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Letní pohoda

v plném proudu!!!



 2 / INFORMACE

Vážení a milí čtenáři,

    léto je v plném proudu, a i když zatím počasí připo-
míná spíše to aprílové než letní, užívejme si pohodu, 
kterou nám tento čas přináší! Co Vás napadne, když 
se řekne léto? Mě napadne slunce, energie a dobrá 
nálada☺ Tak si užívejme čas dovolených, přeji Vám 
pěkné léto!                       Eva Kratochvílová, redaktorka

V Litovli 1. srpna 2020. Uzávěrka příštího vydání je 18. srpna.
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Máte doma zvířecího parťáka, bez kterého neuděláte krok? 
Který je Vaším věrným společníkem? 

Je jedno, jestli má ploutvičky, nohy nebo kopyta – 
zašlete nám jeho fotku do naší nové fotosoutěže.

Soutěž probíhá od 1. června do 1. září. Fotografie zasílejte na 
e-mail litovelskenoviny@mestolitovel.cz. 

Napište nám také, jak se mazlíček jmenuje, kolik má let, čím Vám 
dělá radost, ale třeba i starost, a co naopak udělá radost jemu. 

Nezapomeňte také uvést Vaše kontaktní údaje.
Výherci budou zveřejněni v říjnovém vydání Litovelských novin 

a mohou se těšit na krásnou výhru!

Ve středu 8. července podepsalo 
vedení města Litovel a Mikrore-
gionu Litovelsko spolu se starosty 
obcí Šumvald a Oskava, které byly 
postiženy červnovou bleskovou 
povodní, smlouvu o převodu fi-
nanční pomoci. 
Na prvním šeku (ve výši 2x  
50 000 Kč) pro obec Šumvald  
a pro obec Oskava se domluvily 
všechny obce Mikroregionu Lito-
velsko (Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, 
Červenka, Dubčany, Haňovice, 
Cholina, Litovel, Loučany, Louč-
ka, Luká, Měrotín, Mladeč, Nák-
lo, Náměšť na Hané, Olbramice, 
Pňovice, Příkazy, Senice na Hané, 
Senička, Slavětín, Střeň a Vilé-
mov), druhý šek ve výši 100 000 
Kč pro obec Šumvald a 50 000 Kč 
pro obec Oskava schválilo Zastu-

pitelstvo města Litovel na 17. zase-
dání dne 25. června. Celkově tedy 
dal náš region pro obě postižené 
obce 250 000 Kč.
Od bleskové povodně uplynul více 
jak měsíc, přesto ale úklidové prá-
ce nejsou zdaleka u svého konce  
a pořád je potřeba finanční i ma-

teriální pomoc. Jsme pro-
to rádi, že i město Litovel  
a obce Mikroregionu Li-
tovelsko mohou být těmi, 
kdo jim aspoň takto po-
mohou!!! Zároveň děkuje-
me všem dalším dárcům 
z našeho regionu, kteří ja-
kýmkoli způsobem těmto 
obcím pomohli.                red.

Litovel pomohla postiženým obcím
Stříbrnou medaili 
hejtmana Olomouc-
kého kraje Ladislava 
Oklešťka obdržel  
v pondělí 22. červ-
na tucet lidí, kteří 
se aktivně zasadili  
o prosazování opat-
ření na potlačení 
epidemie koronavi-
ru. Jsou mezi nimi 
například starostové 
uzavřené Litovle, 
Uničova a Červenky, zástupci ar-
mády, zdravotníků a hygienické 
správy. Oceněných je ale ve sku-
tečnosti daleko více.
„Kdybych měl vyznamenat všech-
ny, kteří si to za boj s koronavirem 
zaslouží, tak by těch medailí mu-
sely být tisíce. Teď jich mám pouze 
dvanáct. Obdrží je ale lidé, kteří 
zároveň zastupují stovky svých 
spolupracovníků, kolegů a spolu-
občanů, bez kterých bychom dnes 
žádné ocenění předávat nemohli,“ 
vysvětlil Ladislav Okleštěk, hejt-
man Olomouckého kraje.
Olomoucký kraj patřil mezi covi-
dem-19 nejvíce zasažené regiony  
v Česku. Hygienici dokonce mu-

seli uzavřít několik obcí na Uni-
čovsku a Litovelsku, kde vznikla 
ohniska nákazy. Právě toto opatře-
ní bylo z hlediska práce krizového 
štábu nejnáročnější.
„Poděkování si zaslouží všichni 
lidé, ať už třeba šili roušky, roz-
nášeli jídlo osobám v karanténě 
nebo třeba jen dodržovali naří-
zená preventivní opatření,“ zdů-
raznil Okleštěk.          

Tisková zpráva Olomouckého 
kraje, foto: Olomoucký kraj 

Ještě jednou tímto děkujeme všem, 
kdo nám koronavirovou krizi po-
máhali překonat. Medaile nepatří 
jen mně – Viktoru Kohoutovi, ale 
Vám všem!!!

Hejtman udělil Litovli medaili
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InzERcE

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
➢ široký sortiment listnatého i jehličnatého 
dříví v regionech Litovel – Uničov – Mohelnice
➢ v případě zájmu včetně dopravy
➢ pro více informací pište na e-mail:  
info@lst.cz nebo volejte tel.: 603 810 991

Letmé ohlédnutí za tím, co už skončilo? Nikdo vlastně neví, zda to 
skončilo, zda jsme prožili to nejhorší či co bude následovat. Všichni si 
snad přejeme vidět jenom lepší zítřky s minimem problémů. S napě-
tím jsme sledovali, jak se situace vyvíjí a hledali informace z různých 
zdrojů – ale dozvěděli jsme se skutečně vše? V litovelském muzeu ne-
budeme věštit z křišťálové koule ani vytvářet hypotézy či spekulace. 
Pouze se poohlédneme za dobou celkem nedávnou, kdy se Litovel 
stala každodenní náplní televizního vysílání, rozhlasových zpráv, tiště-
ných novin, internetu i sociálních sítí, a společně zavzpomínáme. 
Co jste dělali v době karantény Vy? Mimo sledování televize, šití rou-
šek, učení se s dětmi apod. jste jistě prohloubili rodinné vztahy, zdo-
konalili se v internetové i mobilní komunikaci, přečetli knihy a hledali 
si další činnosti a aktivity, jak ukrátit neplánovanou „dovolenou“ pro-
žitou doma. Možná vás napadlo i něco zajímavého vytvořit. Konečně 
byl prostor k činnostem, na které v běžném životě není dostatek času, 
např. jste mohli namalovat obraz, složit tematickou básničku, vyrobit 
zajímavou ozdobu do bytu, vytvořit šperk, něco ušít, uplést... Zapůjčte 
nám prosím tyto „koronavirové výtvory“ do muzea na ukázku. Uspo-
řádáme zde malou výstavku. Nejenom dospělí, ale i děti byly jistě ši-
kovné a ledasco vytvořily.  Předměty k prezentaci můžete donést do 

muzea v otevírací době až do neděle 30. srpna. Výstavka bude probíhat 
celý pátek 4. září v prostorách muzea v 1. patře budovy a poté Vám je 
vrátíme. Vstup bude po celý den zdarma.
V pátek 4. září uskutečníme v prvním patře muzea od 18 hodin besedu 
s panem starostou města Litovel Viktorem Kohoutem. Poodhalí nám 
zákulisí této zvláštní doby, podělí se o své zkušenosti a zážitky, které 
nebyly prezentované v médiích. Těšíme se na viděnou.

Litovelští muzejníci

Beseda (spojená s výstavkou) o koronaviru v Litovli

V předchozím vydání 
jsme Vás informovali  
o koronavirové pande-
mii, která naši oblast 
zasáhla. Sotva jsme do-
psali tento článek, při-
hnala se další pohroma, 
a to bleskové povodně 
na Uničovsku. 
Pracovníci Charity  
v Litovli se vydali do 
obcí zasažených povod-
němi, kde ve spolupráci  
s dalšími neziskovými organizace-
mi monitorovali potřebnost oby-
vatel na základě čehož následně 
probíhá individuální pomoc. 
V rámci této pomoci jsme se 
setkali s několika rodinami, se 
kterými jsme navázali spolu-
práci i nadále, a to konkrétně se 
Sociálně aktivizační službou pro 
rodiny s dětmi. Služba se snaží 
pomoci sociálně znevýhodně-
ným rodinám s jedním nebo více 
dětmi do 18 let, jejichž vývoj je 
ohrožen v důsledku nepříznivé 

sociální situace. 
Procházíte si i Vy těžkou životní 
situací a nevíte si rady? Má Vaše 
dítě problémy ve škole? Nemů-
žete najít společnou řeč? Máte 
problémy s financemi, bydlením 
či zaměstnáním, bojíte se jednání 
na úřadech? 
Nebojte se nás kontaktovat na te-
lefonním čísle 731 643 780. Spo-
lečně budeme hledat řešení, služ-
ba je bezplatná. 
V minulém roce jsme takto po-
mohli 18 rodinám na Litovelsku.                              
                                         Charita Litovel

Charita pomáhala na Uničovsku
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BETONY A LITÉ PODLAHY
Anhydritové a cementové potěry

Aplikační tloušťka od 2 cm

Podlahy garáží  - leštěné betony

Vyrovnání podkladů - pěnobeton

605 350 556
Valašské Meziříčí, tel.:

www.podlahy-bares.cz

InzERcE

Oprava lávky pro pěší
Před měsícem byla 
zahájena oprava lávky 
pro pěší k Základní 
škole Vítězná. Tech-
nický stav lávky byl 
nevyhovující – lávkou 
prosakovala dešťová 
voda, lávka vykazo-
vala poruchy a nedo-
statky. Po zpracování 
projektové dokumen-
tace, vydání přísluš-
ných povolení a výbě-
ru dodavatele stavby byla oprava  
7. července započata.
Smyslem opravy lávky je provést 
sanaci nosných prvků mostu  
a mostovky, přeložku kanalizace 
a VO, výměnu polymerových lo-
žisek, izolaci mostu, dále je nutné 
lávku opatřit novým povrchem  
a nátěrem, zpevnit pod ní břehy 
a provést terénní úpravy. Termín 
ukončení prací na lávce a umož-
nění průchodu se předpokládá na 
24. srpna. Termín ukončení stav-
by je plánován na 30. září. 

Rekonstrukce hygienických pro-
stor na poliklinice
Od 1. července začala na litovel-
ské poliklinice celková rekon-
strukce hygienických prostor jak 
pro pacienty, tak rovněž i pro 
personál ve všech 3 nadzemních 
podlažích. Rekonstrukce zahr-
nuje kompletní výměnu všech 
zdravotně technických instalací, 
rozvodů vytápění a elektroin-
stalací, kompletní výměnu všech 
dlažeb, keramických obkladů, 
dveří se zárubněmi, provedení 
nových omítek, dozdění příček 
a osazení nových zařizovacích 
předmětů. Hotovo by mělo být  
v polovině září letošního roku.

Stavba smíšené stezky na Uničov
Kontrolní den stavby „Smíše-
né stezky pro chodce a cyklis-
ty v Uničovské ulici“ konaný  
22. července ukázal, že práce  
i přes ztížené podmínky sou-

visející s nepříznivým počasím 
v posledním období, kompli-
kovanou překládkou elektro-
nických komunikací, které se 
vinou téměř celou trasou stavby 
a nepředvídatelnými vyvolaný-
mi nároky na sanaci zmáčeného 
podloží a zvolenými opatřeními, 
aby bylo dosaženo předepsané 
únosnosti zemní pláně,  se neza-
stavily. Byly tak vytvořeny reálné 
předpoklady k dodržení časové-
ho harmonogramu. 
Při kontrolní pochůzce stavby 
hlavními partnery, jako jsou ob-
jednatel, zhotovitel, autor projek-
tu a další, byla dořešena poslední 
problematická místa. Ta převážně 
souvisí s napojením na stávají-
cí vjezdy, terény, krajskou silnici  
a odvodnění navazujících ploch. 
Tyto záležitosti nejsou většinou  
v podrobném detailu projekto-
vou dokumentací řešeny, a proto 
je nutné kolizní místa posoudit 
přímo na stavbě všemi partnery 
a zvolit optimální variantu nejen  
z hlediska financí, ale zejména 
dalšího praktického provozu 
vybudovaného díla, neboť je vy-
tvářena hodnota na mnoho roků 
dopředu.
Stavba cyklostezky je první ze 
souborů staveb v severní části 
města, které by na sebe měly na-
vázat, jako je vybudování okružní 
křižovatky při výjezdu ze sídliště, 
oprava silnice ul. Loštická, re-
konstrukce silnice Olomoucké-
ho kraje po severní okraj města  

a v neposlední řadě dokon-
čení velkého parkoviště, 
které je součástí revitalizace 
Uničovského sídliště, jejíž 
pokračování bylo pozdr-
ženo, ale jistě se k ní město 
dle možností vrátí.
Věříme, že tato stavba při-
spěje k bezpečnému pohy-
bu chodců a cyklistů a sou-
časně pozvedne přívětivější 
pocit při vjezdu do našeho 
města.
Odbor místního hospodář-

ství a staveb. investic, 
Odbor bytového hospod.

Léto = čas oprav a budováníKuchařská soutěž Zdravá5
V pátek 22. a v sobotu 23. května 
čekal na děti z DD Litovel zajíma-
vý úkol. Uvařit nebo upéct zdravé 
a dobré jídlo. Naše děti, které jsou 
zvyklé pomáhat tetám o víkendu 
s vařením, se už moc těšily, až 
si „ukuchtí“ svoje jídlo, na které 
budou pyšné. Malí „kuchtíci“ pár 
dnů před tím o ničem jiném ne-
mluvili, než o tom, jak budou va-
řit… Teta přihlásila do soutěže tři 
tříčlenné týmy. Vzhledem k velké-
mu věkovému rozpětí „kuchtíků“ 
vybrala recepty, které zvládnou 
malé děti a velkým dívkám při-
pravila složitější recept. V pátek 
dopoledne teta nakoupila suro-
viny a odpoledne si děti oblékly 
zástěry, chopily se nožů a vařeček  
a pustily se do díla. První tříčlenný 
tým ve složení Filip, Tomáš, Ond-
ra připravoval krabí salát. Kluci se 
díla zhostili s velkou chutí a zau-
jetím a dařilo se jim. Z výsledku 
měli radost. Salát jim po dokon-
čení chutnal a posloužil jako od-
polední svačinka. Druhý tříčlenný 
tým ve složení Maruška, Lucka, 
Maruška v sobotu dopoledne při-
pravil výborné cuketové placičky  
s nivou. S tímto receptem nakonec 

naše malé „kuchařky“ zabodova-
ly a získaly 1. místo v kategorii 
Nejzdravější recept. Třetí tým ve 
složení Chiara, Elena, Mária pekl 
mrkvovou bábovku, která po upe-
čení voněla celým Domovem. 
Vaření s Albertem splnilo účel. Při 
vaření se děti dozvěděly spoustu 
zajímavých informací o používa-
ných surovinách, vzájemně si také 
pomáhaly, po dokončení společ-
ně prožívaly radost z výsledného 
pokrmu a na závěr se podělily  
s pokrmem s ostatními dětmi na 
Domově.
Všechny „kuchtíky“ musím moc 
pochválit za velkou snahu a píli při 
přípravě pokrmů. Velký dík patří 
také Nadačnímu fondu Albert, 
který věnoval poukázky na vaření 
a pomohl nám tak k pěkným gas-
tronomickým zážitkům. A nyní 
vítězný recept na cuketové pla-
cičky s nivou. Budete potřebovat:  
3 malé cukety, 110 g nivy, 2 strouž-
ky česneku, 4 lžíce strouhanky,  
1 vejce a olej na pokapání. 
Cukety holky oloupaly a nastrou-
haly na hrubém struhadle a poté 
daly do mísy. Přidaly taktéž na-
strouhanou nivu, vejce, strouhan-

ku a protlačily 
stroužky česne-
ku. Vše důklad-
ně promíchaly  
a na plechu vy-
loženém pečicím 
papírem lžičkou 
tvarovaly placič-
ky. Vytvarované 
placičky holky 
pokapaly olejem. 
Poté se pečou při 
180 °C asi 20 mi-
nut. Placičky jsou 
vynikající, jen se 
po nich zapráši-
lo.☺
Renata Doubra-
vová, DD Litovel



INFORMACE / 5

Rozhovor s novou ředitelkou MŠ Gemerská Mgr. Martinou Faltusovou

Mateřská škola Gemerská  
a Mateřská škola Frišten-

ského mají od nového školní-
ho roku nové paní ředitelky.  
V tomto čísle Vám představí-
me Mgr. Martinu Faltusovou, 
která se stala novou ředitelkou 
MŠ Gemerská a vystřídala na 
tomto postu paní Irenu Blekto-
vou, která odešla do důchodu.  
V zářijovém čísle se pak  předsta-
ví Petra Sajičová, nová ředitelka 
MŠ Frištenského, která vystřídala  
paní Zdeňku Zmundovou, která 
taktéž odešla do důchodu. 

LN: Prosím, představte se našim 
čtenářům. 
MF: Jmenuji se Martina Faltu-
sová. Celý život bydlím v Litovli 
a řada Litoveláků mě zná pod 
jménem Popelková. Po základní 
škole jsem studovala v Přerově 
Střední pedagogickou školu, po 
ní v Hradci Králové Učitelství 
pro 1. stupeň Základní školy se 
speciální pedagogikou. Již během 
studia na vysoké škole jsem pra-
covala v jedné litovelské školce  
a ve školce jsem už také zůstala. 

LN: Jaké bylo Vaše předchozí za-
městnání a proč jste se rozhodla 
ucházet se o místo ředitelky ma-
teřské školy? 
MF: Přihlásila jsem se do kon-
kurzu na místo  ředitelky školky, 

kde jsem byla do té doby učitel-
kou. Místo ředitelky jsem brala 
jako šanci, která přišla ve správ-
nou dobu.

LN: Co Vás na tomto postu nejvíce 
láká? Na co se těšíte a z čeho máte 
naopak obavy? 
MF: Těším se na nové zkušenos-
ti, které na sebe nenechají jistě 
dlouho čekat. Láká mě spolu-
práce a vytváření optimálních 
podmínek ve školce s tvořivým 
kolektivem.
Obavy mám ze spousty zákonů, 
předpisů, paragrafů – aby bylo 
vše v souladu se zákonem. 

LN: Máte již nějaké plány, které 
byste chtěla ve školce v budoucnu 
u s k u t e č n i t ? 
Můžete je čte-
nářům nastí-
nit?
MF: Chtěla 
bych ve školce 
využívat pro-
gramy určené 
pro mateřské 
školy (Recy- 
klohraní, Svět 
nekončí za 
vrátky, cvičíme 
se zvířátky ad.).
Ve školce ne-
máme inter-
aktivní třídu, 
kterou bych 
ráda zrealizo-
vala. Při ukáz-
kové hodině 
na ZŠ Vítězná 
se dětem i uči-
telkám práce 
na interaktivní tabuli  moc líbila.  
Přece jenom v dnešní době děti 
práce  na počítačích baví, a tak se 
nové informace dozvídají pro ně 

oblíbenou formou. 
Na zahradě  naší mateřské školky 
bych chtěla ve spolupráci s rodi-

či vytvořit  
„bosé“ chod-
níčky. Nejen 
takto bych 
chtěla rodiče 
více zapo-
jit do chodu 
školky, kterou 
si pro své děti 
vybrali.
 
LN: Být ředi-
telkou zname-
ná méně učit 
a více se věno-
vat papírová-
ní, zařizování, 
shánění dota-
cí atd. Nebude 
Vám celoden-
ní práce s dět-
mi chybět? 
MF: Na tuto 
otázku se na-

bízí jasná odpověď ano nebo ne. 
Momentálně si nedovedu předsta-
vit, že budu většinu dne trávit bez 
kontaktu s dětmi... 
 
LN: Kolik dětí k Vám do školky  
v září nastoupí? Museli jste odmítat 
nebo ne?
MF: V přijímacím řízení jsme 
žádné dítě nemuseli odmítnout. 
Přesný počet se pořád mění. Rodi-
če mají možnost si podat více při-
hlášek, a tak by měli dát vědět, zda 
jejich dítě do školky nastoupí nebo 
nenastoupí, což se během prázd-
nin děje. Na druhou stranu i dnes 
jsem dostala novou žádost rodičů, 
kteří se od září budou stěhovat do 
Litovle, o přijetí jejich dítěte do 
naší školky. Máme celkem sedm 
tříd a v každé bude kolem 20 dětí. 

LN: Kdy je podle Vás správný věk 
na to, aby dítě do školky nastoupi-
lo? 
A jak se stavíte k tomu, aby ve škol-

ce byly dvouleté děti?
MF: Správný věk má každé dítě 
jiný – některé děti by zvládly ce-
lodenní pobyt bez rodičů již před 
třetími narozeninami, některé děti 
mají slzičky i třeba v pěti letech. 
Kvůli dětem jsem ráda, že po-
vinnost přijímat dvouleté děti do 
mateřské školy byla zrušena. Jako 
maminka dvou dětí vnímám ob-
dobí do tří let věku dítěte jako vel-
mi důležité pro utváření toho, jaké 
dítě bude. 
Dítě do tří let potřebuje být s milu-
jícími rodiči, kteří utváří hodnoty, 
řád a pravidla.  

LN: A co naopak říkáte na časté od-
klady povinné školní docházky?
MF: Ve školce připravujeme 
všechny děti na „bezproblémový“ 
vstup do základní školy. Pokud se 
rodiče pro odklad povinné školní 
docházky pro své dítě rozhodnou, 
doporučovala jsem přípravnou 
třídu, která např. funguje na Zá-
kladní škole Vítězná. 

LN: Jaké jsou dle Vašeho názoru 
dnešní děti ve srovnání s Vaším dět-
stvím? Jsou opravdu tak jiné, jak se 
o nich říká? 
MF: Děti jsou takové, jaká je doba. 
Jiné jsou děti ve městě, jiné na 
vesnici, dnes i za mého dětství.  
V dnešní době se hodně věcí ode-
hrává ve světě techniky. Děti tráví 
hodně času s tablety, u televize…  
a je jen na nás, dospělých, aby-
chom jim šli příkladem a odlo-
žili své telefony, tablety a hráli si  
s nimi, sportovali, vyrazili do pří-
rody, společně uvařili, dělali kaž-
dodenní věci jak přichází. Naučili 
je se zabavit s knihou nebo spole-
čenskou hrou. Ukázali dětem jak 
mít rádi každý všední obyčejný 
den. A každý den si udělali i ma-
lou společnou radost.

LN: Děkujeme za rozhovor a pře-
jeme hodně štěstí v nové pozici!
MF: Také děkuji.                           red.
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V červencovém čísle no-
vin jsme počali roz-

plétat nitky osudu jedné  
z obětí druhé světové války, 
jejíž jméno je uvedeno na 
pamětní desce na radnici. 
To jméno zní – Bedřich 
Kratochvíl. Citovali jsme 
úřední záznamy a slíbili 
vzpomínky pamětníků. 
Přes veškerou snahu jsme 
moc úspěšní nebyli, uply-
nulo příliš mnoho let. Ro-
dina byla známá, děti tu 
mají sice spolužáky, kteří 
ještě žijí, ale jejich otce si 
nepamatují. Byli tehdy pří-
liš mladí. Jeden obraz se 
však přece jen vynořil z pa-
měti téměř 90letého pána. 
Jeho příjezd do Litovle – 
na koni, ještě ve slovenské 
uniformě. Prý ho tak vidí 
dodnes.

Během pátrání stále probíhala korespon-
dence s paní Margitou. Poslala několik tatín-
kových fotografií, ale ze života si vybavovala 
málo. Byl přísný, ale veselý a dobrosrdečný, 
také maloval obrazy. Jeho rodina byla velká 
– 8 sourozenců, často všichni pomáhali na 
hospodářství jeho bratra v dnešní Žerotí-
nově ulici. Po válce se hned přihlásil na py-
rotechnickou službu. Jednou jí vypravoval 
pan Spurník, že jako 18letý mladík s ním 
jezdil a díval se, jak odpaluje miny. Na víc si 
již nepamatovala, ale doporučila nám, aby-
chom se obrátili na manželku bratra Václava 
(+1995), která žije v Litovli a jistě nám po-
může. Měla pravdu.
Paní Eva Kratochvílová vzpomínala nad 
rodinnými fotografiemi na tchána, kterého 
znala jen z vyprávění manžela a příbuzných. 
Pan Bedřich Kratochvíl byl voják z povolá-
ní. Sloužil na Slovensku, byl členem Sboru 
rotmistrů dělostřeleckého pluku 110 v Nitře, 
jehož tablo z r. 1930 rodina uchovává. Na 
Slovensku se také oženil a děti Eva, Milan 
a Markéta se narodily tam. (Václav, man-
žel paní Kratochvílové, se narodil v r. 1942  

v Olomouci.) Po rozděle-
ní státu se v r. 1940 vrátil  
i s rodinou zpět. Krát-
ce bydleli v Haňovicích, 
pak v Litovli na Kostel-
ním náměstí, dnes nám. 
Svobody. Po válce praco-
val jako poručík správní 
zbrojní služby na úřadě ONV v Litovli a jako 
pyrotechnika ho povolávali likvidovat nale-
zenou munici. Po jeho úmrtí se rodina pře-
stěhovala do rodinného domku na Dukelské 
ulici, který jí v tíživé situaci poskytlo město. 
Návštěva se chýlila ke konci, ale čekalo nás 
ještě velké překvapení. Paní Kratochvílová 
přinesla krabičku s válečným křížem. S tím 
se člověk nesetká každý den. Panu Krato-
chvílovi byl udělen Československý válečný 
kříž 1939 in memoriam 28. 11. 1948. Toto 
vojenské vyznamenání bylo udělováno 
za účast v boji, který byl zahájen v r. 1939  
a za prokázání vynikajícího činu v nebezpe-
čí života nebo za obětování života. Na lícové 
straně je státní znak, na rubové straně zem-
ské znaky jednotlivých zemí – Čech, Mora-
vy, Podkarpatské Rusi, Slezska a Slovenska. 

Okolo středu je rozložený 
letopočet 1939. Tento vá-
lečný kříž byl udělován do-
životně, zůstával na památ-
ku rodině či pozůstalým. 
Uděloval ho prezident 
republiky, ale akt mohl de-
legovat na ministra nebo 
generála. (z citace oficiál-
ního popisu) Jak je patrné  
z protokolu, v tomto přípa-
dě vyznamenání uděloval 
generál Ludvík Svoboda.
Nad touto památkou skon-
čilo naše pátrání. Možná 
ještě někdo přidá vzpo-
mínku…
V již zmiňovaných novi-
nách vyšel na titulní straně 
12. 7. 1945 obsáhlý nekro-

log pana Cyrila Nemeškala, št. kapitána  
v záloze – Za poručíkem Bedřichem Krato-
chvílem – z něhož vyjímáme. 
Brzy po své repatriaci spatřil jsem před vcho-
dem do budovy okr. úřadu v Litovli stávati 
důstojníka s usměvavou tváří, ke každému 
vždy laskavého, bývalého úředníka okr. úřa-
du, nyní důstojníka ve službách ONV v Lito-
vli. Ve službách svou povahou zvláštních, ži-
votu krajně nebezpečných, jichž se stal onoho 
osudného dne obětí – byl to poručík správní 
zbrojní služby Bedřich Kratochvíl. V jeho 
dobrých a laskavých očích odráželo se celé 
jeho srdce, překypující láskou k vlastní rodině 
i velikému lidskému společenství, jež nazývá-
me národem. V nich se odrážel i jeho ucele-
ný a pevný charakter, jeho přísné, spolehlivé  
a nezištné kamarádství, celá jeho krásná 
osobnost, doplňující tak také jeho uhlazený 
zjev tělesný…. Poručíku Bedřichu Kratochví-
le, dobrý boží člověče! Rozloučili jsme se s Te-
bou na litovelském hřbitově odpoledne 5. čer-
vence, v den památky bratří soluňských. Tvoji 
druhové z řad záložních důstojníků vzdali Ti 
svou poslední čest, čestná stráž naší obnove-
né armády tvořila krásný rámec naší tryzny 
nad Tvým čerstvým hrobem. Od něho zní  
k nám Tvá prosba, abychom nezapomínali. 
Nezapomeneme, protože nesmíme. Čest buď 
Tvé památce!
Mozaika dalšího příběhu z pamětních desek 
je složena. Děkuji všem, kteří nám věnovali 
svůj čas a pomáhali ji složit; rodinným pří-
slušníkům, pamětníkům i Obecnímu úřadu 
Ochoz: starostovi Ing. Martinovi Bílému 
a místostarostovi Ing. Pavlu Svobodovi.                                                             
                
                 Za muzejní společnost Marie Hrubá   

Bedřich Kratochvíl – příběh z pamětní desky
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O litovelských maturitních tablech... Vzpomínáte na to své? 
Není mnoho hmatatelných stop, které na 
svých školách kromě často výborných studij-
ních výsledků maturanti (abiturienti) zane-
chávají. Zápisy v třídních knihách, výkazech, 
zarámované výkresy, svázané seminární  
a odborné práce v knihovně, fotografie v kro-
nice. Školy s dlouholetou tradicí se mohou 
pochlubit také historickými maturitními 
tably, a to je případ i litovelského reálného 
gymnázia, dnes Gymnázia Jana Opletala. Ma-
turitní fotografie (tabla) ukazují studenty na 
prahu dospělosti, můžeme z nich vysledovat 
i vývoj módy a určitě tento zdroj informací 
ocení i lidé, kteří pátrají při tvorbě rodokme-
nů po svých předcích a také slavných osob-
nostech. 

Nejstarší litovelská maturitní tabla byla na 
tvrdých kartonových deskách, některá byla 
v minulosti i rámována. Častokrát je na 
nich dobová fotografie školy, profesorský 
sbor, nebo alespoň třídní učitel a pan ředi-
tel. Jednu vadu na kráse ale tato historická 
tabla občas mají, a to je popis, kdo je kdo.  
Z dnešního pohledu bychom tyto informace 
ocenili a fotografie by se dobře párovaly se 
seznamy abiturientů uvedenými v almana-
chu k různým výročím školy.
Maturitní tabla jsou opravdu starým a his-
toricky prověřeným zvykem, kterým o sobě 
dávají maturanti vědět veřejnosti. Je tradicí, 
že se tabla objevují ve výkladních skříních 
obchodů, kde si je místní prohlížejí, rozpo-
znávají známé tváře, dojímají se nad vzpo-
mínkami na svá maturitní léta. Studenti se 
často předhánějí v nápadech a stává se, že 
se soutěží o nejoriginálnější maturitní ta-
blo. Realizace tabla je jednou z posledních 
příležitostí, jak se rozloučit se školou, učiteli  
a bezstarostnými studentskými léty. Kopii 
tabla si každý student nechává na památku. 
Až když má člověk možnost sledovat vývoj 
od těch nejklasičtějších s profesionálními 
fotografiemi z místních fotoateliérů až po 
ty nejbláznivější a nejroztodivnější, může 
dospět k určitým závěrům a hodnocením. 
Všechna tabla spojuje studentsko-učitelská 
pospolitost a vděk za studentská léta. To 
dokládají i realizované abiturientské srazy  
a vzpomínky nad třídní kronikou a dobový-
mi fotografiemi včetně té maturitní. 
V posledních letech dochází obecně ke 
stagnaci jejich úrovně – jako kdyby dochá-
zely nápady, energie, jako kdyby se vytrá-
cel jejich původní smysl. Bohužel rok 2020 
je výjimečný tím, že celá společnost byla  
v druhé čtvrtině roku ochromena koronavi-
rem a maturitní ročník v Litovli společnou 
památku mít nebude. Je zde i obava, aby se 
tradice krásných a nápaditých tabel nevytra-
tila. V dřívějších dobách byl jejich součástí 
často i učitelský sbor, v moderní historii jsou 
fotografie žáků prakticky popsány v napros-
té většině křestními jmény, někdy i přezdív-
kami. Bonusem je vždy jakékoliv originální 
výtvarné zpracování včetně karikatur stu-
dentů a učitelů.

Tablo 1910 (vpravo nahoře)
Jde o třetí maturitní ročník litovelského 

gymnázia. Fotografii poří-
dil litovelský profesionální 
fotograf František Vopat, 
který sídlil na náměstí.
Na fotografii vlevo ředitel 
školy Dr. František Nerad 
(dějepis a zeměpis, 1. ředi-
tel, ve funkci 1901–1917), 
vpravo třídní učitel Jan 
Nábělek (český jazyk, 
němčina, na gymnáziu pů-
sobil 1907–1931). 
Až do maturitního roč-
níku 1911 bylo studium 
výhradně mužskou zále-
žitostí, první absolvent-
kou litovelského gymná-
zia se stala slečna Božena 
Kužmová ve třídě pana 
učitele Václava Sukdola  
v roce 1912. Druhou abi-
turientkou byla slečna 
Marie Jablonková ve třídě 
pana učitele Jana Nábělka 
v roce 1914 a třetí slečna 
Marie Němcová ve třídě 
pana učitele Eugena Sto-
klase o rok později. Od té 
doby už studentky na litovelském gymnáziu 
nebyly výjimkou. 
První abiturienti místní zemské vyšší reálky 
z roku 1908 byli třídou pana učitele Františ-
ka Hanuse. Tablo zatím není k dispozici.

Tablo 1920 (dole)
Jde o dvanáctý maturitní ročník, v roce 1919 
se v Litovli na gymnáziu nematurovalo. Ma-
turanti byli většinou ročník narození 1901. Je  
to nejstarší dochované vyobrazení absolventek 
gymnázia uložené v Muzeu Litovel. Fotografii 
pořídil neznámý fotograf. Lze předpokládat, 
že to mohl být litovelský profesionální fotograf 
František Vopat, který sídlil na náměstí a fotil 
mj. tablo abiturientů i v roce 1922.

Na fotografii vlevo třídní učitel Karel Sed-
lák (český jazyk, latina, řečtina, na gymná-
ziu působil 1913–1950), vpravo ředitel školy  
Dr. Josef Fürst (biologie, matematika, fyzi-
ka, na gymnáziu působil v letech 1901–1938,  
2. ředitel, ve funkci 1917–1938). 

V muzeu budeme vděčni za další maturit-
ní fotografie z gymnázia, ale i za skupinové 
fotografie ostatních litovelských škol. Vyzý-
váme tímto i ostatní litovelské školy, školky 
a jejich absolventy ke spolupráci s Muzeem 
Litovel za účelem doplnění a zpracování ta-
kových fotografií. Místní fotografie s popi-
sem má pro nás i budoucí společnost neza-
stupitelný význam.                                   RoN



Stalo se v Litovli

• 640 let
z roku 1380 je doložen nejstarší litovelský cech, 
pekařský. Další, soukenický, známe z roku 1429. 
zachované cechovní artykule rybářů jsou z roku 
1535. Roku 1564 Albrecht z Boskovic potvrdil  
v Litovli 15 cechů, které obsáhly prakticky veškerou 
činnost měšťanů.

• 240 let
Po smrti Marie Terezie se stal absolutním vlád-
cem habsburské monarchie její syn Josef II. zavedl 
řadu reforem, k méně známým patří používání 
druhého jména – příjmení. Bylo dosud jen prak-
tickou rozlišovací pomůckou, mohlo se během 
života měnit a nebylo dědičné. Roku 1780 bylo  
v habsburské monarchii povinně zavedeno dědičné 
příjmení.

• 170 let
Dne 3. 8. 1850 se v Litovli narodila Marie mar-
kýza Růžičková-Strozzi. Její otec měl v Palac-
kého ul. (naproti hostince U zeleného stro-
mu) krupařský krám, ale příliš se mu nedařilo, 
a tak využil svého muzikantského nadání. Odstě-
hoval se s rodinou do záhřebu, kde dostal místo  
v orchestru zemského divadla. Dcera Marie se dala 
na divadelní dráhu a dosáhla světového věhlasu. 
R.1928 jí prezident Masaryk udělil řád Bílého lva za 
šíření slávy české vlasti. Dne 15. září 1927 odhalilo 
město při příležitosti 85. narozenin velké herečky  
a čestné občanky města pamětní desku na jejím rod-
ném domku. Markýza zemřela 28. 9. 1937, pamětní 
desku němci za protektorátu odstranili.

• 70 let 
Po znárodnění větších živností bezprostředně po 
únoru 1948 proběhla roku 1950 postupná likvidace 
drobných podniků. Majitelé živností je pod velkým 
tlakem sami uváděli do klidu, ale OnV jim po půl roce 
rušil živnostenské listy se zdůvodněním: „Jelikož bylo 
zjištěno, že živnost není provozována déle než 6 po sobě 
následujících měsíců, prohlašuje se vaše živnostenské 
oprávnění za zaniklé.“ Pokud však někdo svoji živnost 
sám nezavřel, dostal jinou standardní odpověď: „Jež-
to s přihlédnutím k pětiletému plánu jeví se potřeba 
vaší živnosti nadbytečnou, jsou tudíž proti ní námitky 
z hospodářských důvodů a veřejného zájmu.“ Přísně 
se hlídalo, jestli někdo neprovozuje živnost na černo. 
Místo řemeslníků vznikly Komunální podniky, místo 
obchodníků Kovomaty, Prameny nebo Jednoty. na 
živnostníka, který se bránil, poslali kontrolu. Vždy 
něco našli, zavřeli jej a rodinu zničili. Další si to rozmy-
sleli.                                                                              Lubomír Šik
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V    letošním roce je město sužo-
váno koronavirem. Není to 

však první epidemie, jakou měs-
to zažilo. Snad nejhroznější byla 
„černá smrt“, jejíž plicní forma 
se přenáší kapénkovou infekcí  
z člověka na člověka podobně jako  
u koronaviru. 
První zprávy o  moru pocházejí  
z Číny, odtud se vojenskými pře-
suny a kupeckými cestami šířil 
dále na západ. Janovské plachet-
nice jej přenesly do Sicílie a z Itá-
lie se rozšířil do celé Evropy. Tu 
podobnost jsem si nevymyslel, je 
to tak ve Wikipedii.
V Litovli mor připomíná sloupek 
s letopočtem 1564, dnes v parku  
u muzea. Stával naproti hostin-
ce U Zeleného stromu, tady prý tehdy mor 
ustal. Podruhé se město s morem setkalo 
o sto let později, ale nejhroznější epidemie 
přišla v roce 1714. Morem bylo tehdy posti-
ženo celé království, v českých zemích one-
mocnělo  na 50 tisíc lidí. Začalo to v březnu 
a vrcholilo v červenci právě na slavný svato-
jakubský jarmark, čímž to patří k výročím 
tohoto měsíce. 
Císařští komisaři s regimentem dragounů 
hraběte Schőnborna přitáhli před hradby  
a město uzavřeli, nikdo nesměl do města ani 
ven. Bylo to v době žní a měšťané s hrůzou 
přihlíželi jak cizí hordy na jejich polích hos-
podaří. První obětí moru se stala žena ma-
gistrátního sluhy a jeho dvě dcery, zemřel 
purkmistr Vojtěch Scheiber s manželkou, 
radnice byla zavřena a městská rada ochro-
mena. Celkem zemřelo 123 lidí. 
Bylo zakázáno shromažďování, trhy a zavřen 
kostel. Kaplan a oblíbený kazatel Antonín Ma-
těj postavil oltář kousek za městem pod starou 
lípou u mostu, kterému se říkalo Šperlíkův. 
Vedle pak postavili stan, kde obětaví samari-
táni ošetřovali nemocné, kteří ztratili domov.  
Za lípou pochovali 17 mrtvých.
Na oltář pověsili votivní obraz svaté Pavlí-
ny, patronky Olomouce, která byla tehdy v 
kraji uctívaná. Obraz namaloval litovelský 
malíř Jan Jiří Roth z vděčnosti za uzdrave-
ní své ženy. Dne 3. srpna 1714 se tady stal 
zázrak. Když kaplan sloužil mši za 12letou 
dívku Rozálii, viděli lidé jak z pravého oka 
svaté Pavlíny na obraze skanula slza, která 

jako perla vypadala. Podali o tom zprávu do 
města, přišli konšelé a městský lékař, aby vše 
prozkoumali. Lékař pak pod jejich dohle-
dem opatrně sejmul slzu malými nůžkami  
a vložil ji do úst nemocné ženě v lazaretu, ta 
se pak uzdravila.
Mezitím se o zázraku dozvěděli lidé ve měs-
tě a všichni se bez ohledu na zákaz shro- 
mažďování hrnuli k Uničovské bráně, aby to 
viděli na vlastní oči. Stráž se ihned snažila 
zvednout padací most, když se stal další zá-
zrak. Mohutný řetěz se přetrhl a most zvolna 
klesl zpátky. Tyto zázraky jsou zaznamenány 
v listinách v radniční a kostelní věži.
Zavření města trvalo 22 týdnů, měšťané pak 
pod lípou postavili kapličku a k obrazu svaté 
Pavlíny se konaly poutě. Olomoucké biskup-
ství tomu však nepřálo, jako jediné poutní 
místo prosazovali Svatý Kopeček. Litovel tak 
byla nežádoucím konkurentem. Nařídili ob-
raz sejmout a uzavřít pod zámek, poutě ale 
pokračovaly. Až roku 1801 byla kaple zbou-
rána a na její místo postaven sloupek, který 
tam stojí dodnes. 
Zachovala se ale jiná památka, primátor 
Udalrich Scheiber před svou smrtí 21. 8. 
1714 uložil sumu 50 zlatých k postavení 
sloupu se sochami svatých. Další měšťané 
se přidali a pověřili olomouckého sochaře 
Václava Rendera zhotovením sousoší. Je na 
něm sedm soch, na nejvýznamnějším mís-
tě ve výklenku svatá Pavlína a před ní svatá 
Rozálie, což je jméno dívky při jejíž zádušní 
mši se stal zázrak. 

Morový sloup byl odhalen 
roku 1724 a dodnes je nejvý-
znamnější památkou města. 
Zdobí litovelské náměstí, byť 
připomíná hodně zlé období 
jeho historie. Až skončí sou-
časná pandemie nemoci Co-
vid 19, složí se občané města 
na podobnou památku?
Foto vpravo nahoře: www.
nasregion.cz, foto vlevo dole: 
www.wikipedia.org. 

Lubomír Šik

Koronavir není jediná epidemie, která Litovel   zasáhla... Dávno předtím se muselo naše město 
potýkat s tzv. černou smrtí.

Koupím staré FILMOVÉ PLAKÁTY (ale  
i další: hudební, divadelní, reklamní...). 
Můžete volat, prozvonit (zavolám zpět), 
případně napsat sms nebo e-mail. 
Kontakty: 704 404 825, strapec1@email.cz.

InzERcE
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Historický román i napínavý thriller – to jsou tipy na letní čtení

Vlastimil Vondruška: Křišťálový klíč II. Ví-
deňský sen
Pokračování historického románu. 
Barvité osudy členů rodu, kteří se stanou 
sklářskými a textilními podnikateli, umělci, 
úředníky i učenci, se prolínají s příběhy za-
jímavých severočeských postav – hraběcím 
rodem Kinských, sloupskými poustevníky, 
polevskými a šenovskými obchodníky, čle-
ny tajných evangelických sekt, jezuity i cí-
sařskými úředníky a kněžími.

Anne Jacobsová: Kavárna U Anděla. Nová 
doba
První díl rodinné ságy německé autorky. 
Strhující příběh jedné kavárenské dynastie 
na přelomu 20. století, Wiesbaden, 1945. 
Mladá Hilda sotva dokáže uvěřit svému 
štěstí. Válka skončila a kavárna U Anděla 
zůstala jako zázrakem ušetřena. Přes všech-
ny překážky chce tento rodinný podnik  
s bohatou tradicí opět učinit skvělým mís-
tem setkávání významných osobností, kte-
rým byl proslulý dříve. Mladý mír však již 
brzy zkalí první konflikty. 

Nikola Staňková: Strašidelné Česko
Přehled pro nebojácné děti. Tipy na výlety do 
tajemných míst. 
Úpí i upíři? Kde řádil Pérák? Každé bystré dítě 
tuší, vodník má rád kafe s duší! Už se bojíte? 
Máte proč! Na cestě na nejtajemnější místa na 
vás číhá upír Myslata, Bílá i Černá paní, Klem-
pera, čert či vodník, což je, jak zjistíte, taky 
vlastně čert.
Další tituly: Pokračování historické série Hlava 
světa s názvem Cizí královna, titul Svědectví 
Margaret Atwoodové navazuje na bestseller 
Příběh služebnice, detektivní příběhy z prvore-
publikové písecké četnické pátračky Ladislava 
Berana Zločin v abštajku a jiné.     

Jo Spain: S naším požehnáním
Napínavý thriller. Rok 1975. Zdrcené matce 
vytrhávají z rukou její novorozené dítě.
Rok 2010. V parku v irském Dublinu je upro-
střed zimy nalezeno tělo staré ženy. Případu 
se ujímá zkušený inspektor Tom Reynolds. 
Je přesvědčen, že vražda souvisí s historií ne-
chvalně proslulých Magdaleniných prádelen, 
kam byly v 19. století posílány „padlé ženy“.     lf

S radostí oznamujeme, že Seniorklub zahájil 
svoji činnost. Zrušené besedy budeme zařa-
zovat do programu podle možnosti předná-
šejících. Litovelské kulturní léto nabízí pro 
všechny generace všestranný program, tak 
vybírejte podle svých zájmů a hlavně sil. 
Paní Věře Spurné děkujeme za výborné 
organizování výšlapů a přejeme jí brzké 
uzdravení.  
Máme možnost zapojit se do akcí Krajské 
rady seniorů Olomouckého kraje.
Zatím jsou prioritou sportovní akce. Druž-
stvo pod vedením Miroslava Fendrycha  
a kapitána Jaroslava Slaného se připravuje 
na soutěžení.
• čtvrtek 6. srpna – krajské  sportovní hry  
v Olomouci (na stadionu TJ Lokomotiva)
• čtvrtek 3. září – IV. sportovní hry na hřišti 
ZŠ Jungmannova v Litovli od 14 hod., pre-

zentace soutěžících od 13.30 hod. V osmi 
disciplínách můžete zábavnou formou vy-
zkoušet svou tělesnou zdatnost, pobavit se 
a získat zajímavé ceny. Přijd’te povzbuzovat! 
• úterý 15. září – na Floře akce Babička roku
• pátek 25. září – I. Reprezentační ples Kraj-
ské rady seniorů v Prostějově, vstupenky 
jsou ještě k dispozici
• úterý 29. září – stezkou Poznání na Podě-
bradech – pro celé rodiny
Ve dnech 26. srpna a 23. září plánujeme zá-
jezdy do termálů ve Velkých Losinách. Od-
jezdy jsou vždy v 8.30 hodin z autobusového  
stanoviště u Billy.
Užívejme si všech dostupných radostí ve 
zdraví a s úsměvem. Děkujeme všem, kteří 
pomáhali při pandemii a věříme, že se už 
koronavirus do Litovle nikdy nevrátí!
                                                                                                                       mf    

KAMENICTVÍ 
Litovel, Svatoplukova 127 
Tel., fax: 585 341 478,  
mobil: 605 131 789  
ZHOTOVENÍ POMNÍKŮ  
OPRAVY HROBŮ 
ZÁKRYTOVÉ DESKY NA HROBY, 
SCHODY Z KAMENE A TERACCA  

InzERcE

Ze společnosti

Přišli na svět  
  7. 9. 2019     Sofie Klausová z Unčovic 
16. 9. 2019     Viktorie Vysloužilová z Unčovic 
19. 9. 2019     Alžběta Špundová z Rozvadovic
19. 9. 2019     Mateo zavadil z Litovle 
  2. 10. 2019   Max Milar ze Třech Dvorů 
  3. 10. 2019   Jiří crhák z Rozvadovic 
  9. 10. 2019   Aleš Čuri z Litovle 
  9. 10. 2019   Mia Mokošová z Litovle 
11. 10. 2019   Alexandr Tomášek z Březového 
11. 10. 2019   Kateřina Vydrželová ze Třech Dvorů 
30. 10. 2019   Dorota Bednaříková z chořelic 
  2. 11. 2019   Abigail Rosemary Matuškovičová 
      z Litovle 
  4. 11. 2019   Emma ciampalini z Litovle
  7. 11. 2019   Dominik Havlíček z Litovle
23. 11. 2019   Stella Konečná z Březového
26. 11. 2019   Jakub Pospíšil z Unčovic
  5. 12. 2019   František Tomášek z Myslechovic
16. 12. 2019   Michaela Leždíková z Myslechovic
20. 12. 2019   Barbora navrátilová z nové Vsi 
31. 12. 2019   Richard Stingl z chořelic 
  3. 1. 2020      Jakub Rec z Litovle 

Byli oddáni
22. 5.  Ondřej chudoba ze Slatinek 
  a Ivana Srnečková z Lutína
23. 6.  Jan Juřička z choliny 
  a nikola Linková z choliny
27. 6.  Martina Jelínková z Renot
  a Jaroslav Unzeitig z Renot
10. 7.  Jan Vyhlídal z chořelic 
  a Anna Dobroriz z Ukrajiny
11. 7.  Jiří Puchýř z Telecí
  a Lucie Dostálová z Mohelnice
18. 7.  Šárka Hasoňová z Mohelnice
                        a Dominik Mazurka z Moravičan
18. 7.  Tomáš Jořenek z Újezdu
  a Kristýna Spěváková z Újezdu

Odešli
27. 6. Petr Grmela z Litovle (72 let) 
28. 6.  Božena Fišrová z Litovle (89 let)
28. 6.  Ivan Balcárek z Litovle (80 let)
  8. 7.  Radoslav Slavík z Litovle (74 let)
13. 7.  Drahomíra Látalová z Litovle (81 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřební službou Hrandop.
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V tomto čísle se naši jezdci nevy-
dávají nikam daleko. Tentokrát se 
rozhodli, že se svými stroji pro-
zkoumají krásy naší země a že 
objedou česká nej – nejsevernější, 
nejzápadnější, nejjižnější, nejvý-
chodnější, nejvyšší a nejnižší mís-
ta České republiky. Tento v pořadí 
již sedmý ročník měl být takovou 
oddychovkou – v plánu bylo max.  
250 km denně, ubytování v chat-
kách, sluníčko, zahrádky, pivečko, 
vychytané stroje... Ne vždy vše ale 
vyjde, jak si to člověk naplánuje.☺ 

1. den – cíl: Náchod
Náš start byl naplánován přesně 
na 12 hodin 20. června 2014. Jako 
vždy jsme startovali z váhy Vápen-
ky. Letos nás jelo devět. 
Ještě než jsme najeli na váhu, zjistil 
Petr, že má prasklý stojan. Opra-
va byla ale velmi rychle vyřešena. 
Proběhlo již tradiční vážení a roz-
loučení s naším panem ředitelem. 
K přání šťastné jízdy nám na cestu 
přidal opět naditou obálku.
Na první čůrací zastávce v Ha-
nušovicích už Radek mění kar-
bec. Vraťa si začíná stěžovat na 
vyskakující trojku. V Králíkách 
začínáme hledat nějaký motorest. 
První otevřený je až ve Vlčkově 
před Pastvinama. To už trochu 
prší a začínáme být prochladlí. 
Jen zastavíme před vchodem, už 
nás paní hospodská tlačí dovnitř. 
Vevnitř už chápeme, proč o nás 
tak stála. Jsme tady až na dva dů-
chodce sami. Špína, hnus, místní 
pes čůrá na koberec pod stoly. No 
prostě chuťovka. Ale i tak dáváme 
čaj a smažák. Radši si nepředsta-
vujeme, jak to vypadá v kuchy- 
ni☺. Mezitím přestává pršet. Jen 
přejedeme kopec na Pastviny, 
míjíme v zatáčce nádhernou hos-
podu. Někdy je lepší si počkat... 
Někde u Dobrušky začíná ztrácet 
Jindra. Při tankování zjišťuje, že se 
mu zavřelo sání na karbcu. Vraťa 
už oživuje nohu namoženou dořa-
zováním vyskakující trojky.
Za 4 hodiny a 26 minut čistého 
času jsme v kempu v Náchodě. Už 
cestou nám Radek tlumočil po-

zvání jeho švagrové na grilovač-
ku. Bylo nám to blbý, ale nakonec 
jsme šli (pěšky!). Kdybychom vě-
děli, že je to přes celý Náchod, tak 
to určitě vzdáme. Radek už měl 
cestou strach, že ho ukamenuje-
me. My zase, že tam kvůli hladu 
nedojdeme. Grilovačka se v tom 
počasí nekonala. Ale co nás čekalo 
v domě, za tu cestu rozhodně stá-
lo. Takový raut nemá ani náš pre-
zident na Hradě. 

2. den – cíl: Sněžka
Ráno to vypadalo, že pojedeme se 
sluníčkem. Než jsme se ale všichni 
probrali a sbalili, zajel si Jirka na 
skok do Polska, aby si mohl při-
psat další zemi. Vyrážíme v 7.10 
směr Sněžka. Hned na prvním 
kopci za Náchodem zpomaluje 
Jindra. Deset kiláků od kempu  
a už stojíme. Vypadá to na skříplou 
benzínovou hadičku, ale nakonec 
je to asi karbec. To jsou ty nejhorší 
opravy – pokus, omyl. Zhruba po 
hodině pokračujeme. Opět kosa  
a fouká. Míjíme povědomé nápisy 
na cedulích. Pak mi to dochází – 
Babiččino údolí. Na návštěvu ale 
není čas. Když čekáme na zbytek 
výpravy, kousek před parkovištěm 
pod Sněžkou vidím přes obrazov-
ku kamery, jak Jirka těsně míjí Jin-
dru. Jen to zakvičelo a Jindra stojí. 
Kouslý píst. Takhle jsem to ale ješ-
tě neviděl.
Po zchlazení dojíždíme až k lanov-
ce na Sněžku. Je 13 °C. Na vrcholu 
ale jenom jeden a navíc fouká tak, 
že nejede vrchní lanovka. Navíc 
na lanovku je fronta, jak kdysi na 
maso. Nakonec hned první nej 
vzdáváme. Otáčíme stroje a po-
kračujeme na Ještěd. V Jánských 
Lázních máme jet doprava na 
Vrchlabí. V cestě cedule objížďka. 
Chvilku se rozmýšlíme, ale na-
konec ji zkusíme projet. Stoupák 
jako prase...
Nahoře na Hofmanově boudě 
je cesta pořád volná. Až dolů při 
sjezdu najíždíme na opravovanou 
silnici. Pár pracovních strojů mu-
síme objet příkopou. Po tankování 
na pumpě v Jablonci nad Jizerou 

nemůže rozjet svůj 
stroj Jirka. Zkouší 
zapalování. Aby 
v tom nebyl sám, 
mění Radek zase 
karbec a Martin na 
pařezu první čtyři 
špice. Zhruba po 
hodině a půl popo-
jedeme kousek do 
hospody na oběd.
Restauraci nám 
doporučila pum-
pařka a stálo to za 
to. Super svíčková 
a ještě pěkná ob-
sluha.
Ještěd vidíme až  
v pozdním od-
poledni. Je sice kosa, ale i tak se 
některé stroje v tom předlouhém 
kopci koušou. Po četných zastáv-
kách se postupně scházíme na 
spodním parkovišti. Projíždíme 
snad stále červeně svítící semafor, 
který má ukazovat obsazenost 
horního parkoviště. Nahoru už 
vyjíždíme společně. Jsou tady jen 
dva motorkáři a pár zmrzlých tu-
ristů. V 19.30 jsme v kempu.
Při čekání na recepci se na nás 
vrhlo množství žen. Mají tady sraz 
kámošky z Facebooku. Kdyby byly 
o 20 let mladší a o 40 kg lehčí, bylo 
by to zajímavější☺. Večer Mirek 
vlezl omylem do dámské umý-
várky. Zrovna, když vylezl bez 
ručníku ze sprchy, vešla tam něja-
ká paní. Chudák z toho byla celá  
v šoku a hned kontrolovala ce-
dulku na dveřích, jestli je správně. 
Byla. Jak byl rozjetý, ještě skočil  
v chatce šipku na ležícího Martina. 
Divím se, že to chudák přežil bez 
následků...

3. den – cíl: Hřensko
Ráno to vypadalo na krásný den. 
Než jsme se ale vymotali, už je 
zase škaredě. Vyrážíme v 7.45 ho-
din směr Šluknov. Na benzině se  
s námi loučí Peťa, který se vrací 
sám na promoci syna.
Před Šluknovem už zase mrholí. 
Zastavujeme u Penny a snídá-
me. Blížíme se k nejsevernějšímu 
bodu ČR. Silnice končí zákazovou 
značkou. Dál můžou jet jen kola. 
To my skoro jsme. Tady už jsou 
jen samé polňačky, takže jedeme 
naslepo. Ptáme se kolemjedoucí-
ho traktoristy na cestu. Sám tam 
prý nikdy nebyl, ale všichni prý 
chodí tam přes tu pastvinu. Louka 
se zvedala do lesa a tam se cesty 
začaly dělit. Následovalo docela 
enduro. Někteří rozumně počka-
li dole, zbytek se to snažil zdolat. 
S Radkem jsme tam skoro dojeli, 
jenže cesta skončila a les byl dost 

hustý. Navíc začal prudce klesat. 
Podle mapy v telefonu scházelo 
tak 200 m. Dál to  nešlo a na hle-
dání nové cesty už nebyl čas. Tak 
jsme to vlastně zase vzdali. Při 
sjezdu jsem zapomněl, že nesedím 
na enduru, ale na staďáku, a při 
sjíždění jednoho z mnoha balvanů 
jsem zplacatil koleno výfuku. Na-
štěstí to nějak zásadně nesnížilo 
výkon.
Jen co jsme vjeli do Německa, 
začaly objížďky. Místo po rovině 
městečkem nás to žene do pořád-
ného stoupáku. Při sjezdu do měs-
ta nás natáhla GPS zase zpátky ke 
hranicím. Kvůli jednosměrkám si 
ten kopec musíme dát ještě jed-
nou. Po vymazání průjezdního 
bodu už jedeme správně. Jen sje-
deme do dalšího města, stojí Ra-
dek. Něco se zapalováním. Jsme 
ve východním Německu. Pozná-
me to podle trabantů, kterých je 
tu ještě dost. Po 5 km stojí Jindra. 
Rozlomené kladívko. Aspoň se 
můžeme kochat pohledem na 
magickou okolní krajinu. Nevím 
proč, ale připomíná mi to tady 
pravěk. Sjíždíme k Labi. Jedeme 
po pravém břehu a už jsme zase 
doma. Projíždíme Hřenskem. 
Další náš cíl. Tentokrát nejnižší 
bod ČR. Hledáme místo na zapar-
kování. Všude lidí jak kamení. Ale 
jinak je tady krásně. Nevím, kam 
se dívat dřív. Jen to pouťové zbo-
ží všude kolem to tady dost kazí. 
Z obecního parkoviště nás paní 
vyhání s tím, že mají plno. I když 
bychom se určitě někam vmáčkli. 
Za místo pod skalním převisem 
patřící protější hospodě se nám 
nechce dávat 100 Kč za hlavu. Na-
konec na nás volá pán od stavební 
buňky, ať zaparkujeme tam. Za 
parkování nic nechtěl a ještě nám 
pohlídal věci. Aspoň dostal pár 
čtvrtek slivovičky. Teď už pěšky na 
lodičky.

pokračování na vedlejší straně

Na fichtlech tam a zase zpátky...
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pokračování z vedlejší strany
Když jsme se doplazili krásným 
kaňonem ke kase, zjistili jsme, 
že vodní cesta trvá moc dlouho. 
Převozník nám nabídl kratší tra-
su – k vodopádu a zpět. Ale pán  
v pokladně se začal rozčilovat, že 
nepřichází v úvahu. Nezbylo než 
se zase vrátit a pokračovat v cestě. 
Trochu jsme museli překopat iti-
nerář. Hodin přibylo a po původní 
trase to máme daleko a ještě po 
kopcích. Dnes musíme do Hradce 
u Kadaně. Jedeme tedy... Zasta-
vujeme kousek před Lovosicema 
nejen kvůli jídlu, ale i kvůli Marti-
novi, který zase mění pár špic. Pří-
mo proti zahrádce je přívoz. Ještě 
voláme do kempu, ať nám schovají 
nějakou večeři. Martin se už  plazí 
jen silou vůle. Na místo dorážíme 
krátce před osmou večer.
Při kontrole stroje Martin zjišťuje, 
že hlavičky špic, které končí v bub-
nu, se ulomily a napadaly mezi 
buben a obložení, takže ho ještě 
pěkně poničil. Už nemá originální 
špice, tak začíná upravovat Mar-
kovy ze staďáka. Jindra ještě sun-
dává volný zadní blatník.

4. den – cíl: Aš
Z Kadaně míříme na Vejprty a dál 
do Německa. Hned za Kadaní se 
mi začíná hádat staďák. Vyřeše-
no novou svíčkou. Německem se 
vracíme na hranice a Aš. Přesný 
nejzápadnější bod ČR už nehle-
dáme. Po zkušenostech ze severu 
bereme jen silnici. Vraťa se ještě 
chce cestou stavit v Mariánských 
Lázních, kde byl na vojně. Zasta-
vujeme teda u bývalého autopar-
ku. Teď je v něm hromada firem. 
Vrátný ho však na fichtlu dovnitř 
nechce pustit a pěšky se mu tam 
nechce. Než se rozjedeme, sklouz-
nou mi oči na Jindrovu kyvnou 
vidlici. Pravá strana úplně přera-

žená. Navíc mu upadává kryt ře-
tězu. Ptáme se vrátného, jestli tady 
někdo nemá svářečku. Ten posílá 
Jindru s Vraťou, který to tam ješ-
tě trochu zná, k autoklempíři. Za 
deset minut jsou zpátky. Zavařeno  
a natřeno. Jindra přidává kryt řetězu  
k blatníku na bednu a pokračuje-
me. To teda vyšlo. 
Do kempu Sycherák u Borku 
dojíždíme po osmé večer. Na za-
hrádce u okýnka s dobrým menu 
sedíme dlouho do tmy. Jindra ješ-
tě utahuje šrouby na motoru, které 
mu už začaly odcházet.

5. den – cíl: Lipno
Vyrážíme v 7.15 hodin směr Fol-
mava. Tankujeme na pumpě před 
celnicí. Jindra přímo u stojanu ladí 
odtrh. Na parkovišti se k němu 
přidávají další. Než doladí, navští-
ví nás celník. Napřed jsme mysle-
li, že nás jde vyhodit z placeného 
parkoviště, ale přišel si nás jen vy-
fotit. To tu prý ještě neviděl. 
Po vjezdu do Německa začínají 
opět objížďky. Honí nás po šíle-
ných kopcích. Martin jede jen na 
přední brzdu, aby ještě víc neničil 
tu zadní. Na pařezu jsou dost slabé 
a při jednom prudkém sjezdu se 
mu od ní kouří víc než z výfuku. 
Další objížďka. Benzín ubývá a do 
cíle čím dál. 
Jirkovi upadává indukčka, Jindra 
mění trysku a ladí spojku. Při 
chlazení v jednom objížďkovém 
kopci zjišťuje, že nemá kuličku 
na vypínací tyčce spojky. Všich-
ni prohrabávají náhradní díly, 
až ji kdosi najde. Při čekání na 
vrcholu nekonečného stoupáku 
kousek před Strážným přivážejí 
kluci Martinovu značku. Vibrace 
na špice chudého kola ji protrhly 
i přes hlavy šroubů. Značku dává 
do batohu a sjíždíme zase k nám. 
Už jen po jedné servisní zastávce 

(Vraťa odtrh) dojíž-
díme do kempu Ol-
šina na Lipně. Martin 
opět doplňuje dráty  
v prořídlém kole.

6. den – cíl: Znojmo 
Další den před námi. 
Ještě se jedeme po-
dívat do Krumlova. 
Jenže někteří kluci si 
chtěli prohlédnout 
centrum a koupit 
proviant. Než jsme 
vylezli z obchodu, 
voda nás dohnala.  
S Markem jsme běže-
li aspoň zakrýt seda-
dla a schovat přilby.
Víc jak  hodinu jsme 
stáli pod přístřeškem 
a čekali, až to přejde. 
Všichni do nepromo-
ků. Teda až na Marti-

na, ten je s sebou nebral. Tak 
si udělal aspoň nepromokavé 
pončo z plachty na moto.
Ještě jsme nedojeli ani za 
značku Krumlova, zastavil 
Marek. Staďák neháže jiskru. 
Mění všechno možné. Má-
vají na nás promoklí vodáci 
plavící se po Vltavě. I nám 
pořád prší za krk. Motor se 
rozbíhá až po nasazení mého 
náhradního zapalování. Zdr-
žení zhruba další dvě hodiny. 
Nejjižnější bod míjíme jenom 
po silnici, i když by měl být 
jen pár stovek metrů od cesty. 
Jsme rádi, že v té vodě ještě 
jedeme. Dál v Rakousku vodu 
střídá sluníčko a dokonce  
20 °C. Poprvé za celou cestu. 
Blaženost však netrvá nijak 
dlouho. V jednom dlouhém 
stoupání Marek zase stojí.
Znovu různé pokusy. Nako-
nec to byl kondenzátor. Pomalu 
přestávám věřit, že do Znojma 
dojedeme. Zanedlouho zastavuje 
Vraťa. Jenom svíčka. Před sou-
mrakem projíždíme hranice ve 
Vratěníně. Okamžitě poznáváme, 
že jsme doma. Mám pocit, že mě  
z té cesty upadnou ruce. Před 
Znojmem ještě dochází Markovi 
a Jirkovi benzín. Dolijou ze zásob. 
Už je tma a Jindrovi na fichtlu ne-
svítí vůbec nic. Tankujeme hned 
na kraji Znojma. Na ubytovně 
jsme za pět minut deset. Zvládli 
jsme to!!!
Nejhorší den celé cesty. Dnes si to 
„vyžral“ hlavně Marek.

7. den – cíl: Vsetín – Hovězí
Ráno lehce obhlídneme stroje. Ve-
čer na to nebyl čas. Vraťa povolená 
svíčka, Martin opět pár špic.
Vyrážíme v půl osmé směr Hev-
lín. Na odbočce na Hevlín zákaz 
a cedule objížďka. Dyjákovice 
uzavřeny. Jedeme tedy až na kraj 
Lechovic a uhýbáme doprava. 
Jenže dojedem zrovna na kraj těch 
uzavřených Dyjákovic. Silnice 
úplně vykopaná. Nedá se nic dě-
lat, musíme to nějak projet. Jedem 
kousek po makadamu. Potkáváme 
pár dělníků. Říkají, že projedem. 
Jenže na druhém konci dědiny nás 
málem uplácají lopatama. Zrovna 
tady pokládají asfalt. Otáčíme  
a zkoušíme uličku mezi baráky, 
než nás někdo trefí. Dostáváme 
se na polňačku za humna. Tady 
může Marek v klidu opravit utr-
žený drát od světla. Cesta nás do-
vede bezpečně kolem vinic až za 
dědinu. Teď zase kousek Rakous-
kem. Pěknou krajinkou kolem zří-
ceného hradu směr Valtice.
Při dobržďování v uličce Schrat- 
tenbergu Martin musí zašlápnout 
i zadní brzdu a přichází o další 
dávku špic. Dojede horko těžko 

na hranice. Když Martin nahradil 
6 špic, sjeli jsme z kopce 200 m do 
hospody na oběd.
Někde za Veselým nad Moravou 
se Martinovi roztrhla značka na 
dvě půlky. Asi důsledek toho, jak 
ho Radek zezadu otloukal. Ces-
tou už jen Radek utahoval zrcátko  
a Mirek měnil svíčku. Vše v po-
hodě až těsně před odbočkou ke 
kempu v Hovězím. Minul jsem 
ji. Jak jsem začal brzdit, vzadu to 
nečekali a poslední Mirek to mu-
sel zašlápnout tak, že se mu utrhla 
reakce brzdy.
V kempu nás už vyhlížel Petr, na 
kterého se nejvíc těšil Martin. Vezl 
mu totiž nové špice. 

8. den – cíl: Opava
V osm vyrážíme na Radhošť. Ko-
pec je to pořádný. Hned dole za-
pínám chlazení. Občas potláčím 
Martina, aby nemusel řadit za jed-
na. Kopce mu fakt jdou...
Nahoře čekáme na ostatní, než 
cestou vychladí. Stroje necháváme 
u kraje cesty a dál už musíme pěš-
ky. Mrknem na Radegasta a vyho-
řelou chatu Libušín. 
Jen sjedeme, už zase stoupáme. 
Přechod Bumbálka. U Jablunko-
va míjím hnědou ceduli k nejvý-
chodnějšímu bodu v ČR. S vy-
hlídkou dalších poruch míříme 
radši na Opavu. Škoda, už se nic 
neporouchalo a cesta byla samá 
rovina.

9. den – cíl: rodná Haná 
Po všech problémech, hnusným 
počasí a 1 966 km jsme v 11 ho-
din VŠICHNI doma. Tohle byl 
nejnáročnější výlet, co jsme zatím 
jeli. Přitom to mělo být přesně 
naopak. Ale nakonec to bylo hez-
ký. Už se těšíme na další, asi ještě 
těžší. Ale o tom zase až příště...                                         
Foto: Jiří Huňka, text: Pavel Dostál
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Pomyslnou tečkou za sezónou 
2019/2020 byla schůzka rodičů 
a dětí (členů rodiny FBC Ta-
tran Litovel), která se konala  
20. června v hale ZŠ Vítězná Li-
tovel. Sobotní rozloučení se pů-
vodně mělo konat venku v areálu 
informačního střediska CHKO  
u Šargounu. Kvůli špatné před-
povědi počasí tak opékání klo-
bás a buřtíků nahradily florba-
lové souboje mezi mantinely.
I přes „virovou“ pauzu, která 
nám předčasně ukončila roze-
hrané soutěže a sebrala poměr-
ně dost zápasů na turnajích, 

hodnotíme sezónu 2019/20 za 
úspěšnou. Příprava na sezónu 
odstartovala poslední týden  
v srpnu 2019 letním soustředě-
ním (spousta florbalu a dalších 
pohybových aktivit jako turis-
tický výlet, plavání, plavba na 
raftech a kánoích, cyklovýlet, 
Laser-game, softbal a jiné). Pěti- 
denní akce se zúčastnilo 34 dětí.
Následoval dvoudenní turnaj 
mladších žáků ve dnech 14.–15. 
září v Dubňanech. Do prvních 
soutěžních turnajů v září už 
konečně nastupují naše mlá-
dežnické kategorie (přípravka, 

elévové, ml. a st. žáci) v nových 
dresech. Během sezóny stihli 
naši odehrát: přípravka 8 turna-
jů, elévové 6 turnajů, mladší žáci 
6 turnajů a starší žáci 16 zápasů. 
Na turnajích naši nastupovali 
vždy proti čtyřem dalším tý-
mům z Olomouckého kraje.
V jednotlivých rozborech trené-
rů převládala pozitiva nad ne-
gativy. Nejúspěšnějším týmem 
roku byl tým přípravky, který 
udělal největší progres a zúročil 
svoji energii z tréninků. Na za-
čátku sezóny i během ní přišla 
spousta nových hráčů – celkem 

jsme zaznamenali přírůstek  
25 hráčů (převážně v kategorii 
přípravka) a jako další plus vi-
díme i navýšení počtu trenérů  
o tři asistenty a trenéra brankářů.
Vedení klubu nejde jen o výkon-
nost, ale snažíme se naučit naše 
hráče disciplíně, zodpovědnosti 
a hlavně pocitu sounáležitosti. 
Že jsou součástí skupiny lidí, 
kteří se rádi potkávají a hrají si. 
Doufáme, že tato pozitivní for-
ma bude převládat mezi námi  
i v dalších ročnících. Děkujeme 
všem hráčům, rodičům, trené-
rům a vedení klubu za skvělou 
sezónu 2019/2020 a už teď se 
těšíme na tu další!

Hezké prázdniny přeje oddíl 
FBC Tatran Litovel

Florbalisté zakončili sezónu 2019/2020

Nové discgolfové hřiště slavnostně otevřeno

Slavnostní otevření hřiště se 
uskutečnilo v pátek 3. července, 
kdy nám elitní hráči hřiště po-
křtili. Program začal v 15 hod. 
– bylo možné si zapůjčit disky, 
projít si hřiště s profíkem a sa-
motnou hru si vyzkoušet. Krátce 
po 16. hodině patřil první ofici-
ální výhoz na novém hřišti panu 
místostarostovi Mgr. Lubomíru 
Brozovi. Od 16.15 hod. jste pak 
mohli sledovat komentovanou 
discgolfovou exhibici součas-
ných discgolfových profíků.
Discgolf je celosvětově rychle se 
rozšiřující hra. Cíl je stejný jako  
u klasického golfu, tedy projít celé 

hřiště s co nejmenším po-
čtem hodů diskem. Hřiš- 
tě tvoří, v našem případě, 
šest jamek (košů). Ten-
to sport spojuje generace  
a sociální skupiny. 
Není fyzicky náročný, 
je finančně dostupný  
a může se stát celoživot-
ním koníčkem. Více infor-
mací o tom, co discgolf je, 

pravidla a princip hry najdete na 
webových stránkách www.pro-
discgolf.cz. 
Kdo nemá vlastní disk, může 
si jej zapůjčit v TIC Litovel na 
nám. Př. Otakara. Půjčení stojí  
20 Kč/ks/den. Vratná kauce je 
300 Kč/ks. Disk je nutné vrátit 
nejpozději do 17 hodin následu-
jícího dne (období říjen – květen 
do 17. hod. následujícího pra-
covního dne). Po vrácení disku 
bude vrácena kauce.
Hráč je povinen se před každým 
hodem přesvědčit, že v dosahu 
disku není žádná osoba ani zvíře, 
které by mohl zasáhnout. Každý 

hráč plně odpovídá za každý svůj 
odhozený disk!  
Litovel se tak zařadila do se-
znamu moderních měst, kde se 
vybudovalo discgolfové hřiště. 
Snad třeba jednou, jak pan sta-
rosta Viktor Kohout ve svém po-

zdravu naznačil, bude postaveno 
v areálu před koupalištěm ještě 
větší... 
Přejeme si, ať si hra najde v Lito-
vli své příznivce a stane se pěk-
ným vyplněním volného času 
třeba po nedělním obědě.       red.
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Dne 20. června se v Litovli 
uskutečnil již 50. ročník Pohá-
ru Doubravy, soutěž v brokové 
střelbě na loveckém kole. Pořá-
dající myslivecký spolek Lito-
vel – Doubrava na své střelnici  
v sobotu ráno uvítal 38 sportov-
ních střelců z celé Moravy. Dvě 
třetiny startujících tvořili střel-
ci věrní tradici tohoto závodu  
v Litovli. Zbytek jako každý rok 
tvoří nové tváře. 
Historie střelectví v Lito-

vli, jak je psáno v kronice, 
sahá až do roku 1904, kdy  
21. prosince vznikl první lovec-
ký a současně i střelecký klub. 
Postupem let generace myslivců 
budovaly v Litovli své zázemí,  
a tím je dnes broková střelnice 
s loveckým kolem a myslivecká 
chata Doubrava.
Na 50. ročníku se střílelo 
3x20 terčů. Závod byl zahájen  
v 9.30 hodin a za dešťových 
přeháněk ukončen v 16 hodin.  
I v takovémto počasí se na akci 
vystřídalo zhruba 380 divá-
ků, které přilákala především 
myslivecká kuchyně a pečené 
makrely. Po sečtení výsledků 

jednotlivých položek vrchním 
rozhodčím panem Josefem  
Veisgarbrem a předsedou spol-
ku PhDr. Josefem Rampasem se  
v 16.30 hodin konalo slavnostní 
vyhlášení výsledků. Pro zmíně-
nou nepřízeň počasí se konalo 
ukončení v sále chaty Doubra-
vy. Výsledky přečetl a ceny pře-
dal ředitel soutěže pan Rudolf 
Kráčmar. První místo obsadil  
a vítězem soutěže se stal pan Jo-
sef Papula s nástřelem 54 terčů, 

na druhém místě skončil pan  
J. Zapletal s nástřelem 52 terčů, 
třetím se stal pan L. Zatloukal 
ml. s nástřelem 50 terčů. 
Startovní pole střelců bylo 
pestré, účastnilo se 35 mužů, 
tři ženy, nejmladšímu účast-
níkovi bylo 15 let a byl to syn 
vítěze, nejstarší měl 65 let. Zá-
věrem jsem všem soutěžícím 
poděkoval za předvedený vý-
kon a pozval je na 51. ročník. 
Poděkování si také zaslouží 
všichni tři správcové střelnice 
Tomáš Němec, Martin Skácel  
a Petr Mazal. 

Kráčmar Rudolf, 
myslivecký hospodář

50. ročník soutěže „Pohár Doubravy“

V letošní sezóně byla kvůli ko-
ronavirové epidemii zrušena 
celkem čtyři prvoligová utkání 
házenkářů Tatranu Litovel z cel-
kových 11 utkání. „Chtěli jsme 
vynahradit znevýhodnění držite-
lů permanentek oproti divákům, 
kteří si kupují vstupenky vždy 
před každým utkáním. Proto 
jsme se rozhodli poskytnout drži-
telům letošních permanentek sle-
vu 30 % při nákupu permanentky 

na příští sezónu,“ uvedl předse-
da oddílu házené David Číhal. 
Prakticky to bude probíhat při 
předprodeji permanentek na 
příští sezónu tak, že kdokoliv 
předloží letošní permanentku, 
obdrží slevu 30 % na nákup nové 
permanentky ve stejné cenové 
hladině. „Věříme, že naši věrní 
fandové nám zachovají přízeň  
a tuto možnost velmi uvítají,“ 
dodal David Číhal.                         rš

Držitelé permanentních vstupenek  
dostanou 30% slevu na příští sezónu

Oddíl házené informuje 
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Přemýšlíte, kam vyrazit na koupání? Přinášíme přehled míst...
I když teploty nebyly během červ-
na ani července zatím nijak vyso-
ké, pořád doufáme, že se to během 
srpna všechno změní a teploty bu-
dou stoupat nad 30 °C. Pojďme si 
říct, kde pak tyto horké dny mů-
žeme s rodinou strávit. 
Přímo v Litovli najdeme přírodní 
koupací biotop, nedaleko města  
pak v místní části Nová Ves zato-
pený kamenolom.

Přírodní koupací biotop Litovel
Již sedm let je toto přírodní 
koupaliště veřejnosti otevřeno. 
Kombinuje přírodní koupání 
a bazén se zdravou vodou bez 
chemie, která je čištěna speci-
álními rostlinami. Návštěvníci 
si zde užijí řadu relaxačních  
i zábavních prvků, jako jsou 
skluzavky, masážní trysky, per-
ličková vodní křesla, vodní 
hříbek ad. Pro nejmenší je zde 
brouzdaliště. Komu vyhládne, 
má možnost se občerstvit v bu-
fetu; kdo naopak nechce být jen 
ve vodě, může protáhnout svaly 

na novém workoutovém hřišti, 
které se blízko koupaliště nachází. 
Koupaliště je otevřeno celý tý-
den vždy od 9 do 19 hodin. 
Informace ohledně aktuálního 
otevření sledujte na webových 
stránkách města. Na nich najde-
te i webkameru z biotopu a ak-
tuální počet návštěvníků.  

Lom na Nové Vsi
Zatopený lom na Nové Vsi láká 
zejména návštěvníky klidného 
přírodního koupání. V blízkosti
vodní plochy najdete občerstve-
ní. V nabídce jsou alkoholické  
i nealkoholické nápoje, vynikají-
cí zmrzlina od českého výrobce, 
hranolky, smažený sýr, langoše  
a další dobroty. Otevírací doba 
je závislá na počasí. 

Během koupání nezapomínejte 
na bezpečnost, dodržujte i přes 
rozvolnění koronavirových pra-
videl základní hygienická pravi-
dla a hlavně – buďte k sobě ohle-
duplní!                                      red.

Během prázdnin může celá 
rodina navštívit probíhají-
cí výstavy – v TIC Litovel,  
v Muzeu Litovel a ve Vý-
stavní síni Městského klubu 
Litovel. A kde co uvidíte? 
V TIC Litovel vystavují až 
do 8. září modely z ryze 
české stavebnice SEVA. Kdo 
by neznal modrobílé dílky, 
ze kterých jde postavit ne-
konečně mnoho výtvorů, 
jako je např. letadlo, mlýn, 
autobus, traktor ad. Přijďte 
se tedy podívat a zavzpomí-
nat!
V litovelském muzeu může-

te až do 20. září obdivovat 
nádherná díla špejlomode-
láře pana Josefa Mazánka  
z Červenky, který se tomu-
to specifickému koníčku 
věnuje ve svém volném 
čase. K vidění jsou stavby  
z blízkého okolí i vzdáleněj-
ší objekty. 
Poslední výstavou, kte-
rou můžete navštívit do  
21. srpna, je výstava foto-
grafií litovelského Fotoklu-
bu ve Výstavní síni Měst-
ského klubu. 
Z pestré nabídky si tedy ur-
čitě vybere každý!             red.
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Dlouhá chvíle? Pojďte si ji ukrátit vyluštěním naší letní křížovky. 
Tentokrát na odpadové téma.



INFORMACE PRO 
DIVADELNÍ ABONENTY

PŘEDNOSTNÍ PRODLOUŽENÍ 
DIVADELNÍHO PŘEDPLATNÉHO 

NA ROK 2021

CHCETE-LI MÍT I V NOVÉ DIVADELNÍ SEZÓNĚ 
STÁVAJÍCÍ SEDADLO, 

MÁTE MOŽNOST ZAKOUPIT SI 
OD 7. DO 30. ZÁŘÍ 2020 

NOVÉ PŘEDPLATNÉ NA ROK 2021. 
PO 30. ZÁŘÍ REZERVACE PROPADÁ.

VÍCE INFORMACÍ V TIC LITOVEL 

U PANÍ NĚMEČKOVÉ.

Tel.: 585 150 499, 775 339 098, 

e-mail: vstupenky@mklitovel.cz

DĚKUJEME.


