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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás co nejsrdečněji
pozdravit a krátce Vám přiblížit
aktuální dění ve městě.
Jistě vnímáte současnou dopravní situaci ve městě. Z důvodu oprav silnice II/449 zažíváme dopravně velmi složité
období. Pro zachování alespoň
nějaké průjezdnosti městem
jsme rozšířili část komunikace na Pavlínce tak, aby snesla
obousměrnou dopravu. Zaznívají hlasy, že jsme měli opravit
celou Pavlínku, ale na to nejsme
projekčně připraveni a byli jsme
rádi, že se nám v takto krátkém
čase podařilo operativně zajistit
alespoň tuto část.
Občany bydlící v ulicích Komárov, Javoříčská a návštěvníky
koupaliště a kempu čeká ještě
jedno velké omezení. Při finální pokládce asfaltového povrchu bude přejezd ul. Dukelské
uzavřen pro veškerou dopravu.
Pokládka potrvá asi dna dny.
O přesném termínu Vás budeme včas informovat. Všechny
aktuální informace můžete
sledovat na našem webu nebo
Facebooku. Rekonstrukce úseku od autobusového nádraží
po křižovatku ulice Dukelské
s Kysuckou by měla být dokončena do 1. srpna. Od tohoto
data by se doprava měla alespoň
v centru města vrátit do starých kolejí. Následovat by měla
oprava dalšího úseku od křižo-

vatky ulice Dukelské s Palackého po most u Billy. Objížďka
bude při této opravě vedena po
ul. Palackého a Příčné zpět na
ul. Dukelskou. Vše by mělo být
hotovo do 31. prosince letošního roku. V příštím roce se plánuje oprava úseku před firmou
HTM Sport s.r.o. (Head). Akci
realizuje Olomoucký kraj. Vyskytly se však technické problémy mezi Olomouckým krajem
a realizační firmou a je možné,
že avizovaná výstavba nového
mostu u Billy se bude řešit samostatně až příští rok.
Na objízdných trasách máme
velké obtíže s neukázněnými
řidiči. Naše městská policie řeší
denně množství přestupků, ať
již zákaz vjezdu nákladních
vozidel, tak i nedodržování
maximální povolené rychlosti.
Počáteční nápor se ale zvládl.
Nyní se vše uklidňuje a věřím,
že začátek prázdnin proběhne
v relativně poklidném duchu.
Z dalších významných akcí se
dokončuje cyklostezka na Tři
Dvory a v září se má předávat.
Jsme pyšní za nový „kabát“ Sokolovny v místní části Unčovice.
Probíhají další investiční akce
jako jsou revitalizace sídliště na
ul. Gemerské, oprava části ulice
Jungmannova-Čihadlo, chodník v parku Míru, rekonstrukce zázemí litovelské Sokolovny
a spousta jiných drobných akcí
v Litovli a místních částech.

Nová komunikace na Pavlínce

Oprava zázemí litovelské Sokolovny

Rekonstrukce silnice II/449, ulice Dukelská
Naše krásné koupaliště bylo dovybaveno přídavným filtračním
zařízením, které by mělo zvládat nápor návštěvníků v horkých letních dnech.
Pravdou je, že mnoho věcí
se sešlo dohromady, možná
v ne zcela vhodnou dobu. Ne
všechny akce zaštiťuje město Litovel, a ne vždy se podaří
s jinými investory zkoordinovat
termín realizace. Zásadní roli
zde hraje volná kapacita firem
a v některých případech i tlak
na dodržení dotačních podmínek. Výsledkem je, že město
nyní vypadá jako jedno velké staveniště. Může nás však
uklidnit, že jakmile budou

akce dokončeny, bude Litovel
krásnější, posuneme se opět
o krok dále a bude se nám všem
v našem městě lépe žít. Chtěl
bych Vám poděkovat za Vaši
trpělivost, toleranci a rozumný
pohled na věc.
Je skvělé, že izolace vyvolaná
covidem již polevuje a začínají
se nám opět vracet nejrůznější
kulturní, společenské a sportovní aktivity. Naše organizace
i jiní pořadatelé nám chystají celou škálu možností, jak si
zpříjemnit volné chvíle a tím
i návrat do „normálních“ kolejí.
Přeji Vám a Vašim rodinám
příjemně prožité slunečné dny
a odpočinek.
Viktor Kohout, starosta města
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WI-FI nově v centrech veřejného života
Od pondělí 14. června mohou
občané využívat signál WI-FI
v centrech veřejného života.
Čekáte např. až na Vás přijde
řada u doktora na poliklinice
a žádnou křížovku ani knížku
jste si nevzali? Teď už nezoufejte! Čekání si můžete zkrátit tzv.
brouzdáním po internetu! ☺
Novými
místy, kde
signál WI-FI
nyní chytnete, jsou:
▶ Infocentrum: část
náměstí
(venkovní),

infocentrum, muzeum harmonik, Malý sál Záložna
▶ Městský klub: Výstavní sál,
předsálí 1. patro, klubovna
DDM
▶ Koupaliště: vstup – občerstvení (venkovní)
▶ Workoutové hřiště (venkovní)
▶ Muzeum: půdní výstavní prostory, výstavní prostory v 1. patře
▶ Knihovna: 1. patro
▶ Poliklinika: přízemí, 1. patro,
2. patro
Na těchto místech tak nemusíte zbytečně čerpat svá mobilní
data, ale jednoduše a rychle se
připojit k WI-FI!
red.

Litovel získala 3. místo a titul Město pro byznys
Prostějov je nejlepším městem
z hlediska podnikatelského potenciálu v celém Olomouckém
kraji. Kvalitní podnikatelské
podmínky jsou také v Zábřehu
a Litovli. Ukázaly to výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2020. Analytici agentury Datank v něm hodnotí všech 205 obcí
s rozšířenou působností v České
republice a městské části Hlavního
města Prahy.
Prostějov dobře hospodaří
Prostějov podnikatelsky těží
z výborné dopravní dostupnosti,
v rámci Olomouckého kraje vykazuje také vysoce nadprůměrný podíl podnikatelů na celkový
počet obyvatel. V rámci regionu

výrazně mladá populace města
se rozšiřuje o další nově přistěhovalé, přičemž jejich přírůstek je
v kraji jeden z nejvyšších, což svědčí
o atraktivitě města. Radnice si
zakládá na dobrém hospodaření
s finančními prostředky, ze všech
měst na Olomoucku vynakládá
nejméně prostředků na dluhovou
službu. O to více peněz může věnovat na rozvoj bydlení, vzdělávání nebo třeba na sport. Podnikatele do města láká také nejnižší
daň z nemovitosti. V prováděném
mystery testování, které prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje včasnost
a kvalitu odpovědí, se Prostějov
nenechal předběhnout žádným
z dalších dvanácti měst s rozšířenou působností
v celém Olomouckém kraji.
„My se dlouhodobě
umísťujeme na předních příčkách, takže
to svědčí o tom, že
podnikatelské prostředí je zde na velice dobré úrovni a
ukazuje se, že vstřícnost úřadu je v kraji
nejlepší. Je to jedna
z našich priorit a na
to opravdu dbáme
a snažíme se občanům a podnikatelům
vycházet vstříc,“ říká
primátor Prostějova František Jura.
„Snažíme se rozšiřovat průmyslové zóny.
Bylo prozíravé, že
už v 90. letech se na
východě Prostějova
začaly vykupovat po-

zemky, tam máme největší průmyslovou zónu. Teď se snažíme rozvíjet
tzv. malou průmyslovou zónu na
Brněnské ulici, aktuálně máme na
jednání rady další pozemky, které
bychom chtěli vykoupit a do budoucna je nabídnout podnikatelům,“ dodává náměstek primátora
Jiří Pospíšil.
V Zábřehu se vyplatí stavět, Litovel
má kvalitní webové stránky
Zábřeh může zájemce o podnikání
přilákat na v rámci regionu nízké
ceny stavebních pozemků, které
si i při meziročním srovnání udržují příznivou hodnotu. Výhodou
jsou také nižší průměrné měsíční
mzdy. Radnice se snaží investovat,
podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích je dokonce v rámci kraje nejvyšší, velmi vysoká je
také míra likvidity. Bronzová Litovel si udržuje vysoký podíl malých
a středních firem v místním podnikatelském prostředí a vykazuje
rovněž jednu z nejvyšších hodnot
ve vývoji počtu ekonomických subjektů. Město má nejméně dlouhodobě nezaměstnaných v rámci celého Olomouckého kraje. V regionu
také dopadla nejlépe v hodnocení
webových stránek radnice z pohledu podnikatele. Ti na stránkách
dohledají v přehledné podobě vše
podstatné, co potřebují pro rozvoj
svého podnikání i pro komunikaci
s veřejnou správou.
Srovnávací výzkum Město pro
byznys již třináctým rokem
hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání
jsou podrobena všechna města
a obce s rozšířenou působnos-

Celkové pořadí:
1. Prostějov
2. Zábřeh
3. Litovel
4. Mohelnice
5. Přerov
6. Olomouc
7. Šumperk
8. Šternberk
9. Hranice
10. Lipník nad Bečvou
11. Jeseník
12. Uničov
13. Konice
tí. Analytici agentury Datank,
kteří za výzkumem stojí po
datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií: podnikatelské prostředí
a přístup veřejné správy. V rámci
výzkumu jsou shrnuty všechny
důležité informace a statistická
data, která dále rozvíjejí diskuzi
o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje
za jednotlivé kraje a také za celou
republiku. Celorepublikové výsledky budou v letošním ročníku
poprvé převáženy výsledky srovnávacího výzkumu zaměřeného
na kraje Místo pro život. Místo
dobré pro podnikání by totiž mělo
být i dobrým místem pro život!
Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební
skupina EUROVIA CS a Svaz
měst a obcí ČR.
Tisková zpráva z 1. června
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Cenu Olomouckého kraje v soutěži Stavba roku získal Pavlínský most
Olomoucký kraj udělil v červnu
čestné uznání našemu novému
Pavlínskému mostu v soutěži
Stavba roku 2020 Olomouckého
kraje.
Autorem této stavby je Ing. Petr
Musil, Link projekt s.r.o., doda-

vatelem stavby jsou IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., investorem akce bylo
město Litovel.
Jak šel čas s Pavlínským mostem
Pavlínský most byl více jak rok
uzavřen pro pěší, cyklisty i automobily.
Stavba mostu na Pavlínce byla
zahájena v úterý 10. dubna
2018, a to vynucenou přeložkou
plynovodu. Samotná demolice
starého mostu byla zahájena
v pondělí 25. června 2018. Poté
se začalo se stavbou mostu
nového (vrtání pilot, betonáž
opěr, betonáž mostovky atd.).
Při pracích na nové komunikaci byl statikem zjištěn nevyhovující stav původní opěrné
zdi, a proto bylo rozhodnuto
o její demolici a nutnosti postavit novou železobetonovou
opěrnou zeď. Tato skutečnost
vyvolala časový posun dokončení díla, protože zimní období neumožnilo provádět práce
na nové opěrné zdi a další na

to navazující stavební činnosti.
V pracích na stavbě se proto pokračovalo až od začátku března
2019. Ve dnech 6. a 7. května
byly dokončeny asfaltové povrchy na komunikacích a mostu,
následně se pokračovalo v dokončovacích pracích (chodníky, kamenný zához břehů atd.).
V úterý 14. května proběhla
předepsaná zatěžovací zkouška
mostovky na zátěž 80 t – s vy-

hovujícím výsledkem.
Ve čtvrtek 30. května došlo
k předání stavby. Do 17. června
měla firma v podmínce dokončit doplňující terénní úpravy
a odstranit skládky, které vznikly během stavby.
Stavbu prováděla firma IDS –
Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s. a vyžádala si celkové náklady 26,7 mil. Kč.
red.

McDonald´s se staví v Unčovicích

Můžeme Vám pomoci!

V polovině června byla zahájena
v místní části Unčovice stavba
nové restaurace McDonald´s.
Předběžný termín otevření je naplánován na říjen letošního roku.
Nová restaurace nabídne moderní interiér včetně digitálního
objednávkového systému, zdvojený systém obslužných stanic
pro auta na McDrive nebo velkokapacitní parkoviště včetně
stání pro autobusy.
Počet míst k sezení je plánován
na: unitř 87 míst, venkovní zahrádka 72 míst včetně Playlandu pro děti.
Restaurace nabídne nová pracovní místa pro cca 100 zaměstnanců. Pevně věříme, že
restaurace si najde své příznivce

V rámci služeb Charity Šternberk poskytujeme pomoc rodinám a lidem s finančními
problémy. Provoz těchto služeb
je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
výzvy MAS Moravská cesta projektem „Podpora rodiny a snižování dluhové pasti na Litovelsku
– druhá etapa CZ.03.2.65/0.0/0.0
/16_47/0014300“.
nejenom z okolí Litovle, ale také
z přilehlé dálniční sítě ve směru
na Hradec Králové.
Jestli hledáte nové pracovní místo, tak se neváhejte obrátit na
tel. číslo: +420 722 964 479 nebo
na e-mail: lucie.urbanova@
cz.mcd.com.
red.

Sociálně aktivizační služba pro
rodiny s dětmi zajišťuje podporu rodinám s jedním nebo
více dětmi do 18 let, u kterých
je jejich vývoj ohrožen kvůli
dlouhodobě nepříznivé sociální
situaci. Sociální pracovnice pomáhá rodinám prohlubovat rodičovské schopnosti, dovednosti
a kompetence. Řeší s rodinami
jejich aktuální situaci a společně se snaží najít správnou cestu.
Existuje nespočet témat, na která se společně můžete zaměřit.
Ať už jde o ztrátu zaměstnání,
komunikaci s úřady, pomoc se
stanovením výživného a péčí
o dítě, pomoc se sepsáním různých úředních záležitostí atd.
Můžete nás kontaktovat na čísle
731 643 780, služba může být
anonymní, o Vašich potížích se
tak nikdo nedozví.
Poradna Nedlužím poskytuje od-

bornou pomoc především lidem,
kteří se dostali do problémů
s dluhy a svoji situaci neumí
nebo nemohou řešit sami. Sociální pracovnice poskytuje podporu těm, kteří jsou ohroženi
finančními problémy a zároveň
hledá řešení pro ty, kteří se v krizové situaci ocitli. Dluhová poradna pomáhá:
• kontaktovat věřitele – domluvit
splátkové kalendáře, či nacházet
jiná řešení
• bránit se neférovému jednání
některých firem, které poskytují
finanční služby
• vyřešit problémy s exekucí
• zajistit oddlužení
• řešení nebankovních půjček.
Sociální pracovnici můžete kontaktovat na čísle 730 585 753.
Obě služby jsou poskytovány
bezplatně.
Snažíme se pomáhat lidem řešit
i věci nad rámec našich služeb,
být jim nápomocni a zprostředkovat pomoc dle aktuálního
zdravotního stavu či situace.
Jsme tu od toho, abychom Vám
s Vaší situací pomohli a porozuměli Vám. Nechceme, abyste na
své problémy byli sami.
Pomáháme tam, kde nás lidé potřebují.
Charita Šternberk,
středisko Litovel
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Středověké tvrze na Litovelsku
Kvůli všem uzávěrám a problémům s šířením koronaviru mohl
být dokončen úspěšný projekt
Archeologický podzim 2019 až
teď. Předloni byla v muzeu k vidění výstava Výpravy za litovelskou
archeologií a náš spolek vydal
stejnojmennou publikaci, která je
v muzeu pořád k mání.
První pololetí roku 2021 bylo, co
se týče spolkové činnosti a kulturně-společenských akcí, obdobné
jako v loňském roce. V obou případech v červnu začala Muzejní
společnost Litovelska organizovat
venkovní poznávací akce. Loni
pro připomenutí to byla vycházka
po obci Červenka s kronikářkou
obce Mgr. Janou Motlovou.
Letos jsme první oficiální pozvánku připravili na sobotu 12. června
2021. V 10 hodin jsme začali poznávat vybrané středověké tvrze
na Litovelsku. Dozvěděli jsme
se rozdíl mezi tvrzí a hrádkem
a také něco o době, ve které tyto
stavby vznikaly, tedy od 13. století až do třicetileté války. Později
od barokní doby už bylo slovo
tvrz používáno jako menší samostatný vojenský opevněný bod,
v moderní době např. ve spojení

dělostřelecká tvrz. Na prezentovaných archeologických rekonstrukcích, dokumentacích a nálezech
jsme mohli na různých místech
srovnávat míru zachovalosti prvků, které k tvrzím neodmyslitelně patřily. Výklad v Bílé Lhotě,
Červené Lhotě a Řimicích měla
Mgr. Pavlína Kalábková Ph.D.,
archeoložka katedry historie Univerzity Palackého v Olomouci
a zároveň místopředsedkyně
Vlastivědné společnosti muzejní
v Olomouci. Prošli jsme prostorem Arboreta v Bílé Lhotě, kde
jsme vzpomněli starší historii
zámku a prošli si prostor dnešní
Jízdárny. Do výkladu se zde zapojil
i bývalý dlouholetý správce parku
Bc. Stanislav Hekele.
V Červené Lhotě je na vyvýšeném
místě nad návsí budova s mohutnými opěrnými pilíři, která slouží obytným účelům a jedna část
bývalé tvrze je dnes na prodej.
V Řimicích bývalá tvrz rovněž
slouží k obytným účelům, měli
jsme možnost pohovořit se současným majitelem, který v minulosti působil jako ředitel jedné
litovelské základní školy.
Na pozvánkách jsme uváděli bo-

Nový kronikář města Litovel
Novým kronikářem města Litovel
byl jmenován Ing. Radovan Urválek.
Od 20. května tak přebírá z rozhodnutí rady města pomyslnou
štafetu od svého předchůdce PhDr. Josefa
Hubáčka, který zemřel
v letošním roce.
Pan Urválek pracuje jako soudní znalec
a interiérový designér
a dlouhodobě se zajímá
o historii města a našeho regionu.
Je členem výboru Muzejní společnosti Litovelska, z.s. a dlouhodobým členem Letopisecké komise
Rady města Litovel, která se podílí na vzniku městské kroniky.

V roce 2006 vydal knihu „Litovel
a okolí. Kraj, který máme rádi“,
která představuje zajímavá známá
i méně známá místa v Litovli
a okolních obcích.
Přejeme novému kronikáři hodně úspěchů
při jeho práci, spoustu
energie a stálé zdraví.
Na rozhovor s ním se
můžete těšit v zářijovém
vydání novin.
Kroniku města si můžete vypůjčit např. v městské
knihovně nebo si ji stáhnout
v elektronické podobě na našem
webu v sekci Turistika – Kronika
města (pouze kroniky od roku
2006).
red.

nus. Tím byla zastávka v Chudobíně, kde se slova ujal nový kronikář města Litovle a zároveň člen
Výboru MSL Ing. Radovan Urválek. Svůj výklad v blízkosti zámku
obohatil o zajímavé doplnění obrazovými dokumenty a fotografiemi, z nichž některé dosud nebyly
nikde publikovány.
Posledním zastavením byla nejlépe zachovaná tvrz na Litovelsku v místní části Unčovice. Tu
v současnosti využívá Zemědělské
družstvo Unčovice. Zde jsme se
zastavili před nově vytvořeným
cyklistickým odpočívadlem s lavičkami a naučnou tabulí, kde je
v kostce nastíněna historie místní
turistické zajímavosti (tvrze). Výklad zde měl člen MSL a unčovický patriot MVDr. František Melichar Špruček, PhD., MBA.
Závěrečné slovo s pozvánkami na další akce zaznělo z úst
dr. Kalábkové a předsedy MSL. Ten
představil 25 účastníkům akce,

z toho 10 členům spolku, publikaci Jána Kadlece Moravskou cestou
po technických památkách – Od
Bouzova přes Litovel k Olomouci, která vyšla v nákladu 2 000 ks
v roce 2011. Z nedalekých obcí
a dnes místních částí, které skupina v rámci výletu po středověkých tvrzích nenavštívila a kde se
nacházely tvrze (dnes zmizelé či
přestavěné), autor zmiňuje také
Dubčany, Haňovice, Pňovice,
Rozvadovice a Žerotín. Ze zachovaných tvrzí pak jde o Podolí a Skrbeň. Až na krátký deštík
v zámeckém parku v Chudobíně
se nám počasí vydařilo.
Celé akce se účastnil i redaktor
olomouckého rozhlasu, který vše
zaznamenával na mikrofon a zachytil i pozvánky do litovelského
muzea a na další akce Muzejní
společnosti Litovelska ať už pravidelně se konající nebo ty jedinečné, jako byla tato.
Za MSL Robert Najman

inzerce
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Soutěž „Vytvoř svoje nej hodiny...“ má své výherce!
Soutěž „Vytvoř svoje nej hodiny...“ trvala přes
tři měsíce a zapojilo se do ní více než 120 dětí.
Velký podíl na hojné účasti mají pedagogové ze základních škol v Litovli a v Července,
z Domova dětí a mládeže v Litovli a z Mateřské
školy Gemerská. Do muzea doputovaly práce
dokonce z Prahy a z MŠ v Mikulově.
V sobotu 5. června byl připraven pro všechny
účastníky výtvarné soutěže program ve formě
tematických her. Po celém vnitřním i venkovním prostoru muzea byla rozmístěna stanoviště, kde děti plnily úkoly různé obtížnosti
s ohledem na svůj věk.
U vstupu do muzea obdrželi soutěžící kartičku
s ciferníkem, do kterého postupným plněním
úkolů na stanovištích sesbírali chybějící hodiny
(2 až 11). Formou hry děti rozvíjely vnímání
času nejen jako měřitelné veličiny. Zapojily také
logické uvažování při řazení dějové posloupnosti příběhu či etap lidského stáří. Další hry je
seznámily s různými druhy časových měřidel
i jejich součástmi. Jedna z her byla zaměřena
na poznávání tematických pohádek a jiná na
spojení času s říší zvířat. Větší děti se také zamyslely nad tím, jak se čas mění při cestování
po světě. Odpočinkový byl úkol číslo 6, kde děti
hlasovaly pro ty hodiny z výtvarné soutěže, které se nejvíce zalíbily. U pohybové hry „Honzo,
vstávej!“ se soutěžící na závěr pobavili a odre-

agovali. Po splnění
všech úkolů si děti
vyzvedly malou odměnu k doplnění
energie a zároveň
malí výtvarníci dostali odměnou za
své hodiny diplom
a omalovánky. Tato
odměna stále na
některé účastníky
soutěže čeká v muzeu. Vyzvednout si
ji mohou v otevírací době (od středy do neděle mezi
9. a 17. hodinou).
Na stanovištích
se dětem po celou
dobu pilně věnovali členové a členky Muzejní společnosti Litovelska, pracovnice a praktikantky z Domu dětí a mládeže v Litovli
a další jednotlivci. Jejich pomoci si v muzeu
velmi vážíme a všem děkujeme.
Dopolední hravý program byl zakončen vyhlášením. Pro začátek jsme nesměli opomenout
poděkovat paní Vlaďce Blažkové, která do muzea věnovala hodinářskou dílničku po rodičích
Navarových. V tom spočívá původ celé soutě-

že, do které se paní Blažková také zapojila finančním příspěvkem na jednu z hlavních cen.
Chytré hodinky získali dva chlapci. V kategorii
do 9 let vyhrál Kryštof K. (8 let) a v kategorii
od 10 let Martin P. (11 let). Jejich hodiny byly
viditelně dětskou prací a zároveň měly vlastní myšlenku s dětskou a hravou duší. Jako
nejmladší účastnice byla odměněna Jana C.
(4 roky) didaktickými hodinami. Oceněn byl
také litovelský orloj – skupinová práce dětí
z Mateřské školy Gemerská, kam muzeum věnovalo didaktický kalendář s hodinami. V neděli 6. června mezi vyhlášenými vítězi přibyla
ještě tři jména dětí z hlasování. Nejvíce hlasů
získaly perníkové hodiny Jany V. (11 let). Druhý nejvyšší počet hlasů získal Denis P. (10 let)
s keramickými, a dokonce funkčními, hodinami. Třetím šikulou, který si vysloužil vstup na
radniční věž byl Michal K. (10 let).
Do konce června byly všechny vytvořené hodiny vystavené v muzeu. Nyní prosíme malé
výtvarníky, aby si svá dílka v muzeu vyzvedli.
Iveta Vaňáková, Muzeum Litovel

Na podzim muzeum připravuje
V sobotu 4. září v rámci programu Litovelských slavností a Dnů evropského dědictví
se můžete těšit na zpestření před budovou
i uvnitř muzea. Připravujeme doplnění
k výstavě „Přírodní vlákna: konopí, kopřiva
a len“. Konopí není jen drogou, kopřiva není
jen plevel a lněný textil nemá využití jen
v domácnosti! Pozváni jsou odborníci i nadšenci těchto rostlin, od kterých se
dozvíte spoustu
zajímavých informací. Celý proces
textilního zpracování od stébla až
ke košili předvede
i k tomu zahraje
a zazpívá folklórní soubor Kořeňák z Kořence
u Boskovic. Jak
splést
provaz,

ukáže a také něco poví o historii
provazu a provaznickém řemesle Michal Mereďa z Historického spolku
Kirri. Kromě zážitků si třeba odnesete
i některý z konopných produktů nebo
spláchnete žízeň konopným pivem.
Před muzeem najdete i jiné stánky
s řemeslnými produkty a občerstvením. Vstup do muzea bude ten den
zdarma.
Výstava Přírodní vlákna bude v muzeu k vidění do konce září. V posledním
čtvrtletí roku 2021 bude věnován výstavní
prostor v muzeu historii cukrovarnictví v Litovli a okolí v různých souvislostech. Spolu
s Litovelskou cukrovarnou, a. s. si připomeneme 150 let tradice hanáckého bílého zlata.
Na tvorbě výstavy se můžete podílet i vy!
Pracovali jste, vypomáhali, vy nebo někdo
z rodiny či známých v litovelském cukrovaru? Žili jste v jeho blízkosti? Podíleli jste se
na činnostech předcházejících zpracování,

jako je výsev nebo sklizeň řepy? Máte schované předměty, dokumenty nebo fotografie,
které na to upomínají? Jste sběratelé baleného
cukru nebo jakýchkoliv předmětů a výtisků
vztahujících se k cukrovaru? Budeme velmi
rádi, když nám je zapůjčíte k vystavení.
Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím tel.: 585 341 465 nebo 725 074 918 či
e-mailu: muzeum@muzeumlitovel.cz nebo
navštívit v otevírací době muzea.
Těšíme se na Vás!
Muzeum Litovel
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Zastav nečas! Nová prázdninová hra s Déčkem
Ajajajaj! Na Déčku se zbláznilo počasí! Princezna Prga brzy přišla na kloub tomu, co se
stalo: Stromděd Počas, který od nepaměti
košatěl hustým listovím, je najednou dočista
holý. Přírodní moudrost vepsaná do jeho listů
se rozletěla do všech stran.
Část listí to zaneslo až k nám na Zemi, a tak
budou na Déčku potřebovat pomoc – tvoji
pomoc. Pomůžeš listí posbírat a vrátit zpět na
Déčko, aby příroda přestala bláznit a počasí se
vrátilo do starých dobrých kolejí?
Od začátku prázdnin se více dozvíš i v našem
Turistickém informačním centru Litovel. Více
informací na www.zastavnecas.cz
Jak jim mohou děti pomoci?
Jako každý rok děti mohou vyjet na výlety po
České republice a získávat hesla (zelená ve
schránkách v přírodě, červená v infocentrech
a institucích). Za každé heslo vrátí olysalému
Stromdědu Počasovi jeden ztracený lístek.
Co tedy musím udělat?
Na stránce www.zastavnecas.cz se registrujte nebo přihlaste k Déčko účtu a podle
mapy si naplánujte tři výlety tak, aby aspoň
jeden byl v mapě značen červenou značkou
a aspoň jeden zelenou značkou. Můžete
tedy absolvovat dva výlety na červené stanoviště a jeden výlet na zelené stanoviště,
nebo naopak dva výlety na zelené stanoviště
a jeden výlet na červené stanoviště. Na
každém stanovišti získejte heslo, které poté
zadejte na webu www.zastavnecas.cz nebo
v mobilní aplikaci Léto s Déčkem.
Kolik výletů musím absolvovat?
Pro účast v soutěži minimálně tři – potřebujete získat hesla ze dvou stanovišť červených
a jednoho zeleného, nebo naopak ze dvou
stanovišť zelených a jednoho červeného.
Nemůžu najít hrad/informační centrum nebo
potřebuji k místu další informace.
Na www.zastavnecas.cz/mapa jsou po rozkliku u každého stanoviště uvedeny kontaktní
údaje. Kontaktujte prosím přímo organizaci,
ke které máte dotaz.

Nemůžu najít schránku v přírodě.
Pokud se vám ani po pečlivé kontrole popisu
cesty/uložení schránky nedaří schránku najít, je možné, že ji někdo odnesl. Prosím zavolejte na naši Diváckou linku ČT na tel. číslo
261 136 113 (každý den 7.30–20.00 hodin).
Co mám dělat se schránkou poté, co jsem ji
našel?
Zapamatujte si nebo si opište heslo a poté
schránku opět ukryjte a zamaskujte tak, jak
jste ji našli. Důležité je dát ji nazpět přesně
tak, jak jste ji našli, aby ji mohli najít i další
soutěžící. Cestou domů můžete splnit výzvu,
kterou jste si ve schránce přečetli.
Co bych měl vědět předem?
Pokud se chystáte na červené stanoviště, pak
si na www.zastavnecas.cz/mapa kliknutím na
značku na mapě ověřte otevírací dobu instituce (hradu, muzea či informačního centra).
Heslo, které potřebujete na červeném stanovišti získat, obdržíte vytištěné na letáku
na pokladně instituce. Pokud se chystáte na
zelené stanoviště, kterým je místo v přírodě,
stáhněte si do navigace GPS souřadnice nebo
si opište slovní popis, jak schránku najít.
Je-li místo na mapě značeno průhlednou ikonou, znamená to, že je dočasně nedostupné
a na odstranění problému pracujeme.
Existuje ke hře také mobilní aplikace?
Ano. Díky aplikaci Léto s Déčkem si můžete
ukládat získaná hesla rovnou během výletu.
Za odeslaná hesla získáte s aplikací i virtuální samolepky k vyzdobení svých fotek. Nové
samolepky získáte za první tři zadaná hesla,
z nichž aspoň jedno musí být ze zeleného
a aspoň jedno z červeného stanoviště.
Aplikace není pro hru nutná, vše lze zadávat
na webové stránce soutěže.
Je potřeba nějaké speciální vybavení?
Není.
Co musím splnit, abych mohl soutěžit
o ceny?
Registrujte se na www.zastavnecas.cz (pokud

už nemáte na Déčku účet z minulosti) a zadejte
tři získaná hesla.
Co můžu vyhrát?
Soutěžíme o 10 školních setů Baagl a knížek
Planeta je prga, 100 stahovacích batůžků a nákrčníků a 1 000 antistresových hraček POP IT.
Co je to soutěž pro rodiče?
Rodiče mají svou soutěž na sociálních sítích.
Stačí, aby umístili na Facebook nebo Instagram fotografii z putování s hashtagem #zastavnecas. Vyhrát můžou balíček od České
spořitelny, který obsahuje cestovní lékárničku
a hru Abeceda peněz. Pamatujte na to, že váš
profil na Instagramu musí být veřejný. Tím,
že fotku označíte hashtagem a máte veřejně
dostupný profil, jste automaticky zařazeni do
soutěže a souhlasíte se zveřejněním a dalším
užitím fotky v této kampani.
Chci vám poslat fotku z výletu.
To budeme moc rádi, použijte prosím
formulář na webové stránce soutěže. Pokud nám posíláte fotku e-mailem, připište prosím výslovný souhlas se zveřejněním
a případným dalším použitím obrázku či fotky
ve vysílání či na webových stránkách. Bez souhlasu fotku bohužel zveřejnit nemůžeme.
Tisková zpráva

Ze společnosti
Byli oddáni
14. 5.
Kateřina Hojgrová z Lukavice
		
a Jakub Řehák z Lukavice
4. 6.
Jiřina Zatloukalová z Ješova
		
a Pavel Rozman z Ješova
5. 6.
Andrea Odložilíková z Ústína
		
a Jindřich Vrba z Loučan

Odešli
23. 5.
26. 5.
3. 6.
3. 6.
5. 6.
11. 6.
15. 6.
17. 6.

Libor Halenka z Litovle (48 let)
Milan Kroutil z Choliny (56 let)
Ladislav Němeček z Unčovic (84 let)
Mgr. Jaromír Tichý z Litovle (71 let)
Jiří Hlavinka z Litovle (80 let)
František Coufal z Chořelic (46 let)
Jaroslava Erlecová z Chořelic (93 let)
Karel Bláha z Litovle (64 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřební službou Hrandop.
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Stalo se v Litovli

Zprávy ze Seniorklubu Litovel

• 280 let
Po třicetileté válce a plenění Švédů byl kostel
sv. Marka teprve 22. 7. 1741 znovu vysvěcen olomouckým biskupem, Jakubem Arnoštem z Lichtenštejna. Vysvětil hlavní a čtyři boční oltáře a uložil do
nich ostatky sv. mučedníků Vitalise, Viktora, Bonifáce
a sv. Reparty. Medailon těchto mučedníků jsme nalezli také v makovici kostela po tornádu.

Covidová situace se pomalu uklidnila a můžeme
přemýšlet o další činnosti
našeho Seniorklubu.
Krajská rada seniorů Olomouckého kraje (KRS)
uspořádala týdenní pobyt
od 28. května do 2. června
v Sezimově Ústí pro 41
osob. Pobyt zajistila naše
místopředsedkyně
paní
Jarka Köhlerová. Program
byl jako vždy velice pestrý.
Zájezdy se konaly podle výběru na tato místa: Jemniště,
Konopiště, Červená Lhota,
Český Krumlov, Čapí hnízdo. Na večery byly připraveny zajímavé programy. Nejvíc se líbila soutěžní hra Bingo.
Na 3. června připravila paní Věra Spurná výšlap Litovelským Pomoravím s délkou trasy 15 km, zúčastnilo se 14 seniorů.
Další výšlap se uskutečnil v úterý 15. června.
Celkem 18 zdatných seniorů ušlo asi 15km
trasu na rozhlednu Bukovka, která se nachází
nedaleko Velkých Losin. Počasí oběma výšlapům přálo.
Dále nabízíme účast na sportovních hrách se-

• 100 let
Dne 24. 8. 1921 vyhořel na Staroměstském náměstí
hostinec U labutě, dříve dům lovčího Petra. Kamenná deska s jeho erbem je dnes umístěna v muzeu. Na místě spáleniště vznikly dva nové domy.
• 70 let
Roku 1951 zasáhla komunistická proměna státu
do zdravotnictví. Litovelský okres byl rozdělen
na obvody, v nichž nemocenská pojišťovna zavedla ordinace obvodních lékařů. Také porodní
asistentky se staly zaměstnankyněmi státu a nesměly přijímat odměny od maminek. Lidé však
nepřijímali obvodní systém s porozuměním, byli
zvyklí na volnou volbu lékařů. Prvním ředitelem
OÚNZ v Litovli byl MUDr. František Šamšula, po
něm MUDr. Stavěl.
• 60 let
Litovelští házenkáři dosud hráli tzv. českou házenou. V srpnu 1961 byl v Tatranu zásluhou hráčů
Mílka a Gottfrieda založen oddíl mezinárodní házené. První sestava byla: Hutař, Nič, Anton, Pichler,
Gottfried, Kejval, Letocha, Mílek a Látal. Oddíl se
hned v krajské soutěži umístil na 1. místě a pak už
se věnoval pouze mezinárodní házené.

Medailonek k narozeninám pana Lindušky

• 50 let
Richard Wirzinger, hostinský
U modré hvězdy na Starém městě, je v Litovli známý především
jako zakladatel kuželkářského
oddílu. Měl hlavní zásluhu na
vybudování kuželny při své hospodě. Kuželkářský oddíl pořádá
až do současnosti memoriál nazvaný jeho jménem.
Richard Wirzinger zemřel 3. 7. 1971 ve věku 57 let.
Lubomír Šik
Koupím staré pohlednice do r. 1945 i jiné
sběratelské věci.
Tel.: 608 420 808

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

inzerce

KAMENICTVÍ

niorů 18. srpna v Olomouci, 30. srpna v Litovli
a 10. září v Zábřehu. O podrobnostech budete
zase včas informováni.
Městský klub v Litovli pořádá během prázdnin
kulturní i sportovní akce, kterých se můžete
zúčastnit podle vlastního výběru.
V září se snad již budou konat různé akce,
o kterých budeme informovat.
Všem seniorům a jejich rodinám přejeme pohodové a zdravé prázdniny. Těšíme se na setkávání během podzimu.
mf

Petr Linduška se narodil 21. 7. 1961 ve Šternberku a rané dětství prožil v Kovářově. Do školy začal chodit v Litovli v Jungmannově ulici,
pak vystudoval Střední knihovnickou školu
v Brně a po vojně do roku 1986 pracoval jako
knihovník v Okresní knihovně Olomouc.
Potom vystřídal několik zaměstnání (provozní náměstek ředitele drogerie, skladník
Oděvní tvorby, aranžér a pomocník grafika
na propagaci Jednoty Olomouc, až se nakonec vrátil opět ke knihám, a to jako revizor ve státním podniku Kniha Olomouc.
Poté pracoval jako skladník v knihkupectví
u Edelmanna, pak jako OSVČ v knihkupectví Gong v Olomouci, poté jako vedoucí prodejen Tycha v Uničově, pak v Olomouci).
V červnu 1996 po výběrovém řízení otevřel
v Litovli knihkupectví Atlas. Mezi jeho záliby
patřilo vždycky sběratelství, má mj. rozsáhlou sbírku kulatých a atypických pohlednic.
Je autorem řady
ilustrací, hanáckých fejetonů,
povídek, pověstí
a jiných krátkých příspěvků
v periodickém
tisku (Litovelské
noviny, Hanácké
noviny apod.)
i vlastních publikací v hanáčtině.

Připomeňme
si
je aspoň výčtem:
„Tož tak“, „Tož bať“,
„No deť“, „Dež
sem se narodil
a co belo potom“,
„Hanácká konverzace pro Pražáke,
okolični a iny cezence anebo Vitéte na Hané“, „Co včel? Linďákuv malé hanácké slovniček poočné“ a „Hanácke těžko
a pomalo – Praktická učebnice Hanáčtěne“.
A další publikace už připravuje.
Po příchodu do Litovle se uplatnil i v ochotnickém divadle ať už jako scénárista, herec
nebo režisér představení. Dvě desetiletí je
členem Hanácké ambasády, která připravuje večerní pořady Přendite si splknót v sále
Městského klubu Litovel. Dlouhodobě spolupracuje s litovelskou městskou knihovnou,
pasuje zde nové mladé čtenáře. Uskutečňují
se zde křty jeho publikací, besedy pro školy
a další zajímavá setkání.
Někteří jej znají také jako propagátora nového sportu petanque. Bydlí v Litovli. V období 2010–2014 byl zastupitelem města Litovle
a také členem Letopisecké komise.
V Litovli už několikrát na více místech vystavoval nejrůznější části svých různorodých sbírek, průřezovou výstavu měl na
podzim roku 2009 v Muzeu Litovel.
Přejeme Petrovi hlavně zdraví a elán do dalších let.
Kulturní obec litovelská
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Knihy na tento měsíc		
James Swallow: Stín

novinky v litovelské knihovně
Valerie Perrin: Vyměnit vodu květinám

Robert Šlachta: Čas na odvahu

Dagmar Medzvecová: Dva netopýři na talíři

Peter Wohlleben: Půjdeš s námi ven?
James Swallow: Stín
Marc Dane, protagonista mezinárodních
špionážních bestsellerů
Nomád, Exil a Hacker,
musí tentokrát čelit
nejšílenějšímu nebezpečí – smrtícímu viru!
Marc a jeho partnerka
Lucy Keyesová – bývalá
příslušnice amerických
Delta Force – se pustí
do pátrání po geniální vědkyni, kterou unesli bezohlední teroristé, protože je schopná
vytvořit nebezpečnou biologickou zbraň.
Horečné hledání nezvěstné ženy dvojici
zavede postupně do Singapuru, do mrazivé
pustiny Islandu a nakonec až do srdce Evropy, kde musí překazit brutální plán, když
skupina pravicových extremistů hodlá použít virus ke svým děsivým záměrům
Valerie Perrin: Vyměnit vodu květinám
Podmanivý příběh silné ženy, která přes
všechny rány osudu tvrdošíjně věří ve štěstí.
Violette Dušičková je správkyní hřbitova
v malém burgundském městečku. Nezvyklé povolání pro ženu. Návštěvníci hřbitova i
místní obyvatelé se přicházejí ohřát do jejího
služebního domku, kde se smích a slzy mísí
s kávou i kapkou něčeho ostřejšího. Její život
plyne v pravidelném rytmu každodenních
důvěrných zpovědí a smutných i úsměvných

vzpomínek, s nimiž se
jí návštěvníci svěřují.
Každý z nich vypráví
jiný příběh, všichni
někoho ztratili a doufají, že třeba ještě není
všem dnům konec, že
někoho potkají nebo
najdou něco, co jim
vrátí na tvář úsměv.
Robert Šlachta: Čas na odvahu
Kniha formou reportáže představuje Roberta Šlachtu
v jeho nové roli lídra
politického
hnutí Přísaha. Vstupu
Roberta Šlachty do
politiky předcházela série debat se
čtenáři nad jeho
první knihou Třicet
let pod přísahou, kterou napsal společně
s Josefem Klímou a ze které se stal bestseller.
Právě na těchto debatách zaznamenal Robert Šlachta se svými nejbližšími spolupracovníky nálady obyvatel a hlad po politické
síle, která by udělala v zemi pořádek.
Pro děti
Dagmar Medzvecová: Dva netopýři na talíři
Nerozlučné kamarády Páťu s Gábou če-

Prázdninová půjčovní doba
Půjčovní doba litovelské knihovny bude
o prázdninách upravena.
Půjčovní dny: každé pondělí a čtvrtek,
vždy od 9 do 12 hodin a odpoledne od
13 do 18 hodin. Tato upravená půjčovní
doba bude platit pro obě oddělení.
kají letní prázdniny
a spolu s nimi jedno
velké detektivní dobrodružství. Společně
pátrají po ukradených
věcech a vydávají se
po stopě tajemného
obrázku dvou netopýrů, který jim nedá
spát. Netopýři se totiž
objevují všude, kde
se něco ztratí. Jako rození detektivové děti
pomalu rozplétají podivný případ a jsou čím
dál blíž k dopadení pachatele krádeží. Zažijí
nebezpečí i legraci a poznají, že nikdo není
na první dojem takový, jaký se zdá být.
Peter Wohlleben: Půjdeš s námi ven?
Objevujte zázraky přírody ve městě s knihou Půjdeš s námi ven? Hned
za dveřmi domu na vás
čekají nezapomenutelné
zážitky a spousta dobrodružství. Máte chuť vydat se na dobrodružnou
výpravu na balkon, do
zahrady a do městských
ulic? Můžete vyrazit – stačí otevřít knihu Petera Wohllebena Půjdeš s námi ven? – najdete
v ní spoustu tipů na nezapomenutelné zážitky
a dobrodružství v přírodě, které na vás čekají
hned za dveřmi domu.
os

V knihovně proběhlo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování, které se letos konalo již po jedenácté, se zúčastnilo 52 dětí ze ZŠ Jungmannova
a 40 dětí ze ZŠ Vítězná.
Ve čtvrtek byly pasovány děti ze ZŠ Jungmannova a pasovat je přijela osobně princezna Sněhurka z daleké pohádkové říše. Přijela velmi
ráda, protože trpaslíci prý momentálně hrozně
zlobí. Nejvíce samozřejmě Šmudla, který se nechce učit číst, na rozdíl od šikovných prvňáčků,

kteří nám své čtenářské dovednosti
rádi předvedli. Sněhurka děti pochválila a popřála jim mnoho štěstí, šťastnou
ruku při výběru knížek a také krásné
prázdniny, které mají před sebou.
V pátek připlul na pirátské lodi strašlivý pirát moravských řek Lindovous
a pečlivě prozkoumal, zda děti ze ZŠ
Vítězná už zvládají dobře číst. Jelikož
už není nejmladší, tak zároveň
děti angažoval jako plavčíky,
uklízeče, zpěváky, tanečnice,
natěrače, kormidelníky a důstojníky na svou pirátskou plachetnici s tím, že mu každý večer před
spaním budou číst pohádky. Děti pasoval za bujného veselí svou pověstnou
ostrou (čti tupou), zahnutou šavlí.
Pasování proběhlo ve veselé náladě
a naši noví mladí čtenáři dostali placku
s názvem Už jsem čtenář, drobné dárky,
které věnovalo město Litovel, knížku
s názvem První školní výlet od Mi-

chaely Fišarové, která byla připravena pro
projekt Svazu knihovníků a informačních
pracovníků „Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka“ (v knihkupectvích ji tak nenajdete). Největší odměnou ale byla první průkazka do knihovny.
Na všechny nové čtenáře se moc těšíme v našem dětském oddělení a zároveň jim přejeme
hezké prázdniny.
os
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„Na možnosti, které přináší digitalizace a automatizace, se díváme
optimisticky,“ říká jednatel společnosti Technotrade Jakub Kejduš.
1. Když se minulý rok začalo kopat na pozemku v průmyslové
zóně Nasobůrky, tak se všichni
ptali, co tam asi vznikne. Jednou z teorií, zejména dětí, bylo,
že to bude Mc´Donalds. Ten tam
tedy nakonec nevznikl – vznikla
tam firma Technotrade. Můžete
našim čtenářům přiblížit, čím
se firma zabývá?
JK: Jednoduše řečeno – dáváme
do pohybu stroje z nejrůznějších odvětví. Našimi zákazníky jsou nejčastěji výrobci zemědělské, lesní, stavební nebo
komunální techniky, pro které
navrhujeme systémová řešení
strojů. V podstatě se zabýváme třemi hlavními oblastmi:
mobilní hydraulikou, řídicími
systémy a elektrifikací strojů.
Umíme tedy pro daného výrobce vymyslet, jak se budou
jednotlivé části stroje pohybovat tak, aby plnily požadované
funkce. Zároveň jsme schopní
naprogramovat elektronický
software pro řízení celého stroje a dodat ho zákazníkovi včetně ovládacích prvků, jako jsou
displeje, joysticky nebo dálková ovládání. A naší třetí specializací jsou elektrické pohony,
které, podobně jako v automobilovém průmyslu, zažívají ve
světě strojního inženýrství velký rozmach. Děti z Litovelska
tedy bohužel musíme zklamat
– hamburgery ani hranolky
u nás nekoupí.

JK: Jak už jsem naznačil, vývoj
technologie se u strojů a průmyslové techniky v mnohém
podobá automobilovému průmyslu. Ať už jde o využívání
elektroniky a inteligentního
počítačového řízení, nebo právě výměnu tradičních spalovacích motorů za elektrický pohon. Obecně jsme přesvědčení,
že v porovnání s motory využívajícími fosilní paliva převažují
u elektricky poháněných strojů
výhody, které ocení zejména
koncoví uživatelé. Pokud se
jako zdroj použije velkokapacitní baterie, dosahuje elektrická technika výdrže dostačující
na celodenní provoz. Díky tichému chodu se navíc provozovatelé nemusí tolik omezovat
hlukovými limity, což jim teoreticky umožňuje udržet stroj
v provozu větší část dne. Velkým
plusem je samozřejmě také zcela
bezemisní provoz, a tím pádem
výrazně nižší zátěž pro životní prostředí. A co se týče konkrétních projektů, v nedávné
době jsme se podíleli například
na vývoji plně elektrické verze
smykového nakladače (lidově
známého jako „bobek“) nebo
elektricky poháněného zahradního štěpkovače na zpracování
dřevěného odpadu. Zajímavou
výzvou bylo i řešení pohonu
tréninkového elektrického motocyklu určeného pro výcvik
profesionálních jezdců.

2. Jak jste už zmínil, jednou
z oblastí, kterou se zabýváte, je
elektrifikace strojů tak, aby byly
šetrné k životnímu prostředí.
Můžete více přiblížit, jak toho
dosáhnete?

3. Moderní technologie se do
našich životů čím dál více promítají. I Vy se zabýváte digitalizací a modernizací pracovních
strojů. V čem to spočívá? Dá se
říci, že za několik let už tady bu-

dou pracovat stroje, jezdit auta
atd. bez lidí – to je naše budoucnost?
JK: Je to tak, moderní technologie k dnešní době už neodmyslitelně patří a staly se
přirozenou součástí našich
každodenních životů, ať už
v práci nebo doma. My jako
technologická společnost se
na možnosti, které přináší digitalizace a automatizace, díváme optimisticky. Vidíme
v nich velký potenciál a bereme
je jako příležitost, jak postupně
zlepšovat efektivitu práce a ve
výsledku tak prospět produktivitě a celkové kondici ekonomiky. Společně s dalším partnerem momentálně pracujeme
hned na několika projektech
autonomně řízených strojů,

což je oblast, která je z našeho
pohledu nesmírně zajímavá.
Autonomní technika nepotřebuje ke svému provozu přítomnost člověka. Ať už tedy jde
o auto, sekačku nebo třeba
zemědělskou techniku, stroj
pracuje zcela samostatně bez
nutnosti lidského dohledu. To
je možné zejména díky promyšlenému řídicímu systému
a detailnímu mapování okolí pomocí soustavy senzorů, radarů
a kamer. Rozšíření těchto strojů
do běžného provozu nepochybně ještě nějakou dobu potrvá.
Pokud bych měl ale odpovědět
na Vaši otázku – ano, je velmi
pravděpodobné, že v blízké budoucnosti budeme kolem sebe
normálně vídat stroje bez řidiče,
ať už na silnicích nebo na poli.
4. Co Vás vedlo k tomu, že jste se
z velkého města Olomouce přestěhovali právě sem?
JK: Důvody jsou poměrně
jednoduché – naše původní
sídlo v Olomouci už prostorově nevyhovovalo potřebám
provozu firmy. Hledali jsme
proto pozemek, na němž bychom mohli postavit novou
budovu. Přímo v Olomouci
nebo její těsné blízkosti byla
nabídka velmi omezená, proto
jsme okruh hledání rozšířili.
Po několikaměsíčním pátrání
nám jako nejzajímavější varianta přišel právě pozemek,
na kterém sídlíme dnes. Přesvědčila nás mimo jiné velmi
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dobrá dopravní dostupnost
z Olomouce a zároveň strategické umístění přímo u sjezdu
z dálničního tahu. Byť to nebyl
městský pozemek, ocenili jsme
velmi vstřícný přístup zástupců města a příslušných úřadů,
díky čemuž stavba proběhla
relativně rychle a bez větších
komplikací. Příjemným bonusem pak bylo, že přesun k Litovli udělal radost i velké části
zaměstnanců, celá třetina jich
totiž shodou okolností dojíždí
právě z tohoto regionu, další pak
z okolí Náměště na Hané nebo
Křelova. Zaměstnanců bydlících
přímo v Olomouci je u nás paradoxně menšina.
5. Kdo je zejména Vaším odběratelem?
JK: Pokud se bavíme o vývoji systémů pro stroje, pak jsou našimi
zákazníky z drtivé většiny firmy
zabývající se výrobou strojů.
Nejčastěji se jedná o české nebo
slovenské výrobce lesní, zemědělské, stavební a komunální
techniky, máme za sebou ale
i projekty realizované pro společnosti z jiných zemí v rámci Evropy. Kromě inženýrství se pak
zabýváme také servisem a prodejem náhradních dílů pro hydrauliku. Fungujeme tedy zároveň
jako dodavatel hydraulických
dílů pro různá servisní střediska,

ale i jednotlivé zemědělce nebo
lesníky, kteří potřebují nahradit
nefunkční díl na svém stroji, případně ho chtějí nechat opravit.
6. Kolik systémů ročně Vaše firma
„vyrobí“? Jak jsou časově náročné
a jak velký tým lidí na vzniku jednoho systému pracuje?
JK: V průměru za rok dokončíme
mezi šesti a deseti projekty. Počty
se rok od roku různí a závisí na
tom, jak se nám zrovna sejdou
dlouhodobější zakázky. Různá je
i časová náročnost práce na jednotlivých řešeních, nejčastěji se
ale pohybuje v rozmezí od šesti
měsíců do jednoho roku. Pokud
se vyvíjí opravdu komplexní systém, od hydrauliky přes řídicí
software až po elektrický pohon,
pracuje na projektu většinou tým
tří nebo čtyř konstruktérů a programátorů.
7. Jste rodinná firma s 30letou
zkušeností v oboru. Přesto, je i pro
Vás těžké si v dnešní době udržet
pozici na trhu?
JK: I když se nám za tři dekády
podařilo vybudovat poměrně

silnou pozici na českém a slovenském trhu, rozhodně neusínáme
na vavřínech. Trendy v průmyslu
a v technologických oborech obzvlášť se vyvíjí rychlým tempem.
Je proto důležité snažit se na ně
reagovat co nejpružněji a v ideálním případě se i spolupodílet na
jejich směřování. V posledních
letech vnímáme jako klíčové už
zmiňované oblasti autonomního
řízení a využívání hybridního
a elektrického pohonu, snažíme se tedy být aktivní zejména
v těchto odvětvích. Ceníme si
skutečnosti, že s většinou našich
českých a slovenských zákazníků se nám podařilo vybudovat
dlouhodobý vztah založený na
vzájemné důvěře. To nám umožňuje uvažovat v delším časovém
měřítku a postupně společnými
silami inovovat jednotlivé stroje,
tak abychom byli z hlediska technologické úrovně vždy o krok
napřed.
8. Jaké je dle Vás postavení českého průmyslu na světovém trhu?
JK: Česká strojírenská škola má
podle mého názoru v Evropě

i ve světě stále zvučné jméno.
Působí u nás celá řada středních
a menších výrobců, kteří možná
nejsou v rámci široké veřejnosti
tolik známí. O to zajímavější jsou
ale stroje, které produkují – ať už
jde o lesní, komunální nebo třeba vojenskou techniku. Z vlastní
zkušenosti můžu říct, že u nás
každoročně vzniká několik strojů, které svými parametry, kvalitou zpracování a technologickou
vyspělostí směle obstojí v rámci
evropské a často i světové konkurence. To dokládá skutečnost, že
mimo evropské země naši zákazníci opakovaně a s úspěchem exportují své produkty do Severní
i Jižní Ameriky, na Blízký Východ, do Japonska, Jižní Koreje,
Indonésie nebo třeba Austrálie.
9. Děkujeme za milý rozhovor
a spoustu zajímavých informací
jak pro mě, tak pro naše čtenáře.
Přejeme Vám hodně štěstí ve Vaší
práci!
JK: Také děkujeme za to, že jsme
se tímto způsobem mohli litovelských čtenářům více představit.
red.

12 / KULTURA

Městský klub připravuje na podzim
• 1.–30. 9. BRATŘI BEZDĚČKOVI
Výstava fotografií a obrazů.

• úterý 12. 10. ADAM MALÍK A ADAM FARANA
Koncert v rámci KPH, klarinet a klavír.

• pátek 3. 9. ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KURZU – STUDENTI I DOSPĚLÍ
Pod vedením tanečních mistrů z taneční školy Coufalovi Olomouc.

• čtvrtek 14. 10. ČECHOMOR
Koncert – náhradní termín za 22. 4. 2021.

• pátek 3. 9. KLAVÍRNÍ KVARTETO JOSEFA SUKA
Koncert v rámci KPH, housle, viola, violoncello a klavír.

• úterý 19. 10. SKLENĚNÝ STROP
Divadelní představení s T. Vilhelmovou a J. Langmajerem.

• pondělí 6. 9. SZIDI TOBIAS & BAND
Koncert slovenské zpěvačky a šansoniérky – náhradní termín za 19. 10. 2020.

• úterý 26. 10. PAVEL BOŘKOVEC QUARTET
Koncert v rámci KPH, housle, viola a violoncello – náhradní termín za 22. 5. 2020.

• čtvrtek 9. 9. TITANIC
Divadelní představení s M. Vladykou a F. Blažkem – náhradní termín za 7. 4. 2020.

• úterý 2. 11. TOULKY POSTSOVĚTSKÝMI ZEMĚMI
Beseda s cestovatelem Václavem Arnošem – náhradní termín za 18. 11. 2020.

• pondělí 13. 9. KONCERT V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH
E. Weissová – mezzosoprán a L. Vondráčková – klavír – náhradní termín za
6. 4. 2020.

• 3.–26. 11. JANA MOTLOVÁ
Výstava obrazů, keramiky a šálů.

• středa 15. 9. 4TET
Koncert vokálního seskupení – náhradní termín za 17. 3. 2020.
• pátek 17. 9. FOLKOVÉ POMORAVÍ
Vystoupí: BONSAI Č. 3, CHOROŠI, VÍŤA TRONÍČEK TRIO.
• čtvrtek 23. 9. PŘENDITE SI SPLKNÓT
Pořad pro příznivce hanáckého nářečí.
• sobota 25. 9. VODNÍK ČESÍLKO
Velká divadelní pohádka pro celou rodinu.
• čtvrtek 30. 9. FILMOVÉ MUZIKÁLOVÉ MELODIE
Koncert ke Dni seniorů.
• pondělí 11. 10. KOČKA V OREGÁNU
Divadelní předst. s B. Hrzánovou a R. Holubem – náhradní termín za 2. 2. 2021.

• středa 10. 11. OLYMPIC
Koncert legendární kapely – náhradní termín za 8. 10. 2020.
• čtvrtek 11. 11. KONCERT VE VARNĚ PIVOVARU LITOVEL
Koncert v rámci KPH, J. Svěcená – housle a L. Horák – akordeon.
• čtvrtek 18. 11. FANTASTICKÁ ŽENA
Divadelní představení – náhradní termín za 12. 1. 2021.
• středa 24. 11. JAK SE ČERTI ŽENILI
Divadelní představení pro školní družiny a veřejnost.
• úterý 30. 11. DASHA A MOONDANCE ORCHESTRA
Vánoční koncert – náhradní termín za 7. 12. 2020.
Mediální partneři: RÁDIO ČAS, AKCEZABAVA.CZ

Změna programu vyhrazena.

Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel tel.: 585 150 499 nebo 775 339 098, e-mail: vstupenky@mklitovel.cz
www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz

Hudební podvečery na dvorku
Ani v letošním roce nebudou
chybět koncerty místních kapel.
Ty se po čtyřech letech vracejí zpět na nádvoří Městského
klubu Litovel, začátek připadá
nadále na 19 hodin.
V pátek 9. července zahájí koncerty folk-rocková kapela s prvky
blues, jazzu a folklóru A. M. ÚLET.
Počátky prvního hudebního souboru manželů Adamcových se datují do roku 1994. Během své existence se skupina účastnila festivalů
nejen po České republice, ale také
v zahraničí, objevila se v několika
televizních pořadech a skladby
z CD jsou dnes mimo jiné možné
slyšet na vlnách několika rádií.

V sobotu 17. července můžete slyšet oblíbené hity od U2,The Police, Stinga, Eda Sheerana, Coldplay
a dalších v podání kapely BARACK STAGE, která hraje ve složení Olda – akustická kytara, zpěv,
klávesy, Tom – baskytara, Adam
– elektrická kytara a Radim – bicí.
Pátek 23. července bude patřit litovelskému VINNÉMU STŘIKU. Ten
jemnějším rockem a repertoárem,
který obsahuje jak vlastní tvorbu
s důrazem na jednoduchost a text,
tak i osobité předělávky známých
písní, jistě potěší nejednoho fanouška.
V pátek 30. července zahrají PIŇOVŠTÍ KANCI. Převaha harmo-

nik na pódiu napoví, že se večer
ponese spíš v lidovějším tónu, ale
určitě potěší všechny věkové skupiny.
Sobota 7. srpna bude patřit keltsko-irským rytmům a kapele
KELT GRASS BAND. Ta se od počátku zaměřuje na lidovou hudbu
s akcentem na stopy dávné keltské
kultury. Na pódiu se setkávají vlivy tradiční country a bluegrassu
s moravskou zpěvností nebo nápěvy ze Smaragdového ostrova či
Skotské vysočiny.
V pátek 13. srpna vystoupí sesterské duo Markéty a Majdy Adamcových, které vzniklo v červnu
2015, THE ADDAMS SISTERS.

Za svou existenci stihly odehrát přes 200 koncertů nejen po
celé Moravě, ale i na Slovensku,
v Polsku, Holandsku a Rakousku.
V Litovli si zahráli v rámci hudebních podvečerů naposledy
v roce 2018.
Poslední hudební podvečer
v sobotu 28. srpna bude patřit kapele STŘEMKOŠ. Skupina
s kořeny ve folkrocku, blues, šansonu a tangu zajisté potěší úplně
každého návštěvníka.
Za nepříznivého počasí budou
koncerty přesunuty do budovy
Městského klubu, občerstvení
zajištěno, vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vás.
MK
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Užijte si filmové hity v Litovli pod širým nebem!
HAVEL
Celovečerní film Havel přináší
příběh jedné z nejvýraznějších
osob naší historie Václava Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl
slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj
za pravdu a správnou věc, pronásledování, věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby
a humor. V centru všeho je pak
neobvyklý a o to silnější vztah
s manželkou Olgou. Film Havel se odehrává mezi roky 1968
a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny
od lehkovážného a úspěšného
dramatika šedesátých let, přes
bojovníka za lidská práva v letech sedmdesátých až po vůdčí
osobnost sametové revoluce
a celosvětovou ikonu. Dějiny
jsou ale až na druhém místě,
film Havel nabízí především
velký, vzrušující a málo známý
příběh, jakých není ve světě
mnoho. Scénář k filmu vznikal tři roky, řada dramatických
momentů vychází z faktů, jiné
už ale dosadili autoři sami. V titulní roli Václava Havla exceluje
aktuální držitel Thálie Viktor
Dvořák. Olgu Havlovou hraje Anna Geislerová. Výraznou
a nepřehlédnutelnou postavou

filmu je Havlův kamarád, buřič
a živel Pavel Landovský, kterého
ztvárnil Martin Hofmann.
3BOBULE
Po mnoha sklizních… Honza a Klára se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední
starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je
příběh renesance jejich lásky
v překrásné krajině jižní Moravy. Pro Kláru s Honzou nastává rozhodující čas vinařského
roku – vinobraní. Honza se za
dramatických okolností po letech setkává s kumpánem Jirkou. Ten se nadšeně hrne do
návštěvy Moravy, aby pomohl
se sklizní, které samozřejmě
vůbec nerozumí. Zatají přitom
Honzovi, že svého pubertálního syna Kubu, který cestuje
s nimi, unesl, a k tomu utíká
před dluhy, které stihl nasekat
za dobu, co se neviděli. Honza
s Klárou mají sami problémů
nad hlavu. Vedle manželství
řeší, jak pomoci krachujícímu
vinařství a zamezit krádežím
ve vinicích. Klára navíc bojuje
s úklady zaměstnance Humpla
a předsudky okolí, které nevěří,
že coby žena může dělat kvalitní
víno a překročit stín svého otce.
MK
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Infocentrum Litovel v létě přinese
poznání i zábavu
Prohlídky radniční věže
Prohlídky se v letních měsících,
červenci a srpnu, budou konat od
pondělí do neděle vždy v 10, 11, 13,
14, 15 a 16 hodin.
Minimální počet účastníků jsou
tři placené osoby. Plné vstupné
40 Kč, zlevněné 20 Kč. Vstupenky
je nutno zakoupit předem v Infocentru Litovel.
Komentované prohlídky města
Turistické informační centrum Litovel Vás srdečně zve 14. 7., 21. 7.,
28. 7., 4. 8. a 11. 8. na komentované
prohlídky města Litovel s průvodkyní paní Zdenkou Elgnerovou.
Začátek je v 13.30 hod. před Infocentrem Litovel a prohlídka je pro
všechny zájemce zdarma. Během
asi 90minutové prohlídky budou
k vidění nejvýznamnější památky
města.
Cyklovýlety Litovelským Pomoravím
Ani pro letošní léto nebudou chybět oblíbené cyklovýlety s průvodcem. Připraveny jsou opět zajímavé trasy Litovelským Pomoravím,
a to v těchto termínech: 15. 7.,
22. 7., 12. 8. a 26. 8. Sraz účastníků
je na náměstí před TIC (budova
Záložny), odjezdy v 16 hod., cyklovýlety jsou zdarma.
Vlastní kolo je podmínkou, ale
zároveň je možno jej předem zapůjčit v půjčovně kol (Rakola –
tel.: 731 112 455, 731 730 103).
Osoby mladší 18 let musí jet v doprovodu dospělé osoby. V případě
nepříznivého počasí je možno ná-

hradní výlet uskutečnit po domluvě v jiném termínu.
Kaple sv. Jiří
Bude otevřena od středy do neděle
od 3. 7. do 29. 8. od 10 do 16 hod.
Komentované prohlídky dle zájmu v českém a anglickém jazyce.
Dům přírody na Šargouně
Informační středisko CHKO Litovelské Pomoraví bude otevřeno
v červenci a srpnu vždy od úterý do neděle od 10 do 16 hodin.
V září pak o víkendech od 10 do
16 hodin.
Výstava Dřevo, dřívko, dřívečko
Interaktivní výstava pro děti i dospělé v Infocentru.
Zážitkový projekt přibližuje nenásilnou formou význam a využití dřeva v historii i současnosti
člověka. Ukazuje tradiční řemesla
spojená se dřevem, část výstavy
je zaměřena také na úlohu dřeva
v ekosystému.
Na děti i dospělé čekají zajímavé
informace o vlastnostech, zpracování a využití dřeva, seznámí se
se starými řemesly a uměleckým
zpracováním dřeva. Součástí výstavy jsou panely s textovou částí
ve tvaru kmenů stromů, maketa
národního stromu – lípy, kulisy
selské jizby a zámeckého pokoje,
historické předměty a nářadí ze
dřeva.
Z interaktivit je pro návštěvníky
připraveno poznávání druhů dřev,
skládání puzzle ve tvaru kmenů
stromů, výroba hobliny, skládá-

ní malého dřevěného domečku
apod.
Druhá část výstavy je zaměřena na
úlohu dřeva (stromu) v ekosystému a na dřevo jako obnovitelný
zdroj. Zajímavosti se týkají druhů
dřev a jejich využití, úlohy stromů
v životě člověka, významu lesa pro
člověka, dřevěných obydlí nebo
ochraně stromů v každodenním
životě.
Výstavu připravilo TIC Litovel
ve spolupráci s Centrem pro ro-

dinu a sociální péči z. s. (www.
prorodiny.cz) a můžete ji navštívit
denně od 8. července do 5. září od
9 do 17 hod., vstupné dobrovolné.
TIC Litovel
Anketa „Oblíbené informační centrum roku 2021“
Asociace turistických informačních center České republiky
(A.T.I.C. ČR) vyhlašuje anketu
o nejoblíbenější turistické informační centrum letošního roku.
Anketa bude probíhat v období od
21. června do 31. srpna 2021 formou hlasování na stránkách www.
kampocesku.cz, kde ji partnersky
zajišťuje Vydavatelství KAM po
Česku, s. r. o. Informace o anketě
budou zveřejněny také na webu
asociace www.aticcr.cz s přímým
linkem do hlasování.
Hlas bude možné poslat jednomu z více než 460 certifikovaných
turistických informačních center
(dále jen TIC), tedy takovému,
které máte v oblibě, které vám
pomohlo, příjemně překvapilo na
cestách atp.
Hlasování v anketě je možné z jedné IP adresy pouze jedenkrát pro
jedno TIC v každém z krajů ČR.
Vícečetné hlasování bude eliminováno použitím e-mailové adresy hlasujícího, který bude muset
vyjádřit souhlas s všeobecnými
podmínkami ankety a vepsat náhodně generovaný kód.
Tisková zpráva
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K Mezinárodnímu dni dětí jsme
dne 1. června přichystali v krásné přírodě Litovelského Pomoraví pohádkovou stezku u chaty
Doubravy. Stezka byla určena pro
děti z mateřských škol v Litovli
a školních družin ZŠ Vítězná a ZŠ
Jungmannova.
Připravili jsme pro děti několik zajímavých stanovišť s pohádkovou
tematikou. V rámci procházky do
přírody měly děti možnost si na
jednotlivých stanovištích vyzkoušet svou zručnost, obratnost a paměť. Děti měly možnost se během
pohádkové stezky setkat s Bobem
a Bobkem, Mrazíkem, čarodějnicí, hadem, sovičkou Rozárkou,
vodníkem, čertíky a maxipsem
Fíkem. Po skončení stezky a splnění úkolů děti dostaly sladkou
zdravou odměnu.
Krásně slunečný den jen podpořil atmosféru této procházky,
která se všem líbila. Pevně věřím, že si děti odnesly plno nevšedních zážitků.
Tuto procházku přírodou podpořil Olomoucký kraj a květinářství Pinie Litovel. Děkujeme.
Všem zúčastněným touto cestou moc děkujeme a budeme se
těšit na další spolupráci.
Monika Pospíšilová a kol. DDM

Akce pro MŠ Barevný svět Olomouc
vily naši proslulou MiniZOO.
Akce se skvěle vydařila. Děti,
učitelky i my pracovníci DDM
jsme si z této akce odnesli skvělé
a nevšední zážitky. Věříme, že
touto akcí naše spolupráce nekončí a v příštím školním roce
společně opět něco podnikneme, protože děti i personál z MŠ
Barevný svět jsou skvělá parta,
se kterou se zase rádi potkáme!
DDM Litovel

Pro předšk. děti od 3 let a děti ml. šk. věku

Kytara

Pro děti 7–12 let

Příprava na klavír

Pro děti a mládež od 7 do 17 let

Angličtina pro nejmenší

Pro děti 4–6 let

Angličtina Červenka školáci

1. stupeň ZŠ Červenka

Angličtina pro dospělé začátečníky
I. Starter

Dospělí

Angličtina pro dospělé začátečníky
II. Elementary

Dospělí

Japonština začátečníci

Pro děti od 11 let+

Němčina doučování

Pro žáky ZŠ a SŠ, možnost i online výuky

Badatelé v tajemném muzeu

Pro děti od 6 let

Chovatelé

Pro děti 6–12 let

Koumáci

Pro děti 7–12 let

Matematika doučování

Pro žáky základní školy

Hravá přírodověda Vilémov

Pro děti ze ZŠ Vilémov

Rytmika Senice na Hané

Pro děti od 5 let

TS Kaster MINI I.

Pro děti 4–5,5 let

TS Kaster MINI II.

Pro děti 5,5–7 let

TS Kaster DĚTI I.

Pro děti ve věku 8–11 let

TS Kaster DĚTI II.

Pro děti ve věku 8–11 let

TS Kaster JUNIOR

Pro děti ve věku 12–15 let

Baby Trips Senice na Hané

Pro děti od 7 let

TK CARAMBA

Pro děti od 10 let

Tanečky Náklo

Pro děti 4–6 let

Relax pro ženy

Pro všechny věkové kategorie

Radioelektrotechnika pro začátečníky

Pro děti od 9 let

Radioelektrotechnika pro pokročilé

Pro děti od 10 let

PC pro školní družiny

Pro děti 1. stupně ZŠ

Cipísek

Pro děti 4–8 let

Pohybové hry Haňovice

Pro děti ze ZŠ Haňovice

Pohybové hry Nasobůrky

Pro děti ze ZŠ Nasobůrky

Pohybové hry Vilémov

Pro děti ze ZŠ Vilémov

SK8 - RING

Pro děti od 6 let

Sportovky Pňovice

Pro děti ze ZŠ Pňovice

KIN - BALL

Pro děti 8–15 let

NERF KLUB

Pro děti 6–10 let

Pastelka

Pro děti 4–8 let

Výtvarka pokaždé jinak

Pro děti 5–12 let

Keramika děti

Pro děti 5–12 let

Keramika pro dospělé

18+

Keramika pro rodiče s dětmi

Děti 3–6 let + jeden rodič

Keramika Nasobůrky

Pro děti ze ZŠ Nasobůrky

Keramika Haňovice

Pro děti ze ZŠ Haňovice

Keramika Červenka

Pro děti ze ZŠ Červenka

Tvořivé ručičky

Pro děti z MŠ Náklo

Výtvarka zábavnou formou

Pro děti ze ZŠ Náklo

Výtvarka ZŠ Pňovice

Pro děti ze ZŠ Pňovice

Kuchtík – kulinář

Pro děti 8–15 let

Tvořivý reportér

Pro dětiod 8 let

Psychologie všedního dne

Pro studenty 2. stupně a výš

MIŠ MAŠ

Pro školní družiny

Raníček

Klub je určený dětem od 2 let

Klub mladých

Pro děti a mládež 6–18 let

Bližší informace k jednotlivým kroužkům naleznete na www.ddmlitovel.cz

Ve čtvrtek 17. června nás v Litovli navštívila Mateřská školka
Barevný svět z Olomouce. Přijelo za námi celkem 121 dětí, pro
něž byly připraveny celkem čtyři
aktivity, za které dostaly odměny. Na jednom stanovišti si děti
vyrobily krásné škrabošky, na
druhém si zatancovaly lidové tanečky, na třetím plnily pět úkolů
z aktivity „Příroda se probouzí“
a na posledním stanovišti navští-

Divadélko Rolnička

Dům dětí a mládeže Litovel – Nabídka zájmových útvarů DDM Litovel 2021/2022						

Mezinárodní den dětí
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Sedmáci z Vítězné v EUROREBUSU Maturanti převzali vysvědčení
Žáci 7. tříd ZŠ
Vítězná v rámci
přírodovědných
praktik reprezentovali i v této nelehké
době distanční výuky naši školu ve
26. ročníku vědomostní
soutěže
EUROREBUS.
Před postupem
do krajského kola
soutěže školních tříd EUROREBUS 2020/2021 museli žáci
absolvovat náročné internetové
soutěže v podobě korespondenčních kol, elektronických
kol, bonusových úkolů s časopisem Dnešní svět a mnoho dalších.
Do celostátního kola 26. ročníku postoupily ze sedmých

Ve čtvrtek 10. června se konalo
v obřadní síni Městského úřadu Litovel slavnostní předávání
maturitních vysvědčení studentům Gymnázia Jana Opletala. Kvůli hygienickým opatřením se ceremoniálu zúčastnili
pouze samotní maturanti, třídní profesoři, ředitel gymnázia
a starosta města Litovel, přítříd internetové fáze soutěže tři
nejlepší žákyně: Karolína Šenkýřová, Nela Čučková a Klára Nevěřilová.
Ty se 16. června 2021 zúčastnily
online celostátního finále.
Moc gratuluji všem účastníkům
a děkuji za skvělou reprezentaci
naší školy!!!
Mgr. Andrea Švecová

tomnost rodičů a dalších hostů nebyla povolena. Přesto se
ceremoniál nesl ve slavnostním
a důstojném duchu. Studium
v letošním roce ukončily dvě
třídy, oktáva a 4. A.
Všem úspěšným maturantům
gratulujeme a přejeme hodně
štěstí v dalším studiu i životě.
red.

Gymnázium v programu DofE
Gymnázium
Jana Opletala
je jednou ze tří
škol v Olomouckém kraji, která
se může pyšnit svojí účastí
v
prestižním
programu DofE.
Mezináro dní
cena
vévody
z Edinburghu
(DofE) je celosvětový program, který funguje ve více než
130 zemích světa. Tento program
pro mladé lidi funguje více než 60
let a byl založen ve Velké Británii
v roce 1956 Jeho královskou Výsostí princem Philipem, vévodou
z Edinburghu. Olomoucké hejtmanství a české zastoupení The
Duke of Edinburgh’s Interna-

tional Award (DofE) podepsaly memorandum o spolupráci
za účasti zástupců zapojených
škol. Naše gymnázium reprezentovala koordinátorka DofE
při Gymnáziu Jana Opletala
Mgr. Michaela Hradilová.
Mgr. Radim Lindner, ředitel

ZŠ Vítězná děkuje zdravotníkům
Již devět let se všichni žáci
a pedagogičtí pracovníci ZŠ Vítězná společně fotografují před
její budovou. Tyto společné fotografie pak zdobí chodby naší
školy. Pokaždé přitom volíme
jiné téma a styl. Jednou jsme

vytvořili pestrou duhu z triček,
každý ročník v ní představoval
jinou barvu duhy. V roce výročí
vzniku republiky přišli všichni na fotografování v červené,
modré, nebo bílé a sestavili jsme
vlajku ČR. Loni, když byla ško-

la bez žáků, jsme pořídili jen
snímky učitelů s notebooky,
abychom tak připomněli nelehkou distanční výuku. Letos
jsme se rozhodli, že společnou
fotografií vyjádříme poděkování
zdravotníkům za náročnou prá-

ci v koronavirovém období.
Nezdá se to, ale na fotografii je
22 tříd a cca 520 žáků a pedagogických pracovníků ☺.
ZDRAVOTNÍCI, DĚKUJEME!
Mgr. Zuzana Absolonová, ředitelka
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Střípky z Jungmanky – Návrat k normálu
Žáci se nám konečně vrátili do
školy a vše se pomalu vrací do
starých kolejí. Museli jsme se
poprat s nepříjemným nošením
roušek a respirátorů po celou
dobu výuky, ale díky MŠMT
jsme zavedli, hned jak to bylo
možné, PCR testování žáků, které je přesnější, šetrnější a opakuje se jednou za 14 dní.
Kromě výuky děláme maximum
pro to, aby se děti znovu socializovaly. K tomu nám pomáhá řada aktivit, projektů, akcí
a klubů, z nichž představujeme
ty nejzajímavější.
Obhájení titulu Ekoškola
Když děláte činnost, která vás
baví, a jste za to navíc oceněni,
je to největší motivace a úspěch
vaší práce. V jarních měsících
letošního školního roku stáli
členové Ekotýmu před nelehkým úkolem. Čekala je obhajoba
mezinárodního titulu Ekoškola.
Ta proběhla za účasti auditorky

sdružení Tereza na konci května. O znovuzískání titulu jsme
bojovali dvěma tématy – Menu
pro změnu a Doprava. Drobná
nervozita se dostavila kvůli koronavirové pauze, po které jsme
si museli všichni znovu připomenout, co jsme za poslední
čtyři roky v Ekoškole zvládli.
Obavy však byly zbytečné. Koordinátorka i členové Ekotýmu
byli dobře připraveni a celý audit se povedl na jedničku. Obhájení titulu opravňuje naši školu
používat vlajku, logo a titul na
další dva roky. Slavnostní předání titulu proběhlo 17. června na
Staroměstské radnici v Praze.
Za celý Ekotým Ivona Smrčková

skupinách luštili morseovku,
různé rébusy a hlavolamy, nakonec kreslili i komiks. Děkujeme paní Janě Bantové, že přišla
s programem k nám do školy.

Tematické dny s odborníkem ve
škole
Žáci 3. A se zúčastnili programu
„Pes nejen kamarád“, v němž se
dozvěděli, jak se chovat k pejskům, jak předcházet úrazům
způsobeným vzájemnou komunikací se psem, jak se
o pejsky starat, cvičit
je a správně si s nimi
hrát. Děkujeme paní
Monice Laikové a jejímu pejskovi za krásně
připravený program
pro děti. Děti byly
z Jimmyho a jeho poslušnosti nadšené.
Odborník z Městské
knihovny připravil pro
4. B program Hrdina
v životě. Žáci diskutovali o literárních
i filmových hrdinech,
rozebírali jejich vlastnosti a srovnávali je se
svými. Plynule přešli
na konkrétní literární hrdiny, například
Foglarovy Rychlé šípy
a
Saint-Exupéryho
Malého prince. Ve

Kluby pro žáky
Klub hravého programování nabízel žákům možnost pracovat se
speciálním programem vytvořeným pro školství „Minecraft (education edition)“, v němž se učili
naprogramovat agenta, který za
ně pak něco udělá (např. postaví
dům, schody...). Dále se seznámili
s českou logistickou hrou „Factorio“, kde vytvářeli hlavně logické
sítě a obvody.
V Badatelském klubu žáci
v tomto pololetí prováděli především pokusy s magnety a balónky. Vyráběli si např. bludiště
z magnetu, autíčko na magnetický
pohon, zvířátka a dělo z balónků
nebo antistresový míček.
Klub deskových her patří vždy
mezi ty nejnavštěvovanější, letos především díky prvňáčkům.
Mezi nejoblíbenější hry patří
Cink, Tik-tak-bum, Příšerky ze
skříně, Dinopark, Kdo byl kdo,
Grabolo a Obchod. Často si ale
děti přinesou své vlastní hry
a vysvětlují ostatním pravidla, aby
si hry hned mohly i zahrát. I přes
nepříznivou situaci jsme zvládli
oblíbenou Pexesiádu.

V Litovli se rodí nadějný historik
Jako již tradičně, i tento rok se
mohli žáci 8. a 9. ročníků naší
školy zúčastnit Dějepisné olympiády. V letošním klání s tématem
„Labyrintem barokního světa“
se mladí historici zabývali především kulturou a způsobem života různých vrstev venkovského
i městského obyvatelstva od
17. do konce 18. století. Našim želízkem v ohni se tento rok stal žák
9. B Martin Mariánek. Vzhledem
k tomu, že již v loňském roce svým
přímým postupem do okresního

kola prokázal své výborné dějepisné znalosti, byla naše očekávání
i letos velká.
I přesto, že by si Martin sám asi
vybral téma jiné, spíše vojenské,
dokázal se i s barokní dobou popasovat bravurně. S přehledem
se kvalifikoval do okresního kola,
kde v tradičně velké konkurenci
získal 85 % bodů. Naše škola se tak
rázem stala druhou nejlepší základní školou v okrese Olomouc.
Úspěch v okresním kole znamenal
pro Martina historický postup do

kola krajského. Jako správný reprezentant Martin nepodcenil přípravu a ani v náročném krajském
kole Litovli ostudu neudělal. Ziskem 64 bodů z 80 obsadil výborné 15. místo. Za sebou tak nechal
i některé borce z renomovaných
gymnázií v kraji.
Martinovi děkujeme za reprezentaci školy i města Litovel a přejeme, aby ho láska k historii nikdy
neopustila a ve svém dalším životě
zažíval hodně podobných úspěchů.
-ZSJL-, Jan Hercik

Projekt Třesín
Projekt propojující přírodopisné a zeměpisné znalosti přiblížil
osmákům výšlap Litovel – Naučná stezka Třesín – Mladeč. Všímali si především geologického
náhledu trasy a přírody kolem.
Výstupem projektu každého žáka
pak bylo vytvoření fotoherbáře s 10 rostlinami (upouštíme
od klasického lisování rostlin,
protože trhat rostliny v CHKO
bychom neměli) a popis trasy
a jejích jednotlivých zastavení.
Letní kempy
Spolek rodičů a přátel školy
při ZŠ Jungmannova organizuje ve spolupráci se školou
poslední dva srpnové týdny
Letní kempy pro žáky. Program bude ušit tzv. na míru,
o žáky se bude starat tým vychovatelek, asistentek a studentů. Kempy s pracovním názvem
„Spolu“ propojí formální a neformální způsob vyučování, přiblíží
dětem místní instituce a společnosti. Letní kempy jsou pro nahlášené zcela zdarma. Všechny
peníze získané z prostředků dotace MŠMT budou využity nejen
k zabezpečení stravy, ale také na
vstupné, jízdné a poplatky za výukové programy. Věříme, že se
kempy vydaří.
-ZSJL-, Soňa Purová
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Znáte Církev československou husitskou?
Je tomu 100 a jeden rok, po které také v Litovli působí Církev
československá husitská. Na
vlně hrdosti ze vzniku samostatné Československé republiky
se nesl také zrod naší národní
církve, církve navazující na Husův odkaz. Církve, která ve své
sebereflexi provedla řadu změn
v přístupu k věřícím ve snaze se
jim více přiblížit, církev, která se
navrací k evangeliu. Ani dnes,
kdy se zapojujeme do celoevropské rodiny, nemůžeme zapomínat na naše kořeny a národní
povědomí, a stále pečovat o odkaz velkých osobností národní
historie. Mistr Jan Hus byl a stále je velkou osobností, jeho myšlenky našly ohlas v celé Evropě.
Náboženská obec Církve československé husitské v Litovli
se pravidelně zapojuje do celonárodní akce Noc kostelů,
připadající v tomto roce na
28. květen. Sestry a bratři se vynasnažili připravit pro návštěvníky zajímavý program, který
se nesl v duchu daného tématu:
Stvoření, ekologie, udržitelnost,

nezapomněli ani na děti a mládež.
V 16.00 hodin jsme Noc kostelů
zahájili bohoslužbou.
Zhlédli jsme dva filmy, o Stvoření světa za 7 dní a další film Noe
byl zařazen na 21. hodinu.
V prostorách kostela zazněly zpívané chvály v podání naší chválící skupinky, za doprovodu kytar
a houslí. Později se k nám k naší
radosti přidali také zpěváci a muzikanti z řad návštěvníků.
Co nám může zpříjemnit den
všední i sváteční? Většině z nás
dobrá káva. Dává nám chvilku odpočinutí a nabudí nás
v den pracovní, vychutnáme si ji
v pohodě dnů volna. Může nám
ještě něco dopomoci k prožití
krásného dne? Ano, je to dobrý skutek. Potěší toho, komu je
prokázán, je ovšem darem i pro
toho, kdo dobro koná. Jen si to
představte, jak by bylo na světě
hned lépe, kdybychom si vzájemně prokazovali více dobra,
pramenícího z lásky k bližnímu. Myšlenku DobroKávy se
díky našemu bratru Jaroslavu
Rysovi podařilo uvést v život

i v našem kostele právě při
příležitosti Noci kostelů.
Cenou za kávu byl dobrý
skutek, který chcete vykonat. Dobré skutky se tady
zapisovaly, aby byly také
inspirací pro druhé.
Požitek z dobré kávy jsme
mohli završit zákuskem,
který rovněž přichystaly
naše sestry.
Celý program, naplánovaný do půlnoci, doprovázela výstava paní Marie
Vykydalové. Ve své fotografické tvorbě zachycuje
krásu přírody, nachází ji
zejména v Litovelském Pomoraví. Další část výstavy
byla zaměřena na jednotlivé ekosystémy planety, doplněná texty a vhodnými citáty
z bible o stvoření světa.
Děti i dospělí mohli z kartiček
poskládat příběh evangelia tak,
aby jednotlivé obrazy následovaly správně časově za sebou od
Ježíšova narození.
Na Noc kostelů zavítalo kolem
90 návštěvníků, kromě svého
osobního zážitku si mohli odnést kytičku s texty o Božím království. Dále časopisy – církevní
periodika, tištěné evangelizační
materiály a Nový zákon.
Jak byla s akcí spokojená naše
sestra farářka Lucie Haltofová?
„Největší radost mám z toho, že
jsme se mohli společně na chvíli
zastavit a díky připravenému
programu obdivovat krásu přírody, zamyslet se nad její dokonalostí, uvědomit si, že je darem od
Hospodina a je křehká a vzácná.
A že záleží na nás, v jaké stavu
ji předáme těm, kteří přichází po
nás. Svoji vděčnost jsme vyjádřili
v modlitbě a poděkování Bohu.“

Co k tomu dodá bratr Václav?
„Děkuji Bohu za úžasnou atmosféru této akce. Prožili jsme, že
evangelium, tedy ‚dobrá zpráva‘,
se netýká jen spásy člověka, ale
všeho stvoření.“
Československá církev husitská
je moderní církví, navazující na
naše nejlepší tradice. Má pro vás
přichystanou otevřenou milující
náruč a pomůže vám nést váš
životní úděl – kříž. Křesťanská
víra změní vaše životní hodnoty,
váš pohled na svět, přinese vám
pokoj, usmíření a novou životní
naději.
Připravujeme pro nejbližší období
DobroKáva bude v Husově sboru v Litovli pro vás připravována
každou středu a sobotu od 13.00
do 17.00 hodin.
Od října letošního roku budou
pro veřejnost pořádány v Husově sboru kurzy Alfa. Podrobnější informace včas sdělíme.
jm

DobroLitovel se bude konat v polovině srpna
V půli srpna, přesněji v sobotu
14. srpna 2021, rozvíří okurkovou sezónu celodenní akce
DobroLitovel. Chceme společně rozsvítit světlo Dobra, lásky
a přijetí v duchu křesťanské, tedy
praktické lásky v celém městě.
Můžete navštívit Dobrá místa po celém městě: centrum
nejmenších dětí (areál Charity), Olympiádu v parku Míru,
místnost modliteb 24/7, adorace, bloky chval a modliteb
skupin z několika křesťanských
společenství, rozhovory a duchovní poradenství, přednášky,

a v neposlední řadě koncert Jiřího Zmožka v domově důchodců
na Července.
Dobro budeme šířit nejen
v duchovních oblastech, ale
i v praktické pomoci. Po celou
dobu bude na náměstí Přemysla Otakara II. provozován Bleší
trh, kde můžete prodat věci,
které jsou vám již k nepotřebě,
prodloužit životní cyklus těchto
věcí a přispět tak k udržitelnosti
společnosti. Podíl na prodeji půjde na charitativní účely.
Celý program vyvrcholí na
náměstí koncertem slovenské

skupiny Timothy a přednáškou
Pavoľa Streža (Spoločenstvo
Novej Evanjelizácie). Tématem
přednášek bude smíření – v rodinách, obcích, celé společnosti.
Ke konání Dobra se může připojit každý, a to pouhou konzumací DobroKávy, DobroZmrzky
nebo DobroTříště. Tato konzumace je zcela zdarma, je ovšem
podmíněna příslibem vykonání
dobrého skutku ve svém okolí,
dle vlastního uvážení.
Za celou akcí stojí spolek mladých
Light Space z Litovle, společnost
Misijní ostrůvky, Římskokato-

lická farnost Litovel podpořená
nadačním fondem CREDO CZ,
kteří ve spolupráci s Husovým
sborem Litovel, církví Nová naděje Olomouc, Adventisty sedmého
dne a dalšími dobrovolníky z řad
litovelských křesťanů. Věříme, že
tato událost zlepší náladu, vztahy
a připomene nám skutečný obsah
křesťanské zvěsti.
Bližší informace budou uveřejněny na Facebooku, Instagramu
a veřejných místech. Program
právě tvoříme, může dojít ke změnám. Těšíme se na vaši účast.
vm
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Co se děje v házené Tatranu Litovel
Skvěle rozehraná sezóna družstev
Tatranu Litovel po půlročním čekání anulována
Už nezbyly žádné varianty, takže
rozhodnutí ze strany ČSH se dalo
čekat. Naše družstva dospělých,
dorostu i žactva byla ne na horším
jak na 2. nebo 3. místě průběžných
tabulek!
Naši muži v 1. lize a v Českém
poháru, junioři v 2. lize, mladší
i starší dorostenci ve 2. ligách si
tak v této sezóně zahráli naposledy
10.–11. října 2020.
Muži po čtyřech kolech vévodili
bez ztráty bodu 1. lize a v poháru postoupili do 3. kola, junioři
vyhráli dvě ze tří utkání a byli na
2. místě 2. ligy Morava-Sever.
Starší dorostenci vyhráli tři z pěti
utkání a byli taktéž na 2. místě

a Mladší dorostenci se třemi vítězstvími ze čtyř utkání byli taktéž na
2. místě!
Mladší žáci stihli odehrát celkem šest utkání, nejvíce z celého
oddílu, v nichž třikrát zvítězili
a jednou remizovali. Celkově si
tak drželi skvělé 3. místo tabulky.
Naopak starší žáci odehráli pouhopouhá dvě utkání, která ovšem
obě vyhráli! Všechny soutěže byly
ukončeny již začátkem dubna.
Skvěle rozehraná sezóna tak byla
bohužel opět stejně jako loni anulována. Totéž rozhodnutí padlo
i u krajských soutěží žáků a mini.
Červen opět plný házené – mladší
i starší žáci zvítězili na domácích
turnajích
Po dlouhé pauze bez háze-

né, kdy byly soutěže přerušeny
v polovině října 2020 a již neobnoveny, dovolila epidemická situace konání alespoň přátelských
turnajů během června 2021.
A ukazuje se, že naši mladí hráči i trenéři přistoupili k tréninku
v jarních měsících s chutí a svědomitě.
Ještě na konci května startovali
starší minižáci na turnaji Friends
Cup v Horce nad Moravou, kde
zvítězili, když nenašli přemožitele.
Týden na to startovali mladší žáci na turnaji v Kostelci na
Hané, kde v konkurenci Velké Bystřice a dvou týmů klubu
Centrum Haná obsadili 3. místo.
Doma hráli v neděli 6. června
za krásného počasí také mladší miniházenkáři. Třetí místo
z Olomouce přivezli také starší
žáci.
Víkend 12.–13. června rozehráli
mladší žáci domácím turnajem,
na kterém zabojovali a obsadili
1. místo! V neděli si pak opět bez
počítání skóre hráli naši nejmenší – mladší miniházená – v Kostelci na Hané. Víkend nakonec
taktéž vítězstvím na domácím
turnaji završili starší žáci.
Poděkování za domácí turnaje patří všem, kteří se na jejich
uspořádání podíleli, včetně rodičů našich hráčů. Všem družstvům, hráčům a trenérům
k úspěchům gratulujeme.

sedmičkový rozstřel, dvakrát výhra o jediný gól. Každý tým dokázal zvítězit i na půdě soupeře.
Krásné akce, hráči nastupující se
sebezapřením přes zranění, ale
i chyby z enormního tlaku. Prostě finále, jak má být! Rozhodlo se
až v pátém utkání, kde Karviná
bohužel Plzni podlehla, a tak naši
hráči s Karvinou získali stříbrné
medaile.
Vyzpovídali jsme Mirka Nedomu, aby nám přiblížil dění svými
dojmy.
Jak jsi prožíval dny během finálové
série?
M. Nedoma: Bylo to náročné,
vlastně už celé play-off, hraje
se systémem víkend – středa.
K tomu cestování na otočku přes
celou republiku do Lovosic a teď
do Plzně. Na nic jiného není čas.
Mezi zápasy jsme stihli vždy tak
jeden trénink. Ale máme skvělé
zázemí a fyzioterapeuty na regeneraci.

Hned čtyři hráči spjatí s Tatranem
Litovel získali extraligové stříbro
Odchovanci Miroslav Nedoma
a Matěj Nantl a karvinští hráči
David Růža a Nicolas Noworyta,
hostující naopak v prvoligovém
týmu Tatranu Litovel 30. května
bojovali v dresu Karviné o titul
Mistra ČR v házené. Čtyři finálové zápasy Karviné a Plzně byly
naprosto vyrovnané. Dvakrát

Jak zatím hodnotíš svoje vystupování v play-off?
M. Nedoma: Dostávám hodně
prostoru, podobně jako celou sezónu. I přes důvěru trenéra vím,
že mám na sobě co zlepšovat, ne
vždy se daří. Nehraju play-off
poprvé, ale ten tlak na úspěch
je cítit neustále. Je to hodně psychicky náročné.
Foto: Pavel Štěpánek, text: rš

Pro tebe to ale nebylo první finále
o mistrovský titul, že?
M. Nedoma: Je to tak, byli jsme
s Karvinou ve finále už v roce
2017, a to jsme dokonce slavili titul, ačkoliv to skoro nikdo nečekal.
O rok později, opět s Plzní, jsme
ale finálovou sérii prohráli. Loni
se play-off kvůli koronaviru vůbec nehrálo a letos do třetice za
sebou tedy Plzeň. Byli jsme blízko vítězství, škoda.

Střípky ze sportu
• Barbora Dimovová získala zlatý double! V neděli
6. června proběhl druhý závod ze série Českého Poháru ve sjezdu na divoké vodě.
V rámci závodu se uskutečnilo
i mistrovství České republiky
v kategorii U23, nominace na
ME dospělých a nominace na
MS juniorů.
Mezi kajakářkami dominovala
Barbora Dimovová, která si nenechala vzít vítězství v kategorii
K1 ženy. Barča vytěžila co mohla. Věkem se stále řadí do kategorie U23, tudíž si dojela pro

titul mistryně České republiky.
Během dvou dní získala nejvyšší možný počet nominačních
bodů na ME dospělých i MS
U23. Své plány zhodnotila takto:
„Nerada si dávám vysoké cíle, ale
chtěla bych se pokusit o medailová umístění na seniorském evropském šampionátu a hlavně na
mistrovství světa v Bratislavě. To
pro mě bude vrchol sezóny.“
Zdroj: kanoe.cz
• O víkendu 12.–13. června proběhly turnaje našich babytenistů,
mladších a starších žáků. Mezi

dětmi, které se tenisu věnují již
několikátým rokem, změřily své
síly i ti, kteří hrají tenis kratší
dobu, či jej mají
jen jako doplňkový sport.
Turnaje i počasí se vydařilo
a děti předvedly
výkon, za který
se určitě nemusí
nikdo stydět, ba
naopak je vidět,
že udělaly další
pokroky a jsou
již schopny se-

hrát slušné výměny. Dětem gratulujeme k hezkým výkonům!
TJ Tatran Litovel, oddíl tenisu

20 / ZE SPOLEČNOSTI

inzerce

Internet s rychlostí
až 1 000 Mb/s

T-Mobile přináší
do Litovle
superrychlou optickou síť
T-Mobile staví optickou síť v celém Česku a brzy začneme
pracovat na připojení prvních lokalit v Litovli. Domácnosti
získají přístup k nejmodernějšímu superrychlému internetu
s rychlostí až 1 000 Mb/s a digitální televizi.

Co jsou vlastně optická vlákna?
Optické připojení je nejrychlejším a nejstabilnějším internetovým
připojením. Je vedeno speciálními kabely z optických vláken,
ve kterých se signál šíří rychlostí světla.
Optická síť má spoustu výhod. Tou největší je rychlost a stabilita
internetového připojení, které je bez omezení. A oproti Wi-Fi
připojení zase nedochází k výkyvům v závislosti na počasí.

Kdy se na novou optickou síť můžete těšit?
První zákazníci si budou moci užít naši nejnovější optickou síť
v první polovině roku 2022.

Co vám nová síť přinese?
Získáte možnost připojení k nejmodernější optické technologii,
která vám nabídne internetovou rychlost až 1 000 Mb/s a přístup
k digitální televizi s více než 150 programy. Díky optické síti
od T-Mobilu budete moci hrát hry a sledovat online filmy
v nejvyšší kvalitě.

Chcete připojit svůj dům k optickému internetu?
Kontaktujte prosím:
Lucii Šťáskovou, staskova@exin.tech, +420 737 167 600
Další informace o optickém internetu od T-Mobilu
naleznete na stránkách www.t-mobile.cz/optika.

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY
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Silácká Litovel Gustava Frištenského
Tradiční sportovní akce amatérských siláků se po neplánované
covidové „přestávce“ uskutečnila v sobotu 29. května.
Letos poprvé za celou historii
existence soutěže se sportovní
klání konalo v omezeném počtu, bez diváků, na venkovním
hřišti u sportovní haly ZŠ Vítězná.
Dle přísných hygienických
opatření platných v tuto dobu
se mohlo na jednom místě sejít
max. 30 osob – to je sportovců,
rozhodčích i pořadatelů. Vy-

braní sportovci (přesněji, které
družstvo se dříve přihlásilo, to
mělo přednost) si poměřili své
síly, postřeh, obratnost a celkovou fyzickou kondici. Tyto
vlastnosti zdatných silných
sportovců měli všichni na vysoké úrovni.
Celou soutěž tradičně zahájili
v 10 hodin litovelské mažoretky Linetbells. Po přehazování
10kg medicinbalem přes volejbalovou síť a přenášení různých břemen následoval mrtvý
tah s činkou. Dešťová přeháňka

v přestávku nás přemístila do
interiéru sportovní haly. Pauzu
nám zpříjemnil amatérský silák
Honza Stoklasa z Blatné, který
poodhalil tajemství starých siláků. Předvedl ohýbání podkovy,
hřebíků, trhání karet, hřebíkem
drženým v dlani prorazil 2cm
desku, v prstech sroloval novou
pánvičku (je k vidění v muzejní
expozici Gustava Frištenského)
a ukázal další silácké kousky,
nad kterými se tajil dech. Druhou částí soutěže byly zdvihy
na hrazdě, skok daleký z místa

a bench-press s 50kg činkou.
Letošními vítězi se stalo družstvo silných mužů Faval Gym
Brno. Fosforky byl název družstva žen, které ve složení Markéta Vénosová a Ludmila Štafová
perfektně reprezentovaly Litovel a odvedly skvělý sportovní
výkon. Poděkování patří za finanční podporu městu Litovel
a Olomouckému kraji. Ceny do
soutěže (a jako břemena na přenášení) dodal pivovar Litovel
a Europasta SE, divize Adriana.
Mgr. Zdenka Frištenská

přes volejbalovou síť. Stejně jako
shazování plechovek tenisovými
míčky či trefování se do otvorů
v kartonových krabicích.
Všichni úspěšně absolvovali
všechny sportovní disciplíny
a byli odměněni diplomem,
medailí s textem „Jsem silný
jako Gustav Frištenský“ a drob-

nou sladkostí. Poděkování za
finanční podporu patří městu
Litovel. Za pomoc při realizaci
všem paním učitelkám a týmu
pořadatelů z řad Spolku Gustava
Frištenského. O hudební doprovod se postaral Tomáš Sedláček
a autorem fotek je Vojta Skácelík.
Mgr. Zdenka Frištenská

Jsem silný jako Gustav Frištenský
Přes 110 dětí litovelských mateřských školek se sešlo v úterý
15. června dopoledne na venkovním sportovním hřišti u ZŠ
Vítězná. Navzájem si poměřily
své síly v různých disciplínách,
např. v přenášení pytlů, zvedání činek či PET lahví, nebo na
různých prstových posilovačích.

Obratnost si prověřily při přeskakování přes lano a lavičku,
přenášení vajíčka na lžíci za poklusu po vytyčené trase, chůzi na
chůdách či v párovém přesunu
na lyžích. Házení kroužků různých průměrů na kužele dětem
celkem šlo. Všichni také zvládli
skoky v pytlích či přehazování
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Lito, beť pochváleny!
Tož je konečně toť! Přešlo, a to aji přes
všecke te pesimisticky předpovědi, že letos
nebode. Šak proč be mělo bet, dež jaro belo
spiš zemni a na konco mája přizemni mrazéke, kery srazelo čerstvo velizajici oharke
zpátky do zeme. E přes zaročeny zpráve,
kery rozšiřovale hétři, že globálni oteplováni a očkováni proti Covido zpusoboje celkovy zblbnóti veškeré přirode, lito nakonec
přešlo, je toť a v plné palebné sele. Co, ve
nevite, kdo só hétři? Deť je jich plné internet. Anglicky slovičko „hate“ – teda „hejt“
přece znamená „nenávidět“. A co na tem,
že o nás na Hané si ho troško opravime.
Me přece „ej“ neřikáme. Tož teda ti hétři
– nenávidiči – só za normálnich okolnosti
e normálni ledi, jak ste ve nebo já. Ale jak
si přečtó nejaké článek na tem internetě,
hneď dostanó nezvladatelnó tóho ten článek glosovat. A to po svym. A tak celkem
nevinny povidáni o tem, čém hnojit cebolo, se po přečteni komentářu pod článkem
změni v nenávistnó diskuzo, kerá většenó
začne větó: „Co je to za pitomca, keré to
zepsal? Šak ten vul to ani nemá vezkóšeny.
Na cebolo hnuj? Nenechte se vesmát.“ No
a pak následojó reakce, kery jož vubec nésó
o hnojeni cebole, ale o tem, že ten, co na to
odpověděl, je vul eště větši, protože ve slově
hnuj zapomněl napsat třeba „u“. Diskuza
se otěšeně rozviji a dež čtete tak pátó –

šestó reakco, jož vubec nevite, o čem bel ten
puvodni článek. Ja – to sme me. To sem ale
přešil hodně velkém oslim mostkem nekde
óplně inde. Puvodně sem vám chtěl napsat
neco hezkyho o litě. Zkosim to teda napravit. Lito mám moc rád, protože je konečně
teplo a já mužo vepnót kotel. Né, že bech ho
nevepl jož v dobno, to zas ja, ale dovčelko
belo notny ho eště párkrát znovo zapnót,
ináč besme doma seděle o televize zabubani v dekách jak Eskemáce. Na litě mám
néradš vuně. Voni všecko dokola. Čerstvo
posečená tráva, voda v Moravě a hlavně
a névic jahode. Te mám z celyho lita néradš. Mužo vám prozradit, že bech se jich
ožral. Jenom škoda, že jejich čas trvá tak
krátko. Jistě, mohl bech si je kópit aji během celyho roko v supermarketě, ale to
nésó one. Na moje vepěstovany a hnojem
hnojeny jahode z mé zehrádke žádná načervenalá řepa bez choti fakt nemá. Jahode
mám rád s bilém jogurtem. Nebo pomačkany s mlikem a cokrem. Nebo v bochtě, če
boblanině. Dokonce aji v zemlbábě. Nekdo
je tam dává namisto jablek a je to naprosty
nebe v hobě, jak be řekl jeden zapomenoté
komik. A nebo jenom tak, omety a bez všeckyho. V litě mužete jit e k vodě. To je take
fajn – ochladit si tělo. Dež je člověk přehřité, nemesli mo to dobrém směrem. Nekeři
bele přehřiti aji v ledno a lezle do řek a reb-

niku a podivéte se, jak jim to dneská páli!
Ešle teda dřiv nelehle se zápalem plic. Lito
só take hřébke. Mohl bech bet v lese klidně celé deň, taková procházka s košékem
parádně pročesti paleco a e dež nandete
jenom pár praševek a mochomurko, stoji
to za to. V litě ale provozojem vic boholebéch zveku. Třeba chozeni na pivo. To je
moc pěkné a ožetečné sport, navic spojené
s přijemnym. Zkrátka a dobře, chvála Boho,
že lito přešlo. Dež sviti slonko, svět je hneď
o neco veseléši a me to veselosť a radosť
moc a moc potřebojem. Tož vám aji sobě ji
přejo plné kybl.
Petr Linduška

Vyhlašujeme letní fotosoutěž
na téma:

HODINOVÝ
MANŽEL

VÁŠ NEJLEPŠÍ
LETNÍ ÚLOVEK

Provádím tyto práce:
 sádrokartonářské
 zednické
inzerce

 práce pro domácnost

Soutěž probíhá v období
od 1. června do 1. září.
Fotografie nebo jen Vaše povídání

Miroslav Švec
604 414 330
mireksvec@post.cz
www.zednickepracesvec.cz

nám prosím zasílejte na e-mail:
litovelskenoviny@mestolitovel.cz.
Výherci budou zveřejněni
v říjnovém vydání.
Těšit se můžete na krásné ceny!
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Mažoretky Linetbells on-line
Začátkem září 2020 jsme v naší
„mažoretkové rodině“ všichni
pevně doufali, že se vše vrátí do
„normálních“ kolejí. Mažoretky
začaly nacvičovat nové sestavy,
pronajaly se tělocvičny, ušily
kostýmy, a pak to opět, k naší
velké lítosti, skončilo.
Děti nemohly na tréninky, nemohly se setkávat. Náš spolek
proto zajistil alespoň on-line
tréninky, kterých se chopily naše
trpělivé trenérky Natálie Elgnerová, Barbora Zlámalová, Tereza Zlámalová, Johana Štaffová
a snažily se, aby děti cvičily, trénovaly jednotlivé prvky a vídaly
se alespoň touto cestou.
Poslední dobou, kdy dochází
k rozvolňování opatření, jsme,
dle možností, začali trénovat
opět společně. Děvčata se do
toho pustila s velkou chutí a radostí. Náš tým se totiž přihlásil
do první on-line soutěže, kterou
pořádala asociace mažoretek
CMA. Soutěž se konala v sobotu 29. 5. 2021 a byla pouze
pro sólová vystoupení a mini
formace. Zúčastnilo se jí velké množství týmů a mažoretek
z celé republiky. V této obrovské
konkurenci naše mažoretky ne-

vybojovaly medailové pozice, to
pro ně ale nebylo důležité. Děvčata byla ráda, že jsou spolu, že
se jednotlivé týmy mohly vidět
a předvést co umí, alespoň
„elektronicky“.
Nyní nás čeká ještě jedna on-line
soutěž. Tu pořádá mažoretková
asociace ČMTF a bude probíhat
v sobotu 26. 6. 2021. Opět v ní
budou vystupovat pouze sóla
a mini formace. Děvčata již pilně trénují, aby reprezentovala co
nejlépe.
Naše mažoretky stihly během
tohoto roku vystoupit na několika veřejných akcích, např. na
Silácké Litovli. Další vystoupení
nás snad ještě čekají. Děkujeme
všem pořadatelům za pozvání.
Pokud to situace dovolí, rády
ukážeme, co umíme.
Všechny mažoretky se sešly na
rozlučce se sezónou 2021, která
se uskutečnila koncem června
na Doubravce a pozvaní byli rodiče, prarodiče a kamarádi.
V létě pořádáme pro naše mažoretky taneční soustředění ve
Velkých Losinách, na které jezdí
lektorky z celé republiky, tentokrát i ze Slovenska. Lektorky
děti zdokonalují v gymnastice,

tanci, práci s hůlkou a různých
mažoretkových dovednostech.
Všichni věříme, že se v září začne opět pilně trénovat. Doufáme, že se uskuteční i plánované Mistrovství ČR, které bylo
z jarních termínů přesunuto na
podzim.

Přejeme dětem, aby si užily
prázdniny, a ať je od září čeká
nejen pravidelná školní docházka, ale i pravidelné tréninky
a soutěže. Na ty on-line bychom
chtěli už jen vzpomínat.
Mažoretky Linetbells Litovel z.s.

Atletika

pro děti - Bílá Lhota
Školní hřiště v Bílé Lhotě nebo v tělocvičně
Děti 1.-2.třídy – (roč. 2014-2015)
úterý 15:30-16:30 (skupina č.19)
Děti 3.-5.třídy – (roč. 2011-2013)
úterý 16:30-17:30 (skupina č.20)

Cena: 2000,- / školní rok
Věci na trénink: oblečení na trénink adekvátní počasí,
venkovní či sálovou obuv (do tělocvičny), nápoj

Kontakt: 605 759 284
dalibor.hon@centrum.cz
www.atletickepripravky.cz
Atletické přípravky Olomouc zakládají v Bílé Lhotě nové dvě skupiny atletiky pro
děti. Naším cílem je vytvářet u dětí kladný vztah k pohybové aktivitě formou her
a činností s prvky atletiky. Krom pravidelných tréninků pořádáme pro děti letní
soustředění, závody a nejstarší děti se účastní krajské soutěže družstev.
Tréninky budou probíhat od září 2021.

