
Z obsahu: ZŠ Nasobůrky slaví 100 let 

V letošním roce uplyne 100 let od chvíle, 

kdy do lavic ve škole v Nasobůrkách zasedli 

první žáci. Připomeňme si proto ve zkratce 

její historii i současnost. 

 

Z dějin školy 

První dvě ţádosti nasobůrských občanů o vy-

budování vlastní školy v letech 1880 a 1892 

byly zemskou školní radou zamítnuty. Teprve 

v září 1912 byla Nasobůrkám stavba dvoutříd-

ní školy povolena. Započala 1. dubna 1913 

a byla dokončena v září téhoţ roku. 10. září 

bylo zahájeno vyučování. Částka vynaloţená 

na stavbu školy činila 56 tisíc korun. Rychlost, 

s jakou byla škola postavena, je i na dnešní 

dobu nevídaná a svědčí o zájmu tehdejší obce 

mít vlastní školu. 

Prvními učiteli na škole byli Josef Faltýnek 

z Chudobína a František Všetečka. V lednu 

1914 byla ustavena první místní školní rada, 

v jejímţ čele stanul Josef Coufal z Vísky. 

V několika následujících letech probíhaly na 

škole dokončovací práce a zlepšovala se její 

vybavenost. 8. května 1919 byla před školou 

vysazena lípa svobody.  

Před 2. světovou válkou byly počty ţáků ve 

třídách poměrně vysoké. Na příklad v roce 

1940 navštěvovalo školu 82 ţáků v 1.–7. roč-

níku. Vyučovalo se ve třech třídách. Později 

však došlo k poklesu počtu ţáků v důsledku 

reorganizace a přejmenování měšťanských 

škol na školy hlavní. Do nich, na základě přijí-

mací zkoušky, odcházeli ţáci jiţ ze 4. ročníku. 

V době válečných let se pohyboval průměr-

ný počet ţáků školy mezi padesáti a šedesáti. 

Na sklonku války byla výuka ve škole poza-

stavena, neboť se zde ubytovali němečtí vojá-

ci. Po osvobození, v říjnu 1945, vzniklo první 

rodičovské sdruţení, jehoţ předsedou se stal 

Josef Němec z Nasobůrek. 

20. září 1945 byla výnosem ministerstva 

školství zřízena mateřská škola. Její provoz 

byl zahájen aţ 21. května 1946 v přízemí bu-

dovy školy. První učitelkou MŠ se stala Ţofie 

Gošová z Vranové Lhoty. Zapsaných dětí bylo 

dvacet jedna. 

Od školního roku 1986/87 na škole pracuje 

jedno oddělení školní druţiny, které navštěvují 

děti od 1. do 5. ročníku. V lednu 1997 došlo 

ke sloučení základní školy s mateřskou v jeden 

právní subjekt. Právní subjektivitu má škola 

od roku 1995. 

Proměny školní budovy 

Z kroniky školy můţeme dále vyčíst, ţe v roce 

1945 bylo na chodby a do všech místností 

školy zavedeno umělé osvětlení. K větší re-

konstrukci školy došlo v 70. letech minulého 

století. Vyměnila se okna, upravil hlavní 

vchod, sníţily stropy v bytě. Znovu byla po-

kryta střecha a část budovy nově omítnuta. 

Osmdesátá léta přinesla stavbu kotelny 

s ústředním vytápěním.  

V letech 1997–1998 se uskutečnila půdní 

vestavba dvou tříd, kabinetů, ředitelny a soci-

álního zařízení. Rozšířily se tak stávající učeb-

ní prostory, coţ přispělo ke zkvalitnění výuky 

i celkového prostředí. V letech 2005–2010 

prošly rekonstrukcí obě výdejny stravy v MŠ 

i ZŠ a sociální zařízení MŠ. 

V posledních dvou letech jsme v rámci dota-

cí z EU investovali do nákupu interaktivní 

tabule, notebooků a výukových programů. 
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INFORMACE  2 

Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 

měsíce května zaznamenáno mj. i spáchání těchto činů: 

Dne 1. 5. v době mezi 12. a 18. hodinou odcizil dosud 

neznámý pachatel uzamčené jízdní kolo ze společných prostor panelo-

vého domu na sídlišti Karla Sedláka v Litovli. 

V době mezi 18. hodinou dne 2. 5. a 3.59 hod. dne 3. 5. dosud nezná-

mý pachatel pokreslil bílou barvou patery dveře na ubytovně v Litovli, 

čímž způsobil škodu městu Litovel. 

V době mezi 22. hodinou dne 6. 5. a 2. hodinou dne 7. 5. proběhla ve 

služebním obvodu OO PČR Litovel dopravně bezepečnostní akce. 

Celkem bylo kontrolováno 50 osob – 48 řidičů a dva cyklisté. 

Dne 7. 5. kolem 15.30 hod. odjel dosud neznámý pachatel bez zapla-

cení od benzinové čerpací stanice Pento v ulici Olomoucké po natan-

kování 57,74 l nafty. 

Dne 10. 5. v době mezi 12.45 a 13 hodinami odcizil dosud neznámý 

pachatel kabelku volně uloženou na nákupním vozíku v prodejně Pen-

ny v Litovli. 

Policie ČR 

Nová komunikace 

Loštická – Zahradní 

V závěru dubna bylo dokončeno prodloužení komunikace spojující 

ulici Zahradní s ulicí Loštickou. Nová, 137 m dlouhá spojka byla ote-

vřena z bezpečnostních důvodů jako alternativa přístupových komuni-

kací ulicemi Zahradní a Královou vedoucích přes železniční přejezdy. 

Přejezdy přes koleje v těchto ulicích mají totiž nevyhovující rozhledo-

vé parametry. V případě, že by je Správa železniční dopravní cesty 

z tohoto důvodu uzavřela, stala by se nová komunikace jediným přístu-

pem do této lokality. Druhá přístupová cesta, která vede pod železnič-

ním mostem, bývá často zaplavována. Nová komunikace přivede obča-

ny do lokality Zahradní přes bezpečný železniční přejezd zabezpečený 

závorami. 

Stavba, jež byla zahájena v listopadu loňského roku a jejíž dokončení 

bylo vzhledem k nebývale dlouhé zimě o něco posunuto, mohla být 

provedena také díky vstřícnosti společnosti Litovelská cukrovarna, na 

jejíchž pozemcích se komunikace nachází. Stavební práce provedla 

firma Swietelsky stavební, s. r. o. Náklady na výstavbu činily 1,5 mili-

onu Kč.              red. 

Třídění kuchyňského oleje 

Město Litovel ve spolupráci se společností .A.S.A. odpady Litovel, 

s. r.o. zavádí třídění přepáleného potravinářského oleje z domácností 

ve sběrném dvoře.  

Pokud se tedy budete chtít zbavit tohoto oleje, stačí ho přelít do PET 

lahve a dovézt do sběrného dvora. Specializovaná firma tento olej 

přečistí a  dále využije jako palivo a mazadlo. Jde tak o ekologickou 

likvidaci tohoto druhu oleje. Upozorňujeme zároveň, že není vhodné 

olej lít do odpadu. Větší množství tuků a olejů, např. z fritovacího 

hrnce, zanáší kanalizaci a mohou vést až k jejímu ucpání. Ve větším 

množství poškozuje zařízení čističek odpadních vod.  

Ing. Pavel Kurfürst,  

vedoucí odboru životního prostředí 

Koupím smrkové a borové 
 

VĚTVE 
 

nebo válečky, nejlépe z čerstvé těžby,  
délka větví 150–200 cm, válečků 154 mm, 

minimální průměr 30 mm.  
Více informací 

 

777 888 780 
 

Velmi dobře placené, peníze ihned!!! 

Možnost dlouhodobé spolupráce. 

MĚSTSKÁ TELEVIZE – VYSÍLÁNÍ V ČERVNU 
 

 premiéra: středa 12. 6. v 18.45 hod.  

   středa 26. 6. v 18.45 hod. 

 reprízy: denně v 6.45, 11.00, 18.45 a 23.00 hod. 

 

 on-line: http://infokanal.litovel.eu 

 

Informace o kulturních, sportovních i jiných nekomerčních akcích a 

událostech, které chcete bezplatně zveřejnit prostřednictvím TV obra-

zovky ve čteném zpravodajství, sdělte na MěÚ Litovel, e-mail: hlavin-

ka@mestolitovel.cz nebo infotv@centrum.cz, tel. č. 585 153 250 (Ing. 

J. Hlavinka), nejpozději týden před uvedením premiéry.  

Město Litovel se již několik let účastní elektronických aukcí na dodáv-

ky zemního plynu a elektrické energie. Tímto způsobem se podařilo 

dosáhnout výrazných úspor v rozpočtu města. 

Protože vnímáme potřeby občanů, chceme jim tímto způsobem po-

moci snížit náklady na energie i pro jejich domácnosti. Občané Litovle 

se tak mohou připojit k domácnostem z Říčan, Krnova, Prahy, Opavy, 

Nového Jičína, Otrokovic, Třebíče a mnoha dalších měst a obcí a pro-

střednictvím elektronické aukce vybrat nejlevnější dodavatele těchto 

služeb. Čím více lidí se do projektu zapojí, tím nižší cena se vysoutěží. 

Při poslední aukci, konané v dubnu, dosáhly domácnosti tímto způso-

bem snížení cen za elektrickou energii o 31,3 % a zemního plynu 

o 22,5 %. 

Pro domácnosti je tato služba zcela zdarma. Pořadatelské firmě ne-

platí za zprostředkování e-aukce nic ani město. Tuto odměnu hradí 

vítězný dodavatel. 

Jak na to, chcete-li se do e-Aukce zapojit? Podepíšete smlouvu 

s pořadatelskou firmou, která je bezúplatná a definuje práva a povin-

nosti smluvních stran. Přinesete kopii smlouvy se stávajícím dodavate-

lem (včetně všech dodatků a obchodních podmínek) a kopii ročního 

vyúčtování spotřeby elektrické energie či zemního plynu. 

Veškeré dotazy zodpoví občanům zástupce společnosti eCENTRE, 

který bude zajišťovat sběr podkladů. Najdete jej na kontaktním místě 

v bývalém agitačním středisku v ul. Sušilově 28, v 1. patře, dveře č. 11,  

každé pondělí a úterý od 10. do 25. června od 14 do 17 hodin.  

Bližší informace najdete na stránkách města www.litovel.eu 

a  www.ecentre.cz.  

Případně se obraťte na kontaktní osobu společnosti eCENTRE Mgr. 

Aleše Veselíka na e-mailu veselik@ecentre.cz nebo na telefonním čísle 

737 222 834.        eCentre 

Jak uspořit za energie 

nabídka občanům Litovle 

http://infokanal.litovel.eu/
mailto:hlavinka@mestolitovel.cz
mailto:hlavinka@mestolitovel.cz
mailto:infotv@centrum.cz
http://www.litovel.eu
http://www.ecentre.cz


25. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konané dne  

25. dubna 2013  

 

Zastupitelstvo města Litovel: 

 schvaluje přidělenou státní finanční podporu z Ministerstva kul-

tury ČR ve výši 200 000 Kč na obnovu části městských hradeb 

v Litovli, lokalita Jungmannova, úsek B – C, část a) a souhlasí se 

zařazením této akce o celkových finančních nákladech 680 768 Kč 

do rozpočtu města  

 schvaluje vyčlenění částky 18 000 000 Kč, včetně DPH, v rozpočtech 

města Litovel na roky 2013–2015 na úhradu veškerých nákladů souvi-

sejících s přípravou, předfinancováním a spolufinancováním projektu 

Revitalizace historického centra města Litovel – náměstí Přemysla 

Otakara v souladu se ţádostí o dotaci a se smlouvou o poskytnutí dotace 

z ROP Střední Morava. Schvaluje také kaţdoroční vyčlenění finančních 

prostředků na tento projekt po dobu 5 let od jeho ukončení. 

 schvaluje vyčlenění částky 1 200 000 Kč, včetně DPH, v rozpočtech 

města Litovel na roky 2013–2015 na úhradu veškerých nákladů souvi-

sejících s přípravou, předfinancováním a spolufinancováním projektu 

Rekonstrukce radniční věţe v souladu se ţádostí o dotaci a se smlouvou 

o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava. Schvaluje také kaţdoroční 

vyčlenění finančních prostředků na zajištění udrţitelnosti tohoto projek-

tu po dobu 5 let od jeho ukončení. 

 schvaluje vyčlenění částky v celkové výši 111 926 Kč, vč. DPH, 

v rozpočtu města Litovel na r. 2013–2014 na úhradu veškerých nákladů 

souvisejících s přípravou, předfinancováním a spolufinancováním pro-

jektu Digitální povodňový plán Města Litovel a ORP Litovel v souladu 

se ţádostí o dotaci a se smlouvou o poskytnutí podpory ze SFŢP 

 schvaluje rozpočtovou změnu 300 000 Kč na opravu omítky průčelí 

kostela Církve československé husitské v Chudobíně 

 souhlasí s transformací občanského sdruţení Moravská cesta 

(Litovelsko-Pomoraví), o. s., jehoţ je město Litovel členem, na obecně 

prospěšnou společnost MAS Moravská cesta, o. p. s. a schvaluje, ţe 

město Litovel bude zakladatelem MAS Moravská cesta, o. p. s. 

 

48. schůze Rady města Litovel, konaná dne 2. května 2013  

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 

 zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. st. 1681 zastavěná 

plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, na němţ je umístěna soukromá 

zděná stavba, studna a udírna, a části pozemku parc. č. 1537/26 

zahrada, o výměře cca 436 m2, vše v k.ú. Litovel, lokalita Komárov, za 

účelem zřízení zahrádky. Zároveň RM zveřejňuje záměr pronajmout 

druhou část pozemku parc. č. 1537/26 zahrada, o výměře cca 436 m2, 

v k. ú. Litovel, lokalita Komárov, za účelem zřízení zahrádky. Nájemní 

smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou vţdy 

k 31. 3. a 31. 10. běţného roku. Cena za pronájem bude činit 2 Kč/m2/

rok.  Ţadatelé si společně vlastním nákladem zajistí oplocením pronají-

maného pozemku rozdělení na polovinu. 

 předloţený návrh a uzavření nájemní smlouvy mezi městem Litovel a 

společností Squida, s. r. o. na pronájem stavby a pozemku v areálu pří-

rodního koupaliště v Nové Vsi u Litovle za účelem vybudování kultur-

ně-sportovního a dětského centra Eldorádo 

 uzavření smlouvy se společností GEOCENTRUM, spol. s r.o. na 

vypracování projektové dokumentace Radniční Morava – odstranění 

sedimentů a rekonstrukční práce v úseku Smetanovy sady 

 uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a Stavební firmou 

Vymětal, s. r. o. Litovel na akci Rekonstrukce sociálního zařízení a 

provozní části v objektu šaten na městském koupališti Litovel 

 ţádost TJ Vodní sporty Litovel a souhlasí s konáním 12. ročníku spor-

tovní soutěţe BOBR BIKE 2013 dne 10. 8. 2013 od 12.00 do 18.00 

hodin v Litovli a okolí   

 nabídku Centra dopravního výzkumu na zpracování koncepce Ochra-

na zranitelných účastníků – koncepce pěší a cyklistické dopravy na ulici 

Dukelská – Litovel.  

 

výběr redakce 
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Současnost školy 

Nyní je škola organizována jako dvoutřídní s pěti postupnými ročníky, 

jedním oddělením školní druţiny a jedním oddělením mateřské školy. 

Existence mateřské školy pod jednou střechou se jeví jako prospěšná. 

Jak z hlediska bezproblémového přestupu předškolních dětí do 1. roční-

ku, tak i snadno dostupné komunikace mezi rodiči a učitelkami i mezi 

pracovnicemi MŠ a ZŠ navzájem.  

Děti základní i mateřské školy se pod vedením paní učitelek aktivně 

zúčastňují různých kulturních a poznávacích akcí a celoročně realizují 

různé projekty. Volný čas po vyučování mohou děti trávit v krouţcích, 

a to výtvarném, počítačovém, anglickém (zvlášť pro MŠ., 1. ročník a 2. 

ročník) či pohybových hrách. Ve spolupráci s DDM Litovel probíhá na 

naší škole také přírodovědný krouţek. Kaţdoročně absolvují děti škol-

ního i předškolního zařízení plavecký výcvik na ZŠ Vítězná a jednou za 

dva roky proţije celá škola týden ve škole v přírodě. 

Pro děti, rodiče i širší veřejnost pořádáme mimoškolní akce, kde má-

me moţnost se formou her a spolupráce poznávat a pobavit.  

Všechno, co v naší školičce proţíváme nebo společně organizujeme, 

by se velmi těţko realizovalo bez vstřícného přístupu zřizovatele, bez 

ochoty a pomoci pracovnic školy, rodičů, členů Sboru dobrovolných 

hasičů, sponzorů a dalších dobrých lidí – za coţ jim velmi děkujeme 

a doufáme i nadále v dobré vztahy mezi námi. 

Mgr. Jana Nakládalová, ředitelka školy 

ZŠ Nasobůrky slaví 100 let 

ZŠ A MŠ NASOBŮRKY VÁS ZVE NA 
 

Dny otevřených dveří 
sobota 15. 6. od 10 do 17 hodin 
neděle 16. 6. od 9 do 11 hodin 

   
Vystoupení dětí ZŠ a MŠ Nasobůrky 

neděle 16. 6. ve 14 hodin 
na hřišti v Nasobůrkách 

 
V sobotu i v neděli pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Nasobůrkách 

v rámci 110. výročí svého založení  
na místním hřišti zábavný program s hudebním doprovodem 

a občerstvením. 



4 ROZMANITOSTI  

Stalo se v Litovli 

výročí na červen 2013 
 

 Kolem roku 1373 byl osídlen Rybníček 

na majetku kláštera sv. Ducha. O nepříliš 

dobrých vztazích kláštera se správou města 

svědčí, že při potížích se řád neobracel na 

měšťany přímo, ale prostřednictvím svého 

mateřského kláštera ve Vídni. 24. 6. 1373 

vyzývá Jindřich, mistr kláštera ve Vídni, 

litovelské měšťany, aby pomohli klášteru 

a nenechali ležeti ladem jemu odkázaná (a 

neobdělaná) pole. Řeholníků v klášteře neby-

lo dost, aby se mohli o svěřený majetek řádně 

starat. Představený kláštera ve Vídni dal proto 

litovelské městské radě zplnomocnění k to-

mu, aby pole obdělávali „za věčnou činži“ 

jeho občané. Město tak postupně přebíralo 

správu a hospodaření špitálu, mlýna i dalšího 

majetku a řeholníkům zůstala jen duchovní 

péče o špitálníky. Po roce 1373 vedli už měš-

ťané správu tohoto majetku zcela sami. 

 18. 6 1643, následkem vítězství švédského 

vojevůdce Torstensona nad císařskými vojsky 

a jeho tažení přes Čechy na Moravu, dorazil 

k Litovli švédský předvoj s generálem Wran-

gelem. Město se odhodlalo k obraně v naději, 

že mu přijde na pomoc císařské vojsko. Tento 

předpoklad se nesplnil, Litovel byla dobyta, 

a pak vypleněna.  

 1. 6. 1883 se narodil ve Svratouchu u Hlin-

ska dr. Jaroslav Reiniš. Učil jako profesor 

v Olomouci, Kroměříži a jako ředitel gymná-

zia v Zábřehu. Po okupaci pohraničí byl pře-

ložen do Litovle a v letech 1938–1941 se stal 

ředitelem zdejšího reálného gymnázia. Na 

odpočinku žil po válce v Kroměříži. Byl pil-

ným sběratelem uměleckých děl, autorem 

kulturně výchovných článků v časopise Haná.  

 25. 6. 1893 se konala slavnost otevření 

sokolovny. Postavena byla už o rok dříve, ale 

slavnost otevření byla tehdy zmařená zása-

hem německé městské správy. Na slavnosti 

hrála i slavná Kmochova dechovka z Kolína. 

Sokolská jednota měla tehdy kolem sta členů. 
 13. 6. 1933 se v rodině litovelského krejčí-

ho narodil Ladislav Kryl. Absolvoval gym-

názium a pracoval pak v konstrukci v Uni-

čovských strojírnách a Papcelu. Věnoval se 

amatérskému filmu a fotografii, sbíral i uni-

kátní historické dokumenty jako film o ná-

vštěvě prezidenta Masaryka v Litovli roku 

1929, příjezd Rudé armády do Litovle a ná-

vrat majora Bedřicha roku 1945, povodeň 

v roce 1947 a další. Po roce 1960 vystudoval 

tříletou školu výtvarné fotografie v Olomou-

ci, účastnil se klu-

bových výstav i 

soutěží v rámci 

fotokroužku aj. Od 

r. 1990 se věnoval 

fotografii profesio-

nálně. Ilustroval 

knihu L. Šika Lito-

velské paměti, jeho 

fotografie jsme 

viděli na řadě vý-

stav.     
Lubomír Šik 

 

Výstava panenek v litovelském muzeu 

29. 6. – 27. 10. 

Pokud rádi necháváte vše na poslední chvíli, 

máte ještě trochu času. Rozhodně ale neprová-

hejte možnost navštívit v muzeu výstavu do-

kumentující historii litovelských vysílačů. 

Můžete zde prožít opravdovou nostalgii. Vý-

stava vznikla soustředěním zajímavých před-

mětů od bývalých pracovníků litovelského 

radiokomunikačního střediska a díky tomu je 

jedinečná a neopakovatelná. I z toho důvodu 

v budoucnu pravděpodobně nebude možné 

v této podobě a tomto rozsahu výstavu věno-

vanou místním vysílačům připravit. Opozdilci 

a zájemci, máte čas jen do neděle 23. června.   

 

Blíží se prázdniny, letní dovolené a více 

volného času. Muzeum Litovel Vám nabízí 

odpočinkovou výstavu věnovanou dětským 

hračkám – panenkám. Připravujeme ji ve 

spolupráci s Klubem panenek České republi-

ky, konkrétně se spoluzakladatelkou a vedou-

cí klubu paní Alenou Zemanovou, která spolu 

s kolegyní přijede v posledním červnovém 

týdnu výstavu do litovelského muzea připravit 

a nainstalovat. 

Paní Alena Zemanová má za sebou přípravu 

mnoha výstav panenek, medvídků i romantic-

kého oblečení v různých městech naší republi-

ky. Jejím hlavním dílem je stálá expozice 

panenek a medvídků na zámku ve Zruči nad 

Sázavou, kterou nejen navrhla, ale také insta-

lovala za pomoci některých členek a přátel 

Klubu panenek ČR. Vlastní pojízdnou 

„nemocnici pro panenky i medvídky“. Prová-

dí restaurování a opravy. Má butik, ve kterém 

nabízí kompletní oblečení pro panenky, botič-

ky, čepičky, punčošky, ponožky, případně 

ušije oblečení či vyrobí botičky na zakázku. 

Ve své dílně vyrábí z lité papírmaše součásti 

panenek různé velikosti.  

Rozbité či jinak poškozené panenky můžete 

i Vy, čtenáři Litovelských novin, donést do 

muzea v pátek 28. nebo v sobotu 29. června  

od 9 do 17 hodin. Paní Zemanová se na ně 

ráda podívá. Vernisáž výstavy je plánována na 

sobotu 29. června od 15 hodin.       ron 

 

 

Od 1. června do 30. září 2013 má Muzeum 

Litovel otevřeno o hodinu déle. Navštívit 

nás můžete od středy do neděle  

mezi 9. a 17. hodinou. 

V pátek 12. dubna se členové a členky naše-

ho Dětského pěveckého sboru Mládí zúčastni-

li XXIII. ročníku krajské postupové přehlídky 

školních dětských pěveckých sborů v Uničo-

vě. V krásném prostředí koncertní síně zazpí-

valo celkem 17 sborů ze základních i umělec-

kých škol, středních škol a kulturních zařízení 

Olomouckého kraje.  

V naší kategorii soutěžilo nejvíce sborů, a to 

sedm. Všechny se připravily opravdu svědo-

mitě, takže porota měla těžké rozhodování. 

Nakonec náš sbor vybojoval umístění ve stří-

brném pásmu, za což patří velký dík paní 

učitelce Ivetě Navrátilové, která celé vystou-

pení připravila.  

 Za klavírní doprovod děkujeme paní učitel-

ce Pavle Kotrbové z litovelské základní umě-

lecké školy a za senzační doprovod na africký 

buben Patriku Macháčkovi z 8. B. Také díky 

nim se vystoupení povedlo.  

Z našeho výkonu jsme všichni měli obrov-

skou radost. Už se těšíme na další soutěž, na 

které se budeme snažit opět o co nejlepší 

umístění. 

Rádi bychom vás také pozvali na náš výroč-

ní koncert, na kterém uslyšíte skladby různých 

žánrů, od lidových písniček přes umělé až po 

jazz. Jako host se představí jazz band GVQ.  

členové DPS Mládí ZŠ Litovel, Vítězná 

Dětský pěvecký sbor MLÁDÍ  
a jeho přípravný sbor BENJAMÍNEK 

při ZŠ Litovel, Vítězná 
vás srdečně zvou na svůj  

 

VÝROČNÍ KONCERT, 
 

který se koná 
 

v pátek 14. června 
v 18.00 hod. 

 
v Koncertním sále 
Městského klubu 

Litovel. 
 
Host: jazz band GVQ 

Úspěšný DPS Mládí má koncert v Litovli 
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ŽÊVOT JE KRÁSNÉ!… 

Z HANÁCKÉ AMBASÁDÊ 

PRO LITOVEL  

Stalo se ve světě 

výročí na červen 2013 
 

 6. 6. 1523 vznikl samostatný švédský stát. 

Po nejstarším období, jímž procházejí mj. 

Vikingové, se Švédsko stalo r. 1397 součástí 

Kalmarské unie. Ta sjednocovala Švédsko, 

Norsko a Dánsko pod jedním panovníkem. 

Protože však válečné konflikty Dánů kazily 

Švédům obchod, docházelo k rozbrojům. 

Vyústěním bylo odtržení Švédska roku 1523, 

kdy v čele s králem Gustavem I. Vasou vy-

tvořilo samostatnou dědičnou monarchii. Od 

roku 1982 slaví Švédsko 6. června státní svá-

tek Švédského království. 

 16. 6. 1903 byla Henry Fordem založena 

americká automobilová společnost Ford 

Motor Company. Fordovým cílem bylo 

vyrábět levná a kvalitní auta dostupná každé-

mu. To se mu povedlo se slavným modelem 

Ford T, jenž vyráběl od r. 1908 do r. 1927 

a díky kterému se z USA stala první masově 

motorizovaná země světa. Aby byl schopen 

uspokojit velkou poptávku po těchto automo-

bilech, zavedl Henry Ford jako první na světě 

pásovou výrobu. Na jednoduché, opakující se 

výkony bylo možno najmout i nezkušené 

pracovníky, kteří se rychle zaučili, a tím se 

výroba urychlila.  

 25. 6. 1903 se narodil britský spisovatel 

George Orwell. K nejznámějším dílům toho-

to socialisty, antifašisty a kritika všech nede-

mokratických společenství patří romány 1984 

a Farma zvířat. V prvním zachycuje zvůli 

totalitního systému (odsud známá věta Velký 

bratr tě sleduje!), druhá vzpouru zvířat, je-

jichž samostatná vláda se zvrhne v tyranii. 

 1. 6. 1953  proběhla v Československu 

měnová reforma. Vláda tak řešila potíž zne-

hodnocení československé měny, přídělový 

systém i černý trh. Zároveň však zaskočila 

(ještě dva dny před reformou prezident A. 

Zápotocký popřel, že k ní dojde) a poškodila 

řadu běžných občanů, když znehodnotila 

jejich úspory, i živnostníků, kteří tak přišli 

o provozní kapitál. V Plzni dokonce došlo 

k povstání, které bylo násilně potlačeno. 

 16. 6. 1963 vylétla do vesmíru první žena, 

ruská kosmonautka Valentina Těreškovová. 

Na palubě kosmické lodi Vostok 6 strávila ve 

vesmíru tři dny, přesně necelých 71 hodin. 

Během letu obletěla 48krát Zemi. Krátce po 

svém přistání 19. 6. se Valentina provdala za 

jiného sovětského kosmonauta. Byla prohlá-

šena hrdinou Sovětského svazu a jmenována 

do vysoké stranické funkce. Do vesmíru už 

nikdy znovu neletěla. 

Kniha na tento měsíc 

Ford model T 

Zhubněte jednou provždy 
Antónia Mačingová 

 
Je jasné, že v době, kdy existují časopisy, 

které ve svém názvu obsahují slovo dieta, kdy 

o dietách pojednává téměř každý ženský časo-

pis a kdy je naprostá štíhlost považována za 

jediný ideál ženské krásy, je mnoho lidí, které 

odradí samotný název této knihy. A jistě 

i mnoho takových, kteří v něm budou hledat 

další z alternativ své spásy.  

Ano, knížka Antónie Mačingové s podtitu-

lem Najezte se do štíhlosti je jeden z možných 

návodů k tomu, jak získat štíhlejší postavu. 

Mimo jiné. Zavádějící název však nevypovídá 

nic o tom, jak změna stravy pozitivně ovlivní 

zdraví člověka, jak skončí potíže se zažíváním 

i vylučováním, zlepší se stav kožních one-

mocnění, tlak či hladina cukru v krvi.  

Knížka slovenské autorky, která se už něko-

lik let šíří od známého ke známému i v České 

republice, nabízí přesný jídelníček na jeden 

měsíc. Překvapivě chutné pokrmy ze surovin, 

do kterých by se řada strávníků dobrovolně 

nepustila. Vynechání takových potravin, které 

část strávníků považuje za nezbytné. 

Problém však nikdy nevyřeší kniha, ale 

člověk sám. Člověk ochotný bez výmluv 

a úlev přistoupit na změnu pravidel a dodržo-

vat je.  

Inspirací však může být kniha i těm, kteří 

jen chtějí obohatit svůj jídelníček. I jim nabí-

zíme jeden z receptů. Do litru vroucí osolené 

vody nasypeme 400 g hrášku, přidáme dvě 

polévkové lžíce bazalkového pesta a mletý 

pepř a 20 minut vaříme. Na závěr přidáme 

lžíci másla. Když trochu vychládne, rozmixu-

jeme hrachovou polévku ponorným mixérem. 

Dobrou chuť.           hk 

Jazykové okénko 

Datum a další slova na –um 
 

Podstatné jméno datum, stejně jako další slo-

va latinského původu zakončená koncovkou 

um, jíž předchází souhláska, se řadí mezi 

jména středního rodu. Skloňují se po odejmutí 

koncovky um podle vzoru město. 

Správné tvary všech pádů jsou tedy tyto: 

datum, bez data, k datu, vidím datum, o datu, 

s datem. 

V množném čísle mají tato jména tvary: 

data, bez dat, k datům, vidím data, o datech, 

s daty. 

V konkrétních příkladech tedy třeba hovoříme 

o jeho datu narození (nikoli datumu), potřebu-

jeme znát všechna data (nikoli datumy) atd. 

Stejně se skloňují např. album, centrum, fak-

tum a ostatní slova zakončená na –um. 

To só holt věce, 

co vodnesl čas... 

 

Šak to znáte, co babičke če dědci jezdime 

s potomkama po zólogickéch zahradách, ať 

ti drobečci naši mali ovizó aspoň jednó za 

čas ževy zvířátka! A roke lomime nad tém, 

dež nám pravnuci malojó modry kráve nebo 

ti technicke nadaňéši přerovnávajó ovečke ze 

sekačkama na trávo! Jistě beste mně e ve 

dale vic takovéch zkošenosti za přiklad 

a slešim, že s povzdechem! Deť ten čas tak 

rechlo spěl, že eště naša generaca verustala 

v dobách, kde každy staveni mělo chlive, 

dvorke če maštale plny ževota (no, dneská 

řikajó, že hospodářskyho zviřectva). Po-

slóchéte, dneská ož pré só vzácni e vrabci, 

co na střeše o fšeckém věděle, vlaštufke 

e jiřičke, co si ráno a večir švitořele novinke 

na drátech, o kohótech, co hlidale nebe nad 

hlavó, nebo o hosách lepšich než hlidaci pes  

ani nemlově! 

Já dež se ocitno v nedělo ve Mladče na 

pivě, toš jenom žasno, jak o každyho staveni, 

řikám o každyho, stoji auto! Né-le dvě! To 

só jediny koně, akorát že skovany pod kapo-

tama. A ze fšeckyho ostatniho – nikde nic! 

Ešlepak ste negde fčel za pár poslednich let 

stóple kdo do kořenca? 

Dobře si pamatojem, že ten fšecek dobete-

ček bel boható miró často v našech hanác-

kéch přerovnánich! Co se plašiš – jak kuň? 

Neboč – jak tele! Načesané na kohóta. Nebo  

te se mlsné jak koza! 

Ja, koza mlsná, kdopak co dneská o tém 

neco vi? A tak so o teho: ve štvrtek 20. červ-

na od 18 hodin – jak decke – bodem s Ha-

náckó ambasádó společně s Hanáckó moze-

kó e s vama! Oděléte si čas dopředo, ať ne-

zapomenete, a „přendite si splknót“. Zaspo-

mináme, ešle sme take kdese bévale mlsni 

jak koza! 

Sranda mosi bet, ož se těšim.  

Váš z Hanácké ambasáde  

Zdenek Brané 

Muzejní společnost Litovelska, občanské 

sdružení pořádá v sobotu 22. června autobu-

sový zájezd do Zlatých Hor a okolí. Na-

vštívíme zlatorudné mlýny, městské muze-

um i poutní místo Panny Marie Pomocné. 

Závazné přihlášky a platba v muzeu u Mgr. 

Zdeňky Frištenské nebo Mgr. Roberta Naj-

mana do 9. června.  

Poslední volná místa! 

Zájezd MSL 

do Zlatých Hor 
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PRODEJ POZEMKŮ K VÝSTAVBĚ 

RODINNÝCH DOMŮ 

v Litovli a Nasobůrkách 
 

Litovel 
prodej stavebních parcel v lokalitě Pavlínka 

rozloha: 797, resp. 798 m2 

cena: 1 000 Kč/m2 

 
Nasobůrky 

pozemek parc. č. 56/24 o výměře 1 992 m2  
bude rozdělen na dvě stavební místa 

cena: 400 Kč/m2 
 

Bližší informace získáte u vedoucího Odboru místního 
hospodářství a stavebních investic MěÚ Miroslava Skácela  

(tel. 585 153 150 nebo 602 786 079) 
a na webových stránkách města www.litovel.eu 

(v sekci MěÚ informuje). 

 
KLÍČE – ZÁMKY – TREZORY 

Drápal & Novák 
Šafaříkova 761/2, Litovel 

tel. 776 593 520  
 

Nabízíme výrobu klíčů  
a veškeré zámkařské a jiné zboží za dobré ceny. 

 
Akce na měsíc červen 

 
Značková stavební vložka  

BKS 30/35 mm Nikl  
Cena: 88 Kč 

 
Dveřní zavírač GU OTS140, vel. 2–4 
Se standardním ramínkem: 489 Kč 
S aretačním ramínkem: 695 Kč 

Seniorklub informuje 

Krásné jaro se slunečným poča-

sím je tady, ale ani ono nebylo 

proti pěkné účasti na přednášce 

litovelského kardiologa MUDr. 

Ivo Pospíšila na pro náš věk aktu-

ální téma Aktivní stáří. Nad vším 

se vznášelo hlavní heslo aktivního 

života: přirozený pohyb, přiměře-

ná strava i další aktivity, radost ze 

života a každé jeho příjemné 

stránky, potěšení z milých blíz-

kých a pozitivní vztah k životu.  

V rámci programu prezentace 

spolupracujících organizací jsme 

se mohli seznámit hned se třemi 

z nich. Ve výstavních prostorách 

Muzea Litovel se nám nejprve 

představilo občanské sdružení  

MAS – Moravská cesta, Litovel-

sko – Pomoraví v osobě předsed-

kyně paní Julie Zendulkové. Ko-

nečně jsme zjistili, že MAS je 

zkratka místního akčního sdružení 

a znamená místní partnerství pod-

nikatelů, obcí a neziskových orga-

nizací. Je jich u nás plno, a to 

naše zahrnuje oblast Bouzovska, 

tradiční zemědělskou oblast Hané 

a unikátní území lužních lesů 

v CHKO Litovelské Pomoraví. 

Podporuje řadu projektů, organi-

zuje farmářské trhy a zviditelňuje 

produkci místních výrobců zave-

dením značky HANÁ regionální 

produkt. Ti, kteří chyběli, ale 

chtějí o sdružení něco vědět, mají 

možnost se informovat na webo-

vých stránkách www.moravska-

cesta.cz nebo v novinách pro 

milovníky Hané, její přírody a lidí 

Doma na Hané.  

O založení, tradicích, výstavách 

a aktivitách Muzea Litovel pak 

pohovořila jeho vedoucí Mgr. 

Zdeňka Frištenská. Nastínila i 

budoucí rozvoj instituce spočíva-

jící v realizaci adaptace půdního 

prostoru budovy muzea a vysvět-

lila celou šíři muzejní práce, která 

vůbec nespočívá jen v pořádání 

výstav. Širokou oblast činnosti 

pak představil i předseda Muzejní 

společnosti Litovelska, o. s. Mgr. 

Robert Najman. Příští rok oslaví 

MSL už deset let svého působení, 

má přes sedmdesát členů a kalen-

dář plný zajímavých akcí – před-

nášek, besed, exkurzí či výletů. 

 

V měsíci červnu nás čeká schůzka 

seniorů, a to ve středu 12. 6. od 

16 hodin v DPS. Ve středu 26. 6. 

to bude cyklovýlet po trase Nové 

Zámky – Nové Mlýny – Templ, 

který povede pan Miroslav Fen-

drych. Odjezd je ve 14 hodin od 

DPS. Trasa je nenáročná, celkem 

kolem 16 kilometrů, s občerstve-

ním na cestě se pochopitelně po-

čítá. Snad nám akci tentokrát 

nepříznivé počasí nezhatí!? 

 

Na závěr smutné loučení. V minu-

lém čísle jsme děkovali za aktivi-

ty pro novorozence ve FN Olo-

mouc paní Janě Kabelíkové, dnes 

je tu už jen vzpomínka. Paní Jana 

byla jedním ze zakládajících čle-

nů našeho Seniorklubu a po ce-

lých pět let aktivně pracovala 

v jeho samosprávě. Vždy na ni 

bylo spolehnutí, vedla cyklovýle-

ty, zajišťovala besedy i organizaci 

hudebních vystoupení na našich 

setkáních. Usměvavá, vždy plná 

energie a chuti do života. Budeš 

nám, Jano, chybět a do myšlenek 

i vzpomínek na Tebe nám asi 

bude znít písnička, se kterou se 

s Tebou loučili blízcí. Ta od Jiří-

ho Pavlici a Hradišťanu o vodě, 

která má rozpuštěné vlasy.         hj 

Nové, ochucené pivo Litovel Red Orange 

Pivovar Litovel rozšiřuje nabídku 

o další novinku, ochucené pivo 

Litovel Red Orange. Vyniká 

osvěžující, mírně nahořklou chutí 

a přírodním složením s vyšším 

podílem přírodní ovocné složky. 

A co je důležité, neobsahuje kon-

zervanty, umělá sladidla ani bar-

viva. Výhodou je také nízký, 

dvouprocentní obsah alkoholu.  

Pivovar tak reaguje na zvýše-

nou poptávku po ochucených 

pivech. „Před 

dvěma roky jsme 

uvedli Escape, 

určený především 

mladým konzu-

mentům. Jeho 

úspěch nás pře-

svědčil o dalším 

rozšíření nabídky 

o Litovel Red 

Orange, určený 

širší skupině kon-

zumentů,“ říká 

Lumír Hyneček, ředitel pivovaru. 

Nový radler z produkce litovel-

ského pivovaru je typickým let-

ním pitím pro osvěžení a k 

zahnání žízně. Uchovává si svoji 

charakteristickou pivní chuť, 

která v kombinaci s při- danou 

ovocnou složkou a nízkým obsa-

hem alkoholu vytváří  zdravý 

a osvěžující mix. Technologie 

výroby se zásadně neliší od tra-

dičního piva, do kterého se po 

ukončení zrání přidává ovocná 

složka.  

Litovel Red Orange bude kon-

zumentům zatím k dispozici jako 

čepované.  

 

Hana Matulová, Pivovar Litovel 

 

ZŠ Vítězná vyhlašuje  
výběrové řízení  

na pozici školníka. 
Bližší informace najdete na 

stránkách 
www.zsviteznalitovel.cz. 

Přihlášky zasílejte na adresu 
skola@zsviteznalitovel.cz. 

V úterý 11. června  
v době od 9 do 16 hodin 

se bude na náměstí Přemysla 
Otakara v Litovli konat další  

farmářský trh  
zaměřený na prodej regionálních 

farmářských produktů  
a řemeslných a rukodělných 

výrobků. 

http://www.moravska-cesta.cz
http://www.moravska-cesta.cz
mailto:skola@zsviteznalitovel.cz
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Přišli na svět 
v období od ledna do března 2013 

 
Pavel Ř mot z Chudobí na* 
Mate j Bubla z Litovle 
Libor C amek z Litovle 
Viktor Zavadil z Litovle 
Š te pa n Bredler z Litovle 
Kryš tof Palatka z Litovle 
Martina Hlochova  z Litovle 
Veronika Došoudilova  z Chor elic 
Nela Bor ilova  z Myšlechovic 
Adam Neuman z Litovle 
Olga Nepuštilova  z Chor elic 
Klaudie Vyhna nkova  z Unc ovic 
Eliš ka Placha  z Litovle 
Matya š  Poš tulka z Litovle 
Adam Mlc och z Litovle 
Mate j Šigmund z Litovle 
 
*narozen v srpnu 2012 

Odešli... 
v době od 21. dubna do 20. května 

 
Aloiš Došta l z Litovle (78 let) 
Jarmila Hí reš ova  z Litovle (83 let) 
Jana Kabelí kova  z Litovle (67 let) 
Marcela Mlc ochova  z Litovle (71 let) 
Ivana C tvrtní c kova  z Litovle (47 let) 
Martina Forma nkova  z Choliny (39 let) 
Ludmila Koma rkova  z Choliny (91 let) 
Jošef Verner z Han ovic (76 let) 
Ladišlav Došta l z Litovle (61 let) 
Libuš e Š kopova  z Našobu rek (89 let) 
Alena Kour ilova  z Choliny (74 let) 
Ve ra Poulí c kova  z Litovle (92 let) 
Š a rka Chaloupkova  z Litovle (39 let) 
Jošef Š ana z Choliny (78 let) 
 

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami 
Hrandop a Hlubinka. 

Byli oddáni 
v měsíci květnu 

 
Karolí na Orac kova  z Litovle 
a Řoman Daniel z Litovle 

Děkujeme firmě obuv Katka  

za poskytnutí daru ve formě obuvi  

do humanitárního šatníku.  

Charita Šternberk, středisko Litovel  

Prodám garáž u finančního úřadu. 

tel.: 774 480 654 

Dne 20. dubna proběhla v Litovli krásná akce 

k zahájení turistické sezóny a nutno po-

dotknout, že skřítek Lesánek nejen že otevřel 

sezónu, ale snad konečně přivolal i jaro.  

Akci k zahájení turistické sezóny uspořáda-

lo město Litovel ve spolupráci s Klubem čes-

kých turistů a CK BAVI. Při této příležitosti 

mohli zájemci bezplatně navštívit památky 

v našem městě. Některé jsou dostupné celo-

ročně, do některých byl přístup umožněn prá-

vě jen v tento den. Účastníci si mohli projít 

celou budovu radnice – k dispozici byla 

i kancelář pana starosty či obřadní síň. Velké-

mu zájmu se těšila (snad již tradičně) radniční 

vyhlídková věž. Na Litovel se z ptačí perspek-

tivy v tento den přišlo podívat téměř 100 zá-

jemců.  

Úkoly na Lesánkově cyklotrase plnilo přes 

50 dětských cykloturistů. 

  

Také naše informační centrum se již připra-

vuje na novou sezónu. Pro návštěvníky info-

centra je i letos připravena spousta informač-

ních materiálů vztahujících se k našemu měs-

tu a mikroregionu. V minulých dnech vyšla 

např. nová Pozvánka do Litovle, v pořadí již 

třetí. K Lesánkově cyklotrase, která byla 

v minulých letech doplněna o několik zastá-

vek – odpočívadel s herními prvky, byla vy-

dána cyklomapka, jež upozorňuje na jednotli-

vá zastavení a zajímavosti na trase. Nová 

mapa pro vodáky bude zase informovat 

o sjízdnosti řeky Moravy, hlavně pak o mož-

nosti plavby po tzv. Malé vodě, která nahrazu-

je hlavní tok Moravy. Ten je od dubna do 

července nesjízdný z důvodu hnízdění vzác-

ných druhů ptáků. Mapu vydává město Lito-

vel ve spolupráci s CHKO Litovelské Pomo-

raví a k dispozici bude v nejbližších dnech na 

pultech našeho infocentra. 

Vedle těchto novinek u nás najdete např. 

mapku města Litovel, včetně vyznačené pro-

cházky Litovlí s popisem jednotlivých zasta-

vení, mapku mikroregionu, cyklomapu Lito-

velska, letáky pro jednotlivé turistické cíle 

jako např. Růžový rybník, Třesín, Parduska, 

Rampach, ale i velmi oblíbené netradiční 

letáky jako Svaté vody, Smírčí kříže, Sluneční 

hodiny, Technické památky, Pozvánky do 

Litovle a okolí... 

Tradičně také nabízíme pohlednice z Lito-

vle i blízkého okolí, knihy vztahující se 

k našemu kraji, paměti obcí, turistické znám-

ky, turistické vizitky, upomínkové předměty 

s motivem Litovle – magnetky, keramické 

výrobky. V popředí zájmu zůstávají předměty 

z našeho pivovaru – sklenice, trika, otvíráky, 

kšiltovky. 

Na letošní sezónu jsme nabídku suvenýrů 

rozšířili o novinku. K prodeji je připravena 

výborná káva z litovelské pražírny. Nejen že 

skvěle chutná, ale má i krásné balení s fotkou 

mostu sv. Jana. Doporučujeme ji jako milý 

dárek. 

Kromě nabídky infomateriálů u nás samo-

zřejmě obdrží turisté veškeré dostupné infor-

mace týkající se památek nejen v našem měs-

tě, ale i okolí mikroregionu, informace o uby-

tování, cyklotrasách, půjčovně kol, možnos-

tech stravování, autobusových a vlakových 

spojích.  

K našim službám také patří zajištění prů-

vodcovské činnosti. Dle dohody zajistíme 

průvodce Litovlí. Zajišťujeme také výstupy na 

ochoz radniční věže. Výstupy jsou v pravidel-

ných časových intervalech, a to denně od 

pondělí do pátku v 10.30 a ve 14 hodin, vždy 

minimálně pro 5 osob. O víkendech mohou na 

věž vystoupat skupinky už od 2 osob, a to 

v 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin. Vstupné na 

věž činí 20 Kč. Výstup je včetně výkladu, 

prohlídka trvá asi 40 minut. Objednat prohlíd-

ku a zakoupit vstupenky na věž si můžete 

v našem infocentru na náměstí Přemysla 

Otakara 754 nebo na tel. 585 371 076. 

  

Přejeme všem krásné léto a těšíme se na 

setkání s Vámi v kanceláři našeho infocentra. 

Za kolektiv TIC Litovel 

Kamila Matečková, TIC Litovel 

Turistická sezóna v Litovli 

Na věž přibyl další hodinový stroj 

Litovelská radnice měla za dobu své existence 

čtyři hodinové stroje. První z roku 1572 shořel 

při velkém požáru města. Druhý nejstarší 

přibližně z roku 1727 se nyní vrátil na své 

původní místo. Spolu se třetími hodinami      

(z roku 1958) je nyní vystaven jako zajíma-

vost pro návštěvníky ve věži. Čtvrté hodiny 

jsou ty současné digitální. 

Téměř 300 let starý železný stroj ukul ko-

vářský mistr Grusel z Medlova. Hodinářský 

mistr pan Pospíšil ze Šumic u Uherského 

Brodu hodiny zkusmo složil nejprve doma 

a po převozu jednotlivých dílů na radniční věž 

je složil přímo na místě určení. 

Eva Vaňková 

javascript:;


INFORMACE  8 

 
Název/účel 

 Horní hranice 

půjčky 

Úrok 

% 

Splatnost 

(roky) 

1. 
oprava fasády, zateplení, oplechování 

v historickém jádru města 
dům 
byt 

200 000 2 5 

2. oprava fasády, zateplení, oplechování 
dům 
byt 

200 000 4 5 

3. vybudování nové bytové jednotky byt 200 000 5 5 

4. napojení na hloubkovou kanalizaci dům 30 000 3 3 

5. oprava střechy, nová střecha dům 200 000 5 5 

6. výměna oken a vchodových dveří byt 100 000 5 5 

7. modernizace bytu byt 100 000 5 5 

V těchto dnech jsou v plném proudu práce na 
revitalizaci hřbitovní zeleně. Na tuto akci 
obdrţelo město Litovel dotaci ze Státního 
fondu ŢP v rámci Operačního programu ţivot-
ní prostředí.  

K revitalizaci hřbitovní zeleně město při-
stoupilo proto, ţe řada stromů 
jiţ byla přestárlých, další 
vrůstaly do obrub hrobů 
a narušovaly jejich stabili-
tu, mnoho zejména listna-
tých dřevin potřebovalo 
odborné ošetření atd. 

Jaké práce tedy byly jiţ 
na hřbitově provedeny? 
V zimních měsících pro-
běhlo vykácení nevhod-
ných dřevin. Konkrétně  to 
bylo 135 stromů a přibliţně 
366 m2 keřů. V jarních 
měsících jiţ proběhly zdra-
votní a bezpečnostní řezy 
dřevin (např. plášť hřbitova 
tvořený lipami v pravidel-
ném rastru byl ošetřen pře-

devším zdravotním 
řezem a bezpečnost-
ními vazbami). 
V současné době 
probíhá výsadba 
stromů. Vysázeno 
bude 159  stromů a 
970 keřů. Mezi stro-
my bude nejčastěji 
zastoupena lípa obec-
ná, habr obecný, lípa 
srdčitá, akát bílý, 
jedlovec kanadský 
nebo topol černý, 
chybět nebude ani 
šeřík obecný. Z keřů 
je vysazován zejména 
zimolez kloboukatý, 
kalina vrásčitolistá 

nebo dřišťál Thunbergův. 
Posledním krokem bude instalace mobiliáře, 

laviček, odpadkových košů apod. Revitalizace 
zeleně, na niţ bude vydáno 2,916 milionu Kč, 
bude dokončena ke 30. červnu.  

Ing. Pavel Kurfürst, vedoucí OŽP 

Hřbitov se dočkal nové zeleně 

Půjčky z fondu pro rozvoj bydlení 

 

 

Římskokatolická farnost Litovel obdrţela 
v roce 2012 dotaci od SZIF z Programu roz-
voje venkova ČR. Finanční částka je určena 
na projekt Oprava fasády kostela sv. Alfonse 
v Července a revitalizace zeleně přilehlých 
prostor kostela. 

Oprava fasády jiţ probíhá a je předpoklad, 
ţe do 15. června budou veškeré práce spojené 
s projektem dokončeny. Celkový rozpočet 
opravy je necelých 500 tisíc Kč. Jedním ze 
čtyř partnerů projektu je Mikroregion Litovel-
sko, který se prohlášením zavázal k aktivní 
pomoci při realizaci výše uvedeného projektu. 
Zejména pak k propagaci kulturní památky 
místního významu, k vyuţití prostranství 
u kostela sv. Alfonse v Července pro sezná-
mení laické veřejnosti s kulturní historií kláš-
terního kostela, a především tvořivostí 
(sgrafity) místního umělce Františka Flasara 

na zdech kostela.       H. Likešová 

Oprava kostela 

Olomoucko má nové špičkové centrum asis-
tované reprodukce. Centrum IVF Clinic 
vzniklo jako partnerský projekt společnosti 
AGEL a brněnské kliniky reprodukční medi-
cíny Reprofit International. Nové zdravotnic-
ké zařízení se specializuje na léčbu neplod-
nosti a můţe se například pochlubit nejmoder-
nější embryologickou laboratoří v zemi.  

IVF Clinic se nachází v nových prostorech 
na Horním lánu 6 v Olomouci. Nabízí kom-
plexní diagnostiku a léčbu neplodnosti, včetně 
mraţení spermií a embryí.  
Nové centrum má uzavřeny smlouvy 
s většinou zdravotních pojišťoven, včetně 
VZP. Ty hradí kaţdé pacientce do čtyřiceti let 
věku celkem čtyři léčebné cykly IVF. Většina 
pacientek doplácí na specializované metody, 
které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. 
Jde především o techniku oplození injekcí 
spermie přímo do vajíčka, tzv. ICSI a metody 
související s kryokonzervací, zmraţením, 
nadbytečných kvalitních embryí. Doplatky se 
pak pohybují v řádech tisíců korun.  

Hana Szotkowská, skupina AGEL 

Centrum IVF 

Rada města Litovel vyhlašuje výběrové 
řízení k poskytnutí půjček na opravy a moder-
nizaci bytového fondu.  

Prodlouţená lhůta pro podání ţádostí 

o půjčku běţí do 12. 6. 2013. 
Podané ţádosti budou předloţeny Radě 

města Litovel, která ty, jeţ budou kompletní 

a v souladu se „Zásadami“, předloţí ke schvá-
lení Zastupitelstvu města Litovel. 

Půjčky jsou určeny majitelům bytů a domů. 
Podrobnější informace spolu s ţádostí 

o půjčku můţete získat denně u Bc. Dity 
Štefánkové v budově radnice, 1. poschodí, 

dveře č. 24, tel. 585 153 126.       red. 
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Březové 

Něco málo z historie dávné a o něco víc z historie nedávné 

V červnu se v obci Březové uskuteční setká-

ní rodáků. Pojďme tedy při této příležitosti 

zalistovat jejími kronikami. 

 

Trocha statistiky 

Obcí s názvem Březová je dvanáct, kdežto 

Březové je jediné v republice. Leží na pravém 

břehu Moravy v nadmořské výšce 226 m n. m. 

První zmínka o Březovém pochází z roku 

1346. Víme, že v roce 1655 bylo v této rybář-

ské kolonii 19 domů, roku 1800 jich bylo 22 

(a 180 obyvatel), roku 1900 to bylo 46 domů 

se 329 obyvateli a roku 2000 tady v 68 do-

mech žilo 163 obyvatel. K 31. 12. 2012 žilo 

v Březovém 192 obyvatel. 

 

Rybníky 

Cesta z Březového do Unčovic vedla kdysi po 

hrázi mezi třemi rybníky. Horní byl směrem 

k Rozvadovicím, Podsádovský obklopoval 

tvrz v Unčovicích v dolní části a Dolní byl na 

téže straně blíž k Březovému. Všechny byly 

napájeny vodou z Moravy. Posledním dokla-

dem o existenci rybníků je vojenská josefská 

mapa z r. 1764. Na ní je zakreslen rybník Hor-

ní a část Dolního. Na mapě františské z roku 

1836 již zaznamenány nejsou.  

O ryby se staral tzv. plesník. Své stanoviště 

měl na kraji obce. Proto se tato část jmenuje 

Ples. Jeho součástí jsou Vrbka. Další částí je 

Trávník (kdysi Huk), k němuž patří i Doly. 

Pokračuje Dražka a původní část obce Dědina. 

 

Okolo mlýna 

Na Moravě odjakživa stával mlýn. V r. 1893 

vyhořel a na jeho místě byla r. 1906 postavena 

elektrárna s Francisovou turbínou. Od roku 

1934 až dodnes tam běží turbína Kaplanova.  

Nad elektrárnou stálo stavidlo, přes které 

byla pouštěna voda do spojovacího ramene 

podél zahrady elektrárny. Rameno ústilo do 

rybníka Kladník o velikosti stávajícího parku 

u kulturního domu. Za dalším stavidlem, jehož 

zbytky jsou vidět v parku, se asi po 40 me-

trech opět spojilo s Moravou. Do rybníka ústi-

la i odvodňovací kanalizace.  

Až do roku 1948 byl nepravidelně prováděn 

i výlov rybníka. Na jeho ledě se zase nejen 

dobře bruslilo, ale až do konce války byl led 

také těžen pro chlazení piva. Ve vrbách okolo 

rybníka si kluci s oblibou stavěli bunkry. 

Kladník i s ramenem byl zavezen roku 1968 

při budování protipovodňové hráze. 

Hojně využíván byl prostor před elektrár-

nou. Plavili se zde koně, za mostem lidé má-

chali prádlo. Při teplém počasí byly břehy plné 

plavců.  

 

Těžba písku 

V dávné minulosti zde obyvatelé bývali chudí. 

Svá obydlí stavěli z vepřovic a střechy z doš-

ků. Hlínu na stavbu, tak jako štěrk a písek, 

těžili přímo v obci, většinou u svých domů. 

Více než polí zde bylo luk. 

Těžba písku, kterého je všude dost, zde má 

svou tradici. Za 2. světové války se těžil na-

plavený písek na horním toku Moravy. Někdo 

k tomu měl jen fošnu, dřevěná kolečka, lopatu 

a ruce, další i menší mechanizaci. Do roku 

1947 se u obce těžil písek ručně na dvou mís-

tech. Později s těžbou začalo JZD, které vyu-

žívalo písek na stavbu kravínů.  

V roce 1947 zde začal E. Urbánek z Mezic 

těžit písek bagrem v oblasti za garážemi. 

Skončil roku 1951, kdy založil pískovnu Ná-

klo. Asi tříarový rybníček, který po něm zů-

stal, obrostl olšemi a vrbami a dalo se v něm 

dobře koupat. Kluci tam nasadili i ryby. 

V roce 1968 byl ovšem zavezen. 

 

Kaplička a památné stromy 

Na návsi byla r. 1934 postavena kaplička, 

která nahradila dřevěnou zvoničku. Vedle té 

stával dřevěný kříž, později vyměněný za 

současný kamenný.  

V obci rostly i památné stromy. První lípa 

byla zasazena v r. 1928, ale asi před 20 lety 

musela být poražena. Druhá lípa z r. 1968 stojí 

v parku. Památným stromem se stal i stoletý 

dub v lese za mostem přes Bahenku. V roce 

1930 byl uřezán 5 m nad zemí, opatřen stříš-

kou a vyzdoben obrázky svatých. Ve vydlaba-

ném výklenku se nacházela kamenná socha 

Panny Marie Lurdské. Před dubem stály stol-

ky a lavičky na sezení. Zde, u panenky Marie, 

jak se říká ještě dodnes, se konaly nedělní 

výlety spojené s pečením ryb, které si lidé 

v Bahence ulovili do čeřenů. Roku 1957 dub 

sešel stářím. 

 

Sbor dobrovolných hasičů a JZD 

Největší hybnou složkou veškerého dění byli 

v obci hasiči. Od svého založení oku 1888 

stáli u všeho. Likvidovali požáry – ten posled-

ní v roce 1947 byl třicátým požárem v obci. 

Zajišťovali ochranu před povodněmi a při 

povodních pomáhali, pořádali hasičská cviče-

ní, výlety, plesy, karnevaly apod. Stavěli 

a ošetřovali studny. Měli na starosti knihovnu 

a založili dramatický odbor Sboru dobrovol-

ných hasičů. Upravili v lese přírodní scénu se 

šikmým hledištěm, v hostinci v č. 1 postavili 

jeviště. Do roku 1950 bylo sehráno 82 diva-

delních her včetně operet. V jejich hrách hos-

tovali i herci z olomouckého divadla. 

Únor 1948 zasáhl tvrdě i hasiče. Přes veške-

rou snahu se činnost sboru snížila na méně než 

polovinu a začaly i další problémy. KSČ od-

volala vedení sboru, vystoupit museli i další 

členové. Zvyklí pořád něco dělat, snažili se 

hasiči pokračovat. V r. 1978 postavili novou 

hasičskou zbrojnici. Přesto jejich činnost stále 

směřovala k útlumu a dnes je téměř nulová. 

Dnes je v obci nejaktivnější Český červený 

kříž, pomáhají i fotbalisté. 

Potíže začaly po r. 1948 i v zemědělství. Do 

JZD nebylo přijato sedm největších rolníků. 

Byla jim zabavena pole a vyměřena jiná, na 

obvodu katastru a na méně úrodných místech. 

Dodávky měli třikrát vyšší. Aby je zvládli 

plnit, pomáhali si celými rodinami, a byli tak 

nazváni jako „trucdružstvo“. Hrozilo jim 

i vystěhování spojené se zabavením majetku 

jako v Odrlicích. Leč přežili to a bylo jim 

„umožněno“ zapojit se mezi ostatní.  

Ale to je již jiná kapitola historie. 

František Navrátil a hk 

SJEZD RODÁKŮ OBCE BŘEZOVÉ 
22.–23. června 

 
uvítání účastníků proběhne v 15 hodin 

v kulturním domě památný dub s Pannou Marií Lurdskou 

rybník Kladník se stavením předcházejícím kulturnímu domu na obraze Víta Hejtmana 
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Naši krajinu protkávají početná 

ramena Moravy a jejích přítoků, 

potoky a potůčky, odvodňovací 

kanály. Pojďme se vydat po prou-

du jednoho z toků. Po cestě snad 

přijdeme na to, se kterou vodou to 

putujeme. 

Pramení v lukách a polích na-

šich hanáckých hor. Proplete se 

jehličnatými lesy, oblíbeným 

cílem houbařů, a o kousek mine 

nevelkou vesnici, kde autobus 

končí svou trasu a silnice, která jí 

prochází dál, se v zimě neudržuje. 

Pak se náš vodní tok rozmáchlým 

obloukem vrhne do vesničky, jež 

svým produktem zásobuje třeba 

železniční a silniční stavby. Na 

své další cestě roztíná na dvě 

poloviny ves, jež se v minulosti 

proslavila třeba vařením piva 

nebo podnikatelským ro-

dem Winterů. Jen chvilku 

tvoří rovnoběžku s želez-

niční dráhou a jeho vody 

vstupují do vesnice, pro 

niž je právě vodní téma 

aktuální záležitostí posled-

ních let.  

Náš tok se pak potichu krade za 

humny, kolem sýpek a zahrádek, 

až nepříliš triumfálně, ale přesto 

dosti výrazně, dekorován několika 

můstky, vstupuje do poslední 

obce. Ta ho pustí jen na svůj okraj 

a nedaleko jednoho z mála dodnes 

pracujících mlýnů v našem regio-

nu ho nechá splynout s větším 

vodním tokem. Vody, jejichž 

pouť jsme sledovali, pak zamíří 

do Dunaje a spolu s ním snad až 

do Černého moře. 

Co to tady teče? ptá se 

paní Ró. Jak se tento 

vodní tok jmenuje? 

Své odpovědi posílejte 

do 18. 6. na adresu re-

dakce (viz tiráž na straně 

19). K odpovědi uveďte 

i své telefonní číslo. Vylo-

sovaný výherce získá od Tech-

nických služeb Litovel rodin-

nou vstupenku na nové litovel-

ské koupaliště. 

Výherce může být znovu vyloso-

ván vždy až za tři měsíce. 

 

Správná odpověď z minulého 

čísla: 

Za horama svitá 

 

Vylosovaný výherce: 

Jana Němečková 

Paní Ró se ptá: Co to tady teče? 

soutěž 

   

Muzika našeho kraje 

KELT GRASS BAND 

žánr: kelt grass 
 
rok založení: 2003 
 
členové:  

Petr Schäfer (banjo, autoharfa, 

bodhrán) 

Alena Sýkorová (bodhrán, irské 

lžičky, tamburína, djembe) 

Jana Gajdošová (zobcová flétna, 

whistle, tamburína) 

Jana Přikrylová (housle, niněra) 

Alena Tichá (housle, mandolína) 

Tomáš Tichý (kontrabas) 

Jiří Pelikán (akordeon, zobcová 

flétna, píšťala s měchuřinou, irské 

dudy) 

Pavel Gajdoš (kytara, bouzouki) 
 
nejbližší vystoupení v Litovli: 

8. 6. v 10.15, Hanácké Benátky 
 
webové stránky: 

www.keltgrassband.cz 

Tak především – Kelt Grass Band 

není litovelská kapela. Je to kape-

la odevšud a odnikud. Její členové 

se scházejí z poloviny Moravy, 

aby spolu hráli keltskou muziku 

i moravské lidovky. Protože však 

někteří její členové v Litovli žijí 

a protože je KGB v našem kraji 

oblíbený, sešla jsem se s jeho 

tiskovým mluvčím Tomášem 

Tichým, abychom spolu odkryli 

záhadu slova kelt grass. 

 

Co je to za žánr kelt grass? 

To označení vymyslel náš kapel-

ník Petr Schäfer. Je to lidová hud-

ba postavená na základech zbytků 

keltské kultury. Jak zněla keltská 

hudba, nevíme, protože se nic 

nedochovalo. Protože se však 

Keltové usadili na Britských os-

trovech, čerpáme z tamní muziky, 

kde je jejich stop nejvíc. Hrajeme 

i moravské lidovky, protože se 

domníváme, že i v některých 

z nich zůstalo něco keltského. 

A protože je nás několik s blue-

grassovou minulostí, čerpáme 

i z tohoto žánru. 

 

Zabýváte se keltskou kulturou. Co 

zajímavého byste o ní mohl říct? 

Keltové položili základ civilizace, 

na kterou my dnes navazujeme. 

Spousta pojmenování pochází od 

Keltů. Byli to mistři ve zpracová-

ní železa, kladivo nebo rýč jsou 

jejich vynálezy. A taky ještě dáv-

no před středověkem vařili nápoj 

podobný pivu. 

 

Pojďme se teď podívat ke koře-

nům ne keltským, ale vaší kapely. 

Zakladatelem kapely je Petr 

Schäfer, dnes už legenda folkové 

muziky. Je to také zakladatel 

kapely Bluegrass Nova, se kterou 

v polovině 80. let získal dvě inter-

pretační Porty. A v roce 2003 si 

začal plnit svůj sen hrát tuhle 

hudbu. Postupně si k sobě vybíral 

spoluhráče. Obsazení se ale měni-

lo a mění pořád, protože ne každý 

je schopný vydržet to tempo. 

Jádro kapely však funguje beze 

změny poslední čtyři roky. 

 

Vaše kapela hraje na velmi zají-

mavé a málo obvyklé nástroje. 

V tuto chvíli jsme schopni zahrát 

na 23 hudebních nástrojů. Naším 

posledním úlovkem je šalmaj 

a v současnosti jsou ve výrobě 

dudy. Jedny už sice používáme, 

ale jsou příliš hlasité. 

Například náš kytarista teď 

začíná hrát na bouzouki, strunný 

nástroj. Představte si mandolínu 

klasického tvaru třikrát tak vel-

kou. Tento nástroj má svůj domov 

v Řecku. Zhruba před sto lety se 

dostal do Irska a dnes je to tam 

natolik standardní nástroj, že ho 

považují za původně irský. 

 

Na jakých zajímavých místech jste 

vystupovali? 

Před dvěma lety jsme se zúčastnili 

mezinárodního folklorního festi-

valu ve městě Murfreesboro ve 

státě Tennessee v USA. Zážitky 

z tohoto pobytu jsou zpracovány 

v deníku Hamburger diary, který 

je na našich stránkách.  

Loni jsme hráli v Irsku na 399. 

ročníku Puck fair festivalu. Taky 

se nám podařilo zvítězit na mezi-

národním setkání zbojníků v Ter-

chové, kde jsme se jednak prezen-

tovali jako hudební těleso a jed-

nak jsme vyhráli i soutěž ve vaře-

ní kotlíkového guláše. Máme za 

sebou samozřejmě i zajímavá 

hraní u nás. 

 

Máte i vlastní CD? 

První CD jsme natočili na podzim 

2010. Druhé jsme dokončili letos 

v dubnu. Teď už jen čeká na kabát 

a do léta by mělo spatřit světlo 

světa. Obě jsme natočili vlastním 

nákladem. O to první cédéčko je 

slušný zájem. Věříme tedy, že 

bude zájem i o to další.   hk 
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Dobrovolnictví – příležitost nejen prázdninová 

Přichází léto, blíží se prázdniny. Pro někoho 

příležitost ke koupi nových plavek a vyznačení  

teritoria na Nákle, pro jiného hledání nových 

podnětů a poznání. Jednou z možností, jak si 

zajistit nejen zajímavé zážitky, je dobrovolnic-

ký pracovní pobyt, ať už v České republice 

nebo zahraničí.  

Samozřejmě – dobrovolnictví není činnost, 

která by se omezovala jen na prázdniny. Po-

měrně rozsáhlé množství obvykle neziskových 

organizací nabízí možnost neplacených aktivit 

ve prospěch druhých po celý rok. Ať už jde 

třeba o práci s dětmi či seniory, péči o přírodu, 

obnovování historických objektů nebo pomoc 

s realizací nejrůznějších akcí. O řadě takových 

projektů se dozvíte např. na stránkách 

www.dobrovolnik.cz. Můžete také vyhledat 

a oslovit konkrétní organizaci. Jejich seznam 

(byť s největší pravděpodobností nikoli vyčer-

pávající) lze najít třeba na stránkách http://

ikatalogy.nidm.cz, kategorie Dobrovolnictví, 

podkategorie Olomoucký kraj.  

Prázdninové dobrovolnické pobyty bývají 

možností pro středoškoláky a vysokoškoláky 

(ale nejen pro ně, ne všechny programy jsou 

věkově omezené a zaměřené jen na mladé 

lidi), jak poznat za málo peněz nová místa, 

seznámit se se zajímavými lidmi, vyzkoušet si 

činnosti, jež by jinak třeba nezkusili, a vyko-

nat ke všemu něco užitečného. Dobrovolnické 

projekty, které vám představujeme na této 

stránce, jsou jen malou částí nabídky v této 

oblasti. Jsou však podpořeny vlastní zkušenos-

tí, a proto je lze s čistým svědomím doporučit. 

V případě, že se rozhodnete strávit nějaký 

čas jako dobrovolník nebo pokud provozujete 

dobrovolnickou činnost během celého roku, 

budeme rádi, když se s námi o své zážitky, 

zkušenosti a hodnocení podělíte. Sejde-li se do 

konce října dostatek vašich příspěvků, připra-

víme z nich spolu do jednoho z následujících 

čísel prezentační tematický článek. 

 

Hnutí Brontosaurus 

Hnutí Brontosaurus samo sebe charakterizuje 

jako „uskupení převážně mladých lidí do 26 

let, kterým není lhostejný svět, ve kterém žijí. 

Propojují proto smysluplnou práci pro přírodu, 

památky i lidi s netradičními zážitky a zába-

vou. Jsou nezávislí a otevření novým myšlen-

kám.“ 

V příštím roce oslaví toto hnutí své 40. naro-

zeniny. U jeho vzniku stojí jednoletá ekologic-

ká akce u příležitosti Roku životního prostředí. 

Ekologické zaměření přetrvalo v Brontosauru 

dodnes. Na celoročních víkendovkách nebo 

prázdninových táborech se účastníci zapojují 

do kosení orchidejových luk, sázení stromků, 

budování naučných stezek nebo třeba pomoci 

zvířatům v záchranných stanicích. Z přednášek 

odborníků se táborníci dozvědí něco o přírodě, 

o smyslu toho, co dělají. Vedle přírody hnutí 

věnuje pozornost péči o památky. Dobrovolní-

ci se podílejí na rekonstrukci hradů a dalších 

staveb nebo třeba budování skanzenu. Už léta 

se Hnutí Brontosaurus podílí i na obnově zří-

ceniny hradu Lukov u Zlína.  

S Brontosaurem je možno zažít pobytový 

tábor také v zahraničí. Jezdí se do českých 

vesnic v rumunském Banátu, kde dobrovolníci 

pomáhají místním obyvatelům a zároveň se 

dozvídají o jejich kultuře. Dalším cílem je 

Podkarpatská Rus, kde Brontosauři opravují 

a značí šetrné turistické trasy. V Himálajích 

staví hnutí energeticky soběstačný školní in-

ternát, pomáhá se stavebními pracemi ve ško-

lách či klášterech. 

Tábory Hnutí Brontosaurus mívají pestrý 

program, bývají velmi dobře připravené. Stej-

ně důležité jako práce (jíž se denně věnuje 

kolem šesti hodin) a poučení je pro organizá-

tory vytváření zážitků a vazeb mezi účastníky. 

Nikdo se nemusí bát přijet sám. Hned na za-

čátku proběhnou seznamovací hry a aktivity. 

Pestrými tvůrčími, seberozvojovými, herními 

i poznávacími zážitky je protkán celý pobyt.  

Vedle toho účastníky čeká jednoduchá stra-

va i ubytování (ve stanech, týpích, ve stodole 

na seně a jinde) a návštěva zajímavých, 

i odlehlých míst naší krásné země. 

Mnoho užitečného se zájemci dozvědí na 

stránkách hnutí www.brontosaurus.cz. 

 

Hnutí Duha 

Hnutí Duha je výrazně ekologicky zaměřená 

organizace s více než čtyřiceti stálými zaměst-

nanci a řadou dobrovolníků. Hovoří o sobě 

jako o hnutí, které „prosazuje zdravé prostředí 

pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomi-

ku. Dokáže rozhýbat politiky a úřady, jedná 

s firmami a pomáhá domácnostem.“ 

V organizaci pracují odborníci na životní 

prostředí. Snaží se např. prosadit úspornou 

a ekologickou energetickou koncepci v České 

republice, cyklostezky ve městech, potraviny 

bez toxických látek, lepší recyklaci odpadů aj. 

Pořádá semináře, exkurze národními parky. 

Dobrovolníci jsou vítáni např. na pravidelných 

vlčích hlídkách v Beskydech a rysích hlídkách 

na Šumavě. Úkolem je monitorovat pohyb 

zvířat v terénu a pře-

devším svou nepřetrži-

tou přítomností odra-

dit pytláky od nelegál-

ního lovu. 

Pro dobrovolníky, 

kteří chtějí strávit 

pobyt pracemi pro-

spěšnými pro přírodu, 

je však zajímavé pře-

devším to, že Hnutí 

Duha pořádá každo-

ročně Týdny pro les 

a divočinu. Program 

těchto pobytů je přes 

den vyplněn prospěš-

nou kolektivní prací, 

večer na účastníky 

čekají přednášky a další vzdělávání. Jeden den 

je také věnován poznávacímu výletu po kraji-

ně spojenému s výkladem.  

Práce nejen v chráněných krajinných oblas-

tech České republiky spočívá např. v péči o les 

a malé, vysazené stromky, sečení trávy, vyře-

závání nepůvodních stromků, botanickém 

a zoologickém pozorování a jiných činnostech, 

v závislosti na konkrétním pobytu. Na jednom 

týdnu bývá kolem dvaceti dobrovolníků, je-

jichž věk není omezen.  

Rovněž zde je zajištěna prostá strava i uby-

tování, tedy přírodní romantika. 

Více se dozvíte na www.hnutiduha.cz. 

 

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit 

Pro toho, kdo by rád svůj dobrovolnický pobyt 

prožil v cizí zemi a setkal se s kolegy různých 

národností, jsou ideální mezinárodní workca-

mpy pořádané sdružením INEX-SDA.  

Sdružení nabízí účast na projektech po celý 

rok. Pro prázdninový pobyt se nejlépe hodí 

krátkodobý workcamp o délce trvání 2–3 týd-

ny. Zapojit se však lze i do projektů střednědo-

bých (1–3 měsíce) a dlouhodobých (3–12 

měsíců). Zaměření těchto pracovních táborů je 

rozmanité. Stavební, renovační a archeologic-

ké práce, práce v sociální oblasti, např. 

s tělesně postiženými či uprchlíky, práce na 

farmách nebo v přírodě, pomoc při pořádání 

kulturních akcí a mnoho jiného. Každý si mů-

že zvolit dle svého zájmu z široké nabídky 

zemí i činností. 

Zájemce by měl komunikativně ovládat 

angličtinu. Jednak proto, že již samotná nabíd-

ka, specifikace projektů, je sepsána anglicky. 

Pak také proto, že to bývá nejčastější dorozu-

mívací jazyk mezi účastníky z celého světa. 

Organizace dbají na to, aby pobyt účastníkovi 

poskytl i kulturní obohacení, proto preferují, 

aby z jedné země přijela jen jedna, nejvýše 

dvě osoby. 

Pracuje se kolem 6 hodin denně, 5 dní 

v týdnu. Dobrovolníci bývají zváni na akce 

pořádané v lokalitě, kde se vyskytují, bývají 

pro ně organizovány exkurze, výlety aj. Uby-

tování bývá tradičně prosté, vaří si obvykle 

sami účastníci workcampu. Dopravu si zajiš-

ťují sami účastníci. 

O dalších podmínkách a možnostech se do-

čtete na stránkách www.inexsda.cz. Zde je 

i seznam workcampů.           hk 
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PROGRAM MĚSTSKÉHO KLUBU LITOVEL 

TOULKY LITOVELSKÝM POMORAVÍM 

sobota 1. 6., školní dvůr ZŠ Jungmannova, od 8 hod.  

startovné: dospělí 30 Kč, děti a důchodci 15 Kč   

14. ročník turistického pochodu určeného pro pěší i cykloturisty 

od 10 hod. Minitoulky pro rodiče s dětmi centrem města 

pořadatel: KČT TJ Tatran Litovel a RS při ZŠ Jungmannova 

 

OHLÉDNUTÍ 

6. 6.–29. 6., Výstavní síň MK Litovel,  

po, út, čt 8–15, st 8–17, pá 8 –13, so 10–13 hodin 

výstava fotografií pana Miroslava Pinkavy z let 1970–2012  

vernisáž: středa 5. 6. v 17 hod. 

 

HANÁCKÉ BENÁTKY 2013 – tradiční celoměstská akce 

sobota 8. 6., nám. Př. Otakara v Litovli, od 10 hod., 

vstupné: předprodej 150 Kč, děti 4–10 let, ZTP/P a doprovod 50 Kč 

(na místě s příplatkem 50 Kč) 

jarmark, hlavní a dětská scéna, atrakce pro děti zdarma, doprovodné 

akce, ohňostroj 

 

PŘÊNDITE SI SPLKNÓT 

čtvrtek 20. 6., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné   

host: Hanácká mozêka, pořadatel: Hanácká ambasáda 

BRÁNA NADĚJE 

27. 6.–30. 8., kaple sv. Jiří v Litovli 

výstava fotografií pana Jindřicha Štreita 

vernisáž: středa 26. 6. v 17 hod. 

 

FOLKOVÉ POMORAVÍ 

pátek 28. 6., Vodácká restaurace Loděnice, 17.30 hod. 

vstupné: v předprodeji 100 Kč, na místě 130 Kč  

minifestival živé hudby, účinkují: Noaco, Roháči, Kofe@Vlna 

 
 
Na prázdniny připravujeme:  

LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO (koncert každý pátek a sobotu 

v červenci), LETNÍ KINO (4.–7. 8., budou promítány filmy Signál, 

Probudím se včera, Perfect Days, Okresní přebor – Poslední zápas 

Pepika Hnátka) 

 

Předprodej: 

Městský klub Litovel, nám. Př. Otakara 753, Litovel 

tel.: 585 341 633, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz 

TIC (agentura Bavi) Litovel, nám. Př. Otakara 754, tel.: 585 342 300, 

e-mail: info@bavi.cz 
 
Informace najdete také na: www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz 

Mládí i tradice na VII. Folkovém Pomoraví 

NOACO 

Litovelská folk-rocková kapela s prvky popu a 

jazzu vznikla v roce 2004. Zakladateli byli dva 

kamarádi Roman Petřík a Jan Hájíček. Ti se 

zpěvačkou Irenou Poláchovou vytvořili skupinu 

Noaco. Dalším členem byl Lubomír Černý, 

který hrál na basovou kytaru. Na podzim roku 

2006 do kapely vstoupil Ivo Juráš, hráč na bicí 

soupravu, který tak dotvořil zvuk a hudební 

směr kapely. Ta po folkových začátcích přitvr-

dila do folk-rocku. V tomto složení hrála kapela dva roky, po kterých 

do ní přišla zpěvačka Veronika Minaříková Klossová. Po nečekané 

smrti baskytaristy v roce 2009 na jeho místo nastoupil Radim Zmund, 

kterého v roce 2011 vystřídal Stanislav Skopal.  

Tvorba kapely je z velké části autorská, těží mimo jiné z textařské 

a hudební dílny Ladislava Petříka. Noaco hraje na menších hudebních 

akcích a festivalech, nejen v domovském regionu. 

 

KOFE@VLNA 

Výrazné folkové seskupení repertoárem volně navazuje na úspěšnou 

kapelu I.C.Q., která ukončila činnost po pětiletém působení v únoru 

2011. Martin Neumann a Lubomír Vaňka se setkali v lednu 2012, kdy 

spolu založili Kofe@Vlna. Jejich tvorba se vyznačuje silnými melodie-

mi, kytarovou dovedností a výrazným zpěvem Lubomíra Vaňky. Texty 

jsou jednoduché i k zamyšlení (život, láska, radost atd.), vždy čitelné 

a k pochopení. Autorem většiny hudby a textů je Martin Neumann. 

Vystoupení jsou vždy pestrá, originální, do děje vtahující s hereckými 

projevy a komunikativností. Na svou tour Ani si nesedejte si dvojici 

vybrali Tomáš Klus s Jirkou Kučerovským. Kofe@Vlna spolupracuje 

také na projektu Folk žije! V únoru 2013 se ke dvojici přidal nový člen, 

a to Marie Jihlavcová, která hraje na příčnou flétnu. 

 

ROHÁČI z Lokte 

Vznik skupiny se datuje do jara roku 1975, kdy se pár kamarádů domlu-

vilo na společném muzicírování. Základ tvořili také někteří bývalí čle-

nové sokolovské skupiny Plížák. Na názvu kapely mají podíl dvě sku-

tečnosti: začínala zkoušet v závodním klubu ROH a navíc vztah k tram-

pování a přírodě vůbec byl určujícím faktorem témat téměř všech písni-

ček. V roce 1990 skupina získala ve finále 

plzeňské Porty hlavní cenu a v témže roce jí 

byla předána Zlatá porta.  

   Roháči vydali sedm alb, nahráli mnoho písní 

pro rádia, absolvovali četná natáčení pro televi-

ze. Neřadí se pouze mezi trampské kapely, ale 

vpluli i do vod folku, country, spirituálů a písní 

lidových. Vystupují ve složení Tomáš Čepelák 

(basa), Antonín Vyšehradský (kytara, zpěv), 

Jitka Melicharová (zpěv, flétna), Olga Mašková 

(zpěv), Ivan Bartoň (harmonika) a Lubomír 

Ríša Melichar (kytara).          MK 

 

 

Noaco 

Kofe@Vlna 

Roháči z Lokte 

mailto:nepustilova@mklitovel.cz
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Lákadla letošních Hanáckých Benátek 

OLYMPIC 

Ještě před tím, neţ se kapela začala jmenovat Olympic, nesla název 

Karkulka (KARlínský KULturní KAbaret). Překřtěna byla svým prv-

ním manaţerem Josefem Smetákem podle klubu Olympik ve Spálené 

ulici – s malou změnou na konci slova. Legendární česká rocková sku-

pina byla zaloţena roku 1962 především jako doprovodná kapela zpě-

váků Josefa Laufera, Pavla Bobka, Mikiho Volka, Nadi Urbánkové, 

Yvonne Přenosilové a mnohých dalších. Kdyţ se roku 1965 osamostat-

nila, nastalo její úspěšné období s hity Dej mi víc své lásky, Ţelva a 

Pták Rosomák. Kapela prošla mnoha změnami ve svém obsazení. 

Baskytaristou Olympicu byl dva roky i Jiří Korn. 

Po roce 2000 se kapela dostala aţ do USA a Kanady, kde bylo její 

turné pro velký úspěch prodluţováno. Opět se umisťovala na předních 

příčkách ankety Zlatý slavík.  

Od roku 1986 hrála skupina ve sloţení Petr Janda (kytara, zpěv), Mi-

lan Broum (baskytara), Jiří Valenta (klávesové nástroje) a Milan 

„Ferda“ Peroutka (bicí nástroje). Toho po jeho květnovém úmrtí nahra-

dil Martin Vajgl. V roce 2012 Olympic oslavil 50 let od svého zaloţení. 

K tomuto výročí jede na turné a koncerty jsou vţdy vyprodané.  

 

OLGA LOUNOVÁ s kapelou 

Olga Lounová je česká zpěvačka, herečka a moderátorka. V současné 

době se věnuje hlavně vystupování s kapelou a herectví v českých mu-

zikálech a televizních seriálech. Olgu proslavila jedna z nejúspěšnějších 

českých skladeb posledních deseti let Láska v housce, kterou nazpívala 

s Xindlem X, a jedna z hlavních rolí – Patricie – v seriálu Ošklivka 

Katka. Od prosince se objevuje v populárním seriálu České televize 

Vyprávěj. V minulých letech byla několikrát nominována na Objev 

roku. 

Vedle desítek vystoupení na samostatných akcích a profesionálním 

angaţmá na muzikálové scéně se Olga ve své muzikantské historii vě-

novala několika zásadním skupinám. Vystupovala s kapelou Modré 

houpačky a Calathea a zaloţila vlastní skupinu Blind Angie. 

 

POLEMIC 

Polemic je osmičlenná slovenská hudební skupina, která vznikla v roce 

1989 v Bratislavě. Patří mezi přední slovenské skupiny hrající styly ska 

a reggae. Během svého více jak dvacetiletého působení koncertovala 

v Polsku, Německu, Švýcarsku, Itálii, Chorvatsku i Anglii. Skupina se 

dokonce vydala sbírat inspiraci do rodiště ska a reggae na Jamajku. 

Předskakovala kapelám SKA-P, Persiana Jones, The Real McKenzies, 

Yellow Umbrella nebo The Locos.  

Polemic patří k nejvýraznějším představitelům ska ve střední Evropě. 

Tento specifický hudební ţánr vznikl počátkem 60. let fúzí calypsa, 

karibského menta a dalších hudebních ţánrů, které na Jamajku importo-

valy americké rozhlasové vysílačky. Původní rozverně taneční muziku 

postupně vystřídalo volnější rocksteady a nakonec pomalé a sociálně 

kritické reggae. Největší výhodou Polemicu je autentičnost, ať hrají 

uhánějící ska nebo líně se převalující reggae, je jasné, ţe mají tyto styly 

hluboko pod kůţí.  

Skupina hraje ve sloţení Peter Opet (trumpeta), Braňo Bajza (zpěv, 

kytara), Peter Huraj (saxofon), Michal Novácky (kytara), Peter Šandor 

(klávesy), Miroslav Baričič (baskytara), Ľubomír Horák (trombón), 

Andrej Juráš (bicí). 

 

WOHNOUT 

Vznikli na praţských Vinohradech jako studentská kapela, která ovšem 

nehrála příliš dlouho a její členové se vydali kaţdý svou cestou. Myš-

lenka na znovuzaloţení ovšem přetrvávala, a tak se roku 1995 Wohnou-

ti dali znovu dohromady. O rok později odehráli svůj první větší kon-

cert, na který se přišel podívat i současný manaţer Dan Petřík. Prozatím 

hrála kapela především punkovou hudbu a vydala své první CD Cun-

dalla. Poté, co Wohnouti začali koncertovat s kapelami jako Ţlutý pes 

nebo Lucie se stali známějšími. Druhé CD Zlý noty na večeři uţ je 

ovšem spíše popového rázu, a tak došlo k rozdělení fanoušků na dva 

tábory.  

Wohnout můţete vidět ve sloţení Matěj Homola, Jiří Zeman, Zdeněk 

Steiner a Jan Homola. 

MŇÁGA A ŽĎORP 

Mňága a Ţďorp je česká hudební skupina zastupující ţánr alternativní 

rock. Její zakládající jádro pochází z Valašského Meziříčí, sloţení kape-

ly se však často měnilo. Z počátku kapela vystupovala pod názvem 

Slepé střevo a její členové současně působili i v jiných kapelách (Velký 

plytkoš, Happyend). Tyto kapely však zanikly a od roku 1987 se jiţ 

hovoří jen o skupině Mňága a Ţďorp. Do povědomí posluchačů se do-

stala Mňága především hitem Hodinový hotel, skladbou z prvního alba 

nazvaného příhodně Made in Valmez. V roce 2010 vydala live koncert-

ní DVD s názvem On stage, za které obdrţela cenu za třetí místo v hla-

sování fanoušků v anketě Ţebřík 2010. V loňském roce oslavila kapela 

25 let od svého vzniku. Při té příleţitosti vydala album Dáreček, které 

obsahuje 30 písniček Mňágy hraných skupinami i jednotlivci českého 

a slovenského mainstreamu i undergroundu.  

Kapela hraje ve sloţení Petr Fiala (zpěv, kytara), Petr Nekuţa (basová 

kytara, zpěv), Martin Knor (kytara, mandolína), Jaromír Mikel (kytara, 

zpěv), Jiří Tibitanzl (saxofon, klávesy, perkuse, zpěv) a Pavel Koudelka 

(bicí, zpěv). 

 

PUB ANIMALS 

Pub Animals je česká osmičlenná ska/reggae skupina, která vznikla 

roku 2006 v Českém Krumlově. Prosadila se v česko–slovenské části 

prestiţní soutěţe European Reggae Contest, kde skončila na druhém 

místě. Na základě toho byla pozvána do Španělska na jeden z největších 

světových festivalů Rototom Sunsplash. Necelý rok poté přišel další 

úspěch v podobě ţánrového Anděla v kategorii Ska & Reggae za album 

Safar-i. Během několika let rozšířila kapela svůj styl o reggae, rockstea-

dy i soul, takţe ska uţ není dominantní. I přesto, ţe jsou mladí, zvládají 

hráči tyto styly s velkou lehkostí a elegancí. Pub Animals pravidelně 

vystupuje na našem prestiţním festivalu Mighty Sounds. Koncertuje po 

celé republice a pozvolna se začíná prosazovat i v zahraničí. 

Skupina vystupuje ve sloţení Pavel Podruh (zpěv), Jan Novotný 

(kytara), Štěpán Hebík (zpěv, trombón), Jakub Hebík (bicí), Jan Hlaváč 

(trumpeta), Martin Laštovka (baskytara), Adam Glowacz (klávesy), 

Josef Svoboda (saxofon).  

 

INÉ KAFE  

Tato slovenská punkrocková hudební skupina byla zaloţena v roce 

1995. Největší úspěch jí přinesla písnička Ráno, která prorazila i do 

českých rádií a drţela se dlouho na předních příčkách hitparád. Násle-

dovalo úspěšné CD Príbeh a klip k písni Ruţová záhrada. Postupně 

získalo Iné Kafe nejrůznější ocenění, čím dál častěji se začalo objevo-

vati na předních příčkách hitparád, koncertovalo společně se skupinou 

Kabát. Po úspěšném období přišel rok 2006, kdy frontman kapely Vrat-

ko Rohoň oznámil, ţe končí a chce se věnovat svému povolání doprav-

ního pilota. Ostatní bez něj odmítli v hraní pokračovat, a tak bylo ode-

hráno posledních pár rozlučkových koncertů, které měly nečekaně vy-

sokou návštěvnost.  

Protoţe byl o kapelu stále velký zájem, dala se v roce 2010 opět do-

hromady a začala koncertovat. Ve stejném roce vydala dvojCD Najlep-

ších 15 rockov, na kterých je výběr nejhranějších písní. Z původního 

úmyslu hrát pouze několik koncertů ročně postupně sešlo a dnes hraje 

Iné Kafe opět na celý úvazek, a to ve sloţení Vratko Rohoň (zpěv, kyta-

ra), Peter Fóra (baskytara), Jano Rozbora (bicí) a Roman Hulin (kytara). 

 

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA LUĎKA HANÁKA 

Jiţ 18 let patří Luděk Hanák mezi naše nejúspěšnější módní návrháře. 

Má za sebou stovky módních přehlídek a prestiţních společenských 

akcí po celé ČR, např. Miss České republiky, Českou Miss, Miss Dese-

tiletí, slovenskou Miss University a další. Jiţ 7. rokem je dvorním návr-

hářem republikové a celosvětové soutěţe Miss princes of the world, kde 

obléká více neţ 40 vítězek evropských a světových soutěţí krásy. Ru-

kopisem, jenţ se zrcadlí v jeho tvorbě, je ţenskost. Proto si jeho modely 

vybírají nejen známé osobnosti, ale i finalistky na tuzemské i celosvěto-

vé soutěţe krásy. Dvakrát ročně pořádá Luděk Hanák autorské módní 

přehlídky Top Styl v Mohelnici, na kterých představuje své nové kolek-

ce. Prodává je pod svou značkou Luděk Hanák Original Design 

v Boutique Style v Mohelnici.             MK 
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Lenka Filipová vystoupí 6. června v kostele sv. Marka 

Ve středu 10. dubna 2013 odstartovala Lenka 

Filipová v Prachaticích turné po krásných 

kostelích ČR. Se svými více než 20 koncerty 

projede do poloviny měsíce června takřka 

celou Českou republiku. Ve čtvrtek 6. 6. v 19 

hodin vystoupí také v kostele sv. Marka 

v Litovli. Předprodej vstupenek na koncert 

probíhá v informačním centru a také v síti 

Ticketstream. Cena vstupenky činí v předpro-

deji 349 Kč. 

Lenka Filipová návštěvníkům představí svůj 

komorní pořad Concertino pojmenovaný podle 

své stejnojmenné desky. Pořad Concertino 

slibuje jedinečnou atmosféru a uvádí Lenku 

Filipovou jako kytaristku a zpěvačku, kterou 

zajímá hudba mnohem víc než hranice mezi 

žánry. „V pořadu se věnuji klasické kytaře, 

zazní ale i úpravy lidových písní, ukázky 

z mých šansonových písní a na vybraných 

koncertech uslyšíme i irskou harfu. Žádný 

z mých koncertů po kostelích se ale neobejde 

bez písní, které znáte z rádia, jako Zamilova-

ná, Za všechno může čas a… však víte,“ uved-

la s úsměvem Lenka Filipová a dodala: „Turné 

po kostelích je už dávno jeden z mých velkých 

snů, bude to spojení hudby, krásné architektu-

ry, kouzla atmosféry kostelů a umění. Jsem 

moc ráda, že mi agentura D.A.N. production 

pomohla tento hudební sen splnit. Na všechny 

se moc těším.“ 

Vedle Lenky Filipové se na jednotlivých 

koncertech představí i zajímaví hosté. Jindra 

Koníř doprovází Lenku na klávesové nástroje 

a zprostředkovává posluchačům dokonce 

i celý symfonický orchestr. Sean Barry se 

svojí irskou harfou dává přítomným nahléd-

nout do čarovné krásy písní a dokresluje celou 

atmosféru koncertů.  

Záštitu nad Fine Line Concertino 2013 tour 

převzal hrabě Děpold Czernin.  

Více informací o tour a aktuality o jednotli-

vých koncertech najdete na webových strán-

kách www.lenkafilipova.cz. 

D.A.N. production 

Fotografické Ohlédnutí Miroslava Pinkavy 

Není mnoho fotografů s takovým tvůrčím 

záběrem, entuziasmem a řemeslnou pečlivostí. 

V pravdě, ani neznám ve svém okolí nikoho 

jiného, kdo by se věnoval koníčku fotografo-

vání bez přerušení více než 50 let tak svědomi-

tě, aktivně a intenzivně. Desítky tisíc negativů 

a stovky tisíc záběrů. Těžko spočitatelné hodi-

ny strávené v temné komoře, stovky publiko-

vaných snímků a tisíce kvalitních zvětšenin po 

celém světě. To je fotografická průprava, 

o které se mladým fotografům může jen zdát. 

To jsou zkušenosti, které může závidět i lec-

který renomovaný profesionál. Tyto samy 

o sobě vzácné atributy nabírají v dnešní uspě-

chané době jakousi zvláštní přidanou hodnotu. 

Jsou esencí toho, co se z naší společnosti vy-

trácí – esencí poctivosti a vytrvalosti, kreativi-

ty a nadšení, skromnosti i pokory. Miroslav 

Pinkava s nimi umí 

zacházet. Jedním 

záběrem dokáže 

obsáhnout moudrost 

i pokoru stáří se 

stejnou samozřej-

mostí, s jakou na 

dalším snímku uka-

zuje hravost a bez-

starostnost mládí. 

Okamžik ze života 

mušky vedle běhu 

času zachyceného 

v proměně našich 

ulic či nás samot-

ných. Kouzelné 

chvíle z Pomoraví 

v kontrastu s násled-

ky přírodních živlů. Nekonečná paleta energie, 

příběhů a života. 

 

Červnová, téměř letní fotografická výstava 

Miroslava Pinkavy k jeho nedávným 70. naro-

zeninám se tak stává symbolickým světlem do 

našich srdcí, sondou do lidských duší. Ukazuje 

život takový, jaký je, v celé jeho šíři. Přijďte 

se přesvědčit o 

čistotě a čitelnosti 

záběrů jinak složi-

tého života, přijďte 

si užít pohodu, 

která ze snímků 

dýchá, nasát atmo-

sféru dob dávno 

minulých a spolu 

s autorem se za-

myslet nad světem 

kolem nás. Vždyť 

nic není ponecháno 

náhodě – pečlivý 

výběr fotografií na 

výstavu, jednotná 

adjustace a promyš-

lené rozvržení 

snímků jsou v podání Miroslava Pinkavy na-

prostou samozřejmostí.  

Vaše přítomnost na vernisáži ve Výstavní 

síni Městského klubu ve středu 5. června v 17 

hodin bude tou největší odměnou jeho neúnav-

nému fotografickému snažení.  

 

Ing. Petr Dolinský 

 

 

http://www.lenkafilipova.cz
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PROGRAM DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ČERVEN 

8. června Minizoo DDM na Hanáckých Benátkách 

Budeme od 13 do 16 hodin v parku Míru na obvyklém místě. 

Těší se na vás zvířátka z Minizoo i mazlíčci členů chovatel-

ského kroužku!               Ing. Pavel Sova 

 

13. června Tvořivé odpoledne 

Keramika, druhá část. Budeme zdobit a dokončovat již připravené vý-

robky. Cena tvoření je 60 Kč. Sejdeme se v 17 hodin v budově DDM 

na Staroměstském náměstí.    Jana Čekelová 

 

14. června Večerní afterpárty v Klubu mladých 

Rozloučení se školním rokem a zahájení prázdnin. Otevřeno bude od 16 

do 20 hodin.      Michaela Škulavíková, Šárka Grunová, Jana Čekelová 

květen – červen 

Sbírka víček od PET lahví pro váţně nemocnou Elišku 

Eliška je pětiletá holčička, kterou trápí mozková obrna a sr-

deční vada. Kvůli obrně Eliška nemůže chodit, i když 

s maminkou pravidelně cvičí. Navíc musí užívat růstové hor-

mony a prodělala náročnou operaci srdce, která určitě není po-

slední. Její rodiče si mohou dovolit jen základní péči, přitom existují 

procedury, které jsou mnohem efektivnější a účinnější. Sbírkou víček 

pomůžeme Elišce k lepší zdravotnické péči. Víčka můžete odevzdávat 

v budově DDM, Komenského ul., ve vestibulu Městského klubu, ve 

vestibulu MěÚ Litovel na nám. Přemysla Otakara i v budově MěÚ 

Havlíčkova ul. Všem dárcům srdečně děkujeme.  

Šárka Grunová, DiS.  

  

Letní tábory a akce pro děti 

TÁBORY DOMU DĚTÍ A MLÁDEŢE 

 

29. 6. – 6. 7. LT Mish mash (aneb kaţdý den jinak) 

Tradiční integrovaný pobytový tábor na táborové základně Cakov. Kaž-

dý den se přesuneme do jiné dimenze, jiného světa či století, do jiného 

úžasného příběhu. Cena: 2 600 Kč 

Bližší informace: 775 550 960, sara.grunova@ddmlitovel.cz 

 

7.–13. 7. LT Survivor – letní táborová verze hry Kdo přeţije 
Pobytový tábor na táborové základně Cakov. Přijeď porovnat své 

schopnosti, sílu a odvahu.  Cena: 2 600 Kč 

Bližší informace: 775 550 963, j.cekelova@ddmlitovel.cz 

 

14.–20. 7. LT Cakov – Týden s Benem 

Letní tábor pro děti od 6 do 15 let. Můžete se těšit na dva výlety na 

bazén a zámek a spoustu další zábavy s plyšovým maskotem Benem. 

Cena: 2 400 Kč 

Bližší informace: 775 550 961, grulichova@ddmlitovel.cz 

 

15.–19. 7.  PMT Výletníček 
Příměstský tábor, jehož náplní jsou výlety, návštěvy zajímavých kultur-

ních a přírodních památek, koupání. Dále různé hry, soutěže a výtvarné 

činnosti. Cena: 1 100 Kč 

Bližší informace: 775 550 962, weberova@ddmlitovel.cz 

 

22.–26. 7. PMT Toulavý týden 
Podnikneme zajímavé přírodovědné výlety např. do Ostravy a Přerova, 

projdeme si lesy Litovelského Pomoraví. Užijeme si spoustu her a dob-

rodružství, vyzkoušíme si zajímavé výtvarné techniky, uvaříme si jed-

noduché jídlo. Pronikneme do tajů lukostřelby, zastřílíme ze vzduchov-

ky, zahrajeme si i bowling. Cena: 1 500 Kč 

Bližší informace: 775 550 964, p.sova@ddmlitovel.cz 

 

Bližší informace a přihlášky ke stažení najdete na www.ddmlitovel.cz. 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MC RYBIČKA 

 

12.–16. 8. Indiáni z Litovle 

Příměstský tábor pro děti od 5 do 8 let v Mateřském centru Rybička. Na 

programu jsou denně od 6.30 do 16.30 hry, sportování, výlety, soutěže, 

zpívání, malování a další. V ceně jsou zahrnuty teplé obědy, svačiny, 

pitný režim po celý den, příprava a realizace programu, nákup materiá-

lu, odměny pro děti. Kapacita je 20 dětí. Je nutné přihlásit se do 

15. června. Cena: 1 300 Kč. 

 

VODÁCKÁ ŠKOLKA 

 

15.–19. 7. Letní vodácká školka aneb Vodácká přípravka 

Pro děti od 4 do 9 let. Program je každý den od 8 do 16 hodin na lodě-

nici v Litovli. Strava je zajištěna ve Vodácké restauraci. O děti se posta-

rá tým zkušených instruktorů. 

Na děti čeká seznámení s různými typy lodí, výuka jízdy na kajaku, hry 

a soutěže, každý den nová netradiční aktivita, aquazorbing, bumper 

ball, koloběžky, angličtina a spousta další zábavy.  

Vodáckou školku pořádají půjčovna lodí In-Life a TJ Vodní sporty 

Litovel. Informace a přihláška na: www.in-life.cz. 

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA V ČERVNU 

DEN DĚTÍ: VLÁČKEM S RYBIČKOU  

pondělí 3. 6., odjezd ze stanice Litovel město v 8.18 hod., 

návrat do 12 hod. 

Výlet vláčkem do Choliny – návštěva muzea strouhátek, opéká-

ní špekáčků. Cena 50 Kč (včetně jízdenky) 

 

3. TÝDEN ČTENÍ DĚTEM 

úterý 4. 6. od 9 do 12 hodin 

Zveme rodiče s dětmi na čtení pohádek. Číst přijdou: Ing. Z. Potužák,  

Mgr. J. Rosenberg, Ing. L. Zavadilová a další 

 

PŘEDNÁŠKA: MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENY 

úterý 11. 6. v 10 hodin v MC 

Zveme maminky na sdílení zkušeností s moderními látkovými plenami. 

Přednášet bude maminka Ivona Berková. 

NA KOLE NA SOBÁČOV 

úterý 18. 6., odjezd v 9.30 hodin od MC 

Zveme rodiče s dětmi na cyklovýlet. Cílem bude Sobáčovský 

rybník. Možnost občerstvení, průlezky pro děti. 

 

DEN OTCŮ: SOUTĚŢE RODINNÝCH TÝMŮ S TÁBORÁKEM 

pátek 21. 6. od 17 hodin 

Trochu opožděně, ale přece… Přijďte vyzkoušet zdatnost a další před-

nosti své i svých nejbližších. Kjube, Jungle speed a co nás ještě napad-

ne… Kdo si bude chtít opéct vlastní kabanos, bude mít možnost.  

  

SLUNEČNÍ PÁTKY 

kaţdý pátek, pokud počasí dovolí 

Trochu zahradničení, trochu zdravého pohybu venku, pískoviště, kola, 

koloběžky. 

X. NÁMĚŠŤSKÉ CYKLOVÉJEZD A VÉŠLAP 
 

v sobotu 1. června 
prezentace od 7 hodin u kapličky na hradě v Náměšti na Hané 

 
Délka tras 

pro cyklisty: 10, 28, 45 a 65 km 
pro pěší: 10, 15 a 20 km 

 
Proběhne slosování všech startovacích lístků o ceny. 

Přichystáno je občerstvení, zahraje country kapela Nepijou. 

http://www.ddmlitovel.cz/survivor.jpg
http://www.ddmlitovel.cz/ben.pdf
http://www.ddmlitovel.cz/vyletnicek.pdf
http://www.ddmlitovel.cz/toulavy.pdf
mailto:p.sova@ddmlitovel.cz
http://www.ddmlitovel.cz
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Vzpomínka na Majáles gymnázia 

Dne 10. května se dopoledne maturanti rozlou-

čili se spolužáky z nižších ročníků, provedli 

pasování třeťáků na čtvrťáky a odebrali se 

připravovat na maturity. Ostatní studenti Gym-

názia Jana Opletala se po obědě oblékli do 

masek a přesunuli do litovelského pivovaru. 

Tady začal majálesový průvod.  

Jednotlivé třídy se seřadily za kočár tažený 

koňmi. Průvod směřoval na náměstí Přemysla 

Otakara a dále pak k budově gymnázia. Před 

ní za všeobecného veselí studentů proběhla 

korunovace. Král Majálesu 2012 starosta měs-

ta Litovel Ing. Zdeněk Potužák předal korunu 

a tím i roční vládu nad lidem studentským 

novému králi, řediteli litovelského pivovaru 

panu Lumíru Hynečkovi. 

Tématem Majálesu 2013 byly vyučovací 

předměty. Třídy se postupně prezentovaly 

králi formou scénky. Prima vyučovala dějepis, 

sekunda chemii, tercie výtvarnou výchovu, 

kvarta český jazyk a literaturu, kvinta spole-

čenské vědy, 2. A politickou výchovu, sexta 

zeměpis, septima informační technologii, 3. A 

biologii. Každá třída pak předala králi dar 

související s předmětem, který prezentovala. 

Na oplátku od krále dostala také dárek. 

Jako nejlepší masku král vyhlásil třídu 1. A, 

která vyučovala biologii, vývoj člověka. Jejím 

zástupcům předal hlavní výhru, velký dort.  

Celou akci moderovali studenti kvinty Iva 

Kašparová a Marek Šťastný. Role královských 

šašků se dobře zhostili studenti tercie Petr 

Finger a Vladimír Navara.        Mgr. Ivo Chytil   

V termínu od 29. do 30. dubna proběhlo Mis-

trovství republiky žáků v psaní všemi deseti 

v Karviné. Všechny překvapilo 2. místo Mar-

tiny Ivanovy v desetiminutovém opisu s pena-

lizací 100 úhozů za každou neopravenou chy-

bu na takto významné soutěži. V náročné 

disciplíně, třicetiminutovém opisu, obsadil 

Radek Műller 8. místo. Z 18 družstev se druž-

stvo ZŠ Vítězná ve složení Martina Ivanova, 

Radek Műller, Štěpán Kratochvíl a Karolina 

Fedor umístilo na 5. místě v republice. Vzhle-

dem k tomu, že trénujeme psaní teprve jeden 

rok, jsou výsledky vynikající. 

V měsíci dubnu proběhla mezinárodní inter-

netová soutěž v opisu Intersteno 2013. Marti-

na Ivanova zvládla opis kromě češtiny ještě 

v dalších osmi jazycích a obsadila 12. místo 

na světě. Radek Műller napsal opis kromě 

češtiny ve čtyřech jazycích a obsadil 20. mís-

to. Radek i Martina jsou nominováni na Mis-

trovství světa ve zpracování textu v Belgii. 

Děkujeme Radě města Litovel a RS při ZŠ 

Vítězná za finanční podporu pro oba soutěžící. 

Slibujeme, že budeme důstojně reprezentovat 

město Litovel i celou Českou republiku. 

Mgr. Z. Absolonová, ředitelka ZŠ Vítězná 

Mezinárodní úspěch v psaní na stroji Svatojánek v DD 

Ve čtvrtek devá-

tého května se 

konal 12. ročník 

soutěže ve zna-

lostech o pivu, v 

čepování a servi-

su piva a míchá-

ní nápojů s pi-

vem Radegast-

Birell Cup 2013. 

Hostitelem a pořadatelem byla Střední škola 

potravinářská Brno, garantem Asociace číšní-

ků ČR a záštitu nad soutěží převzal Plzeňský 

Prazdroj. Přítomno bylo 42 juniorských číšní-

ků–barmanů z celé ČR. Všichni měli za úkol 

správně načepovat (na jeden zátah, hladinku, 

pěnu) pod dohledem staršího obchodního slád-

ka plzeňského pivovaru půllitr piva a s patřič-

ným komentářem ho správně podat hostovi. 

Dalším úkolem bylo namíchat pod dohledem 

barmanských mistrů dvě porce alkoholického 

nápoje s dolitím piva Birell a předat ho jakost-

ní komisi. Tady se hodnotila nejen příprava, 

ale i chuť, barva, vůně a ozdoba.  

Litovelskou SOŠ reprezentovali tři žáci: 

Markéta Gabriela Krylová (1. ročník), Marek 

Baciak (2. ročník) a Martin Gottwald (3. roč-

ník). Lepší výsledky jsme si ani nemohli 

z Brna odvážet: Markéta za míchaný drink 

s pivem a příchutí bezinek získala 4. místo, 

Martin za míchaný drink s příchutí čerstvých 

malin 3. místo a Marek za míchaný drink 

s mentolovo-citronovou příchutí 2. místo. To 

nejlepší v rámci hodnocení přišlo na závěr, 

když Marek Baciak vystoupal na nejvyšší 

stupeň, a  získal tak zlatou medaili v juniorské 

soutěži v čepování a servisu piva.  

Zdeněk Jančí, vedoucí učitel OV SOŠ Litovel 

V úterý 9. dubna odpoledne navštívily děti 

z Církevní mateřské školy Svatojánek klienty 

litovelského domova důchodců, pro které si 

připravily pásmo básniček, písniček a také 

pohádku O dvanácti měsíčkách. Děti se na 

tuto návštěvu poctivě připravovaly, pilně na-

cvičovaly své vystoupení a vyrobily pro zdejší 

babičky a dědečky také drobné dárky. Ani 

naše děti neodešly s prázdnou, za své vystou-

pení dostaly mnoho sladkostí a také ručně 

vyrobené odměny. Naše návštěva spojená 

s kulturním vystoupením přinesla všem 

v domově důchodců velikou radost, na mnoha 

tvářích babiček a dědečků jsme mohli vidět 

dokonce slzy dojetí. Znovu se zde ukázalo, 

jakou moc má dětský úsměv a že přítomnost 

dítěte umí rozehnat kdejaké chmury. Kéž by-

chom i my dokázali být někdy jako děti – 

usměvaví, upřímní a s otevřeným srdcem pro 

druhé.          Markéta Houdková, ředitelka MŠ  

Litovelští barmani opět bodovali 
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Historický úspěch v české extralize zopakovali 

šachisté TJ Tatran Litovel, kteří se umístili 

v právě skončené sezóně 2012/2013 na skvě-

lém třetím místě. Před sezónou odešel Štěpán 

Ţilka do mistrovského oddílu 1. Novoborský 

ŠK a museli jsme zajistit nového mladého 

perspektivního hráče. Tímto hráčem se stal 

Václav Svoboda. Řadu cizinců jsme posílili 

mladou polskou nadějí z druţebního města 

Wieliczky Janem-Krzysztofem Dudou, teprve 

patnáctiletým mistrem Evropy své věkové 

kategorie. 

Sezónu jsme zahájili úspěšným říjnovým 

dvojkolem v Ostravě. Dokázali jsme zde pora-

zit bronzový Labortech Ostrava, kdyţ zvítězil 

Honza Krejčí a ostatní hráči remizovali, a 

Slavoj Poruba při vítězstvích Honzy Krejčího, 

Jana-Krzysztofa Dudy a Pavla Zpěváka. Pro-

sincové dvojkolo na domácích šachovnicích 

jsme zvládli na 50 %, kdyţ jsme odešli poraţe-

ní s velmi silným celkem BŠŠ Frýdek-Místek. 

Náladu jsme si ale spravili výhrou s TŢ Třinec 

(zvítězili Dariusz Swiercz, Marcin Tazbir a 

Pavel Zpěvák). 

Letos jsme v únorovém dvojkole na domá-

cích šachovnicích přivítali oba praţské oddíly, 

nejprve Mahrlu Praha v čele se současným 

nejsilnějším českým šachistou Davidem Nava-

rou. Po urputném boji se obě druţstva rozešla 

smírně (zvítězili Marcin Tazbir a Václav Svo-

boda). Poté jsme deklasovali Bohemians Praha 

(zvítězili Dariusz Swiercz, Marcin Tazbir, 

Krzysztof Bulski, Honza Krejčí, Václav Svo-

boda a Pavel Blatný). K poslednímu dvojkolu 

před závěrečným trojkolem jsme zajíţděli 

v březnu na horkou půdu do severních Čech. 

Nejprve jsme se utkali se Zikudou Turnov, 

kterou jsme po bojovném výkonu porazili 

(zvítězili Marcin Tazbir a Lukacz Butkiewicz), 

a nato s několikanásobným mistrem ČR extra-

ligy druţstev 1. Novoborský ŠK. Soupeř nepo-

nechal nic na náhodě a postavil velmi silnou 

sestavu v čele s nejsilnějším hráčem celé ex-

traligy Alexejem Shirovem z Ruska. I přesto, 

ţe jsme se soupeře nezalekli, odešli jsme pora-

ţeni, kdyţ zvítězil pouze Vladimír Bělunek.  

Závěrečné trojkolo za účasti všech druţstev 

se konalo v dubnu v Ostravě. Zde jsme porazi-

li souseda A 64 Proclient Grygov (zvítězili 

Honza Krejčí, Pavel Zpěvák a Jan-Krzysztof 

Duda). V přímém souboji o stříbrné medaile 

jsme drtivě podlehli 

silnému druţstvu 

Pardubic. V závěreč-

ném utkání o bronz s 

Lysou nad Labem 

nám stačila k vysně-

né medaili i remíza, 

přesto naplnění toho-

to cíle nebylo jedno-

duché. Tým Lysé 

nad Labem kromě 

skvělých zahranič-

ních hráčů tvoří 

bývalí reprezentanti 

ČR v čele s repre-

zentačním koučem 

velmistrem Jansou. 

Nakonec jsme však soupeře porazili (zvítězili 

Jan-Krzysztof Duda, Václav Svoboda, Lukáš 

Vlasák a Pavel Zpěvák). 

Výsledek druţstva se projevil i v tom, ţe dva 

naši hráči si uhráli mezinárodní normy. Marcin 

Tazbir získal poslední normu mezinárodního 

velmistra a po schválení šachovou federací 

FIDE mu bude tento titul přidělen. Normu 

šachového mistra si uhrál Václav Svoboda. 

I to svědčí o úspěchu druţstva, vţdyť normy 

získali pouze čtyři hráči, dva z toho z Litovle. 

Vzhledem k tomu, ţe šachisté TJ Tatran 

Litovel patří ve věkovém průměru k nejmlad-

šímu druţstvu extraligy, je velký předpoklad, 

ţe tento výsledek nebude ojedinělý a v bu-

doucnu se můţeme těšit na další úspěchy toho-

to druţstva.                     ŠACH 

Cesta litovelských šachistů extraligou 

 

V úterý 14. května se ve sportovní hale ZŠ 

Vítězná konaly sportovní hry mateřských škol. 

Zúčastnilo se pět 10členných druţstev, a sice z 

MŠ Gemerská I a II, MŠ Kollárova, MŠ Pňo-

vice a MŠ Červenka. 

Vybraní zástupci jednotlivých školek museli 

prokázat své pohybové schopnosti ve čtyřech 

disciplínách – v hodu do dálky, skoku do dál-

ky, na opičí dráze a v běhu. Všechny děti se 

do závodu pustily s takovým nadšením, ţe 

nebylo snadné určit jednoho vítěze. 

Přesto mezi školkami z našeho regionu na-

konec získala prvenství MŠ Gemerská I, druhá 

byla MŠ Gemerská II a bronz si odnesla MŠ 

Kollárova         red. 

Sportovní hry dětí z mateřských škol 

Dne 27. dubna se v samém srdci CHKO Lito-

velské Pomoraví, v areálu Dvůr Nové Zámky 

uskutečnily první hobby drezury. Počasí toho 

dne velice přálo a závody se opravdu vydařily. 

Celkem byly na programu dne tři drezurní 

disciplíny. Do budoucna se návštěvníci mohou 

těšit na další drezurní závody, ať uţ ve formě 

hobby či oficiálních závodů. 29. června se 

v areálu Dvora Nové Zámky uskuteční akce 

pro děti Rozloučení se školním rokem. Pro 

účastníky bude nachystán bohatý program 

včetně jízdy na koních a ponících. 

 Petra Holoušová, Dvůr Nové Zámky 

První drezurní závody ve Dvoře Nové Zámky 
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HÁZENÁ 
  1. 6. v 10.00 pláţová házená,  

  Sobáčov Handball Beach Open 

  1. 6. v   9.00  mladší ţáci – Cement Hranice  

  1. 6. v 10.00  starší ţáci – Házená Uničov    

  8. 6. v   9.00  mladší ţáci – STM Olomouc A    

15. 6. v 10.00  Staré gardy, 27. ročník  

  Memoriálu Jiřího Dohnálka 

 

FOTBAL 
  1. 6. v 16.30  muţi – Šternberk 

  8. 6. v 12.15 dorost – Moravský Beroun 

  8. 6. v 15.30 starší přípravka, 

  turnaj čtyř druţstev 

15. 6. v 16.30 muţi – Určice 

22. 6. v 16.30 muţi – Kralice 

Domácí utkání 

v červnu 

V druhé polovině května byly dohrány ligové 

soutěţe házenkářů. Muţi dokončili sezónu 

v 1. lize na konečném 9. místě se ziskem 17 

bodů, čímţ si zajistili účast v této druhé nej-

vyšší soutěţi i pro jubilejní 10. sezónu v řadě. 

Tým se po odchodu několika hráčů a vlivem 

dalších zranění nacházel po podzimu na neli-

chotivém předposledním místě ze 12 účastní-

ků. Výrazným zlepšením v odvetách však 

ukázal soupeřům i svým příznivcům, ţe do 1. 

ligy nadále patří. Střeleckými tahouny týmu 

byli především Jan Šmíd se 117 a David Bara-

báš s 90 brankami. 

 

Premiérovou sezónu dokončilo v 2. lize 

Morava také druţstvo mladších dorostenců. 

Po nabytí potřebných zkušeností byl na jaře 

vidět velký výkonnostní růst všech hráčů. 

Dostavily se výsledky, jimiţ si naši junioři 

zajistili pěkné konečné 6. místo se ziskem 16 

bodů. Střelecky týmu kralovala trojice stogó-

lových střelců – Petr Jindra se 132, David 

Číhal ml. se 117 a Petr Vařeka se 105 branka-

mi. 

 

Soutěţe B-týmu muţů, ţáků i miniházenká-

řů budou dohrány aţ v polovině června. Ani 

přes léto však házenkářské dění v Litovli úpl-

ně neutichne. Jiţ 1. června se uskuteční turnaj 

v pláţové házené v Sobáčově, 15. června 

turnaj Starých gard a na konci srpna tradiční 

turnaj muţů O pohár města Litovle. Jiţ teď 

zveme všechny příznivce házené na tyto akce 

a také na start nové ligové sezóny na konci 

záři 2013. 

RŠ, hazena.tatranlitovel.cz 

Krátce z litovelské házené 

 
BADMINTON A TENIS 

 
Město Litovel nabízí k pronájmu  

badmintonové hřiště v sále sokolovny 
a venkovní tenisový kurt,  

včetně sítí. 
Bližší informace a objednávky 
 u správce sokolovny p. Jíchy  

na tel. 721 675 870 nebo  
u p. Habermanna na tel. 602 790 829 

Dne 20. dubna se uskutečnil 3. ročník nepo-

stupové soutěţe maţoretek O Litovelský po-

hárek 2013, který pořádaly maţoretky Linet-

bells a Golden Bees. Soutěţ navštívilo více 

neţ 1 000 maţoretek z celé České republiky 

(Praha, Ostrava, Brno, Moravská Třebová aj.). 

Soutěţilo se ve velkých a malých formacích 

s náčiním baton (hůlka) a pompom (třásně). 

Všechny skupiny si odvezly nejen krásné 

pohárky a odměny, ale i záţitky.  

 

Domácí maţoretky 

Linetbells si vybojovaly 

v kategorii kadet, baton 

velká formace 2. místo 

a v kategorii junior, 

baton velká formace 

1. místo. V kategorii 

pompom, velké forma-

ce senior získaly 

2. místo. 

Litovelské roztleskávačky Golden Bees 

získaly v kategorii pompom kadet 3. místo, 

pompom senior 3. místo a pompom minifor-

mace opět 3. místo. 

Touto cestou děkujeme všem sponzorům, 

kteří akci podpořili – Město Litovel, Root, 

cukrárna Modrá kočka, a především všem 

pořadatelům z řad rodičů, bez kterých by se 

tato akce neobešla. Velké díky! 

  ředitelka soutěže Bc. Hana Popelková 

 

Pohárek pro nejlepší mažoretky 

Hezkým státním svátkem měl být 8. květen 

tohoto roku. Ţe se jím opravdu stal, o tom by 

mohli zasvěceně hovořit někteří členové KLI-

Pu Litovel – dnes jiţ tradiční sportovní litovel-

ské organizace. 

Pozornější čtenáři jistě vědí, ţe jsme jiţ dva 

roky po sobě klubem, který patří mezi osm 

nejlepších v České republice, protoţe právě ty 

dva roky hrajeme republikovou extraligu. Pro 

letošní rok máme stanoven nelehký cíl – setr-

vat v této nejvyšší soutěţi na co moţná nejlep-

ší pozici. Vzhledem k tomu, ţe kaţdoročně 

z ligy vypadnou dva kluby s nejmenším po-

čtem bodů a přistoupí dva jiné z niţší soutěţe, 

stalo se, ţe přistoupily dva kluby se špičkový-

mi hráči. Proto naše pozice jiţ před zahájením 

letošního ročníku MČR klubů nebyla a není 

lehká. Jsme v tomto kontextu povaţováni za 

adepta na další vyřazení.  

Takţe ve středu 8. května jsme zahájili no-

vou sezónu extraligy v Brně, kde jsme se utka-

li v šesti zápasech s vysoce favorizovaným 

klubem Carreau Brno. Tento klub se vyznaču-

je mimo jiné špičkovou úrovní všech svých 

hráčů, o čemţ svědčí jejich dosavadní výsled-

ky na domácí i zahraniční půdě. Někteří 

z petanquistů jsou nebo byli dokonce repre-

zentanty České republiky na mistrovství Evro-

py.  

Byli jsme rozděleni do dvou teamů. První 

druţstvo ve sloţení Mirek Neoral, Alena Jelín-

ková a Libor Navrátil nastoupilo proti ostříle-

nému týmu Šrubařová, Juráň, Hodboď. Druhé 

naše druţstvo, Lubomír Anton a Petr Linduš-

ka, bojovalo proti Ivoši a Tomáši Michálkům. 

A vida! Po skončení hrací doby byly na lito-

velském kontě dva vítězné mače 9:8 a 11:9. 

O tom se nám cestou do Brna ani nezdálo. 

V další dvojici zápasů vybojovali M. Neoral 

s A. Jelínkovou další výhru nad Šrubařovou a 

Hodboděm 13:2, a tak prohra Antona, Linduš-

ky a Navrátila na straně druhé proti triu Reţo-

vá, Juráň, Ferlay zdaleka tolik nebolela. 

V poslední dvojici utkání jiţ domácí Carreau 

nepřipustilo poráţku, a tak jsme se v tomto 

extraligovém kole nakonec rozešli smírně 

s celkovým skóre 3:3. Pro hráče Carreau Brno 

to bylo, dle vyjádření jejich kapitána Ivo Mi-

chálka, zklamání, pro KLIP Litovel obrovské 

povzbuzení do dalších kol.  

To příští, které bude sestávat ze dvou utkání 

(12 zápasů – 6 s jedním a 6 s jiným klubem), 

se bude dokonce odehrávat na naší domovské 

půdě u sokolovny. Bude to v sobotu 6. červen-

ce od 9 hodin a celé klání potrvá asi do 17 

hodin. Pokud si chcete udělat čas, můţete nás 

přijít povzbudit.     Petr Linduška 

Překvapení v extralize pétanque  
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INZERCE  19 

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  

  ekologická  likvidáce vozidel zdármá 
  odvoz vozidel k likvidáci zdármá 
  odhlá š ení  vozidlá ná evidenci MV 

á ukonc ení  zá konne  pojištky 
 vy kup vozidel,  

vy kup vyr ázeny ch AKU báterií  á kátályzá toru  
  prodej ná hrádní ch dí lu  

 
telefonní čísla: 

606 724 755     736 600 604,  
773 833 628     604 469 753  
e-mail: zochjiri@seznam.cz  

www.autovrakac.cz 

  

 

kompletní servis autoskel 
čištění interiérů, renovace laků  

leštění světlometů 
 

Javoříčská 1313/6a, Litovel 
 

tel.: 585 154 631, 724 158 043 

Jen z výšky a z dálky pozorovány hřbitovy zdají se zahradami.  
Nikdy se nevracej. 

http://noviny.litovel.eu/



