
je v tomto stavu včetně dalších staveb na řece
Desné.
Je s podivem, že pokud se člověk dostane
k jednání představitele Povodí Moravy s. p.,
kteří řeší poldry a miliardové protipovodňové
stavby a u nás nejsou finančně schopni dát do
pořádku věc týkající se protipovodňové
ochrany,tak pak lze říci, že se jedná
o jednatelské divadlo. A vše je o tom, že
nejsou peníze. Ale jak je vidět, tak to není
pouze o penězích, ale i o kvalitě provedené
práce.
Zastupitelstvo obce určitě přijme k tomuto
problému alespoň to opatření, že pány označí
za odpovědné, pokud by k něčemu
neočekávanému (vyšší stav vody) došlo. Toto
je mnohdy to nejlepší řešení co lze pronést,
když se dotyčný pracovník nemůže schovat
ve skupině a za odpovědného je označen
přímo.
ZÁMECKÝ PARK
Zatím i bez dotace jsme přistoupili k realizaci
obnovy spodní části zámeckého parku, která
sestávala ze srovnání terénu, tak aby tento
nemusel být udržován (kosení trávy) ručně,
ale strojně. Podobně jednodušším způsobem
byl vytvarován potok – vodoteč vytékající
z jezírka grotta (umělé jeskyně).
Co se týká projektu, tak měsíc květen byl
vrcholem pro finalizaci projektu týkajících se
zámeckého parku. Jednalo se o projekt
obnovy zámecké zdi a projekt obnovy spodní
části zámeckého parku. Oba projekty včetně
obnovy kašny připravujeme pro žádost
o dotaci v rámci Norských fondů.
Mezi další práce, které budou na obnově
parku zahájeny, je realizace mola na
zámeckém rybníku, kde se nachází socha
Neptuna. Tuto obnovu stavby mola můžeme
realizovat díky dotaci, kterou naše obec
obdržela prostřednictvím Místní akční
skupiny Šumperský venkov od Státního
zemědělského
intervenčního
Fondu
Ministerstva zemědělství ČR.
Dalším projektem týkající se zámeckého
parku a jeho obnovy je projekt přístupu na
terasu umělé jeskyně – grotty. Vzhledem
k terénu se bude jednat co do založení stavby
o poměrně komplikovanou stavbu. Tuto

bychom znovu rádi dotačně uplatnili na závěr
letošního roku.
Lze říci, že všechny současně realizované
projekty a finanční žádosti se týkají pokud se
vše zdaří, období 2012 až 2013. Pevně
doufám, že vše vyjde a park budeme moci za
finanční podpory různých dotačních titulů
dále vylepšovat. Již dnes je vidět vzrůstající
zájem návštěvníků a dokonce jsme
zaznamenali i využití parku pro svatební
obřady.
INVENTARIZACE BUDOV -POPLATKY
V minulém roce jsem v rámci kontroly úhrady
poplatků za svoz a likvidaci odpadů provedli
inventarizaci všech objektů, které slouží
k rekreaci. V tomto případě se nejedná pouze
o chaty, ale i o objekty určené pro trvalé
bydlení, kde ovšem není nikdo hlášen
k trvalému pobytu a rodina do domu pouze
dojíždí za účelem rekreace. Byli jsme
překvapeni, že těchto objektů se u nás v obci
nachází celkem 259 a jejich počet se zdá být
vzrůstající.
Z tohoto důvodu jsme se současně začali
zamýšlet nad celým příjmovým systémem pro
rozpočet obce. Je naprosto zřejmé, že se z nás
začíná stávat obec se zaměřením na turistiku
a cestovní ruch. V této oblasti nás čeká ještě
další rozvoj, ale v případě úbytku pracovních
míst nás může čekat postupný odchod práce
schopných lidí za prací, tzn. úbytek trvale
hlášených obyvatel. Ideálním stavem je,
pokud v obci jsou pracovní možnosti a s tímto
probíhá i rozvoj cestovního ruchu.
Co to pro nás znamená. Tím, že nám začínají
ubývat občané pro naši obec, přináší pokles
příjmů do rozpočtu obce.
Současně s mladými lidmi, pokud se jedná
o rodiny dochází i k úbytku dětí, což nám
vytváří problémy jednak v mateřské škole
a základní škole. Zde se počítá počet učitelů
a dalšího personálu na počet dětí. Již dnes
jsme například 35 dětí pod stavem, což pro
obec představuje doplatek na platy učitelů a
provoz ve výši 1250 tis Kč.
Protože se snažíme v maximální míře udržet
stávající standart naší obce ,snažíme se o to
více do všech příjmových oblastí zavést
maximální pořádek a transparentnost.
V první řadě po provedené kontrole úhrad za
likvidaci a svoz odpadu přijde na řadu pro
kontrolní výbor zastupitelstva obce kontrola
odvádění poplatků za lázeňský a rekreační

pobyt u subjektů, které tyto pro obec
nevybírají, tzv. ani neodvádí, ale ubytovací
služby na internetu inzerují. Nesledujeme
tímto krokem vytváření žádných sankcí, ale
chceme docílit toho, aby poskytovatelé
ubytovacích služeb pro nás tyto poplatky
vybírali. Tyto odvedené finanční prostředky
slouží pro potřeby obce, tj. občanů a všech,
kteří zde žijí. Tímto můžeme myslet např.
obnovu komunikací, stavbu kanalizace,
obnovu VO a další. A tyto finanční
prostředky nám přináší návštěvníci naší obce
a nejsou součástí ceny za ubytování tzn., že
každý ubytovatel je uvádí zvlášť.
PŘIPRAVOVANÉ ŽÁDOSTI O DOTACE, PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
V přehledu připravovaných žádostí o dotace
je na jednom z prvních míst kanalizace místní
části Filipová včetně místní části Kolonka a
dále následují:
- chodník Filipová
- rozvod vody Filipová včetně místní
části Kolonka
- realizace parkoviště zámecký park
- přístup na terasu grotty
- obnova zeleně severní část parku
- vestavěné kontejnery na separaci
odpadů
- chodníky vedle silnice I/44 Rejhotice
(v úseku nádraží Rejhotice – penzion
Zálesí) a další
Veškeré žádosti vychází z avizovaných
dotačních možností, které jako obec chceme
využít.
Totéž platí pro projektovou přípravu, který je
připravována pro obec na dosažitelné dotace.
1. Realizace veřejného osvětlení v úseku
od kulturního domu kolem zámecké
kaple k restauraci Na Staré poště
(parkem)
2. Nasvětlení přechodu pro chodce
(rodinný dům Pavla Třísky)
3. Obnova dětského dopravního hřiště
4. Chodník vedle objektu bývalé školní
družiny směrem k nádraží
5. Revitalizace obce II. etapa
6. Chodník hřbitov Rejhotice
Věříme, že jak provedená projektová příprava
,tak podané žádosti uspějí a akce bude možné
za přispění dotací pro obec snáze finančně
realizovat.

SOUTĚŽ – STAVBA ROKU OLOMOUCKÉHO KRAJE
Tato soutěž se koná co dva roky a je
vyhlašována pod patronací Olomouckého
kraje, kdy o udělování cen rozhoduje odborná
porota. Je vyhlašována v několika kategoriích.
My jsme se přihlásili do kategorie Obnova,
rekonstrukce, a to se stavbami: obnova
zámeckého parku v Loučné nad Desnou
a obnova kulturního domu v Loučné nad
Desnou. Nakonec na čelní místo v ocenění (II.
místo) se dostala obnova zámeckého parku
v Loučné nad Desnou.
Ocenění jsme obdrželi z rukou náměstka
hejtmana Olomouckého kraje Radovana
Rašťáka dne 17. 3. 2011 na Stavebním
veletrhu Stavotech, konaném na výstavišti
Flora v Olomouci. Na výsledek měla vliv i
připravená prezentace, která byla zpracována
pro obě stavby a připravila je Mgr. Michaela
Beranová. Předané ocenění má pro naší obec
velkou prestiž a jistě přispěje k další
propagaci zámeckého parku jako i naší obce.
DEN ZEMĚ – VÝSADBA STROMŮ
Ve středu dne 20. 4. 2011 se pod patronací
Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky
a naší obce uskutečnil v náhradním termínu
Den země. SCHKOJ připravila pro děti
základní školy osadbový materiál, ze kterého
děti sami pod dozorem vysadily stromořadí
od budovy nové hasičské zbrojnice k aleji
vedoucí k hrobce rodiny Kleinů. Děti
pracovaly ve dvou skupinách a před sázením
pracovník SCHKOJ Ing. Duhonský provedl
krátkou přednášku o sázených stromech. Celá
akce tak současně navazovala i na akci, která
se v rámci vztahů děti k přírodě konala
i v základní škole.
Naše obec k celé akci poskytla zázemí
v kulturní místnosti hasičské zbrojnice, které
sestávalo z občerstvení pro všechny
zúčastněné.
Současně mohly děti sledovat rodící se
skatepark. Poděkování za celou akci patří jak
vedení SCHKOJ tak i zaměstnancům
a současně i naší základní škole. Možná děti
tímto získají i lepší vztah ke stromům
a přírodě a některé z nich ji nebudou
v budoucnu ničit.
SPORTOVNĚ – REKREAČNÍ AREÁL
KOCIÁNOV

V měsíci dubnu byly zahájeny práce na
dokončení tohoto sportovně-rekreačního
komplexu. Práce byly zahájeny na dokončení
tančírny a byla zahájena ,ze strany mládeže
dlouho očekávaná, stavba Skateparku a
dětského hřiště.
PRODEJ STOLŮ A ŽIDLÍ
Obecní úřad Loučná nad Desnou nabízí
k odprodeji stoly a židle ze zasedací místnosti
OÚ v ceně:
- stůl 40Kč/ks
- židle 10Kč/ks
DŘEVOSOCHÁNÍ 2011
Průběh akce: od pondělí 22. 8. 2011 do
soboty 27. 8. 2011
Místo konání: Loučná nad Desnou, střed
obce, severní louka před kulturním domem.
Práci dřevosochařů je možno shlédnout každý
den od 9.00 hod. do 17.00 hod.

Pátek 26. 8. 2011
16.00 hod
Slavnostní otevření sportovně–rekreačního
areálu Kociánov s občerstvení pro veřejnost.
16.30 hod
Tančírna – vystoupení cimbálové skupiny
Primáš z Přerova.
18.30 hod
Kulturní dům – taneční zábava, skupina
Kantus.
22.15 hod
Ohnivá show (fakír, tanečnice, vystoupení
kata, ohnivá show).
23.00 hod
Ohňostroj.
23.15 hod – 2. hod
Kulturní dům – taneční zábava, skupina
Kantus.

Sobota 27. 8. 2011
9.00 hod
Zahájení dne, otevření stánků s řemesly
a hospodářskými produkty
10.00 hod
Kulturní dům – potulné loutkové divadlo.
13.00 hod
Rytířské klání, soutěže pro děti.
15.15 hod

Vystoupení pěveckého sboru (části) ze
základní školy pod vedením Mgr. Petra
Lukáše.
15.45 hod
Vyhlášení soutěže dřevosochání, dražba
drobných předmětů a soch (vyvolávací cena
za sochu 3 tis. Kč).
17.00 hod
Kulturní dům – volná zábava.
20.00 hod
Živá hudba – country.
Pořadatel si vyhrazuje případnou změnu
programu.
PRODEJ MAJETKU OBCE
Na
květnovém
veřejném
zasedání
zastupitelstva obce byl schválen a proveden
prodej domu č. p. 164. Rejhotice a dále bytu
v č. p. 78 Loučná nad Desnou. U zájemce na
odkoupení bytu tento proběhl bez problémů,
ale u č. p. 164 se vyskytl zájem o odkoupení
ze strany více zájemců, čímž vznikla situace
provedení veřejné soutěže přímo na veřejném
zasedání.
U domu č. p. 164 si zastupitelstvo obce bylo
vědomo jednak nabytí majetku tohoto domu
z minulosti, dále stavu domu a z tohoto také
stanovilo vyvolávací cenu. Ta byla stanovena
cca na 30% odhadní ceny domu. To znamená,
že vyvolávací cena vzhledem k zájemcům
(nájemníkům) domu byla stanovena poměrně
velmi nízko, z čehož hrozilo určité nebezpečí
dalších zájemců vzhledem k atraktivnosti
obce. Tato obava se naplnila, ale vše nakonec
dopadlo dobře a to v regulích legislativy.
Na závěr bych chtěl říci, že jsme rádi, že
tento dům odkoupili místní občané. Na
druhou stranu je nutné si uvědomit, že svým
způsobem odkoupili výrobní prostředek – tj.
nájemní dům, což generovalo problémy, které
při schvalování nastaly.
Závěrem bych chtěl popřát vlastníkům domu
č. p. 164 Rejhotice, aby se jim dařilo a aby
dům byl pěkně upraven a byl zajímavou
nemovitostí, za kterou se ohlédnou cestující
ve vlaku směrem na místní část Kouty nad
Desnou a zpět.
A ZNOVU PARK
Zastupitelstvo obce schválilo realizaci
rozmístění informačních tabulek v horní části
zámeckého parku. V podstatě se jedná

o realizaci arboreta. Náklady na realizaci
budou představovat částku cca 200 tis. Kč.
Jednalo by se o rozmístění cca 40 cedulek se
stojany formátu A4 (minimální), na kterých
by byly uvedeny informace ke stromu (název,
popis atd.). Z arboreta se rozvíjejí další
dotační možnosti, např. na spodní část parku,
parkoviště ( u Kulturního domu, u TJ Spartak,
pod zámeckým parkem atd.)
Chtěli bychom arboretum mít otevřené na
letní sezónu a je otázkou, jak se nám vše
zdaří.
INFORMAČNÍ STŘEDISKO
Od května 2011 má naše obec informační
středisko. Toto je umístěno v prostoru
kulturní místnosti hasičské zbrojnice .
V rámci realizace tohoto střediska jsme
museli nakoupit stojany na propagační
materiály a dále informační tabule. Z důvodu
dotačních možností se bude krýt pracovní
doba zaměstnanců informačního střediska
s prací související s miniaturgolfem.

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Na následujících řádcích Vám přinášíme část
informací (únor – květen) ze školního života.
Další
podrobnosti
i
fotodokumentaci
naleznete na www.zsloucnand.cz.
Lyžař ZŠ 2011
Mrazivým ránem se vydala asi padesátka
lyžařů a snowboardistů do Skiareálu Kareš,
aby předvedla svůj um a šikovnost v labyrintu
slalomových tyčí. Během krátké doby byly
připraveny dvě tratě - jedna sjezdová pro
starší, druhá slalomová pro mladší závodníky.
Na dobře upravené sjezdovce se rozjely
závody se vším všudy. Nasazení závodníků
bylo maximální a každý se svým stylem hnal
do cíle, jak nejrychleji uměl. Každý ze
závodníků absolvoval jedno kolo sjezdu a dvě
kola slalomu, jeho časy byly sečteny
a vyhodnoceny
bezchybně
fungujícím
výpočetním střediskem. Vše klapalo tak, jak
jsme naplánovali, takže jsme kolem jedenácté
hodiny mohli vyhlásit výsledky. Gratulujeme
všem závodníkům a zejména vítězům,
zároveň srdečně děkujeme pomocníkům z řad
rodičů a prarodičů.
Přehled nejlepších lyžařů (1. místo - Lyžař ZŠ
2011):

5. třída : V. Sedláček (6,2), E. Svedková (5,2)

Snowboard 6-9 mix
1. Martin Grúz
Lyže 1 mix
Lyže 2-3 mix
1. Štěpánka Pupíková 1. Tim Bližňák
Lyže 4-5 hoši
1. Václav Sedláček

Lyže 4-5 dívky
1. Eva Svedková

Lyže 6-9 hoši
1. Tomáš Šabršula

Lyže 6-9 dívky
1. Marcela Pavelková

Badatel 2011
Nejúspěšnější mladí přírodovědci, kteří se
propracovali sítem třídních kol, se sešli ve
školním finále, aby se popasovali o titul
Badatel 2011. Pro šestnáct finalistů připravili
pedagogové sadu více či méně spletitých úloh
rozvíjejících přírodovědný přehled. Dovolte,
abychom vám představili ty, kteří došli až na
vrchol:
Badatel 2. třídy - Gabriela Kostková
Badatel 3. třídy - Lucie Strnadová
Badatel 4. třídy - Barbora Benešová
Badatel 5. třídy - Eva Svedková

Matematický klokan
Páteční den byl nejen v naší škole ve znamení
mezinárodní soutěže Matematický klokan.
Dobrovolníci z naší školy byli rozděleni do tří
kategorií. Řešili 24 úloh různých obtížností
a vybírali správné odpovědi z nabízených
možností. Všichni soutěžící, kteří se nebáli
lámat si hlavy s logickými úlohami, si
zaslouží uznání.
Ti nejlepší:
Pořadí Klokánek
1.

Benjamín

Nicolas
Adam Šilar
Linek (4. tř.) (6. tř.)

Kadet
Jan Čech
(8. tř.)

Školní kolo ve šplhu
V posledním únorovém týdnu se uskutečnilo
v hodinách TV školní kolo ve šplhu pro 1.–5.
třídu. Titul ŠPLHAVEC získali:
1. třída : F. Noga (9,6), Š. Pupíková (7,3)
2. třída : M. Banyász (9,8), N. Březinová (8,2)
3. třída : J. Luks (6,1), T. Chromíková (15,6)
4. třída : L. Bednář (7,4), E. Turková (9,0)

Kondiční víceboj
Pro děti z I. stupně si připravili žáci
navštěvující sportovní výchovu Kondiční
víceboj. Skládal se z devíti disciplín, které
závodníci
museli
všichni
přihlášeni
absolvovat. Svoji zdatnost si mohli závodníci
ověřit
při
skákání
přes
švihadlo,
v rychlostních disciplínách, ve výskocích na
lavičku, v obratnostních disciplínách, sílu
změřili v hodu plným míčem. Všichni
bojovali velmi statečně a překonávali sami
sebe. Děkuji závodníkům, organizátorům
fandícím dětem z družiny za sportovní
zážitky.
Přeborníky se stali:
1. třída - Štěpánka Pupíková, Filip Noga
2. třída - Natka Březinová, Kuba Pur
3. třída - Peťa Strnka, Tim Bližňák
4. třída - Nela Sedláčková, Jenda Saňák
5. třída - Eva Svedková, Vašek Sedláček
Florbal
Dne 17. března se zúčastnilo družstvo
florbalistů oblastního kola ČEZ Street Hockey
2011. Družstvo ve složení: Jan Bartel,
Kateřina Glogarová, Patrik Strnad, Jiří
Ševčík, Adam Kobza a Mojmír Kovařík se
utkalo s družstvem 5. ZŠ školy v Šumperku.
V prvním zápase naše družstvo vyhrálo 3:2 po
nájezdech a v druhém zápase jsme již
s přehledem vyhráli 8:1. Gratulujeme a těšíme
se na další úspěch v následujícím kole.
ČEZ Street Hockey 2011 Ostrava
Družstvo
florbalistů,
které
vyhrálo
v oblastním kole, postoupilo až do finálového
kola v Ostravě. Zde se utkalo 64 nejlepších
družstev Moravy. Do dalšího kola postoupil
vždy jen vítěz. Naše družstvo remizovalo
s družstvem
ZŠ
Rychvald,
a proto
následovaly nájezdy, ve kterých jsme prohráli
a nepostoupili dále. Přesto je to pro naše
florbalisty veliká zkušenost a úspěch.
Zeměpisná olympiáda
V okresním kole zeměpisné olympiády nás
reprezentovali 3 žáci. Jednotlivě absolvovali
vědomostní test, druhá část olympiády
zahrnovala práci s atlasem a třetí část byla
praktická. V konkurenci šesťáků se umístil na
12. místě Adam Šilar. Shodně na 15. místě se

umístili Patrik Strnad za sedmáky a Martin
Polcr za osmáky.
Švihadlový princ, Švihadlová princezna
V hodinách TV proběhla soutěž v přeskocích
přes švihadlo po dobu jedné minuty. Titulem
Švihadlový princ a princezna se pyšní:
1.třída: NOGA Filip, NÁPRAVNÍKOVÁ
Monika
2.třída: FOJTÍK Jaroslav, BŘEZINOVÁ
Natálie
3.třída: STRNKA Petr, POLCROVÁ Petra
4.třída: BEDNÁŘ Lukáš, SEDLÁČKOVÁ
Nela
5.třída: SEDLÁČEK Václav,
ˇASOUKALOVÁ Tereza
Velikonoční jarmark
Také v letošním školním roce se uskutečnil
prodejní jarmark výrobků našich žáků, kteří
společně s učiteli připravili mnoho
dekorativních předmětů pro jarní výzdobu
domácností. Tradičně se objevily výrobky
z keramiky, výrobky s využitím reliéfní
ubrouskové techniky, různě zdobené kraslice,
závěsné
papírové
ozdoby,
ozdoby
z přírodních materiálů,... Poděkování patří
všem, kteří připravovali řadu týdnů výrobky,
žákům, kteří se podíleli na realizaci
samotného prodeje a v neposlední řadě těm,
kteří si u nás nakoupili. Výtěžek činí 12 315,-.
Žákům bylo z těchto financí uhrazeno
divadelní představení "Duhová pohádka",
beseda o dravcích. Do konce školního roku
budou hrazena divadelní představení,
programy a besedy, které proběhnou ve škole.
O velikonočního zajíce
Již tradiční soutěž ve skoku vysokém
"O velikonočního zajíce" organizovali žáci 9.
třídy. Celkem se sešlo 39 závodníků ze čtvrté
až deváté třídy.
Přeborníky se stali:
4. třída: Eliška Turková (105 cm), Jan Saňák
(105 cm)
5. třída: Eva Svedková (105 cm), Vašek
Sedláček (120 cm)
6. třída: Míša Kúdelková a Markéta
Mikulíková (115 cm), Tomáš Mádr (125 cm)
7. třída: Eva Hrbáčková a Katka Strnková
(115 cm), Jirka Ševčík (140 cm)
8. třída: Marcela Pavelková (125 cm), Filip
Matura (135 cm)
9. třída: Dominik Glogar (140 cm)

Den Země
Již tradičně se naše škola připojuje
k celosvětovému Dni Země. Letos jsme se
zapojili do projektu "Zasaď si svůj strom",
který pořádala CHKO Jeseníky. V průběhu
dopoledne si žáci ve skupinách zasadili strom
do aleje, která vede od minigolfu k hrobce
a navazuje tak na chráněnou alej lip. Od
pracovníka CHKO se dověděli další
informace o těchto stromech. Tuto snahu
podpořil i obecní úřad a zajistil pro všechny
malé občerstvení. Jako zpestření byl pro nás
připraven kulturní program v podobě
vystoupení našich žáků, kteří nám zazpívali
a zahráli písně s ekologickou tematikou. Také
proběhla v naší tělocvičně beseda o dravcích
s živými ukázkami, která se všem líbila.
Přírodovědná soutěž
Dva týmy naší školy se zúčastnily
přírodovědné soutěže Zelená stezka - Zlatý
list pořádané Vilou Doris v Šumperku.
V mladší kategorii své vědomosti předvedli
Tereza Švestková, Eva Svedková, Vítek
Mesrle, Lukáš Majkus, Míša Kúdelková
a Vojta Opršal. Starší kategorii reprezentovali
Katka Strnková, Dana Fabiánová, Katka
Glogarová, Radek Šilar, Drahoš Švestka
a Honza Čech. Ač nám počasí nepřálo
a soutěž se nemohla konat přímo v terénu,
myslím, že jsme si to užili. Na medailové
pozice jsme sice nedosáhli, ale rozhodně se
příští rok zúčastníme zase.
Moje kniha
Máme krásnou povinnost oznámit žákům
zapojeným do projektu ZŠ a MŠ Údolí Desné
MOJE KNIHA, že mnozí z nich opět dosáhli
krásného úspěchu.
Ocenění:
"Příručka 6 - 10 let"
1. místo KNIHA MALÉ HASIČKY Tereza
Švestková (5. tř.),
"Próza 6 - 10 let"
2. místo MŮJ PEJSEK TOM Kateřina
Kubíčková (5. tř.),
"Příručka 11 - 15 let"
1. místo PRŮVODCE JESENÍKY Adam
Šperlich (5. tř.),
"Deníková tvorba 11 - 15 let"
2. místo MŮJ MAZLÍČEK DASTI Eliška
Rychlíková (5. tř.).

POZOR! POZOR! POZOR!
ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM LETOŠNÍHO
ROČNÍKU PROJEKTU MOJE KNIHA,
SE Z 215 SOUTĚŽÍCÍCH STAL ŽÁK
NAŠÍ ŠKOLY
ADAM ŠPERLICH Z 5. TŘÍDY
Všem výhercům, a zejména Adamovi, který
skvěle reprezentoval nás všechny, srdečně
gratulujeme! Od 29. dubna si můžete všechny
letos zpracované knihy prohlédnout na
výstavě v Ruční papírně Velké Losiny.
Rej čarodějnic
V pátek 29. 4. za Baštou proběhl Rej
čarodějnic. Projít si čarodějnickou zkouškou
v hodu koštětem nebo škrpálem, prolézt pod
koštětem, skákáním v pytli, najít příšeru,
ochutnat čarodějnický lektvar, zazpívat
písničku a nebo říct kouzelné zaklínadlo
nebylo vůbec těžké, ale proměnit se během
zkoušek na hastrmana zvládla jenom ta
nejlepší čarodějnice (38 dětí). Gratulujeme!!!
Odměnou pro všechny byla krásná keramická
čarodějnice a sladkosti darovala p.
Hetmánková a p. Saňáková, děkujeme.
Poděkování patří všem organizátorům za
krásné, i když trošku uplakané odpoledne.

Stavby Evropy - projektový den
Významné evropské stavby byly tématem
našeho dvoudenního projektu, na kterém
pracovali žáci II. stupně. Ve vybrané skupině
se první den od rána žáci pod vedením učitele
věnovali některé významné stavbě. Úkolem
bylo připravit maketu a seznámit ostatní
skupiny s její jedinečností. Proto od rána byli
všichni v čilém tempu a ruchu - stříhali,
řezali, měřili, natírali, skládali, lepili,
vyhledávali informace, zpracovávali je,
připravovali prezentaci, připravovali scénky
a k tomu všemu ladili vědomosti do soutěže.
Na druhý den vypukla prezentace v tělocvičně
a těšilo nás, že mnozí již v předstihu
a netrpělivě očekávali její zahájení. Jako první
představili tajemní druidové Stonehenge. Poté
jsme se projeli double deckerem přes Tower
bridge a prozkoumali Tower s jeho
královskými klenotami, věžemi, vězením
a shlédli i popravu odsouzeného. Šansonová
melodie dobarvila prezentaci Eiffelovky,

zazněly tóny anglického Big Benu,
představena byla i Šikmá věž v Pise a závěr
patřil římskému Koloseu a představení
gladiárorů. Jednotlivé modely jsou ke
zhlédnutí do konce června v přízemí školy.
Na žácích bylo vidět, že si tento den plně
užívají. My, dospěláci, jsme zase mohli
pozorovat, jak každý z žáků rozvíjel své
dovednosti pracovní, komunikativní, sociální,
dovednosti k učení a řešení problémů
v průběhu obou dnů. Týmovou souhru musely
jednotlivé skupiny předvést následně i ve
znalostní soutěži Česko v otázkách
a odpovědích. Byla to dramatická bitva
o vítězství až do samého konce.

ZE ŽIVOTA ŠKOLNÍCH SBORŮ
Klubíčko, Loučňáček, TapTýda (fotodokumentace ke stažení na www.zsloucnand.cz
v sekci Sbory/Zažili jsme)
5. 3. 2011 – Vítání občánků
Loučňáček byl pozván, aby zpříjemnil
slavnostní chvíle rodičům a dětem při obřadu
vítání malých občánků naší obce. Dvanácti
mrňouskům a jejich blízkým jsme připravili
asi desetiminutový program sestavený
z recitace Terezky, Andrejky a Katky a tří
zpívaných
skladeb.
Zazněla
Bachova
a Gounodova Ave Maria, Tučapského úprava
lidové písně Sadaj, slniečko horúce a Dítě
školou povinné autorské dvojice Suchý-Šlitr.
Rodičům i dětem přejeme, ať co nejlépe
a nejklidněji proplouvají nástrahami všedních
dnů. Těšíme se, že se s nimi za nějakou dobu
ve škole setkáme.
18.–19. 3. 2011 Soustředění Loučňáčku
s Větrníkem
Dlouhá léta se kamarádíme s pěveckým
sborem Větrník z Loštic. Protože se
Loučňáček i Větrník připravují na krajskou
soutěžní přehlídku v Uničově, řekli jsme si, že
uspořádáme společné soustředění. Od
pátečního odpoledne jsme se střídali v naší
hudebně a pilně studovali soutěžní repertoár.
Nezapomněli jsme ani na společné zpívání –
s paní sbormistryní Svatkou Šimkovou jsme
si připravili každý po jedné skladbě a tak naši
zpěváčkové mohli nahlédnout do kuchyně
spřáteleného sboru. Po večeři ve stylu buchta
100x jinak jsme si ještě zazkoušeli, pozpívali

při kytaře, někteří shlédli film a pak jsme se
zachumlali do spacáků, abychom po hodince
špitání usnuli a nabrali síly na další den. Ten
byl opět vyplněn intenzívní prací a zakončen
společným obědem ve školní jídelně. Myslím,
že jsme si všichni společného soustředění
užili, udělali jsme kus práce a navíc pobyli s
milými kamarády. Nezbývá než doufat, že se
oběma sborům soutěž vydaří podle představ
a těšit se, že si podobnou akci zase někdy
zopakujeme.
Našim dětem děkuji za to, že zamakaly na
soutěžních skladbách, za to, že připravily
(sami i s rodiči) buchtový ráj a zvládly celé
soustředění i jako hostitelé.
2. 4. 2011 – Zlatá lyra
Sobotní den našim zpěváčkům vyplnil jarní
festival Zlatá lyra v Šumperku. Do klášterního
kostela se vydalo Klubíčko i Loučňáček. Jako
každý rok jsme se setkali s perfektní
organizací, nesmírně milými a vstřícnými
motýlími hostiteli, zkušenou a moudrou
porotou a spoustou sborových kamarádů.
Klubíčka zahajovala 3. koncert. Dařilo se jim
moc dobře, jejich vystoupení potěšilo
a vykouzlilo na tvářích přítomných nejeden
úsměv. V Papírové čepici jsme přepluli
velikánský oceán, zdálo se nám o Ufonech,
podívali jsme se, jak "sa liboce lístoček na
buce" a nakonec jsme vyděsili všechny v sále
Pěti ježibabami. V sólech se poprvé
představili Martin, Monča, Emča s Natkou
a Kristýnka se Štěpánkou, na bicí zahráli
Danek a Tim, budík včas zamáčkly Nelča
s Gabčou. Porotě se naše fórečky moc líbily.
Loučňáček překvapil posluchače 4. koncertu
již svým nástupem, kdy se nám podařilo
promíchat naše zpěváky se spřáteleným
Větrníkem ve spirituálu Mlýny a zavzpomínat
si na nedávné společné soustředění. Pak jsme
zvážněli při krásné písni Caro mio ben, více
méně jsme se rozpohybovali s Konopárem
Babárem, pak jsme si poněkud "sadli"
v lidové písni Sadaj, slniečko horúce, no
a nakonec jsme si vystřihli jedno Sloní boogie
za basového doprovodu Honzy. Naše
vystoupení bylo více než dobrým testem před
soutěží v Uničově. Přineslo nám mnohá
poučení, ale dopadlo dobře.
Nemohu se nezmínit o jedné věci, která mne
rok co rok udivuje a kterou nesmírně
obdivuji. Během několika hodin projde
klášterním kostelem na šest stovek zpěváků,

kteří se musí prezentovat, převléknout,
provést zvukovou zkoušku, dostat dárečky,
občerstvit se, nachystat se na svá místa,
odzpívat a pak se znovu převléknout a odjet.
Tyto starosti o hosty na sebe berou členové
DPS Motýli a jsou jeden vedle druhého prostě
úžasní - slušní, trpěliví, ochotní a snad není
věc, kterou by promptně nevyřešili.
Sundávám z hlavy klobouk a hluboce
smekám před celým organizačním týmem
Zlaté lyry. Přeji všem těm milým a obětavým
lidem s Helenkou a Tomášem v čele co
nejvíce zdraví, sil a úspěchů. Díky za to, co
děláte pro nás.
15. 4. 2011 – Stříbrný Uničov
Dlouhá léta se naši zpěváčci účastní celostátní
přehlídky školních sborů. Ani letošní krajské
kolo v Uničově neprobíhalo bez nás.
Loučňáček přijel předvést svůj pěvecký
a interpretační um porotě i ostatním
zpěvákům. Sám se také poučil z vystoupení
řady šikovných kolegů. Rozhodně bylo co
poslouchat.
Loučňáček předvedl pěkné vystoupení a po
zásluze byl oceněn stříbrným pásmem. Děcka
se snažila ze všech sil a předvedla to, na co
aktuálně sbor má. Zpěváci byli pozorní,
odpovědní a zaujatí. Moc dobře se před nimi
stálo a dirigovalo. Škoda, že porota nemohla
slyšet poslední zkoušku ve třídě před ostrým
soutěžním vystoupením. Na jevišti na nás
možná trošičku dolehla tíha odpovědnosti
a nezpívali jsme tak uvolněně, jak jsme mohli.
Přesto se vůbec nemáme zač stydět a můžeme
být spokojení.
Velmi cenné, ba možná nejcennější, jsou ale
dva poznatky, které se sbormistryní Hankou
z letošního sborového jara máme. Jednak
jsme pokročili v hlasové přípravě našich
Loučňáčků, zvětšil se rozsah sboru
a intenzívně pracujeme na výrazu každé
skladby. To nakonec může být na jevišti vidět
a slyšet. Co ale vidět ani slyšet nemůžete,
byla předstartovní nálada Loučňat. Po dlouhé
době jsme měli pocit, že se hecují
k nejlepšímu výkonu, že jim o to hodně jde
a bylo to moc fajn. Díky, děcka, za váš výkon,
patří vám gratulace. Pojďme dál dělat
společně krásnou muziku a radovat se z ní –
a to je to nejdůležitější.
6. 5. 2011 – TapTýda v Zábřehu

Tak, jako u nás máme TapTýdu, v Zábřehu
vyrostl kolem sbormistryně Jaroslavy
Štěpánkové ženský sbor Slavice. Dostali jsme
od nich pozvání ke společnému Jarnímu
koncertu v Tunklově Dvorci. Rádi jsme toho
využili. Během pátečního odpoledne jsme se
pomocí dvou autobusů a tří řidičů dopravili na
místo určení i zpět, bleskově jsme postavili
potřebnou aparaturu a dokonce jsme stihli
i krátkou společnou zkoušku.
První předstoupily před publikum Slavice.
Mozart, Schumann, Bach či Jurkovič nebo
Raichl byla příjmení autorů zdobících
program zábřežských zpěvaček. Dámy uvedly
také dvě úpravy lidových písní Jiřího Rédy,
z nichž jedna byla před nedávnem věnována
právě účinkujícímu sboru.
TapTýda nabídla posluchačům tóny ze zcela
jiného hudebního světa. Snad tato odlišnost
přítomným lidem přišla vhod. Společným
jmenovatelem našich skladeb byla možnost
přemítat, meditovat nebo se jen v klidu
zastavit a zaposlouchat do skladeb Boba
Chilcotta, Karla Jenkinse, Christiny Aguilery
či Spirituál Kvintetu. Publikum bylo velmi
pozorné a vstřícné. Věřím, že je naše
vystoupení potěšilo. Odměnou nám byl
dlouhotrvající potlesk.
Na rozloučenou obě hudební tělesa zazpívala
Svítáníčka a spirituál Vlak Boží. Pak nás
přátelé pozvali na chutné občerstvení.
Budeme se těšit na další společné setkání,
tentokráte na podzim v Loučné nad Desnou.
13. 5. 2011 – Jarní koncert sborů v Loučné
Pátek, k tomu třináctého a navíc ještě velká
hokejová konkurence - a přece se zpívalo
a hrálo před docela pěkně zaplněným sálem.
Děkujeme vám, milí posluchači, že jste přišli
a strávili s námi více než hodinu svého života.
Vězte, že jsme se snažili ze všech sil, abyste
odcházeli s dobrým pocitem.
Klubíčka naše mrňavá se moc těšila, že budou
vystupovat před svými blízkými a známými.
Ráda se vám předvedla. Pro to nejmenší
Klubíčko, Kubíka, to byla velká premiéra.
Přál bych vám vidět ty malé spiklence, jak se
těšili, až na vás na závěr bafnou.
Loučňáčci vám chtěli nabídnout ukázku
nejrůznějších provedení sborových skladeb od jazzíku přes lidovku po klasiku. Mohli jste
aspoň porovnat populární skladby s těmi,
které zaznívají na sborových soutěžích
a festivalech. Pro další loučňáčkování má

velký význam, že si na ty náročnější
skladbičky pomaličku začínáme troufat.
Doufám, že dětem jejich nasazení vydrží.
TapTýda se už také ve sborovém světě
neztratí. Svým repertoárem se vždycky
poněkud odlišujeme a je naší velkou výhodou,
že nás doprovázejí šikovní muzikanti - také
díky tomu si můžeme vybírat skladby
libovolného žánru. Velikou radost jsme měli
z potlesku, kterým jste nás odměnili.
Finále vlastně vymyslela svým způsobem
děvčata z Loučňáčku, která měla chuť si
zazpívat písničku, kterou jsme uváděli před
dvěma roky. Snad vás holky potěšily.
A závěrečný spirituál nám dal příležitost ke
společnému happeningu se všemi zpěváčky,
kteří mají za sebou další rok pilné práce
a reprezentují školu i obec jak nejlépe
dovedou. Díky vám, že jste všem těm dětem
a mladým lidem dopřáli ten opojný pocit
úspěchu a dobře vykonané práce. Těšíme se
na další shledání.
CHLAPÁCKÝ BĚH

CHLAPÁCKÝ BĚH

ze Šumperska po
dvaceti letech konečně dorazil i do Loučné.
Většina našich občanů neměla tušení o aktivitách
několika amatérských i výkonnostních sportovců,
kterým se kros neboli běh v terénu stal koníčkem.
V různých místech Šumperska a Zábřežska je
každoročně uskutečňován seriál až dvaceti
závodů, kterého se účastní desítky nadšených
běžců od dětí až po seniory. Cílem je získat co
nejlepší umístění za rok v superžebříčku
Chlapáckého běhu.
Mezi účastníky najdeme příklady, kterým „to
běhá „ již celou řadu let, zdraví jim slouží a tak
nechybí v žádném závodě. Jedním z našeho okolí
je Ing.Mirek Sporek, který soutěží v kategorii
„C“ – do 60 let. Absolvoval všech 8 letošních
běhů a z 71 hodnocených závodníků má nejvíce
556 bodů. (přepočtem podle koeficientu )
V loňském superžebříčku byl druhý a to byla jeho
asi patnáctá sezóna.
Chlapácké běhy jsou organizačně velmi dobře
řízeny jak o tom svědčí statistika a přehledy na
Pro
webových stránkách www.chlapak.cz.
dospělé jsou připravovány trasy 7-10 km, pro děti
kategorie „PRCEK“ asi 1,5 km.

PARKOVÝ BĚH

o pohár starosty Loučné
nad Desnou byl uskutečněn 11.května 2011 jako
1. ročník a trasa probíhala v zámeckém parku. Po
dokončené generální opravě běželi závodníci po
pískových pěšinách asi 8 km a kategorie dětí asi
1,5 km. Ve čtyřech kategoriích dospělých byla
účast 62 závodníků, z toho 11 žen. Do 15 let
(PRCEK) závod dokončilo 56 závodníků a z toho
polovina děvčat.
Start v 17.oo hod. při zámecké bráně u
Skleníku, také celý průběh závodu sledovalo
velké množství diváků. Prezence i závěr a
předávání cen proběhlo u hasičské zbrojnice
poblíž Rybníka Kocián. Zázemí tohoto areálu
poskytuje pohodlí, občerstvení a služby včetně
možnosti osprchování účastníků po závodě.
Ocenění zaslouží mladí pořadatelé naší ZO
AVZO Rybníku Kocián, kteří se zhostili úkolu
zabezpečit náročnou přípravu. Byli to Bc. David
Chytil, Bc. Roman Fišnar i Ondřej Tříska aby
s celým kolektivem pomocníků našli způsob jak
zvládnout a připravit organizačně i technicky
celou akci. K úspěchu také patří získat celou řadu
sponzorů a jejich příspěvky, bez kterých by
nebylo možné tento závod uskutečnit. Logo
sponzorů a jejich podíl na spokojenosti závodníků
nebylo možné přehlédnout. Odnášeli si pěkné
ceny, diplomy a upomínkové předměty za svoje
výkony. Jejich kladný ohlas, stejně i názor
veřejnosti je příslibem že tento 1. ročník
Parkového běhu v Loučné bude mít pokračování.
Spokojenost, dokonce nadšení projevil v tomto
smyslu i starosta Loučné Ing.Pavel Martínek a
všem kdož se o úspěch běhu přičinili vyslovil
poděkování.
Pořadatelé
zabezpečili
řádnou
fotodokumentaci,
propagaci ve sdělovacích
prostředcích, na různých webových stránkách a
všem sponzorům odesílají opravdový dík.

Antonín Kaláb,
předseda ZO AVZO Rybník Kocián Loučná

