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Vážení občané, 
končí nám volební období 2018–
2022, po které jsem měl tu čest dělat 
starostu města Litovel. Vstupoval 
jsem do něj s plány a představami, 
které se nám z velké části podařilo 
dotáhnout do zdárného konce. Do-
volte mi jeho krátkou rekapitulaci. 
Každopádně jsem ani nepředpo-
kládal, co nás všechny následující 
roky bude čekat za překvapení. 
Bylo to místy velmi náročné období 
a stálo velkou energii vše ustát. 
 
Po volbách, po uzavření koaliční 
dohody mezi Sdružením nezávis-
lých kandidátů Litovel, Sdružení 
nezávislých kandidátů Občané  
a sportovci Litovelska, ODS  
a KDU-ČSL, jsme zahájili práce na 
sestavení rozpočtu a stanovení pri-
orit na další období. Náš rozjezd 
byl ale zbrzděn aktivitou několika 
předsedů osadních výborů našich 
místních částí, kteří měli pocit, že 
se do místních částí investuje málo 
finančních prostředků a chybí ko-
munikace. Situace to nebyla jed-
noduchá – vždyť po volbách hro-
zilo odtržení několika místních 
částí. Nakonec se ale podařilo najít 
kompromis. Nicméně krize měla  
i svůj pozitivní výsledek. Finanční 
odbor MěÚ nám zpracoval analý-
zu, která je jasným důkazem toho, 
že naše místní části nejsou v poza-
dí v investicích oproti Litovli, prá-
vě naopak. Na obcích již existuje  
i tzv. participační rozpočet.
Dalším tématem, které se táhne 
právě končícím volebním obdo-
bím, je covidová pandemie. Jistě 
stále máte v  paměti 16. březen 
2020, kdy ve 3 hodiny ráno bylo 
naše město společně s Červenkou 
a Uničovem neprodyšně uzavřeno 
policií a začala 14denní izolace 
z důvodu nadměrné covidové ná-
kazy. I když bylo kolem uzávěry 
mnoho spekulací, věřte, že ani já 
jsem dopředu nevěděl, že se něco 
takového chystá. Společně s  pra-
covníky našeho krizového štábu 
jsme zahájili práci, abychom pro 
Vás, naše občany, zajistili alespoň 
nějaké žitelné prostředí. Že se nám 
to vcelku povedlo, o tom svědčila 
Vaše podpora při konvojích Na-
děje, které projížděly několikrát 
městem. Navzájem jsme si tímto 

krásným gestem dali podporu.  
V tomto období jsme se semkli  
a navzájem si pomáhali jako ob-
rovská funkční rodina. Jsem za to 
rád. Je pravda, že dnes už ví téměř 
celá ČR, kde leží Litovel. 
Rok 2021 byl ve znamení zdra-
žování energií. Ceny elektřiny  
a plynu začaly atakovat historické 
rekordy – s tím byl spojený začá-
tek zdražování všeho. 
To, co nám ale přinesl rok 2022, 
nepředpokládal asi nikdo z nás. 
Válka na Ukrajině, uprchlická 
vlna, násobné zdražení energií, in-
flace 17 % – to je nyní náš každo-
denní život. Přepočet investičních 
akcí, nedostatek stavebního mate-
riálu, prodlužování dodacích lhůt 
akcí, to je realita. 
Abych Vám ale nesděloval jen ne-
gativní informace, město Litovel 
je i přes všechna uvedená úskalí 
silným a prosperujícím městem. 
Velkou devizou jste Vy, jeho ob-
čané! Vnímám Vaši podporu  
a děkuji Vám za ni!
Dobrou zprávou je, že jsme včas 
převedli naše nemalé finanční 
prostředky ze Sberbank. Za to pat-
ří velký dík vedoucímu finančního 
odboru MěÚ Litovel.
Za končící volební období se nám, 
společně s  koaličními partnery 
a dalšími zastupiteli, podařilo 
navyšovat investované finanční 
prostředky a dále modernizovat 
město Litovel. Mimo jiné nám 
k tomu pomohly i získané dotační 
prostředky ve výši cca 81 mil. Kč. 
Na Pavlínce jezdíme po novém 
mostě. Máme opravenou část 
toku řeky Moravy, který vede cen-
trem města. Realizovala se další 
etapa revitalizace sídliště Gemer-
ská. V  Unčovicích je opravená 
Sokolovna, máme opravenou 
školní jídelnu na ul. Studentů. 
Ve Třech Dvorech je nová fasáda 
a vzduchotechnika restaurace.  
V Myslechovicích je vybudována 
kanalizace a opravená vodní ná-
drž na návsi a silnice. Bude zde 
nová zastávka, chodník a dešťová 
kanalizace. Velkým tématem je 
nová sportovní hala. Město zre-
konstruovalo topení, šatny a spr-
chy na Sokolovně, která má sloužit 
jako zázemí pro novou sportovní 
halu. Podali jsme žádost o dota-

ci na její výstavbu. Bohužel před 
vydáním rozhodnutí o přidělení 
dotace zrušila Národní sportovní 
agentura dotační program. Od té 
doby čekáme na vhodný dotační 
titul. Dále se vybudovaly nové te-
nisové kurty i se zázemím. Další 
velkou investicí, která se začíná 
realizovat v těchto dnech, je likvi-
dace skládky nebezpečného odpa-
du v bývalém dobývacím prostoru 
v Nasobůrkách. Akce by měla být 
do podzimu ukončena. 
Daří se nám rozvoj cyklostezek. 
Již rok můžeme jezdit po nových 
cyklostezkách do Uničova a do Tří 
Dvorů. Do konce letošního roku 
začne výstavba smíšené stezky ko-
lem nově opravené hlavní silnice 
(ul. Dukelská). Jezdíme po opra-
vených komunikacích na Pavlínce 
a do konce roku i po Novosadech. 
Investičních akcí ale bylo dale-
ko více: např. revitalizace sídliště 
Gemerská a Karla Sedláka, stavba 
nové kanalizace ul. Vítězná, Hrn-
čířská, nový chodník na sídlišti Ví-
tězná, oprava lávky k ZŠ Vítězná, 
nová lesní cesta za hřištěm v  Li-
tovli, oprava cesty za dopravním 
hřištěm apod. Postupně byla pro-
vedena výměna veřejného osvětle-
ní, masivní výsadba zeleně, úprava 
Staroměstského náměstí a parku 
Míru, výměna naučných tabulí 
v centru, rozšířil se kamerový sys-
tém v rámci bezpečnosti, internet 
zdarma Wifi4EU, modernizuje se 
technika v TS Litovel, p. o. Pořídi-
lo se sanitární zázemí pro sociálně 
slabší obyvatele, nové sociální za-
řízení na poliklinice i zázemí pro 
dopravní hřiště. Před prázdnina-
mi byla dokončena úprava uby-
tovacích kapacit na Záložně, kde 
vzniklo 14 pokojů. Jistěže úkolů 
a požadavků je násobně více, a ne 
vše se realizovalo. 
Lidé se v Litovli také chtějí bavit. 
I tato oblast je městem podporo-
vána. Máte možnost navštěvovat 
kulturní akce Městského klubu 
Litovel, utkání sportovních oddí-
lů, Hanácké Benátky, Litovelské 
slavnosti, Oživlý Svatoján. Vel-
kým kulturním počinem kon-
čícího volebního období bylo 
nové Muzeum harmonik, které 
jsme před prázdninami otevřeli  
a návštěvnost svědčí o tom, že jde 

o dobrou investici. Vystavené ex-
ponáty – svou celoživotní sbírku 
– městu Litovel daroval pan Jiří 
Sedláček. 
V oblasti školství se modernizova-
ly třídy i venkovní zázemí v ma-
teřských, základních i středních 
školách. 
V  oblasti odpadového hospodář-
ství využíváme komfortu nového 
sběrného dvora, popelnic na tří-
děný odpad, kompostérů, pravi-
delných svozů velkoobjemového 
zeleného odpadu. Město získalo 
ocenění „Odpadový Oskar“.
No a výhled do budoucna? To 
samozřejmě záleží na Vás, na ob-
čanech Litovle a jejích místních 
částí, komu dáte v zářijových vol-
bách svůj hlas. Máme vysoutěže-
nou firmu na výstavbu skateparku  
a pumptracku na louce u koupa-
liště. Na koupališti se po skončení 
letošní sezóny začne stavět brou-
zdaliště pro nejmenší. Je v  běhu 
výstavba sušárny čistírenských 
kalů, vodovodu a kanalizace do 
Savína a Nové Vsi. Vedení města 
Litovel, ve spolupráci s MTS Lito-
vel, začalo pracovat na možnos-
tech energetických úspor a s  tím 
souvisejících projektech. Do kon-
ce roku by měla být hotová kon-
cepce dalšího rozvoje. 

Tolik krátké ohlédnutí za kon-
čícím volebním obdobím. Ještě 
jednou Vám děkuji za podporu. 
Také děkuji svým kolegům MěÚ 
Litovel, vedoucím odborů, čle-
nům rady města, zastupitelům, 
kteří podpořili projekty, místosta-
rostovi Mgr. Lubomíru Brozovi, 
ředitelům našich příspěvkových 
organizací a vedoucím organizač-
ních složek, členům komisí rady 
města i výborů ZML, předsedům 
OV a dalším, kteří fungují pro 
město jako celek.

Viktor Kohout, starosta města

Slovo starosty
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Rok se nám přelamuje do druhé 
poloviny, a tak bych Vám chtěl 
přiblížit činnosti a novinky TS 
Litovel p. o. za uplynulé období.
Kromě běžných činností, kte-
ré jsou naší každoroční náplní  
z dohody se zřizovatelem, jsme  
v jarních měsících ve spolupráci  
s odborem životního prostře-
dí vysazovali nově navrženou 
zeleň na sídlišti Gemerská, kde 
bylo vysazeno 24 nových stromů  
a 686 keřů. Další výsadbou  
v letošním roce po stavební akci 
je zeleň na ulici Žerotínově ko-
lem nově budované cyklostezky.  
I tato akce probíhala ve spolupráci 
s OŽP. Dalším počinem v oblasti 
zeleně je litovelský hřbitov, kde  
v loňském roce proběhla pro-
jektová příprava a v letošním 
roce probíhají výsadby. Jde 
spíše o doplnění stávající zele-
ně, jelikož hřbitov byl z tohoto 
pohledu revitalizován před cca  
11 roky. Ve městě a místních 
částech proběhl výchovný řez 
dřevin v počtu cca 250 ks. Oře-
zy prováděla odborná arbori-
stická firma. Jistě jste si mohli 
všimnout na mnoha místech 
ochranných límců spodní čás-
ti kmene stromů, které jsme na 
jaře letošního roku instalovali  

z důvodu poškozování báze 
kmene křovinořezy. Zajímavostí, 
kterou řešíme v oblasti veřejného 
osvětlení, jsou zkoušky stability 
sloupů VO. V letošním roce jsme 
jich vyzkoušeli přes 100.
Abychom mohli lépe a efektivně-
ji pracovat, byla i v letošním roce 
pořízena nová technika sloužící  
k údržbě města a místních částí.
Na svoz odpadků z košů jsme 
pořídili automobil s elektrickým 
pohonem (viz foto). Na tuto čin-
nost našly elektromobily velmi 
dobré uplatnění. Autíčko má 
samozřejmě i další využití, třeba 
k přepravě nářadí při různých ji-
ných činnostech.
K údržbě cyklostezek, ale i jiných 
lokalit, jsme koupili svahovou 
sekačku Spider s rádiovým říze-
ním (viz foto). Tento výrobek je 
patentem českého podnikatele, 
který jej vyváží do celého světa. 
Stroj je velmi výkonný se svaho-
vou dostupností až 40 stupňů.
Další novinkou, kterou jsme vy-
bavili zahradní sekci, je komunál-
ní nosič nářadí. V současné době 
ho máme s příslušenstvím – ro-
tační brány. Stroj slouží například  
k přípravě záhonů před výsadbou 
rostlin, ale je možné jej využít  
i k načechrání štěrku na dětských 

hřištích nebo úpravě povrchu 
sportovních ploch. K nosiči je 
možné dokupovat příslušenství. 
Plánujeme nákup kartáče na 
sníh.  
Máme vysoutěžen nový zametací 
stroj, který bude dodán koncem 
roku 2022. Ve výběrovém říze-
ní vyhrál zametací stroj Swingo 
200 od německo-švýcarské firmy 
Aebi Schmidt, který nahradí sou-
časný zametač Bucher 2020, kte-
rý je po úctyhodných 17 letech 
provozu již velmi poruchový.
V současné době probíhá rekon-
strukce střechy dílen TS, kde již 
zatékalo do izolace. Krytina byla 
odstraněna, proběhlo vyztužení 
vazníku dle projektové doku-

mentace a bude instalován nový 
krov s izolací a krytinou. Další 
připravovanou stavební akcí je 
rekonstrukce správní budovy 
a šaten pro naše zaměstnance. 
V současné době se zpracovává 
projektová dokumentace. Během 
podzimu budeme spolu s Odbo-
rem bytového hospodářství MěÚ 
Litovel realizovat rozvod vody ze 
studny na hřbitově v Litovli. 
Ať už využíváte koupací biotop, 
městskou saunu, sběrový dvůr, 
náš pneuservis nebo přijedete 
pro kompost, vězte, že za všemi 
těmito činnostmi stojí pracov-
níci Technických služeb Lito-
vel.                      Bc. Jaroslav Erlec,  
                              ředitel TS Litovel

Jakými novinkami se mohou pochlubit Technické služby?
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Charita nabízí pomoc z dluhové 
pasti
Od září do listopadu budete 
mít možnost své dluhy v exe-
kuci splatit bez drahých úroků 
a dalších sankcí. Druhé Milosti-
vé léto bude probíhat od 1. září 
2022 do 30. listopadu 2022.
Máte exekuci u veřejné in-
stituce, která vznikla před  
28. říjnem 2021? Kontaktujte 
naši poradnu v  Litovli na čísle  
730 585 753 a objednejte se. 
Díky Milostivému létu Vám bu-
dou odpuštěny úroky, poplatky 
advokátům či penále. Na dluž-
níkovi tak zbyde pouze zapla-
tit jistinu a 1.815 Kč exekutorovi 
za náklady na zastavení exeku-
ce. Akce se týká exekučních spo-
rů u veřejných institucí (doprav-
ní podniky, technické služby, 
nemocnice, energetické společ-
nosti jako např. ČEZ, exekučně 
vymáhané dluhy vůči zdravot-
ní pojišťovně, obcím za nájem  

v obecních bytech nebo dluhů  
z nezaplacených poplatků České 
televizi a Českému rozhlasu).
O uplatnění Milostivého léta je 
potřeba požádat exekutora, kte-
rý připraví výpis všech dluhů, 
které jsou u Vaší osoby vede-
ny. Soudní exekutor bude povi-
nen Vám do 15 dnů od doručení 
písemnosti odpovědět.  Milosti-
vé léto tak představuje šanci vy-
manit se ze svých dluhů a začít 
nový život.
Na provoz Charitní poradny 
v Litovli jsme získali prostředky 
z MAS Morav-
ská cesta v pro-
jektu „Podpora 
rodiny a snižo-
vání dluhové pasti na Litovelsku 
- druhá etapa“ CZ.03.2.65/0.0/0.
0/16_047/0014300. 

Charitní šatník
Charitní šatník je určen pro lidi 
v  obtížné životní situaci (lidé 

bez domova, sociálně slabí, lidé 
postižení mimořádnou událos-
tí, rodiče samoživitelé). Cílem 
je poskytnout základní ošacení 
lidem, kteří nemají potřebné fi-
nanční prostředky. 
Děláte si pořádek ve skříni? Vy-
rostly Vám děti a zbavujete se 
oblečení? Darujte nám ho! 
Pokud je oblečení stále použitel-
né a v dobrém stavu, darujeme 
ho dále potřebným. (Přijímáme 
i menší nádobí, deky, povlečení, 
ručníky, spodní prádlo, spacáky, 
vybavení pro děti, hračky apod.) 
Věci nám můžete darovat každý 
všední den od 8 do 14 hodin, 
v případě dotazů nás kontaktuj-
te na tel. 731 643 780. 

Charita poptává nábytek
Poptáváme nábytek v  dobrém  
a použitelném stavu. Jedná se 
nám zejména o postele, psací 
stoly, noční stolky, židle, ko-
berečky, dekorativní nábytek. 

V  případě, že byste nám chtěli 
nějaký nábytek darovat, pošlete 
nám fotky na e-mail katerina.
kargerova@sternberk.charita.
cz nebo nás kontaktujte na tel. 
731  643  780. Odvoz věcí si za-
jistíme. 

Charita se zúčastní Litovel-
ských slavností
Již třetím rokem budeme spo-
lupracovat s městem Litovel při 
výběru dobrovolného vstupné-
ho na Litovelských slavnostech, 
které se uskuteční 3. září na ná-
městí v  Litovli. Této možnosti 
si nesmírně vážíme. Vybranou 
částkou bychom tentokrát chtě-
li podpořit studium dětí z  níz-
kopříjmových rodin. Budeme 
moc rádi za Vaše finanční pří-
spěvky a doufáme, že společně 
dáme dohromady částku, která 
pomůže někomu zásadně změ-
nit život.

Charita Litovel

Litovelská charita je tady pro Vás

Stíny Litovelska
Bezpečnostní akce na koupališti
Dne 7. června v dopoledních hodinách 
kontaktoval Městskou policii Litovel 
policista z oddělení prevence krimina-
lity PČR Olomouc, jestli bychom s ním 
neprovedli společnou akci v městském 
kempu Litovel. Bylo náhodou, že tento 
den měl ranní směnu strážník Opletal, 
který má také na starosti prevenci kri-
minality v rámci MP Litovel.
Hlídka si tedy domluvila setkání s po-
licistou u městského kempu a zde roz-
dávali informační letáky a odpovídali 
na otázky lidí ubytovaných v kempu. 
Dále pak zanechali informační letáky  
s bezpečnostními informacemi na 
městském koupališti.
Akce se setkala se zájmem a snad jsme 
takto alespoň trochu přispěli k většímu 
bezpečí v kempu a na koupališti.
V těchto letních dnech je potřeba, aby 
lidé dávali větší pozor na své věci v kem-
pech – otevřené a špatně zabezpečené 
stany v kempech jsou magnetem pro 

zloděje. Proto by si měli táborníci uvě-
domit, že stan není trezor a pokud je-
dou na výlet, neměli by nechávat cenné 
věci ve stanu. Také lidé na koupalištích 
v tropických vedrech by se měli chovat 
zodpovědně a požívat alkoholické ná-
poje s rozumem. Tragickým příkladem 
je nedávné utonutí mladého muže 
na přírodním koupališti Náklo, kde se 
muž v podnapilém stavu šel zchladit do 
vody a bohužel utonul. Dávejte si proto 
pozor,   zdraví a život máme jen jeden.

Červen ve znamení ztracených 
peněženek
Tak tohle strážníci Městské policie 
Litovel ještě nezažili. V měsíci červnu 
na služebnu hned 5x přinesli občané 
nalezené peněženky.
Ve všech pěti případech se podařilo 
informovat majitele a peněženky jim 
navrátit, ale v některých případech to 
opravdu nebylo jednoduché. Těší nás, 
že máme v Litovli poctivé občany, pro-

tože ve všech případech byla  
v peněženkách hotovost a v 
ani jednom případě majitelé 
nezaznamenali její úbytek. 
Ne nadarmo je Litovel pova-
žována za jedno z nejbezpeč-
nějších měst v Olomouckém 
kraji!

Městská policie Litovel

Ne zrovna populární je rekon-
strukce hlavního tahu ul. Du-
kelská, Uničovská a krajské ko-
munikace směr Unčovice. Jak se 
říká: „Když se kácí les, létají třísky“. 
Město se podílelo finančně na 
všech mostech, jelikož zde povede 
smíšená cyklostezka.  Postavily se 
tři nové mosty a bude nová silni-
ce. Vzhledem k současné situaci si 
musíme uvědomit, že není na co 
čekat, i když to nyní není příjemné 
skrze objízdné trasy. 
Na červnovém Zastupitelstvu 
města Litovel se odsouhlasila 
investice na opravu místní ko-
munikace na Pavlínce a dokončí 
se kousek silnice tak, aby byla již 
celá cesta v pořádku. Jde o rekon-
strukci místní komunikace na ul. 
Pavlínka, a to v úseku od ul. Kos-

monautů po č. p. 1143/14. Cel-
ková délka opravovaného úseku 
činí 135 m. Při rekonstrukci dojde  
k výměně konstrukčních vrstev  
a pokládce nového asfaltobetono-
vého povrchu. Součástí opravy je 
i osazení nových uličních vpustí  
a vybudování podélného odstav-
ného stání v délce 26 m. Z důvodu 
této rekonstrukce dojde k úplné 
uzavírce opravovaného úseku 
na ul. Pavlínka, a to od 5. 9. do  
31. 10. 2022 (dle SOD). Důvodem 
rekonstrukce je špatný stav podlo-
ží a asfaltového povrchu této části 
komunikace a v neposlední řadě 
také nefunkční odvodnění silnice. 
Tato cesta je posledním neoprave-
ným úsekem komunikace od ul. 
Šmakalovy po výjezd na Tři Dvo-
ry.                                       red.

Od září se bude opravovat Pavlínka
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Někdy po roce 817 navázali Mora-
vané styky s Franskou říší. Proka-
zatelných dvanáct set let na scéně 
středoevropských dějin si však 
připomínají letos. Právě z  podzi-
mu roku 822  totiž pochází první 
známý záznam o  nich v  latin-
sky psané franské kronice. První 
označení slovanských Moravanů 
v historických písemných prame-
nech bylo Marvanorum. Letopisy 
království Franků popisují sněm, 
který do Frankfurtu svolal Ludvík 
I. Pobožný, franský císař  
a dědic říše Karla Velikého. 
Na něm vyslechl vyslance 
všech západních Slovanů, 
mezi nimi také vyslance 
Moravanů. Opis vzácného 
pramenu je dnes ulože-
ný v  Rakousku. Existenci Mora-
vanů potvrzuje i jejich uvedení 
ve stejném období v  Bavorském 
geografu, což je neznámý autor 
latinsky psaného  Popisu měst  
a míst na severní straně Duna-
je. Zde je uvedeno, že Morava-
né mají 11 měst a hovoří se zde  
i o dalších Moravanech s 30 městy.
V  následujících desetiletích la-
tinští kronikáři jméno Moravanů  
a Moravy uváděli v mnoha dalších 

variantách, jako Marharii, Ma-
raensium či Maravos. Dokonce je 
lze nalézt také v arabských prame-
nech, třeba jako Mwr'w'. 
V  letošním roce se k  tomuto ju-
bileu koná mnoho zajímavých 
připomínkových akcí. Společnost 
pro Moravu a Slezsko spolu s dal-
šími moravskými organizacemi 
podepsala na počest 1200 let od 
první zmínky o Moravanech me-
morandum o spolupráci při roz-
voji Moravy a moravanství dne  

15. července na Trenčín-
ském hradě u příležitosti 
festivalu Morava krásna 
zem. V Brně  se uskuteč-
ní např. 17. září kulturně-
-společenská akce Den za 
Moravu mj. s  předáním 

ocenění v  anketě Osobnost Mo-
ravy a 23. září koncert Filhar-
monie Brno pro symbolických  
1 200 posluchačů. V Archeoskan-
zenu Modrá nedaleko Uherského 
Hradiště je pak k  vidění výstava 
„Moravané vstupují na kolbiště 
dějin 822–2022“. 
V roce 2022, který je jubilejním 
rokem, přejeme  Moravě  a všem 
Moravanům štěstí, zdraví, hojnost 
a svobodu.                                   RoN

Morava slaví 1 200 let na scéně

Muzejní společnost Lito-
velska ve spolupráci s Mu-
zeem Litovel srdečně zvou 
na zájezd do Rýmařova. 
Na co se můžete tě-
šit? Centrem Rýmařova  
a jeho historií nás provede  
Mgr. Vyhlídal z Městského 
muzea Rýmařov. Násle-
dovat bude prohlídka barokního 
skvostu – tzv. kaple v  Lipkách. 
Kaple Nanebevzetí Panny Marie 
je význačná nejen svou architek-
turou, ale i svou nástěnnou, strop-
ní a sochařskou výzdobou, na 
které se podílelo několik morav-
ských mistrů barokního umění. 
Po poledni budou mít účastníci 
zájezdu dostatečné volno k obědu  
a k  navštívení libovolného turi-
stického cíle, např. Městského 
muzea Rýmařov, Galerie Marie 
Kodovské nebo k  ochutnávce  
z místních minipivovarů Excelent 
či Morous.  Zájezd završí speciální 
komentovaná prohlídka expo-
zice textilu a provozu tkalcovny 
v  budově Hedva Český Brokát. 
Formou improvizované divadelní 
hry přiblíží herci v dobových kos-

týmech vývoj rýmařovské textilní 
výroby (v podnikové prodejně je 
možno zakoupit drobné dárky).  
Návrat do Litovle se předpokládá 
mezi 17. a 18. hodinou.
Zájezd se uskuteční ve středu  
21. 9. Doprava tam i zpět bude za-
jištěna autobusem.  Cena zájezdu 
je 350 Kč (pro členy MSL 300 Kč). 
V ceně je zahrnuta doprava a vstu-
py na pevné body programu.
Rezervace je možná osobně v Mu-
zeu Litovel, na tel. 585  341 465 
nebo na e-mail: muzeum@muze-
umlitovel.cz, a to do středy 14. 9. 
nebo do zaplnění kapacity. Platby 
hotovostně v muzeu nebo po do-
mluvě na bankovní účet. Storno 
bez poplatku je možné do neděle 
18. 9.            MSL a Muzeum Litovel, 
                         foto zdroj: IC Rýmařov

Poznejte Rýmařov, město nejen  
textilnictví
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Letos slavíme 430 let od první informace  
o kamenném mostu, kterému dnes málokdo 
řekne jinak než „Svatoján“. Je ale v Litovli nej-
starší, nemáme tu ještě starší mosty?
Svatoján je pevná stavba, se šesti ke středu 
stoupajícími oblouky se klene přes součas-
ný hlavní tok řeky Moravy. Ve svém středu 
na východní straně má umístěnu sochu sv. 
Jana Nepomuckého, který propůjčil Svato-
jánskému mostu své jméno.
Kdy přesně byl most skutečně postaven, 
nevíme. Gregor Tarco, první známý his-
torik Litovle, ho zmiňuje ve svém díle Be-
schreibung der Stadt Littau (česky Popis 
města Litovle). Toto dílo vzniklo koncem 
16. století, nejspíše mezi léty 1592–1596,  
a autor v něm píše:

Když býval tu krutý mráz 
i sněhu napadlo po pás
a brzy přišel jarní den
přivalila se povodeň

všechny tu mosty strhala
jediný z nich nechala

valila se valila
město jak mořem oblila
lidé se v lodích plavili
než vody řeky opadly.

Teď nebezpečí nehrozí
i když si někdy zahrozí

a voda se zas rozleje
mosty už nám nerozbije
přes vodu na Staré město

postaven most a ten jest sto
pevným kovem a kameny
uchránit se před vodami

suchou nohou po něm přejdeš
v zemi podobný nenajdeš.

Z němčiny přebásnil dr. Josef Bezděčka

Z textu tedy plyne, že v době, kdy Tarco 
svou báseň psal, již most stál.
Podívejme se nyní trochu dál do historie. 
Krajina kolem Litovle byla osídlena 
před cca 300 tisíci roky lidmi druhu 
Homo heidelbergensis. V poslední době 
meziledové ji obývali již lidé našeho 
druhu, a to kultur Aurignacien (před  
30 tisíci roky) a Pavlovien (před cca  
27 tisíci roky – těmto lidem se někdy 
říká lovci mamutů). A od konce poslední 

doby ledové je naše krajina 
přibližně 7  tisíc roků 
osídlena nepřetržitě. Všichni 
tito lidé putovali krajinou 
a museli překračovat řeku 
Moravu. O tom, kudy vedly 
jejich nejstarší cesty, nevíme 
mnoho. Máme doklady, že 
velmi staré, pravěké cesty 
vedly skrze Chudobín  
k brodu u Moravičan  
a další brody byly i u Nákla 
a Olomouce. O pravěké cestě 
v  nivě řeky u Litovle ale 
informaci  nemáme.  
Lze předpokládat, že nejpozději ve 
středověku, v  době, kdy již existovaly 
osady v místě dnešního Starého města, 
tudy cesta vedla, a musela tedy překlenovat 
řeku Moravu, respektive její tehdejší 
ramena. Tarco na konci 16. století zmiňuje 
mosty, na mapě zobrazující Litovel 
o přibližně čtvrt století později jsou 
mosty i zaznačeny. A je na ní zobrazen  
i náš Svatoján, pod kterým tehdy vedlo 

severní rameno Moravy.
V době baroku roku 1718 byl most doplněn 
o sochu, která mu dala jméno a která ho 
zdobí dodnes. Jejím autorem je Jan Václav 
Sturmer, významný olomoucký sochař, 
který se spolu s Václavem Renderem 
podílel i na sloupu Nejsvětější Trojice 
v Olomouci chráněným UNESCO.
Velké přestavby se most dočkal v první 
čtvrtině 20. století, kdy byl doplněn  
o výtrče s chodníky a kovové zábradlí. 
Další radikální přestavbou prošel most 
v devadesátých letech minulého století, 

kdy byl učiněn pokus 
mu vrátit původní 
podobu. Při této 
nekvalitně provedené 
rekonstrukci byla 
mostovka přibližně  
o půl metru zvednuta  
a na západní straně 
byla doplněna o soklík, 
což mělo vyřešit  
chybu v projektové 
dokumentaci. Socha 
svatého Jana, která 
zůstala v původní 
výšce, je tak nyní 
o zmíněného půl 

metru utopena pod rovinou mostovky.  
A navíc do mostu neakceptovatelně zatéká. 
Zatékání by měla odstranit plánovaná 
rekonstrukce. Se snížením mostovky na 
původní úroveň její plány ovšem nepočítají.
Most byl během své historie mnohokrát 
ohrožen. Vydržel velká namáhání 
povodněmi včetně té opravdu veliké v roce 
1997 a řádově podobné v roce 1775 (dějiny 
Litovle chybně uvádějí rok 1765). Povodně 
ale nejsou největším ohrožením mostů, 
tím největším ohrožením jsou války. Naši 
předchůdci most ochránili před vojáky 
švédskými, pruskými, francouzskými  
i německým Wehrmachtem, jehož vojáci 
v Litovli několik mostů zničili. V loňském 
roce se o poškození pokusila i naše armáda, 
jejíž těžká vozidla si přes něj zkracovala 
cestu v době loňských uzavírek. Most to 
všechno vydržel.
Nyní se podívejme, jak je most definován. 
Je to dopravní stavba přes vodní tok 
či jinou překážku (terénní nerovnost, 
komunikaci atd.) o délce a světlosti větší 
než 2  m. Mostem jsou tedy de facto  
i zaklenutí Nečízu a věž radnice. 
Zaklenutí Nečízu je jasně patrné 
na zmiňované mapě z let 1620–
1630. Dosud nezveřejněný výsledek 
dendrochronologické analýzy dubových 
trámů ze stavidla vpouštějícího Nečíz pod 
hradby dokonce udává jako původ těchto 
trámů  devadesátá léta 15.  století. Úsek 
pod vstupem do dnešní Husovy ulice je 
datován jako renesanční. Je tedy možné, 
že toto rameno bylo původně zaklenuto 
již o století dříve, než je první zmínka  
o Svatojánu.
Mezi roky 1429–1572 stála litovelská 
rychta, předchůdkyně dnešní radnice, ještě 
vedle řeky. Až v rámci její velké přestavby 
roku 1572 k ní byla ze severu přistavěna 
věž, která stojí dodnes. Nad Nečízem! I věž 

– a most zároveň – je na výše zmiňované 
mapě z počátku 17. století zřetelná. 
Můžeme se tedy oprávněně ptát, který 
most je v Litovli nejstarší. Je to renesanční 
část klenby nad Nečízem, radniční věž  
z roku 1572 nebo tzv. nejstarší kamenný 
most na Moravě, který je prvně zmiňován 
až roku 1592?

         
Ing. Radovan Urválek, kronikář města

Je nejstarší kamenný most na Moravě i nejstarším mostem Litovle?

Most sv. Jana od severovýchodu, v pozadí Špitální kaple, akvarelovaná kresba, Jan 
Volný, r. 1935, z archivu PhDr. Vítězslava Kollmanna

Pohled na most od severovýchodu –  r. 1891, z archivu PhDr. V. Kollmanna

Pohled na most od severovýchodu – r. 2010, z archivu  
PhDr. Vítězslava Kollmanna
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V měsíci září si naše město připomíná neoká-
zalé, ale velmi důležité výročí: 95 let od otevření 
nového městského hřbitova v Chořelicích.
Pomineme-li dávná pohřebiště, tak litovelský 
hřbitov se rozkládal kolem kostela sv. Filipa  
a Jakuba, prakticky v městské zástavbě. Sloužil 
nejen Litovli, ale také Července, Třem Dvorům, 
Novým Zámkům, Novému Dvoru a Alejím, 
což je hájenka za Novým Dvorem. V tehdejší 
době – vysoká spodní voda, absence kanali-
zace i vodovodu – byl hrozbou vzniku epide-
mií. Proto okr. hejtmanství Olomouc vydalo 
r. 1896 zákaz pohřbívání s ročním odkladem. 
Zástupci všech dotčených obcí se společným 
hřbitovem souhlasili za podmínky, že bude na 
jejich straně. Ukázalo se však, že tato oblast je 
naprosto nevyhovující, spodní voda byla už  
v 86 cm. Tak se Červenka a Tři Dvory rozhodly 
pro vlastní a Litovel prověřovala další návrhy: 
Cholinská ul. v oblasti MJM – zamítnuto kvůli 
vodě, Nasobůrky – občané byli proti a muse-
la by se budovat přístupová komunikace, což 
by stavbu značně prodražilo. Naopak obecní 
zastupitelstvo Chořelic souhlasilo již v r. 1900. 
,,Vodní testy" zde dopadly nejlépe – jámy  
2 x 1 m, hloubka 2 m i více, aby byla jistota, 
odolaly i velkým dešťům. Příjezdová silnice 
byla také, ale městské zastupitelstvo váhalo 
kvůli značné vzdálenosti.
Po r. 1900 česká správa města sice stavbu hřbi-
tova připravovala, ale přednější pro ni byla 
stavba nemocnice, vodovodu a kanalizace. Na 
to byly přípravy tak daleko, že se mohlo začít 
stavět. Začala však 1. světová válka a po ní byly 
stavby přesunuty na pozdější dobu, až jak bu-
dou stačit peníze. Hřbitov se nadále řešil výjim-
kami a ročními odklady.
V r. 1923 oživil potřebu hřbitova starosta 
MUDr. Jan Smyčka. Padlo definitivní roz-
hodnutí pro Chořelice, vykoupeny pozemky  
a požádáno o povolení stavby. Hejtmanství 
souhlasilo s doplňkem, že ,,pro značnou vzdá-
lenost musí býti vybudovány záchody, a to podle 

pohlaví, s výklop-
nými okny, aby 
větrání bylo dosta-
tečné“.
Plány na jednot-
livé stavby, včetně 
průřezu hrobů, 
vypracoval Ing. 
Čeněk Chru-
dimský, komise 
všechny schválila 
,,ku provedení“. 
Městská rada od 
počátku deklaro-
vala, že ,,stavba jest litovelská, proto upřednostní 
místní stavební firmy a řemeslníky“. Jen zhoto-
vení ústředního monumentu podle návrhu 
místního kameníka V. Spurného měla provést 
firma z Olomouce. V plánech bylo uvažováno 
umístění uprostřed hlavní cesty před obřadní 
síní. Celá stavba byla rozdělena na tři části:
A – vstupní brána s bočními křídly, domek 
hrobaře s dvorkem, studnou a předzahrádkou, 
márnice s předzahrádkou a trativod
B – obřadní síň, dvě kolumbária, studna s čer-
padlem
C – ohradní zeď, dvůr pro odpady, skleník  
a oplocení hřbitovního zahradnictví.
V únoru 1926 městská rada (MR) vyhlásila 
offertu, neboli výběrové řízení. Zájemci měli 
na přihlášení v zapečetěných obálkách necelý 
měsíc. I tak byl zájem  značný; všichni ujišťovali 
o kvalitě svých prací, u rozpočtů uváděli hned 
možné slevy. Přihlásilo se pět stavitelů, dva se 
hned spojili, takže se rozhodovalo mezi čtyřmi, 
řemeslníků se přihlásilo 19. MR doporučila za-
stupitelstvu, aby hlavní část stavby – B – zadalo 
spojeným firmám (Macháček, Zdražil), druhé 
dvě části dostali Václav Volný A, fa Bezděk 
C. Čtvrtému nebyla práce přidělena, protože 
předchozí rok měl od města více práce a ostat-
ní žádnou. Také přesně nesplnil zadání offerty.
Zastupitelstvo přání MR vyhovělo, ale mělo to 
velký háček. Stavitel Macháček byl členem za-
stupitelstva a podle platného zákona se nesměl 
offerty zúčastnit. To se týkalo i Václava Lamra, 
ale s tím rozdílem, že byl jediný. Jiný kamnař 
se nepřihlásil. Zastupitelstvo rozhodlo, aby 
rada požádala Mor. zemský výbor, aby povolil 
tzv. úchylku, a oni se mohli  prací hřbitovních 
účastnit, neboť ,,každý předpis právní na první 
pohled jasný, jest jen mrtvou literou, jejíž smysl 
nutno nejdříve pochopiti“. Žádost byla zřejmě 
dobře napsaná, protože během týdne se povo-
luje zadání prací oběma offerentům.
Stavitelé společně postavili kancelář a zavedli 
zajímavý systém stavebního dozoru. Byli vždy 
dva z různých skupin, po 14 dnech se obměnil 
jeden z další skupiny. Tak byla zajištěna stá-
lá průběžná informovanost o dění u všech tří 
skupin. Každý den se zapisoval do stavebního 
deníku. Hlavní dohled měl Ing. František Če-
lechovský.
Stavbu poznamenal i větší pracovní úraz. Při 
stavbě obřadní síně spadlo lešení, zranil se 
klempířský mistr Rosta a dva učni. Ve sta-
vebním deníku zápis není, zřejmě se událost 
nechtěla zveřejňovat kvůli možnému vyšet-
řování. Přesto se na veřejnost dostala a byla 
uvedena v dobovém tisku. O vážnosti zra-

nění zmínka nebyla. Během stavby se jednalo  
o nápisech na vstupní bránu i obřadní síň.  
Ing. Č. Chrudimský navrhl na bránu ,,Neze-
mřeli, ale spí“ – ten se zamlouval všem. Shoda 
naopak nebyla u obřadní síně. Návrhů bylo ně-
kolik (Pokoj Vám, Prach a popel jsme, Z hlubin 
volám k Tobě, ó Pane), ale rozhodnutí se stále 
odkládalo. Stavba spěla ke konci, zastupitelé se 
nestihli dohodnout, a tak není nápis nikde.
V té době se také měl vybrat nápis na ústřední 
pylon. Většina radních však měla v paměti ná-
boženské nepokoje z 20. let po založení nové 
církve – Československé, později název dopl-
něn o ,,husitské". Nezůstalo tehdy jen u nadá-
vek a facek, ale rozvášněné Litovelany musela 
přijet uklidnit vojenská posila z Olomouce. 
Městské radě se podařilo prosadit, že hřbitov 
bude sloužit všem vyznáním a ústřední kříž či 
jakýkoliv jiný náboženský motiv tam nebude.
V létě 1927 bylo požádáno o kolaudaci, aby 
v září zde mohl být zahájen provoz s tím, že 
,,odkládá se výmalba kaple a kolumbárií pro 
čerstvost omítek“. Povolení vydáno a 18. září 
1927 byl hřbitov slavnostně otevřen projevem 
starosty p. Aloise Knajbla. Po 31letém odkla-
du tedy město splnilo příkaz okr. hejtmanství. 
Poslední pohřeb na Starém městě byl 16. září  
a 19. září hřbitov uzavřen. Toho dne byl také 
první pohřeb na novém hřbitově. Byl pocho-
ván Jan Nedoma z Nasobůrek (viz foto vpra-
vo), poštovní zřízenec v Mohelnici. Byl přísluš-
níkem 7. sibiřského střeleckého pluku, v jehož 
řadách bojoval. Ve 32 letech podlehl plicní cho-
robě. A zrovna on byl z nové církve.
Ještě v této době se radní katecheta Vincenc 
Horák pokoušel náboženskou řevnivost oživit 
rozdělením hřbitova na katolickou a nekato-
lickou část. Neuspěl. Díky prozíravému roz-
hodnutí tak mohli ve společném hrobě spoči-
nout manželé Kužmovi, kdy pán byl ,,kališník"  
a paní ,,římanka".
Při schůzce dozorčího výboru  v létě 1928 byly 
zadány malířské práce obřadní síně a kolum-
bárií akademickému malíři Františku Doubra-
vovi za spoluúčasti malíře Škůrka. Tímto po-
sledním zápisem z 18. 7. 1928 je stavební deník 
našeho hřbitova uzavřen, nikoliv však jeho his-
torie. Pokračování příště...               Marie Hrubá

V září si připomeneme 95 let od otevření litovelského hřbitova

Jeden z návrhů kříže, sochy – Vilém Spurný, Litovel



Stalo se v Litovli

• 95 let     
Mirko Spurník se narodil  
23. září 1927 v Litovli. Otec  
i matka byli zapojeni v kultur-
ním a společenském životě 
města. Studoval na litovel-
ském reálném gymnáziu  
a po jeho uzavření přešel do Olomouce. Tady v kvintě 
přerušil studium, aby odešel na pražskou konzerva-
toř (dramatika a hudba). Po uzavření konzervatoře 
v listopadu 1944 byl totálně nasazen, v roce 1949 
dokončil studia maturitou na gymnáziu v Olomouci. 
Byl pak zaměstnán v tkalcovně lnu v Jeseníku a ve 
Frutě Litovel, roku 1964 byl jmenován ředitelem 
městské knihovny v Litovli. V roce 1968 se podílel na 
vysílání studia Ječmínek, za což byl odsouzen k pod-
mínečnému trestu a propuštěn z městské knihovny. 
Byl pak zaměstnán v JZD Bouzov, kde založil výrobu 
pěnového polystyrenu, která se postupně rozrostla 
na podnik se 100 zaměstnanci. 
Od mládí se věnoval kultuře, zejména divadlu. Začal 
v dětských hrách, vynikl v řadě rolí klasického reper-
toáru, jako Pankrác ve „Sto dukátů za Juana“, Galén 
v „Bílé nemoci“, Chlestakov v „Ženitbě“ či Mikuláš 
Dačický. Řadu her režíroval, jako „Noc na Karlštejně“, 
„Pohleďte, pokušení“ aj. Uplatnil se i v loutkových 
hrách, režíroval „Stvoření světa“ dle Jeana Effela  
a hru „Janek Pecivál“, velmi úspěšnou na loutkářské 
Chrudimi. Jako oblíbený recitátor namluvil komentá-
ře k mnoha filmům litovelských amatérů. Naposled 
veřejně zazněl jeho hlas ve hře s názvem „Na značky!“.
Po roce 1990 se zapojil do politického života jako 
mluvčí Občanského fóra, spoluzakladatel Litovel-
ských novin a hlavně se zasloužil o obnovu Sokola 
Litovel a na vzkříšení jeho divadelního odboru. Dne 
26. 10. 2012 byl vyznamenán oceněním „Osobnost 
města 2012“, zemřel 11. listopadu 2012.

• 85 LET
Básník MUDr. Alois Volkman se narodil 18. 9. 1937  
v Chudobíně, jeho dědeček měl v Litovli hostinec  
Na Wintrové, dědeček z matčiny strany byl 
bednářem v pivovaru a pak školníkem na chlapecké 
měšťance. Zejména on tvořil malému chlapci  
v Litovli zázemí. Otec byl více než 40 let duchovním 
Církve československé v Chudobíně, zde byl od mládí  
v kontaktu s kulturním prostředím, poznal básníka 
Nechvátala. 
Po maturitě na reálném gymnáziu v Litovli studoval 
na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 
Roku 1968 nastoupil do OÚNZ v Kladně jako obvodní 
lékař. Verše uveřejňoval už za studií ve studentském 
časopise Tribuna, v novinách a časopisech. Vydal 
řadu básnických sbírek, v roce 2002 sbírku epigramů  
a aforismů z let 1968–2002 s názvem „Stopy, co 
doby tropí“. Jeho poezie je netradiční, velmi osobitá 
a intuitivní, těžící z postřehu. MUDr. Alois Volkman 
byl i přítelem a osobním lékařem básníka Jaroslava 
Seiferta. Litovli a okolí je věnována jeho sbírka veršů 
K prahu domova, vydaná v roce 1998.          Lubomír Šik

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

INZERCE

Dne 13. srpna 2019 nás 
navždy opustil milovaný 

manžel, tatínek, dědeček, 
zeť, bratr, švagr, strýc, 

kmotr a kamarád 
pan

              František MRÁZIK
               Kdo v srdci žije, neumírá. 

                      Vzpomíná rodina. 

S Hanáckó ambasádó čas vêpršel

Váženi a mili moji, Ve fšeci, návštěvnici, spolu-
pracovnici a milovnici rodnyho nářeči – teda  
hanáčtěne... Kdo to nezažêl, takovéch je mês-
lim málo, ale jak se řikávalo – „na vědomosť 
se dává“ – toš to dávám na vědomi fšeckém, že  
s tó Hanáckó ambasádo pro Litovel a okoli – 
čas všepršel.
Zpominám, jak sem kdêsê dávno, domló-
val ze zpěváckéma sóborama, ze známéma 
spolužákama, s pomocó Městskyho klubô  
a s panem Mirko Spurnikem seniorem, že za-
čnem v Litovle na veřejnosti pořádat zetkáni 
spoluobčanu k povidáni o tém,  co se téká na-
šeho rodnyho nářeči. Řiká se – každé začátek je 
těžké – ale kdepak pro nás a tenkrát!
Šlo nám to tak, že sem nakonec organizoval 
po dohodě a nabidce –  pravidelny pořadê  
a jak smê společně vêméšlelê, kdo nám pomuže  
a k nám se přêdá. Tak začal náš pořad „Přendite 
si splknót“ ...originálni, šêroko daleko, že smê 
jezdilê aji na pozváni, do hanáckéch lokalit, dě-
din a okoli, kde si nás požádalê. A pak dokonce 
aji s doprovodem Hanácké mozêkê z Litovle. 
To se postupně stalo našó formó spolupráce  
v protěžováni regionálni a kulturni histórie Li-
tovelska ê myho rodnyho města – Hanáckéch 
Benátek! A tak ten slovutné mezênárodni při-
vlastek bêl aji duvodem k temô, že sem navrhl 
a zavedl eště ten dalši – ať aji naši návštěvnici z 
daleka a odjinud vidijó, že si chránimê svy ná-
řeči – Hanáckó ambasádó!
A bêlo to. Šak to jak máme doloženy, jak se dá 
spočétat – a za tech vic jak dvacet roku, v té 
pěkné řádce – se to povedlo.

Čas otekl jak voda na Moravě, co nám pomá-
hala zrozeni našé bohaté órodné Hané, né je-
nom v Litovle, ale ê v okoló.
Hanáci bêlê odjakžêva hspodáři, a chodijó si 
dodneška posedět a splknót, ať se děje co se 
děje. Néni to pokaždy jenom sranda a legrace, 
ani to nemuže bêt jenom překládáni vtipu do 
hanáckyho rodnyho nářeči, ani žádny show.
Jenomže – to se nám jaksê přestalo dařêt a celá 
ta harmónie vzájemnosti se nám tak rozladila, 
až rozešla. A tak sem se rozhodl to ôkončêt, je 
lepši dřiv, jak pozdě.   
To k tém mém představám nepasôje jak pod-
porovat zachováni tradic a zvêku a zkôšenosti  
na Hané, co žêvot přênese a co néni možny za-
pominat, co se patři.
Nikdo néni dokonalé, fšeci nemužó bêt neo-
mylni. Je potřeba si vzájemně poděkovat, a ne-
rozohňovat to, co se podařêlo.
Za nama stojijó pracovnici Městskyho klubô, 
redakce LN, Klub fot Litovel, p. Vlastik Ne-
doma, p. prof. Přikryl, p. Krestyn, p. Spurnik, 
malohanák p. Milan Nechuta, kol. Mêslevecké 
kapelê z Litovle, kol. Hanácká mozêka a naši 
učinkujici členi – p. Věra Vořišková Šmakalová 
(zemřela), p. Mila Calábková, p. Miluška Flá-
šarová, p. Karel Vinkler, p. Jaromir Hlavinka  
a p. Petr Linduška.
Dál se pokóšim hledat a najit, ale nevim vod-
káď – co začit znova a ináč... Do teho mně 
pořáď skáčó ti agenti s povolenim srovnávat – 
nále to Vám přêznávám jenom tak. Ať vizete, že 
hledat se mosi dál, hlavně v pohodě a z nadhle-
dem, ať to nedopadne znova zrovinka tak, jak 
nám po tech letech dneská.     
Ať se nám daři!                           Váš Zdenek Brané

Z Hanácké ambasádê

Během prázdnin se vydařilo několik akcí. 
Dne 11. srpna vyjelo 9 cyklistů po trase Čer-
venka, Dětřichov, Žadlovice, Uničov, Stře-
lice, Nový Dvůr, Litovel pod vedením M. 
Fendrycha. Ujeli jsme 27 km. Počasí nám 
přálo.
Ve čtvrtek 18. srpna Krajská rada seniorů 
Olomouckého kraje pořádala VII. Spor-
tovní hry seniorů v  Olomouci na stadionu 
TJ Lokomotivy Olomouc. Her se zúčastni-
lo 52 družstev s  mezinárodní účastí. Naše 
družstvo ve složení Josef Čamek, Lubomír 

Anton, Jiří Dolák, Jana Kellnerová a Květa  
Poučová se umístilo na krásném třetím mís-
tě. Blahopřejeme! Na úterý 23. srpna připra-
vila V. Spurná výšlap po trase Ješov, Bohu-
slavice, Hačky, Hvozd v délce asi 13 km. Dne 
30. srpna se na hřišti Jungmannovy školy 
uskutečnily Sportovní hry jednotlivců.
Dne 9. září se pořádá Zábřežský sedmi-
boj. Můžete povzbuzovat naše soutěžící. 
O všech akcích najdete informace na  naší 
vývěsce. Těšíme se na společná setkávání.                                                                                                                     
                                                                       mf                         
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

                                        Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla. John Ruskin
Knihy o zdraví čtěte pozorně, mohli byste zemřít na tiskovou chybu. Martk Twain

Člověka je možno poznat podle knih, které čte. H. L. Samuel

Andrew J. Graf – Vor utkaný z hvězd
Pozoruhodná kniha – 
mnohovrstevnatý dob-
rodružný román pro 
dospělé, jehož hlavními 
hrdiny jsou dva dospí-
vající chlapci, kteří věří, 
že spáchali zločin, a tak 
před rukou zákona pr-
chají do divočiny. Další-
mi hrdiny jsou skupinky 
dospělých, kteří se vydávají na výpravu za 
jejich záchranou. Střet s krásnou, ale ne-
milosrdnou přírodou přináší všem určitou 
formu vnitřní katarze, aby z nich posléze 
vykřesal jejich lepší já. Jako velmi citlivý po-
zorovatel lidské duše dává autor čtenáři na-
hlédnout pod povrch věcí a místy nenásilně 
pracuje i s prvky nadpřirozena.

David Gilman – Angličan
Tajná válka na pouštní 
hranici Mali a Alžír-
ska. Vražda a únos na 
předměstských ulicích 
západního Londýna. 
Moskevský policejní 
inspektor, který vyšet-
řuje atentát na čtyři ko-
legy důstojníky ruskou 
mafií. Mladý důstojník 
MI6 čelí hrozbě, že dlouhodobá operace 
bude smrtelně ohrožena. Všechny přípa-
dy spojuje Angličan: Dan Raglan, outsider, 
exulant, bývalý člen francouzské cizinecké 
legie, plně vycvičený zabiják. Autor v tomto 

špionážním thrilleru, plném akce, soubojů  
a drsných scén, velmi věrně popisuje tech-
niky bojů a výcviku, zbraně a všechny reálie  
z bojového a špionážního prostředí.

Kateřina Tachovská-Vestman – Řekni, že jsi 
Tachovská
Na pozadí historických udá-
lostí se v této knize rozvíjejí 
osudy dvou významných 
brněnských rodin – česko-
-německých Uxů, zakla-
datelů Slévárny bratří Uxů 
na Plotní a české rodiny 
Tachovských, někdejších 
majitelů největší brněnské 
drogerie na České. Autorka, 
potomek obou těchto rodin, líčí autenticky, 
jak do jejich života zasáhly dramatické dě-
jinné události od dob mocnářství po vznik 
republiky, přes obě světové války až do dneš-
ních dnů.

Jane Goodallová – Důvod k naději
Celý svůj život zasvětila 
přírodě a její ochraně  
a její působení už dáv-
no přesáhlo oblast vědy. 
Stala se poslem míru 
OSN, cestuje po světě 
se svým projektem pro 
mladé Roots & Shoots 
(několikrát navštívila 
také Českou republiku), 
přednáší a věnuje se i dalším humanitárním 
projektům. V této knize Jane Goodallová 

odhaluje své rodinné zázemí a nastiňuje své 
působení v Africe. Předkládá tak inspirativ-
ní poselství, stejně hluboké jako poznání, 
ke kterému došla na své cestě za hledáním 
naděje nejen uprostřed nedotčené přírody.

Lorena V. Pajalunga – Dino meditace
Vítejte v Jurské škole vší-
mavosti! Co tu děláme? 
Každý den se snažíme o 
něco lépe poznat sami 
sebe a společně se po-
koušíme překonat po-
city, které nám nedělají 
dobře. Někteří z nás se 
například snadno roz-
zlobí, jiní se zas trochu 
stydí, někdo je ustavičně roztěkaný nebo 
zkrátka chvilku neposedí! Do jaké kategorie 
patříte vy?

Thiago De Moraes – Domácí úkol mi sežrala 
mumie!
Pořádná nálož napě-
tí, krokodýlů a zábavy 
ve starověkém Egyptě! 
Návštěva Egypta kolem 
roku 1300 před naším le-
topočtem rozhodně ne-
byla na Henryho sezna-
mu úkolů. Dokáže si tam 
poradit s novou školou, 
podivnými sporty, ne-
čekanými přáteli a smrtelně nebezpečnými 
domácími zvířaty? A najde vůbec cestu zpět 
do současnosti?                                               os

Pozvánka na besedu s panem 
profesorem Martinem Hilským 

Beseda se uskuteční 12. října 
v Knihovně Litovel od 17.00 hodin.

Pan profesor Martin Hilský je překladatel, anglista, do češtiny 
přeložil celé Shakespearovo dílo. 
Přijďte si poslechnout osobnost, která byla vyznamenána Řá-
dem britského impéria a mnoha dalšími oceněními za své 
překladatelské dílo. 
Přijďte si poslechnout 
člověka, který je vý-
jimečný, inspirativní  
a svou přednáškou  
o Alžbětinském divadle 
Vás přenese o několik 
století zpět. 
Srdečně Vás zveme do 
litovelské knihovny!

Během červen-
ce v knihovně 
na oddělení 
pro děti a mlá-
dež proběhla 
malá oprava. Na 
několika mís-
tech opadávala 
omítka, která se 
musela seškráb-
nout, nechat vy-
schnout... Poté 
se musela naho-
dit nová omítka, znovu nechat vyschnout a vymalovat. Jelikož je 
knihovna umístěna v historické budově, tak je to proces vždy na 
delší dobu. Ale vše klaplo – v srpnu se otevřelo a děti si na zby-
tek prázdnin už mohly přijít půjčit své oblíbené knížky do nově 
nabíleného dětského oddělení. Abychom to dovedly (my děvčata 
z knihovny) k dokonalosti, tak jsme ještě starou ošoupanou sedačku 
vyměnily za novou. Doufáme, že se na ní našim malým čtenářům 
bude pěkně nejen sedět, ale i číst. Tímto děkujeme všem, kteří se na 
opravách nebo na stěhování podíleli.                                                     os

Malá oprava v knihovně
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ODBORNÝ OPERÁTOR
OPERÁTOR – MECHANIK

NABÍDKY PRÁCE NA WWW.EUROPASTA.EU

	 Náborový	příspěvek	30 000	Kč
	 Motivační	mzda	při	nástupu	 
a	růst	mzdy	po	zaučení

	 Vysoké	příplatky	za	práci	o	víkendu
	 Těstovinový	deputát
	 25	dní	dovolené

prace@europasta.eu    
+420 585 153 713    +420 724 371 848

PRÁCE V ADRIANĚ
JE

SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA POZICE

Den otevřených dveří  –  každý 3. čtvrtek  
v měsíci od 15 do 16 hod.

Harmoniky, vláčky, cyklovýlety, 
výhledy z věže, prohlídky města  
a dobrá nálada. Přesně tato slova 
vystihují letošní turistickou sezó-
nu. Jejímu dubnovému zahájení 
počasí sice moc nepřálo, ale ná-
vštěvníci města a turisté nejsou  
z cukru. I přes chladnější pod-
mínky si užili bohatý program – 
od vystoupení tanečních skupin, 
historický průvod krále Jiřího, 
otevřené památky až po tvořivé 
dílničky.
Výstavu vláčků v prostorách TIC 
Litovel, které vyrobil pan truh-
lář Jan Volný, chodily od června 
do konce prázdnin obdivovat 
spousty dětských, ale i dospělých 
návštěvníků, nadšenců železnic 
a modelářů. Děti po prohlédnutí 

vláčků mířily k pokladně TIC, kde 
si vyzvedávaly kódy do servisního 
deníku Déčka od České televize  
a pomohly tak se sbíráním součá- 
stek a opravou planety TO!
Hlavní událostí letošního roku, 
která neunikla ani pozornosti 
médií, bylo slavnostní otevření 
Muzea harmonik. Obrovskou  
a cennou sbírku harmonik vě-
noval městu místní sběratel pan 
Jiří Sedláček. Na největší sbírku 
harmonik ve střední Evropě se 
sjížděli podívat lidé ze všech kou-
tů České republiky i ze zahraničí. 
Obdivovatelé sbírky zanecháva-
jí samé milé vzkazy v návštěvní 
knize nejen pro pana sběratele, a 
odcházejí vždy velice překvapeni.
Na své si přišli všichni vášniví 

sběratelé turistických 
známek a vizitek, neboť 
se v TIC Litovel rozšířil 
jejich sortiment právě k 
otevřenému muzeu har-
monik. Turisté však měli 
mnohdy těžký výběr  
a oceňovali velkou na-
bídku různých suvenýrů 
od magnetek, pohledů, 
sýrů, keramiky, předmě-
tů z pivovaru a dalších. 

(Můžete se sami 
přijít přesvědčit.)
Říká se, že každý 
kraj má jiné zvyk-
losti, letošní stře-
deční prázdnino-
vou tradicí v Litovli 
byly komentované 
prohlídky pivovaru  
a městských pamá-
tek. V rámci pro-
hlídky města měli 
účastníci možnost navštívit i pro-
story kaple svatého Jiří, které byly 
zrakům veřejnosti letos nepří-
stupné, a dozvěděli se zajímavosti  
o dalších místech. Pro ty, kteří 
chtěli zamířit za pomyslné brány 
města Litovel pořádalo TIC Li-
tovel cyklovýlety s průvodcem. 
Cyklovýleťáci v součtu všech čtyř 
tras ujeli zhruba 116 km Litovel-
ským Pomoravím a jeho blízkým 
okolím.
Výhledy z radniční věže nabízely 
každý den a každou hodinu odliš-
nou verzi pohledů do okolní kraji-
ny. Pár šťastlivců se mohlo kochat 
dominantou Jeseníků Pradědem, 
jiní měli možnost shlédnout  
z ochozu věže vystoupení akvabe-
ly vydry říční přímo pod radnicí 

v rameni Moravy zvaném Nečíz. 
Věžních turistů letos pozdravil 
pan hlásný více než 2 000.
Kulturních zážitků bylo hned ně-
kolik – počínaje slavnostmi Ha-
nácké Benátky, programem letní-
ho kina od Kinematografu bratří 
Čadíků až po hudební večery na 
dvorku za Městským klubem.
S létem turistická sezóna nekončí! 
I nadále můžete navštěvovat TIC 
Litovel, které pro Vás připravilo od 
12. září do 15. listopadu výstavu 
Škola Husákových dětí, vychutnat 
si komentovanou prohlídku rad-
niční věže s výhledem na podzim-
ně zbarvené Litovelské Pomoraví 
či si vyzkoušet zahrát na tahací 
harmoniku v Muzeu harmonik.
Budeme se na Vás těšit!TIC Litovel

Letní turistická sezóna je za námi... Jak vypadala?
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Nadšení správci Vesnického mu-
zea Želechovice a tvůrci jeho 
rozmanitých sbírek z  různých 
oblastí lidské činnosti připraví 
v  litovelském Turistickém infor-
mačním centru již druhou výsta-
vu spojenou s vyučovacím proce-
sem v minulosti. 

Nyní se koncepce výstavy bude 
věnovat socialistickému škol-
ství, jímž prošly statisíce Čecho-
slováků. Muzejníci tak naváží na 
loňskou expozici „Škola starých 
časů“, v  níž představili prvore-
publikové školní prostředí. Roz-
sáhlá sbírka školních pomůcek  
a zařízení, kterou želechovič-
tí muzejníci spravují, čítá na  
1 800 předmětů. Vzhledem 
k omezeným výstavním prosto-
rám nemůže být představena 
v celé své jedinečnosti, ale zajisté 
i tak v  mnohých návštěvnících 
vyvolá návraty do školních let. 
Želechovičtí muzejníci tento-
krát připravili ke zhlédnutí prů-
řez vybaveností škol mezi léty 
1948–1989.
Výstava představí návštěvníkům: 
Fesselův setrvačník, Ruhm- 
korffův induktor, Van de Graa-
ffův generátor, Heronovu parní 
baňku, ladičky, ampérmetr, mi-
kroskop, spektroskop, Hoffma-
nův přístroj, Hartlovu optickou 
desku, aerodynamický tunel, 
Maxwellovo kolo, nanometr, 
Leydenské láhve nebo jedinečný 
Newtonův zrcadlový dalekohled 

aj. Zajímavým pokusem výsta-
vy bude i vhled mezi pomůcky 
předškolního vzdělávání. 
Ze žerotínské základní školy 
muzejníci vystaví drátěná ge-
ometrická tělesa, která slouži-
la pro výuku stereometrie ve  
4. ročníku základní školy, sou-
pravu siloměrů z r. 1970 a zají-
mavý plastový rozkladný model 
koule. Výuka předmětu Dílny 
bude prezentována souborem 
školních vrtaček v  kovových 
stojanech s  ručním pohonem  
z bohuňovické základní školy  
a vzácným konvolutem dřevě-
ných dílenských paliček. 
Nezastupitelnou roli hrála při 
výchovně-vzdělávacím procesu 
didaktická technika. V  éře bu-
dování socialistického školství 
dosáhla ohromujícího rozvoje, 
obzvláště pak technika zachy-
cující, zprostředkující a přená-
šející zvuk a obraz. Do školního 
prostředí se dostávala živelně 
až ve druhé polovině minulého 
století, což bylo spojeno s  roz-
vojem její technické úrovně. Vý-
stava tak obsáhne i tuto nezane-
dbatelnou část rozvoje českého 
socialistického školství, a to na-
příklad prostřednictvím ve své 
době nejmodernější bezdrátové 
sluchátkové soupravy opět ze ZŠ 
Žerotín. Dále muzejníci vystaví 
zpětný projektor Meotar BioFyz 
polské výroby ze ZŠ Bohuňovi-
ce se souborem průsvitek, škol-
ní gramofon sloužící žactvu na 

Gymnáziu Uničov, kazetový 
projektor ze Středního odbor-
ného učiliště Uničov, filmový 
projektor Meoclub s  veškerým 
příslušenstvím ze Střední prů-
myslové školy Uničov, automa-
tický diaprojektor Aspectomat  
a diaprojektor Medirex ze ZŠ 
Želechovice aj. Didaktickou 
techniku doprovodí odborné 
publikace z let 1958–1980 z uči-
telské knihovny ZŠ Žerotín, ze 
kterých čerpali pedagogičtí pra-
covníci v rámci seznamování se 
s  tehdy pokrokovým technic-
kým vybavením našich škol. 
Avizovanou výstavou tak budou 
alespoň částečně předvedeny 
prostředky, jejichž hlavní po-
slání spočívalo v  úsilí o zvýše-
ní efektivnosti vyučování. Jsou 
důkazem toho, jak pedagogic-

ká teorie i praxe reagovala na 
objektivní požadavky doby, 
vyvolané v  obou soustavách.  
Jak vyrovnat stále narůstají-
cí disproporce mezi poznatky 
vědy a techniky a potřebou 
kvalifikovaných pracovníků  
i všeobecně vzdělaných lidí, 
kteří by byli schopni ve všech 
oblastech společenské činnosti 
nejen ovládnout, nýbrž i tvůr-
čím způsobem nové poznatky 
dále rozvíjet. Školní pomůcky  
a zařízení spravované Vesnic-
kým muzeem Želechovice jsou 
svědky složitosti a mnohotvár-
nosti vyučovacího procesu, 
který v  minulosti probíhal na 
našich školách. 

Ing. Ant. Hampl, správce Vesnic-
kého muzea Želechovice

Návraty k  myšlenkám o společném vlastnictví prostřednictvím  
školního prostředí

Pozvánky na výlety – hanácký Mont Blanc či Muzeum harmonik
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• 3.– 4. 9.    VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN
Prostory TIC Litovel, So, Ne 9–17 hod., vstupné dobrovolné.
Na výstavu zve Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Litovel.

• pátek 2. 9.    ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KURZU PRO MLÁDEŽ A PRO DOSPĚLÉ
Velký sál Záložny v Litovli, mládež od 17.30 hod., dospělí od 20.15 hod.
Taneční kurz pod vedením tanečních mistrů Petra a Pavlíny Coufalových.

• neděle 4. 9.    PĚŠÍ VÝLET NA VELKÝ KOSÍŘ 
Sraz účastníků v 8.15 hod. na vlakovém nádraží Litovel-město. Kombinovaný výlet 
vlakem a autobusem spojený s pěší vycházkou. Každý účastník si hradí dopravu  
a vstupné. Doporučujeme přihlásit se předem v Infocentru Litovel nebo na tel. čísle 
585 150 221.

• 6.–30. 9.    CESTA
Výstavní síň MK Litovel, Po, Út, Čt 8–15 hod., St 8–17 hod., Pá 8–13 hod.,  
So 10–13 hod., vstupné dobrovolné.
Vernisáž se koná v pondělí 5. 9. v 17 hod. Výstava fotografií Jana Gottfrieda, Jiřího 
Hlavinky a Petra Vojance.

• úterý 6. 9.    IVAN ŽENATÝ A PETR JIŘÍKOVSKÝ
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 100 Kč. Housle a klavír, koncert v rámci KPH.

• 12. 9. – 15. 11.    ŠKOLA HUSÁKOVÝCH DĚTÍ
Prostory TIC Litovel, Po–Pá 8–17 hod., So 9–15 hod., Ne 9–13 hod., vstupné dobro-
volné. Výstava želechovického muzea prezentující školu 80.–90. let 20. stol.

• čtvrtek 15. 9.    KINO: TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
Velký sál Záložny v Litovli, 9.30 hod., vstupné 40 Kč.
Animovaný dobrodružný film s hrdiny seriálu Tlapková patrola, promítání pro MŠ,  
I. stupeň ZŠ a veřejnost.

• čtvrtek 15. 9.   KINO: ZPÍVEJ 2
Velký sál Záložny v Litovli, 14 hod., vstupné 40 Kč.
Animovaný rodinný dobrodružný muzikál, promítání pro školní družiny a veřejnost.

• čtvrtek 15. 9.   KINO: ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 100 Kč.
Filmová komedie s Táňou Pauhofovou, Klárou Issovou, Martinem Hofmannem, To-
mášem Macháčkem, Tomášem Maštalírem, Petrou Polnišovou, Annou Kadeřávkovou 
a Sväťo Malachovským.

• neděle 25. 9.    PAT A MAT JEDOU NA DOVOLENOU
Velký sál Záložny v Litovli, 16 hod., předprodej 60 Kč, na místě 100 Kč, děti do 3 let 
zdarma. Velká divadelní pohádka pro celou rodinu s oblíbenými kutily v podání Di-
vadla pohádek.

• úterý 27. 9.     S PÍSNĚMI KARLA GOTTA ONDŘEJ PROVAZNÍK A HOSTÉ
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 350 Kč, na místě +50 Kč.
Charitativně–koncertní turné Ondřeje Provazníka s písněmi Karla Gotta „...Zpátky 
si dám tenhle film 2022“ s hosty Leonou Machálkovou, Felixem Slováčkem, Jarkem 
Filgasem a kapelou SETOPLETE.

• čtvrtek 29. 9.   PODSKALÁK
 Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč.
Koncert k mezinárodnímu Dni seniorů. Výběr toho nejlepšího z operety Podskalák  
v podání herců Moravského divadla Olomouc.

PŘIPRAVUJEME:
  3. 10. DAVIDE MATTIOLI V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH (koncert)
13. 10. IVAN MLÁDEK & BANJO BAND (koncert)
17. 10. VZPOMÍNKY ZŮSTANOU (divadelní představení s Petrem Štěpánkem a Zla-
tou Adamovskou)
18. 10. KLAVÍRNÍ RECITÁL KATEŘINY POTOCKÉ (koncert v rámci KPH)
20. 10. HOP TROP (koncert)

Houslový virtuos Ivan Ženatý 
vystoupí po dvouleté pauze opět  
v Litovli, a to v úterý 6. září od  
19 hodin v Koncertním sále 
Městského klubu.

Ivan Ženatý opakovaně hostu-
je se slavnými mezinárodními 
tělesy, ale i předními českými 
orchestry. Velkou pozornost 
vzbuzují jeho sólové a komorní 
projekty. Svým mimořádně bo-
hatým repertoárem zahrnujícím 
přes padesát houslových kon-
certů oslovuje široké publikum, 
aniž by na okamžik opustil svět 
klasické hudby. Kromě samo-
zřejmé technické perfekce bývá 
oceňován jeho vkus pro styl  
a podmanivá krása tónu. Jeho 
hudební výraz ovlivnila nejví-
ce osobní setkání s Nathanem 
Milsteinem, Ruggierem Riccim 
a André Gertlerem, výraznou 
změnu v jeho hudebním myš-
lení inicioval prof. Bezrodnyj 
na Čajkovského konzervatoři  
v Moskvě. Největší význam pro 
něj ale měly soukromé lekce  
u Josefa Suka a následná dlou-
holetá spolupráce vrcholící vy-
stoupeními na Würzburger Mo-
zart-Festspiele, Pražském jaru  
a kompletní nahrávkou děl  
W. A. Mozarta. Díky newyor-
ské Harmony Foundation hraje 
Ivan Ženatý na vzácné housle  
Giuseppe Guarneriho „del Gesu“  
z roku 1740. Kromě mistrov-
ských kurzů v USA, Kanadě  
a Německu vyučoval na Hu-
debním Institutu v Clevelandu, 
Královské hudební akademii  
v Kodani a v r. 2019 přijal pro-
fesuru na Vysoké hudební škole 
v Drážďanech. Je zároveň profe-
sorem Meadowmount School of 
Music v New Yorku.
Petr Jiříkovský, klavírista a diri-
gent, je jedním z nejvýraznějších 

českých umělců střední gene-
race. Studoval v Praze, v Paříži  
a ve Vídni. Od roku 2008 rozvíjí 
intenzivně i svou profesionální 
dirigentskou dráhu. Je pravi-
delně zván k dirigování komor-
ních a symfonických orchestrů. 
Vystupoval na několika festiva-
lech a v prestižních koncertních 
cyklech (Svatováclavský festival, 
Hudba Pražského hradu). Na 
mnoha koncertech vystupuje 
zároveň v roli dirigenta i só-
listy při provedení klavírních 
koncertů. Svými vynikajícími 
výkony si jako klavírista získal 
mezinárodní renomé. Je zván 
na špičková koncertní pódia  
v Evropě, USA, Jižní Americe, 
Japonsku a Jižní Koreji. Před-
stavil se také na mnohých festi-
valech. Domácí publikum mělo 
možnost poznat Petra Jiříkov-
ského jako sólistu na recitálech 
festivalu Pražské jaro nebo  
v prestižním cyklu Světová kla-
vírní tvorba v pražském Rudol-
finu. Od roku 1993 je členem 
Tria Martinů. Je také klavír-
ním partnerem houslisty Pavla 
Šporcla. Jeho dlouholetá spo-
lupráce se světově uznávaným 
houslistou Shlomo Mintzem 
mu přinesla další příležitosti  
a opakovaná pozvání do někte-
rých zemí. Po úspěšném turné  
v Argentině a Brazílii vedl 
klavírní a komorní mistrov-
ské kurzy na Univerzitě v Sao 
Paulu. Posluchači jej znají také  
z mnoha rádiových záznamů  
a z dalších vynikajících CD ti-
tulů. Vyučuje sólový klavír na 
Pražské konzervatoři a na Gym-
náziu a hudební škole hl. města 
Prahy.

Vstupné je 100 Kč, vstupenky 
zakoupíte v Turistickém infor-
mačním centru Litovel.            MK

Ivan Ženatý vystoupí po dvou letech 
opět v Litovli
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ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Komedie o tom, že i ti, které 
dobře známe, pro nás můžou 
být naprostými cizinci. Stačí, 
když se během jednoho večera 
jen tak pro zábavu rozhodnou 
sdílet všechny zprávy a hovo-
ry ze svých mobilů. Známí ne-
známí je hořkosladká komedie  
o partě českých a slovenských 
přátel, kteří se sejdou v praž-
ském bytě, aby oslavili pří-
chod Nového roku. Znají se už  
dlouho.
I toto setkání by se neslo v du-
chu klasické silvestrovské osla-
vy, kdyby… Kdyby se nezrodil 
zdánlivě nevinný nápad: dát 
všechny mobilní telefony na 
stůl a nahlas sdílet každou do-
ručenou zprávu a dát na hlasitý 
odposlech každý příchozí hovor. 
Kolik toho o sobě nesmíme vě-
dět, abychom mohli zůstat přá-
teli, milenci, manželi, rodiči…? 

Stačí jeden večer a z dobrých 
známých se stanou neznámí.
Film Známí neznámí je adaptací 
světoznámé předlohy Naprostí 
cizinci režiséra Paola Genove-
sy, což je film, podle nějž vznikl 
největší počet lokálních remaků 
v historii kinematografie. Díky 
tomu je i zapsán v Guinessově 
knize rekordů.
Jak vše dopadne můžete vidět ve 
čtvrtek 15. září od 18 hodin ve 
Velkém sále Záložny v Litovli. 
Vstupné 100 Kč. Vstupenky za-
koupíte v Turistickém informač-
ním centru Litovel.

ZPÍVEJ 2
Kdo chce říct, že v šoubyzny-
su skutečně prorazil, musí mít 
vlastní vystoupení v Redsho-
re City, hlavním městě zába-
vy. Jenže tam to má pevně pod 
kontrolou nelítostný vlk Jimmy 
Crystal, bez jehož souhlasu 

nemůžete ve městě ani otevřít 
pusu, natož abyste zazpívali. 
Koalák Buster Moon sice má 
ve svém týmu hvězdnou pěvec-
kou sestavu (dikobrazí rockerka 
Ash, plachá slonice Meena, cit-
livý gorilák Johnny nebo věčně 
provokující čuně jménem Gun-
ter), ale i tak je skoro jisté, že 
konkurz u Jimmyho Crystala 
skončí totálním krachem. A tak 
Buster totálně zariskuje (ostatně 
v prvním díle mu to opakovaně 
vycházelo) a znuděnému Crys-
talovi slíbí, že když bude moci  
v jeho městě nazkoušet show, 
obsadí do ní největší žijící hu-
dební legendu, lva Claye Callo-
waye. Potíž je v tom, že Calloway 
už léta žije v ústraní, zásadně 
nevystupuje a asi poslední, kdo 
by ho k tomu přemluvil, je jeden 
otravný koalák. Jenže Buster 
razí zásadu, že jen opravdu vel-
ké sny mají nějakou cenu, a pro 

jejich splnění je ochoten udělat 
opravdu cokoliv. Zda se mu po-
daří Callowaye přesvědčit, mů-
žete vidět ve čtvrtek 15. září od 
14 hodin ve Velkém sále Zálož-
ny. Vstupné 40 Kč.

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
Asi nejslavnější a rozhodně nej-
roztomilejší záchranáři vyrá-
žejí na plátna kin ve svém prv-
ním filmovém dobrodružství.  
A bude to pořádná jízda, ostatně 
co jiného byste mohli od Tlap-
kové patroly čekat.
Jít do akce je přiměje Humdin-
ger, špatností skrz naskrz pro-
lezlý tlusťoch, který se právě 
stal starostou Adventure City. 
Kromě toho, že nemá rád psy, 
nesnáší ani ošklivé počasí. Má 
přístroj, který mu má pomoci  
k tomu, aby nebe nad Adventure 
City bylo naprosto bez mráčku. 
Jenže každý, kdo si takhle hra-
je na „pánaboha“, musí počítat 
s tím, že se to může nepěkně 
zvrtnout. Ale Humdinger s tím 
nepočítá a kvůli tomu se všich-
ni obyvatelé města ocitnou ve 
velikém nebezpečí. Tlapková 
patrola je naštěstí připravená 
kdykoliv vyrazit i na tu nejne-
bezpečnější misi a zachránit i to, 
co se na první pohled zachránit 
nedá. Zda město zachrání mů-
žete vidět ve čtvrtek 15. září od 
9.30 hodin ve Velkém sále Zá-
ložny v Litovli. Vstupné 40 Kč.

MK

Dobrodružné filmy pro děti a komedie pro dospělé – to jsou kinohity září

Jedinečný zážitek, tak to je 
charitativně–koncertní turné 
zpěváka Ondřeje Provazníka  
s písněmi Karla Gotta s názvem  
„...Zpátky si dám tenhle film 
2022“. Připomeňte si známé pís-
ně našeho legendárního zpěváka  

a několikanásobného Českého 
slavíka Karla Gotta. Uslyšíte ty 
největší hity Mistrova života  
a Ondřejovy písně z jeho debu-
tového alba Rockový nebe. Ce-
lým večerem bude provázet vel-
ká kapela SETOPLETE a diváci 

se mohou těšit na show, tak 
jak byli u Mistra zvyklí. 
Koncert je prosycen nej-
lepšími pěveckými výkony, 
instrumentální dokona-
lostí a úžasnými efekty. Na 
koncertním pódiu si spolu 
s Ondřejem zazpívají Leo-
na Machálková, Jarek Filgas 
a vynikající instrumentalista 
Felix Slováček. Část výdělku 
z koncertního tour popu-
tuje na nadační fond Český 
Mozek a pomůže tak onko-
logicky nemocným dětem  
i dospělým a dalším potřeb-
ným lidem (ceskymozek.cz).     
                                            MK

Zpátky si dám tenhle film 2022 Lidová opereta Podskalák
Jedna z nejoblíbenějších 
českých lidových operet  
v podání Moravského di-
vadla Olomouc. 
Původní hře o čtyřech 
obrazech Františka Ferdi-
nanda Šamberka Podska-
lák z roku 1882 zajistily ne-
hynoucí popularitu šlágry  
a hudební čísla nejslav-
nějšího českého písničká-
ře Karla Hašlera. Zábavný 
příběh lidové operety nás 
zavede do Podskalí, dnes 
už neexistující pražské 
osady na pravém břehu 
Vltavy, mezi jeho svéráz-
né obyvatele. Zazní ob-
líbené hity a evergreeny 
české hudby, jako jsou My 
jsme ti Pražáci, vltavská 
krev, Ta naše písnička česká, Za 
vodou, za vodou, před vejtoň-
skou hospodou, Až já půjdu do 
nebe a další. To nejlepší z ope-

rety Podskalák můžete slyšet ve 
čtvrtek 29. září od 18 hodin ve 
Velkém sále Záložny v Litovli. 

  MK
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Když je člověku 20 let, znamená 
to, že pomalými krůčky vstu-
puje do dospělosti. Dvacet let 
v  životě školy však představuje 
kus bohatého života. My dnes 
ale nechceme bilancovat a před-
stavovat všechny úspěchy, které 
lemují celé toto období, ale rádi 
bychom se s Vámi podělili o pří-
jemné chvíle oslav. Celý letošní 
školní rok byl v  jejich znamení. 
Vždyť nejlépe se slaví prací. 

Všichni jsme byli rádi, že jsme 
se po dlouhé distanční výuce 
mohli vrátit zpět do lavic. Řa-
dou aktivit přímo ve výuce jsme 
si chtěli připomenout jubileum 
naší školy. Vzniklo tak např. 
video přípravné třídy, dvacítka 
z  postav žáků před budovou 
školy, prohlídka budovy v  při-
blížení, animace.   
Hlavní část oslav se odehrála 
v  posledních týdnech června. 
V  úterý 14. 6. se prostranství 
před školou změnilo ve vel-
ký taneční parket. Žáci v  čele 

s  paní uč. Danou Spurnou vě-
novali své škole veselý tanec. 
Elán a optimismus, které z něho 
sálaly všemi směry, měly dodat 
naší škole hodně optimismu  
a sílu do dalších alespoň 20 let. 
Po přání přichází vřelé objetí. 
A tak všichni žáci, učitelé a asi-
stenti vytvořili kolem budovy 
provaz ze svých těl a propoje-
ním svých rukou celou školu 
objali. Toto spojení stejně jako 
předešlé taneční vystoupení sle-
doval dron a pohledem shora 
vše zaznamenal.
Poslední fáze oslav se odehrála 
v pátek 24. 6. Ten den byl spo-
jen se školní 
slavností, akcí, 
která již tra-
dičně patří ke 
koloritu města. 
Letošní průvod 
žáků se nesl 
pod heslem „Škola včera, dnes 
a zítra“, a opravdu bylo na co se 
dívat. Na náměstí před radnicí 
se pak každá třída prezento-

vala krátkým pokřikem, kte-
rým oslovili všechny přítomné  
a který byl odměněn souhlas-
ným potleskem. Na tento do-
polední program navázal ten 
odpolední. Jeho součástí byl 
opět společný tanec před ško-

lou. Následo-
vala báseň, 
kterou složili 
žáci 9. B třídy. 
Tímto způso-
bem se roz-
loučili se svojí 

alma mater, která je pomyslně 
posílá do dalšího života. Tak-
že byl pohyb, zaznělo slovo, 
do třetice chyběl zpěv. Hymnu 
školy na hudbu M. Davida se 
slovy I. Chrudinové zazpívali 
žáci za doprovodu pana učitele  
Obšila.
Poté se pro všechny zájemce 
otevřely prostory školy. K  na-
hlédnutí byly odborné pracovny 
i jednotlivé učebny. V mezipat-
ře mohli návštěvníci na velko-
plošné obrazovce zhlédnout 
záběry ze školních aktivit žáků. 
V  prostoru před jídelnou byly 
vystaveny některé práce našich 
žáků tak, jak vznikaly během 
jejich školní práce. Společně 
s nimi zde byly představeny také 
dosažené úspěchy v podobě di-

plomů, pohárů a jiných oceně-
ní. V  malé jídelně a v  recepci 
bylo pro hosty připraveno malé 
občerstvení.  S velkým zájmem 
se setkalo představení muzikálu  
O dvanácti měsíčkách, které 
předvedli členové DPS Mládí  
a Benjamínek pod vedením 
paní uč. I. Navrátilové. 
Podle počtu návštěvníků lze 
soudit, že program spojený 
s  oslavami 20. výročí otevření 
ZŠ Vítězná se setkal s  velkým 
zájmem. Žáci bývalí i současní, 
rodiče i přátelé školy potvrdili 
svojí osobní přítomností, že roky 
strávené ve škole patří k  těm 
nejkrásnějším, patří k době, na 
kterou každý rád vzpomíná.  
A my všichni, kteří jsme sou-
částí ZŠ Vítězná, věříme, že jich 
bude ještě víc a více. 
Jednotlivé články, fotografie  
a videa naleznete na webo-
vých stránkách školy  https://
www.zsviteznalitovel.cz/20-
-let-budovy-skoly  v odkazech  
Z historie školy, Dřívější pro-
jekty žáků,  Letošní projekty 
školy (vydařené společné objetí 
školy a společný tanec) a také 
na stránkách https://zsvitezna.
rajce.idnes.cz/24.6.2022_-_Skol-
ni_slavnost_2022/             
               PhDr. M. Vagnerová

Oslavy na ZŠ Vítězná

Mateřské centrum Rybička
sídlo v budově Charity Litovel, ul. Vítězná 1129, Litovel

UKÁZKOVÁ HODINA A ZÁPIS DO MINIŠKOLKY
• úterý 6. 9., od 8.30 do 11.30 hodin
Pro děti od 2 let. S sebou svačinu, pití, přezůvky. Tato lekce je zdarma pro nové 
děti, dále již platba předem, dle přihlášení.
Možnost docházky 1–3x týdně (úterý, čtvrtek, pátek). Cena za dopoledne 160 Kč.

ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉHO PROGRAMU 
• děti 2–3 roky ve středu 7. 9., 9.30–11. 00 hodin
• děti 1–2 roky v pondělí 12. 9., 9.30–10.30 hodin

PŘIPRAVUJEME BAZAR – prodej od maminek (podzim–zima)
• středa 5. 10., 7.00–11.30, 13.00–17.00 hodin
• čtvrtek 6. 10., 7.00–11.30 hodin
Prodej dětského oblečení, těhotenského oblečení, sportovního vybavení apod.  
Zájemci o prodej se musí hlásit v MC do 27. 9. Bližší informace v MC. 

Univerzita 3. věku při Univerzitě 
Palackého v  Olomouci si dovo-
luje oznámit všem občanům Li-
tovelska v  důchodovém věku, že 
přijímá přihlášky k účasti na U3V 
v  akademickém roce 2022/2023 
až do poloviny září. Zájemci  
o vzdělávání na U3V si mohou 
nově vybrat z  dvouletých speci-
alizovaných běhů, ale i kratších, 
jednoletých nebo jednosemestrál-
ních programů.
Nabízíme vzdělávání v nejrůz-
nějších tématech od historie až 
po medicínská a právní témata. 
Oblíbené jsou programy zaměře-
né na zdravý životní styl, lidovou 
kulturu, výtvarné umění a hudbu. 
V nabídce máme i přírodovědná 
témata, poznávání asijské kultu-

ry, první pomoc a prevenci kri-
minality, kurz digitální fotografie  
i kurzy zaměřené na pohybové ak-
tivity a exkurze na zajímavá místa. 
Univerzita třetího věku nabízí pro 
seniory také jazykové kurzy ang-
ličtiny a němčiny různých úrovní.
Kurzy jsou vhodné pro všechny, 
kteří se chtějí dozvědět něco nové-
ho, chtějí navázat nová přátelství  
a potkat zajímavé lidi nebo udělat 
něco pro své zdraví. 
Bližší informace najdete na webu 
u3v.upol.cz, případně volejte na 
tel. 585  633  408 nebo pište na  
e-mail u3v@upol.cz. Rádi Vás 
uvítáme i v kanceláři U3V, která 
sídlí v budově Filosofické fakulty, 
na ulici Křížkovského 10 v Olo-
mouci.            Bc. Milada Šnajdrová

Přihlášky na Univerzitu třetího věku
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Máme po prázdninách a většena ledi aji 
po dovolené. Dófám, že ste si jo ožele 
némiň tak, jak já. Jako OSVČ si nemužo 
dovolet mět nejakó delši přestávko, a tak 
si vebirám volno decky na jeden tédeň  
v roko. Mám pak sice eště jeden tédeň, ale 
temo se asi dovolená nedá řikat, protože 
e dež mám obchod zavřené, mivám na 
starosti svy vnóčke. Společně se spřátelenó 
rodinó myho kamaráda Laďo, keré má tech 
vnoku eště vic jak já, verážime decky jednó 
ročně na tédenni pobet nekde na chalopě 
v Jesenikách. A nejináč temo belo e letos. 
Dětiček ale přebévá, a tak sme tentokrát 
měle na „hlidáni“ celéch osm kósku. Je to 
fajn, manželke se vžele do roli kochařek  
a me – dědci – sme se celičké tédeň starale 
o to, abe se te naše mláďata nenodile. 
Snaď se nám to e podařelo. Ale o tem sem 
ani tak mlovit nechtěl. Ten prvni muj 
tédeň dovolené se zdál bet jak přes kopirák 
sténé, jak každé iné rok. S kamarádama si 
pronajmem chalopo nekde v našé republice, 
vezmem picigle a celé dlóhé (vlastně hrozně 
krátké!!!) tédeň tam vegetime. Děláme 
cyklo e pěši vélete, ožéváme si kráse našé 
vlasti a večir se scházime o pivka če inéch 
dobrot, vekládáme stokrát slešeny věce, 
smějem se, a vubec se máme e po letech 
furt dosť rádi. Je zajimavy, že e dež toto 
děláme skoro jož třecet let, eště sme si 
nestačele pořádně omrzet. A to je na tem 
to pěkny. Letos sme měle dovolenó trocho 
dobrodrožňéši. Neohádnete, kde sme měle 
základno. No jasny – kósek od Hřenska,  
v kopco na Děčinem. Hneď v nedělo ráno 
sme se rozhodle velizt na rozhledno, keró 
sme měle prakticke za chalopó. Jož po 
schodech navrch mně belo divny, že proti 

nám otěkaji dule dvá hasiči 
v mundurech. Řikám 
si: „Copak nemajó co na 
práco, že se mužó flákat 
po rozhlednách?“ Ale hneď 
sem pochopil. Navrcho na 
ochozo najednó vidim, jak 
z nedalekyho lesa stópá 
próžek kóřa. Próžek je 
asi slaby slovo. Bel to jož 
poměrně šeroké proh, jak 
dež nekemo blafnó saze  
v komině. Všeci se nahrnole  
k vehlidce a nadávale na 
neopatrny turiste, keři 
klidně odhodijó vajgla  
a nezašlápnó ho. Nic zlyho netoše sme se 
vrátile z véleto dom a jak tak máme nekeři te 
chetry telefóne (já teda ho nemám, protože 
nesneso, abe bela mašina chetřéši než 
já), internet na nás vebafl hroznó zprávo. 
Národni park Českosasky Švycarsko 
hoři. No bodéť, belo to ono, co sme viděle  
z rozhledne. A že bel větr a teplo, požár 
se rychlo šiřel, takže zpráve bele čém dál 
hrozňéši a vrtulnike litale s měchama 
vode nad našema hlavama jak zběsely. 
A dež jož hrozelo, že oheň zachváti celé 
šeroké les, záchrana přešla z Itálie a pak 
ze Švédska. Te velky letadla, co nabirajó 
za leto vodo do nádrži a póštijó jo na to 
požářiště. Bela to pro nás velká podivaná, 
protože koridór bel skotečně zrovna 
nad našó chalopó a celé tédeň plenol ve 
sledováňó tech záchrannéch praci. Dneská 
jož je po všeckym, ale dlóho předlóho se 
hasičum nedařelo ten oheň zvládnót. Te 
letóne – te Canadére, ale pomohle meslim 
névic ze všeckyho. Ohasele kdeco. Tak si 

řikám, dež nám ti Talijáni tak pomohle, 
ešle be se te letadla nedale poožet eště 
nekde inde. Šak vedro je furt a haset be 
se dalo! Vemte si třeba, debe na te horky 
palece v ukrajinskym konflikto dopadla 
sprcha ledové vode. Třeba be se vztahe 
meze sópeřema trocho osvěžele, třeba be 
se ti, keréch se to téká, spamatovale, debe 
to sprcho dostale. A nebo o nás. Bodó zas 
kolekery volbe a začéná to bet pěkně žhavy 
to sópeřeni, kdo kde bode zas na štere leta 
o korétka. Bim – sprcha a zas be se začalo 
ovažovat s chladnéma hlavama. Debe 
belo na mně, jako že néni, já bech pár tech 
Canadéru kópil dom. Nádrže majó každé 
na 6 000 litru, tož aji debe zrovna nelitale, 
bele be z nich docela pěkny bazénke. Ale 
nebojim se, že be nebele veožety. O nás 
je furt co haset. stači si postit zpráve  
v televize a zjistite, jak je svět celé 
nažhavené. Nebo meslite, že né?

Petr Linduška

Ochlaďte se

V sobotu 20. srpna hostilo ná-
městí Přemysla Otakara v Litovli 
netradiční hosty. Celé náměstí 
po 11. hodině zaplnily nádherné 
vozy značky Škoda 110R Coupé 
v rámci svého již 12. mezinárod-
ního srazu. Na této akci bylo dle 

pořadatelů registrováno cca 150 
vozů z šesti zemí včetně Švédska 
či Itálie. 
Děkujeme pořadatelům, že si 
vybrali naše město za start i cíl 
mototuristické soutěžní jízdy 
Litovelskem.                               red.

Setkání vozů Škoda 110R Coupé
Na hranici Německa  
a Rakouska leží hornoba-
vorské město Burghau-
sen. Dominantou tohoto 
dvacetitisícového němec-
kého města je hradní are-
ál, který má 6 nádvoří. Ta 
dohromady přesáhnou 
svojí délkou 1.050 metrů. 
Hradní jádro se vypíná 
na jižní straně úzkého 
skalního hřebene na levém břehu 
řeky Salzach, která zde tvoří hra-
nici mezi Německem a Rakous-
kem. Toto místo bylo osídleno již 
v době bronzové. Nejstarší písem-
ná zmínka pochází z  roku 1025. 
Již více než 100 let zde probíhá 
historický festival. . . 
Ve dnech 8–10. 7. léta páně 2022 
zde proběhl třídenní historický 
středověký festival. V rámci sdru-
žení Arma Bohemica se zúčastnil 
této akce i Historický spolek Kirri 

z  Pňovic. Členové předvedli své 
šermířské vystoupení, ukázku ži-
vota ve středověkém táboře a jak 
to vypadá v dílně mistra provaz-
níka. Nedílnou součástí akce byl  
i kostýmovaný průvod městem, ve 
kterém bylo zastoupeno i České 
království delegací sdružení Arma 
Bohemica. Jel v něm se svým 
povozem i provazník z  Moravy, 
přesněji z Hané, Michal Mereda se 
svou ženou z Historického spolku 
Kirri.                                David Křížan

Z Hané do Burghausenu
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První písemná zmínka o Chudobínu se vztahuje k 1. září 1200, ovšem 
historie tohoto místa je mnohem starší. Doklady o nejstarším zdejším 

osídlení jsou staré kolem 7 tisíc roků. 

Historii Chudobína do dnešních dnů se bude věnovat přednáška 
Ing. Radovana Urválka, která se uskuteční ve společenském objektu na 

hřišti v Chudobíně ve čtvrtek 8. září v 18 hodin. 
K nahlédnutí budou kroniky, knihy a práce spojené s touto obcí. 

Akci pořádá Osadní výbor Chudobín a Muzejní společnost 
Litovelska, z.s.

Muzejní společnost Litovelska, z.s., jako již tradičně, 
Vás zve na akci

 PROCHÁZKA NOVOZÁMECKÝM AREÁLEM
Sejdeme se na Nových Zámcích před vstupem do zámku  
v neděli 25. září ve 13 hodin.

Letos se budeme věnovat otisku svobodného zednářství  
v této komponované krajině. 
Procházku povede Ing. Lenka Křesadlová, PhD. z Národního 
památkového ústavu v Kroměříži a Ing. Radovan Urválek.

Poděkování

Dne 11. srpna starosta města 
Viktor Kohout a místostarosta 
města Mgr. Lubomír Broza po-
děkovali paní Janě Hornové za 
její mnohaletou obětavou práci 
v Komisi Sboru pro občanské 
záležitosti (SPOZ). Přejeme jí 
pevné zdraví a osobní spokoje-
nost v nadcházejících letech.

Chtěly bychom tímto poděko-
vat MUDr. RNDr. Vojtěchovi 
Konečnému (soukromá gyne-
kologická ordinace v Litovli) 
za lidský a milý přístup ke 
svým pacientkám. 
Pan doktor jim věnuje velkou 
péči a tím předchází nemo-
cem, které by někdy mohly 
končit tragicky. 
Jsem několik let jeho pacient-
kou a díky jeho péči se doží-
vám vyššího věku. 
Jeho ordinace každého uklid-
ní, když do ní vstoupí. Také 
děkuji i sestřičce za milý pří-
stup. K slovům díků se přidá-
vá i moje kamarádka, která je 
taktéž v jeho péči. 

        
                    Věra Husárková 
            a 
Julie Gunárová

Ze společnosti – byli oddáni

♥   4. 6.   Pavla Macharáčková z Uničova
                  a Lukáš Doubrava z Uničova
♥   4. 6. Lucie Mohaplová z Uničova
                  a Roman Klus z Uničova
♥ 11. 6. Helena Pazderová z Brna
                 a Petr Tinkl z Rozstání
♥ 25. 6. Kateřina Komárková z Litovle
                  a Kamil Jarmar z Litovle
♥ 25. 6. Petra Voglová z Litovle
                   a Matěj Žlutíř z Jívové
♥   1. 7. Kateřina Šíchová z Mohelnice
                    a Jiří Štábl z Mohelnice
♥   7. 7. Martina Jägr z Těrlicka
                a Lukáš Kouřil z Těrlicka

♥ 16. 7. Ivana Tisoňová z Luké
                 a Štěpán Flodr z Luké
♥ 16. 7. Simona Jarmarová z Litovle 
                 a Milan Svoboda z Chrudimi
♥ 23. 7. Kateřina Obručová z Bučovic 
                 a Kevin Singh z Brna
♥ 23. 7. Olga Zapletalová z Litovle
                 a Jiří Novák z Litovle
♥ 26. 7. Alena Fialová z Ludmírova
            a Adam Hlavenka z Nové Hradečné
♥   6. 8. Šárka Gruna z Unčovic
                 a Pavel Venský z Olomouce
♥ 23. 8. Yveta Zemčáková z Uničova
                 a Jindřich Mlčoch z Litovle

Co vlastně zkratka RE-USE zna-
mená? V překladu z anglického 
jazyka je to doslova „znovu po-
užít“.
Jde tedy o opětovné použití věcí, 
které jeden občan vyhodí, ov-
šem druhý pro ně má ještě vyu-
žití. Je to jeden ze způsobů před-
cházení vzniku odpadu. Jak se 
správně uvádí – „nejlepším od-
padem je ten, který nevznikne“.
Město Litovel se jako mnoho 
dalších měst a obcí v ČR rozhod-
lo u nového sběrového dvora 
zbudovat centrum opětovného 
využití věcí, tak zvané RE-USE 
centrum, které je umístěno ve 
správní budově sběrného dvora. 
Předměty, které jsou zachovalé  
a mohly by ještě někomu slou-
žit, jsou umístěny do regálů 
či na volnou plochu RE-USE 
centra. Obsluha věci zaeviduje 
a ocení dle rámcového cení-
ku symbolickou cenou, kterou 
pak nalepí na daný předmět. 
Ceník je nastaven od 10 Kč do  
200 Kč dle stavu daného před-
mětu. Každý občan, tedy ne jen 
občan Litovle a místních částí, 
se může v RE-USE centru zasta-
vit a věci si za stanovenou cenu 
koupit. Samozřejmě i RE-USE 
centrum má svoje pravidla.

Určitě zde nesmí být:
• elektrospotřebiče z důvodů ab-
sence revize

• textil a čalouněný nábytek, a to 
z hygienických důvodů.
Do RE – USE centra jsou přijímá-
ny zvláště tyto předměty:
• nábytek včetně zahradního bez 
čalounění (židle, stoly, skříňky...) 
• zařízení vybavení domácnosti 
(keramické, porcelánové i skle-
něné nádobí, hrnce, plechy na 
pečení, talíře…)
• dekorace do domácnosti (ob-
razy, rámy na obrazy, vázy, kvě-
tináče, drobné dekorační před-
měty...)
• mechanické domácí spotřebiče
mediální nosiče (CD, DVD, gra-
modesky)
• knihy, časopisy, pohlednice
• dětské hračky, sportovní po-
třeby.

Tržby jsou používány na úpravu 
zeleně v Litovli a místních čás-
tech.                                            red.

RE-USE centrum na sběrném dvoře
Otevírací doba sběrného 

dvora a RE-USE centra
pondělí zavřeno
úterý 13–18 hod.
středa 8–12 hod.
čtvrtek 13–18 hod.
pátek 8–12, 13–18 hod.
sobota 8–12 hod.

Historie kolem nás – pozvánky na akce

INZERCE
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Baví tě tanec?Baví tě tanec?  
Máš rytmus v těle?Máš rytmus v těle?  

Tak neváhej a přidej se k nám!Tak neváhej a přidej se k nám!
Již 27 let tančíme v rytmuJiž 27 let tančíme v rytmu  

disco dance a disco show.disco dance a disco show.

T
S 

KASTER LitovelT
S 

KASTER LitovelM
ot

to
: T

ančíme, abychom
 žili!

Dne 14. 9. 2022 v 16.30 hod.Dne 14. 9. 2022 v 16.30 hod.  
v tělocvičně SOŠ Komenského ul.v tělocvičně SOŠ Komenského ul.

se koná se koná nábor nábor nových a stálýchnových a stálých
tanečníků ve věku 4 - 15 let.tanečníků ve věku 4 - 15 let.

Budeme se těšit!
Monika Pospíšilová

DDM Litovel, mobil: 720 995 102

Nabídka kroužků Domu dětíNabídka kroužků Domu dětí  
a mládeže Litovel školní rok 2022/2023a mládeže Litovel školní rok 2022/2023
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Angličtina pro nejmenší
pro děti 4–6 let

Angličtina Červenka školáci
 pro děti ze ZŠ Červenka

AJ pro dospělé začátečníky I. Starter, 
II. Elementary

Japonština začátečníci
pro děti 11+
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Divadélko Rolnička 
 pro předškolní děti od 3,5 roku

a děti mladšího šk. věku
Kytara pro děti 7–15 let

Příprava na klavír
pro děti 7–17 let

Chovatelé pro děti 6–12 let 
Koumáci pro děti 7–12 let

Hravá přírodověda Vilémov 
pro děti ze ZŠ Vilémov

 

Baby Trips Senice na Hané pro děti od 6 let
 TS KASTER - MINI I.  pro 4leté děti
                        MINI II.  pro děti 5–7 let
                        DĚTI I. a DĚTI II.  pro děti 8–11 let

          JUNIOR  pro děti 12–15 let
TK Caramba  pro děti od 10 let
Tanečky Náklo pro děti 4–6 let

 
 

Radioelektrotechnika začátečníci
pro děti od 9 let 

Radioelektrotechnika pokročilí
 pro děti od 10 let

Počítače pro školní družiny
pro děti 1. stupně ZŠ 

 

Tě
lo

vý
ch

ov
a Cipísek pro děti 4–8 let

Pohybové hry Haňovice 
pro děti ze ZŠ Haňovice

Skateboarding pro děti od 6 let
Sportovky Pňovice pro děti ze ZŠ

Pňovice
Nerf Klub pro děti 6–10 let
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Výtvarka pokaždé jinak pro děti 4–10 let
Keramika děti pro děti od 5 let

Keramika pro dospělé
              Keramika pro rodiče s dětmi pro děti 

3-6 let + 1 rodič
          Keramika pro děti ze ZŠ Nasobůrky,

Haňovice, Červenka
         Tvořivé ručičky pro děti z MŠ Náklo 

a MŠ Pňovice
          Výtvarka zábavnou formou pro děti ze ZŠ

Náklo a Pňovice
Krasopis  pro děti od 10 let

 
 

Ji
né

 a
 kl

ub

Raníček pro děti od 2 let 
Kuchtík-kulinář pro děti 8–15 let

Lego klub pro děti 6–10 let
Všehohraní pro děti ze ZŠ Vilémov

Psychologie všedního dne pro studenty 
2. stupně a výš

Nenuda pro ŠD Nasobůrky
MIŠ MAŠ pro školní družiny

Dopravka pro ŠD 
Klub mladých

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

585 342 448 a nebo nás navštivte 
v DDM, Komenského ulice 719/6. 

Těšíme se na vás! 
 
 

Dům dětí a mládeže Litovel
Vítězem letošního, již 63. ročníku, 
házenkářského turnaje O pohár 
města Litovle se stal celek 
Cementu Hranice. Jeden 
z nejčastějších a také nej- 
úspěšnějších týmů v histo-
rii turnaje zvítězil ve všech 
třech utkáních. Druhý 
skončil tým ŠKP Brati-
slava a třetí Záhoráci Stu-
pava+Malacky. Domácí 
prvoligový Tatran Litovel 
to měl proti extraligovým 
soupeřům těžké, přesto vybojo-
val bod za remízu se Záhoráky 
a s Hranicemi podlehl o jedinou 
branku. Skončil tak proto na  
4. místě. Tým litovelských házen-
kářů prochází obměnou, a tak 
diváci viděli v jeho sestavě řadu 
nových hráčů; ať už příchozích z 
dorostu, juniorky či dalších mla-
dých hráčů, kteří mohou být po-
silami týmu pro novou sezónu.          

Výsledky turnaje o Pohár města 
Litovle:

Pořadí turnaje: 
1. Cement Hranice (6 bodů)
2. ŠKP Bratislava (4) 
3. Záhoráci Stupava+Malacky (1)
4. Tatran Litovel (1)

Nejlepší střelec: Lazar Ristič 
(Záhoráci)
Nejlepší brankář: Michal Koller 
(ŠKP Bratislava)

rš

Turnaj O pohár města Litovle

Tatran Litovel – ŠKP Bratislava 13:22
Cement Hranice – Záhoráci 29:26
Tatran Litovel – Záhoráci 35:35
Cement Hranice – ŠKP Bratislava 25:22
Tatran Litovel – Cement Hranice 28:29
ŠKP Bratislava – Záhoráci 30:29

• 3. 9., 9 hod., Letní pohár mladšího dorostu
• 4. 9., 9 hod., Letní pohár staršího dorostu

• 17. 9., 9 hod., mladší žáci, TJ Senice na Hané
• 17. 9., 10.30 hod., starší žáci, Cement Hranice

• 17. 9., 15 hod., mladší dorost, HK Bystřice p. H.
• 17. 9., 17 hod., muži, HK Bystřice p. H.

• 18. 9., 16 hod., junioři, Fatra-Slavia Napajedla

Pozvánky na házenou
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KROUŽEK KDE A V KOLIK KDE TRENÉR

Cvičení dětí 3–6 let pondělí, 16–17 h. Sokolovna Mgr. Martina Faltusová, 
tel.: 739 575 127

Pohybové hry pro 
děti 6–10 let

pondělí, 17–18 h. Sokolovna Mgr. Martina Faltusová, 
tel.: 739 575 127

Mažoretky, od 5 let čtvrtek, 16–17 h. Sokolovna Bc. Hana Popelková, 
tel.: 777 959 235

Mažoretky zvou děti mezi sebe

V  letošním roce se po-
dařilo starší přípravce 
umístit na 2. příčce 
v okresní soutěži druž-
stev (z  33 týmů), kte-
rá se ročníku 2021/22 
zúčastnila. Za zmínku 
stojí i to, že soutěži-
li s  kluky o rok až tři 
staršími. Na konci se-
zóny pak za odměnu 
byla pro kluky a rodiče 
účast na BOBIK CUPU 
v Hluku, kde se jim z 10 
mužstev podařilo ob-
saditna krásné 2. místo 
a brankář Adam Vogl (ročník 
2014!!!) byl dokonce vyhlášen 
jako nejlepší brankář turnaje 
starších přípravek pro ročník 
2011 a mladší.
Trenér: D. Zavadil, hráči: Matěj 
Bubla, Viktor Zavadil, Tomáš 
Michl, Jan Vařeka, Daniel Jur-

kovič, Matěj Sigmund, Tomáš 
Spurný, Adam Vogl. Chyběli: 
Daniel Kvapil, Štěpán Bredler. 
Ve skupině Tatran Litovel nena-
šel přemožitele:
Litovel – Hněvotín         4:0
Litovel – Vizovice           6:2 
Litovel – Jaroslavice       2:0       
Litovel – Dolní Němčí   6:1  
V semifinále pak nastoupili hráči 
proti Bylnici a po nervy drása-
jícím penaltovém rozstřelu, kdy 
po základní hrací době byl vý-
sledek 3:3, rozhodla až 6. série 
penalt!!! Ve finále se opět utkali  
s družstvem Hněvotína, které jim  
oplatilo porážku ze skupiny 0:4. 
Děkujeme klukům za krásnou 
sezónu! ☺                                   ms

Úspěšná sezóna starší přípravky  
Tatranu Litovel

Dobrovolníci z  řad studentů 
vyššího gymnázia po dvouleté 
odmlce zaviněné protiepidemic-
kými opatřeními čistili ve dnech  
27. a 28. června z raftů řeku Mo-
ravu od odpadků v úseku Mora-
vičany – Litovel a Litovel – Hyn-
kov. Pytlů s  rozličným odpadem 
se nasbíralo poměrně hodně, 
tradičně nechyběly pneumatiky. 

Oproti dřívějším dobám, byl to 
již dvacátý ročník, byl ale patr-
ný pokles objemu nasbíraného 
odpadu. Věřme, že kromě jar-
ních úklidových akcí, je za tímto 
trendem i větší odpovědnost ob-
čanů při nakládání s odpadem. 
Akci finančně podpořilo CHKO 
Litovelské Pomoraví a město  
Litovel.                       Tomáš Pospíšil

Starám se o svoji řeku 2022

Mažoretky Linetbells  Litovel 
se vrátily z Mistrovství světa 
asociace WAMT, které se ko-
nalo ve dnech 24. až 27. června 
v chorvatském městě Crikve-
nica. Reprezentovat náš tým, 
ČR a město Litovel odjely naše 
sólistky Barbora Zlámalová  
a Johana Štaffová. Na tuto me-
zinárodní soutěž se obě naše 
mažoretky poctivě připra-
vovaly, tréninkům věnovaly 
spoustu času a energie. Ve 
velké konkurenci mažoretek  
z různých koutů světa naše 
děvčata zabojovala a dovez-
la domů do Litovle tři cenné 
medaile a tituly:
Johana Štaffová sólo baton –  
1. místo a titul Mistryně světa
Johana Štaffová sólo twirling –  
1. místo a titul Mistryně světa
Barbora Zlámalová a Johana Šta-
ffová duo baton – 3. místo a titul  
II. Vicemistryně světa
Je to pro náš tým velký úspěch. 
Gratulujeme a děkujeme děv-

čatům za skvělou reprezenta-
ci Mažoretek Linetbells Litovel  
a našeho  krásného města.  
V září čeká náš tým účast na dal-
ší mezinárodní soutěži, přejeme 
všem hodně štěstí.
  Mažoretky Linetbells Litovel z. s.

Mažoretky Linetbells Litovel  
zazářily na MS asociace Wamt

ŠARGOUN BOSOU
NOHOU

 sobota 17. září, 9 – 14 hodin
IS CHKO Litovelské Pomoraví – Šargoun, Unčovice 138

Vyzkoušíte si roli provazochodce, vydáte se na procházku
pocitovým chodníkem, zahrajete si na stopaře. Prostě si

užijete se svýma nohama spoustu legrace.
 

Vstupné dobrovolné.Po
jď

te
 si

 už
ít 

se
 sv

ým
a n

oh
am

a l
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ci
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Plavecké kroužky 2022/2023
pondělí 16.00–17.00 Akvabely (pro dívky od 6 do 14 roků)

pondělí 17.00–18.00 Vodníček
(pro děti plavce i neplavce od 5 do 7 roků)

pondělí 18.00–19.00 Vodník
(pro děti plavce od 8 do 15 roků)

pondělí 19.00–20.00 Vodník
(pro děti plavce od 10 do 15 roků)

úterý 19.00–20.00 Aqua aerobic s Denisou Němcovou

čtvrtek 15.00–15.30 Batolata
(pro děti od 1 do 2 roků)

čtvrtek 15.30–16.00 Žabičky
(pro děti od 2 do 4 roků, s rodiči)

čtvrtek 16.00–16.30 Žabičky
(pro děti 4 roky, bez rodičů)

čtvrtek 16.30–17.15 Vodníček
(pro děti od 4 do 5 roků – bez rodičů)

čtvrtek 17.15–18.00 Vodníček
(pro děti od 6 do 8 roků)

čtvrtek 18.00–19.00
Vodník
(pro děti plavce od 8 do 15 roků)

čtvrtek 19.00–20.00
Vodník + Kondiční plavání
(pro děti plavce od 8 do 15 roků, kondiční 
plavání podle počtu volných míst od 19 h.)

Přihlásit se můžete na pokladně plaveckého bazénu. Další informace Vám sdělíme na tel. 585 156 225, 
585 156 228 nebo dále na e-mailu: bazen@zsviteznalitovel.cz.

Cvičení TJ Sokol Litovel
ŽENY 
· pondělí, 18–19 hod.
Zahájení: 19. 9.
Cvičitelka: Vlasta Machalová
Určeno pro ženy středního  
a seniorského věku.

KONDIČNÍ ZDRAVOTNÍ 
CVIČENÍ 
· úterý, 17–18 hod. 
Zahájení: 20. 9. 
Cvičitelka: Jana Svojanovská
Určeno pro ženy senior. věku.

JÓGA DLE B. TICHANOV-
SKÉHO
· úterý, 18–19 hod. 
Zahájení: 20. 9.
Cvičitelka: Dana Sedlářová
Určeno pro ženy i muže všech 
věkových kategorií.

RETRO CVIČENÍ PRO 
ŽENY
· středa, 19–20 hod.
Zahájení: 7. září
Cvičitelka: Miroslava Vojáčková
Určeno pro ženy středního  
a seniorského věku.

PROTAHOVACÍ A POSILO-
VACÍ CVIČENÍ PRO ŽENY
· čtvrtek, 18–19 hod. 
Zahájení: 22. září
Cvičitelka: Miroslava Vojáčková
Určeno pro ženy všech věko-
vých kategorií.

Všechna cvičení probíhají v bu-
dově Sokolovny. Více informací 
najdete na webových stránkách 
www.sokol-litovel.cz.
Těšíme se na Vás!!!

Přijďte sportovat do oddílů a odborů TJ TATRAN LITOVEL, z.s.
KOLEKTIVNÍ SPORTY:

HÁZENÁ
kategorie: mladší, starší mini, 
mladší, starší žáci, mladší, star-
ší dorost 
kde: hřiště házené Sokolovna, 
sportovní hala ZŠ Vítězná
kontakt: Mgr. Radovan Šimek 
(předseda oddílu, 728 581 971),  
Ing. Karel Zmund (trenér mlá-
deže, 603 302 073), Martin Zifčák 
(trenér mládeže, 603 934 479)

KOPANÁ
kategorie: mladší, starší ben-
jamínci, mladší, starší žáci, 
mladší, starší dorost 
kde:  fotbalový sportovní areál 
Pavlínka
kontakt: Pavel Pěruška (trenér 
mládeže, sekretář, 602 714 699),  
Ing. Alexandr Kučera (předse-
da, 603 269 648)

VOLEJBAL
kategorie: dívky přípravka, žač-
ky, kadetky, juniorky 
kde: sportovní hala ZŠ Vítězná, 
volejbalový areál Sokolovna

kontakty: Ing. Tomáš Remeš 
(trenér mládeže, 602 274 704)

FLORBAL
kategorie: přípravka, žáci, do-
rost – junioři
kde: sportovní hala ZŠ Vítězná
kontakty: Augustin Skládal 
(předseda a trenér mládeže, 
725 880 991), Jaroslav Nevrlý 
(trenér mládeže, 737 845 089)

INDIVIDUÁLNÍ SPORTY:

ŠACHY
kategorie: žáci, žačky, dorost, 
dorostenky, junioři, juniorky 
kde: bude individuálně ozná-
meno
kontakt: Ing. Jan Krejčí (sekretář, 
732 974 369), Martin Hampl (tre-
nér mládeže, 727 887 533)

KUŽELKY
kategorie: žáci, žačky, dorosten-
ci, dorostenky 
kde: bude individuálně ozná-
meno
kontakt: Jiří Čamek (sekretář, 

773 156 950), Kamil Axmann 
(předseda, 607 016 144)

STOLNÍ TENIS
kategorie: žáci, žačky, dorosten-
ci, dorostenky 
kde: Sokolovna
kontakt: Radek Uvízl (předseda 
a trenér mládeže, 776 616 103)

TENIS
kategorie: žáci, žákyně, doros-
tenci, dorostenky 
kde: tenisový areál Sokolovna, 
Komárov
kontakt: Jan Olšovský (trenér 
mládeže, 608 569 073)

LYŽOVÁNÍ
kategorie: žáci, žákyně, dorost, 
dorostenky, junioři, juniorky
kde: Lyžařský areál – Petříkov
kontakt: Jitka Rampasová (tre-
nérka mládeže, 602 785 928)

HOROLEZCI
kategorie: jen dospělí
kontakt: Vítězslav Špunda (před-
seda, 776 393 854)       
                          

ODBORY:   
  
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (KČT)
kategorie: bez rozdílu věkových 
kategorií
kontakt: Ing. Zdeněk Šišma  
(předseda, 777 708 659)
Přehled akcí najdete na www.
kctlitovel.aspone.cz

Přihlásit se můžete na kontakt-
ních číslech předsedů a trené-
rů uvedených u jednotlivých 
oddílů a odborů TJ TATRAN 
LITOVEL, z.s. Ti Vás poté bu-
dou informovat o družstvech, 
věkových kategoriích, dnech  
a hodinách tréninků a o lokali-
tách činnosti.
Těšíme se na Vaši účast!

Pro veřejnost bude 
otevřeno 

od 15. září každý čtvrtek 
od 15 do 17 hodin.

Přijďte si s dětmi zajezdit!

Dopravní hřiště




