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Olomoucký kraj každoročně vyhlašuje Ceny 
cestovního ruchu. Soutěž klade za cíl před-

stavit, zviditelnit a ocenit to nejzajímavější, 
co může Olomoucký kraj turistům nabídnout.  
V letošním ročníku bylo nominováno Muzeum 
harmonik v kategorii Novinka v cestovním ruchu. 
V této kategorii se může pyšnit 1. místem. Dále 
se v kategorii Technická památka umístil Svato-
jánský most na krásném 3. místě. Všem, kteří pro 
nás hlasovali, srdečně děkujeme, moc si vážíme 
tohoto ocenění.

Děkujeme ještě jednou všem, kteří nám úspěch 
nového Muzea harmonik přejí. Máme obrov-
skou radost. Za vším, co nově vznikne, je spous-
ta práce mnoha lidí. Velké díky patří zejména 
panu Sedláčkovi, který svou celoživotní sbírku 
městu věnoval. Také současnému vedení města, 
které celý projekt podpořilo, našlo vhodné pro-
story a nechalo je zrekonstruovat. Velký dík pa-
tří všem, kteří se podíleli na instalaci a evidenci 
sbírky, interaktivních prvků, vytvoření medai-
lonku se sběratelem, propagaci či svými nápa-
dy jakkoli přispěli a pomohli. Děkuji také všem 
svým kolegyním, které se nyní finálně starají  
o přímý kontakt s návštěvníky. 

Bc. Hana Neumanová, ředitelka MK Litovel

Přibyli další hrdí držitelé Cen 
Olomouckého kraje za přínos 

v oblasti cestovního ruchu, ten-
tokrát za rok 2022. Vyhlásili jsme 
je ve čtvrtek 15. září v Olomouci. 
Absolutním vítězem je rýžování 
zlata ve zlatorudném skanzenu na 
Jesenicku.

„Děkuji všem lidem, kteří v ces-
tovním ruchu pracují. Nebýt jich, 
nebyl by Olomoucký kraj tak vy-
hledávanou turistickou destinací, 
jakou je dnes. Jejich nasazení ne-
polevilo ani během covidu, což se 
projevilo nejen v té době, ale trvá i doteď. Všem 
oceněným upřímně blahopřeji a držím palce v je-
jich další práci,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman 
Olomouckého kraje. 
Lidé mohli prostřednictvím webu vybírat z ně-
kolika kategorií. Uspěla třeba nadhledna Háje-
ček na Zábřežsku, Muzeum harmonik v Litovli 
nebo elektrárna Dlouhé Stráně. Cenu hejtmana 
získal Jiří Zapletal, který je už přes 20 let aktiv-
ním členem Klubu českých turistů a podílí se 
například na značení cyklotras. „Ceny Olomouc-
kého kraje neslouží jen jako poděkování těm, 

kteří se o cestovní ruch starají, ale zároveň nabízí  
i řadu skvělých tipů na výlety po našem regionu. 
Tak toho využijte, dokud přeje počasí – babí léto 
je na cestování po našem kraji ideální,“ dodala 
Milada Sokolová, uvolněná členka Zastupitel-
stva Olomouckého kraje pro oblast vnějších 
vztahů a cestovního ruchu.
Umístění nominovaných za přínos v oblasti ces-
tovního ruchu za rok 2022:

KATEGORIE: NOVINKA V CESTOVNÍM RUCHU
1. Muzeum harmonik Litovel
2. Poutní kostel Sv. Anny a Jakuba Většího ve    
     Staré Vodě
3. Okruhy YESCYKLO na Šumpersku

KATEGORIE: TECHNICKÁ PAMÁTKA
1. PVE Dlouhé Stráně
2. Ruční papírna Velké Losiny
3. Svatojánský most v Litovli

Vítěze v dalších kategoriích najdete na webo-
vých stránkách cenykraje.cz.

Tisková zpráva ze 16. 9. 2022

Muzeum harmonik i Svatojánský most získaly ceny
Olomouckého kraje 
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Vážení a milí čtenáři,

   množství dnů, které nám zbývají do konce roku, 
se začíná pomalu ale jistě snižovat. Tři měsíce ute-
čou jako nic... Již nyní někteří z nás začínají řešit 
vánoční dárky či výzdobu, za chvíli budou jistě  
i výlohy obchodů vánočně vyzdobeny a během 
nakupování budeme poslouchat vánoční písně... 
Každý rok je to vždy o trochu dříve – za chvíli 
bude vánoční atmosféra již v létě. Jako kdybychom 
ten barevný podzim chtěli co nejrychleji přeskočit  
a už už, aby tady byla zima. Přitom na podzimu je nádherná ta 
barevnost, šustění listí pod nohama, chození do lesa na houby za 
dobrého počasí, sbírání šišek, šípků... Proto všem přeji – užijte si 
podzim, vyzdobte si dům, terasy, balkóny vřesy, maceškami, ozdob-
nými dýněmi – nalaďte se na takovéto podzimní zpomalení před 
samotnou zimou... Krásný podzim všem! ♥♥♥

Eva Kratochvílová, redaktorka

V Litovli 1. října 2022. Uzávěrka příštího vydání je 19. října.
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Ano, známé heslo – musíme to 
opravit, je pro naše město nyní více 
než typické. Uvědomujeme si, že 
dopravní situace není pro Vás, řidi-
če, vůbec jednoduchá. Snažíme se 
ale pro Vás udělat maximum v tom, 
abyste co nejdříve jezdili po nových 
krásných komunikacích. Pojďme se 
tedy společně podívat, jak pokraču-
jí práce na již započatých stavbách 
a co nás ještě do konce roku čeká. 

Rekonstrukce místní komunika-
ce na ul. Pavlínka
Jde o rekonstrukci místní 
komunikace na ul. Pavlínka,   
a to v úseku od ul. Kosmonautů 
po č. p. 1143/14. Celková délka 
opravovaného úseku činí 135 m. 
Při rekonstrukci dojde k výměně 
konstrukčních vrstev a pokládce 
nového povrchu. Součástí 
opravy je i osazení nových 
uličních vpustí a vybudování 

podélného odstavného stání  
v délce 26 m.  
Z důvodu této rekonstrukce dojde 
k úplné uzavírce opravovaného 
úseku na ulici Pavlínka, a to od 
26. září do 31. října (dle SOD). 
Důvodem rekonstrukce je 
špatný stav podloží a asfaltového 
povrchu této části komunikace 
a v neposlední řadě také její 
nefunkční odvodnění. Je to 
poslední neopravený úsek 
komunikace od ul. Šmakalovy po 
výjezd na Tři Dvory.

Rekonstrukce krajské komunikace 
Unčovice – Rozvadovice – Litovel 
(foto vlevo dole)
Rekonstrukce části Rozvadovice 
– Litovel probíhá podle harmo-
nogramu – od 1. října bude tento 
úsek zprůjezdněn. Zároveň ale 
bude uzavřen úsek Rozvadovice – 
Unčovice.

Úsek Litovel – Rozva-
dovice bude hotový 
v podkladové vrstvě. 
Vrchní finální vrstva 
se bude provádět na 
závěr akce v celém 
úseku Litovel – Unčo-
vice, kdy bude silnice 
kompletně uzavřena 
po dobu 3 dnů. Konec  
rekonstrukce celé této 
komunikace je pláno-

ván na polovinu prosince.
Informujeme, že  v době uzávěrky 
novin nebylo jisté, zda bude od  
1. října povolená objízdná trasa 
po D35. Prosím, sledujte webové 
a facebookové stránky města Lito-
vel, kde o změnách budete infor-
mováni. 

Rekonstrukce ulice Novosady (foto 
vpravo nahoře)
Konec rekonstrukce ulice Novo-
sady je plánován na konec listo-
padu. Na této akci je měsíc zpož-
dění, které je způsobeno špatným 
stavem plynovodních přípojek. 
Projekt s rekonstrukcí přípojek 
nepočítal. Bylo nutné narychlo 
sehnat plynařskou firmu, která 
přípojky opraví. Dalším důvodem 
měsíčního zpoždění je skluz na ul. 
Uničovské. Tuto stavbu provádí 

Olomoucký kraj. Součástí rekon-
strukce ul. Novosady je i křižovat-
ka Novosady – Severní a pokud 
bychom tuto křižovatku rozkopali 
a silnice na ul. Uničovská by ještě 
nebyla hotová, nebyla by mož-
ná dopravní obslužnost sídlišť  
K. Sedláka a Novosady.

Rekonstrukce ul. Uničovská
Jak jste již mohli číst výše, tak 
tato oprava nabrala měsíční 
skluz. Koncem září byla provede-
na pokládka asfaltu od kruhové 
křižovatky až po vjezd do Pe-
nny Marketu. Zhruba od 1. října 
bude částečně a od 15. října plně 
průjezdná kruhová křižovatka ul. 
Uničovská – Loštická po vjezd do 
Penny Marketu. Úsek od Penny po 
konec ul. Uničovské bude hotov 
do poloviny prosince.                 red.

Musíme to opravit... Jak pokračují práce na stavbách?

Dne 14. září 1937 
zemřel první prezi-
dent Československé 
republiky, zvaný též 
prezident Osvoboditel, 
Tomáš Garrique Ma-
saryk. U příležitosti 
85. výročí jeho úmrtí 
položilo vedení města, 
starosta Viktor Ko-
hout a místostarosta  
Mgr. Lubomír Broza, 
kytici u jeho sochy ve 
Smetanových sadech.  

Připomínka výročí úmrtí
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Výstavba nového moderního do-
pravní terminálu v Litovli začí-
ná. Na původním autobusovém 
nádraží vedle nádraží vlakového 
budou mít cestující k dispozici 
osm odjezdových stání, tři stání 
na výstup a moderní výpravní 
budovu se zázemím pro cestující 
i řidiče.

Původní autobusové nádraží  
v Litovli bylo vybudováno  
v 60. letech. Příprava současné 
rekonstrukce začala v roce 2020, 
kdy bylo zároveň přesunuto au-
tobusové nádraží do náhradních 
prostor na ulici Příčné.
„Se začátkem rekonstrukce máme 
bohužel zpoždění, a to vlivem 
problémů v dodavatelských ře-
tězcích, které přetrvávají ještě 
po covidovém období. Veškerá 
dokumentace je již na přísluš-
ných úřadech a očekáváme vy-
dání stavebního povolení,“ uvádí  
k současnému stavu Petr Ne-
mrava, člen představenstva 
ČSAD Ostrava a.s. „Důležité je, 
že je zajištěno financování. Cel-
kové náklady na výstavbu před-
pokládáme 30–40 mil. Kč podle 

vývoje na trhu,“ dodává zároveň.
Investorem stavby je společnost 
ČSAD Ostrava a.s. Se stavbou by 
se mělo začít během měsíce.
„Všem občanům města a cestu-
jícím děkuji za trpělivost. Jsem si 
vědom toho, že provoz náhrad-
ního autobusového stanoviště je 
zátěží pro cestující i okolní do-
pravu. Proto budeme intenzivně 
stavbu monitorovat a dohlížet na 
termíny,“ řekl starosta Litovle 
Viktor Kohout.
V rámci projektu rekonstruk-
ce autobusového nádraží bude 
postavena zcela nová výpravní 
budova. Cestující zde najdou 
čekárnu, sociální zázemí a nově 
také informační kancelář, kte-
rá na původním autobusovém 
nádraží nebyla. Čekárna, která 
pojme asi 15 lidí, bude samo-
zřejmě klimatizovaná a pokryta 
WI-FI signálem. Ve zbytku bu-
dovy bude zázemí pro řidiče. Při 
stavbě bude použit modulární 
systém CUBESPACE, to umožní 
stavbu zrychlit a realizovat prak-
ticky v jakémkoli ročním obdo-
bí. Nástupní stanoviště budou 
opatřena přístřešky a označní-

ky zastávek, k dispozici bude  
i moderní informační systém, 
vč. zabezpečení, kamer a WI-FI 
pro cestující. 
Dokončení rekonstrukce a pře-
dání nového autobusového ter-
minálu se předpokládá v roce 
2023 (jarní měsíce).
„V rámci Olomouckého kraje 
provozujeme autobusová ná-
draží také v Olomouci, Uničově, 
Hranicích, Jeseníku a Šumperku. 
Právě šumperský terminál patří 
po rekonstrukci k těm nejmoder-
nějším v republice. Náš podíl na 
investicích do lepších služeb pro 
cestující chápeme jako součást 

služby pro města, ve kterých au-
tobusová nádraží provozujeme,“ 
dodává za společnost ČSAD Os-
trava Petr Nemrava.

Společnost ČSAD Ostrava je sou-
částí skupiny OSTRA. OSTRA 
GROUP systematicky vytváří síť 
spolupracujících společností, kte-
ré působí zejména v oblasti do-
pravní techniky, nákladní dopra-
vy, přepravy osob a zajištění služeb 
pro dopravce. Kromě podnikatel-
ské činnosti významným způso-
bem podporuje školy, nemocnice, 
sportovní kluby a další neziskové 
subjekty v regionu.      Tisk. zpráva

Rekonstrukce autobusového nádraží v Litovli začíná!

Foto nahoře: vizualizace nového autobusového nádraží, foto dole: nynější stav nádraží

Slavnostní zahájení stavby: zleva starosta města Viktor Kohout, ředitel marketingu Ost-
ragroup Jiří Kašpárek, člen představenstva ČSAD Ostrava Petr Nemrava a místostarosta 
města Mgr. Lubomír Broza

V pondělí 12. září proběhla 
prezentace záměru Ředitelství 
silnic a dálnic s cílem moderni-
zovat stávající tah dálnice D35. 
Ke schůzce byli přizváni staros-
tové dotčených obcí – Loštice, 
Palonín, Moravičany, Bílá Lho-
ta, Mladeč, Litovel, Haňovice, 
Náklo, Příkazy, Skrbeň a Křelov. 
Hlavním záměrem bude zvýšení 
kvality uvedeného tahu do doby 
rekonstrukce a přestavby ve 
vzdálenějším výhledu. Komu-
nikace se doplní o prvky, které 
zvýší bezpečnost provozu na 

dálnici a zároveň sníží nepříz-
nivé účinky z provozu na okolí. 
Předmětem díla bude především 
výstavba protihlukových clon 
na ochranu obyvatelstva proti 
hluku – např. v Mladči, Naso-
bůrkách, Unčovicích nebo Nák-
le. Dále stavba 39km oplocení 
s cílem omezit střety vozidel se 
zvěří, vybudování 89 bezpeč-
nostních zálivů jako opatření 
pro bezpečné odstavení vozi-
del v případě poruch, vybavení 
dálnice telematickými systémy, 
které zajistí potřebnou asistenci 

řidičům a sběr informací o pod-
mínkách provozu na dálnici pro 
útvary správy a údržby dálnice 
(24 hlásek SOS, meteostanice  
a kamerové systémy). Sou-
částí záměru je i vybudová-
ní ekoduktů v oblasti CHKO 
Litovelské Pomoraví – např.  
v Mladči. (Pozn. red. Ekodukt je 
speciální mostní objekt, který pře-
konává umělou liniovou překážku 
– například dálnici, v migračních 
trasách divoké zvěře. Má sloužit 
migraci živočichů, zejména velkých 
savců, a snížit negativní dopady 

fragmentace krajiny. Jejich existen-
ce na dopravních stavbách snižuje 
riziko střetu vozidel s přebíhající 
zvěří.) S realizací se začne nejpoz-
ději do dvou let. 
      red., foto: www.dalnice-d35.cz

Dálnice D35 se bude modernizovat. Co je v plánu?
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Krizová situace na trzích s elek-
třinou a plynem si vyžaduje ne-
prodleně jednat. Není sice zcela 
zřejmé, jak dlouho bude vyhroce-
ná situace trvat, ale vývoj posled-
ních měsíců dává stále zřetelněji 
najevo, že energetická bezpečnost 
bude v budoucnu úzce spjata  
s energetickou soběstačností. A to 
nejen na úrovni států, ale dokonce 
i obcí.
Z tohoto důvodu město Lito-
vel prostřednictvím společnosti 
Městská teplárenská společnost 
a.s. Litovel, hlavního dodava-
tele tepelné energie a elektřiny,  
v němž město drží kontrolní té-
měř 25% podíl, připravuje kon-
krétní kroky, jak urychleně sní-
žit závislost na zemním plynu  
a jak se pokusit o to samé i v užití 
elektrické energie.  

Odcházíme od plynu v systému dál-
kového vytápění
Přibližně třetinu tepelných potřeb 
města Litovel dnes zajišťují sousta-
vy zásobování teplem. Ročně je 
to více než 50 tis. GJ tepla. Zdro-
jem paliva je dnes zemní plyn.  
I přes fakt, že cca polovina tak-
to vyráběného tepla je vyráběna 
energeticky i ekonomicky efektiv-
nějším způsobem v podobě ply-
nových kogeneračních jednotek, 
systém není schopen extrémní 
ceny plynu „absorbovat“, a tak se  

i cena dodávaného tepla drama-
ticky zvyšuje. „Jsme si vědomi, že 
jsme v závislosti na plynu došli na 
konec pomyslné cesty a že dále už 
musíme pokračovat jinými způso-
by,“ poznamenává Jan Fiala, ředi-
tel společnosti.
Společnost na základě podrob-
né analýzy zahajuje v tomto 
roce projekt, na jehož konci 
bude úplné ukončení užití ply-
nu pro výrobu tepla. Budoucím 
tepelným zdrojem přitom bude 
– možná překvapivě – odpadní 
voda z městské čistírny odpad-
ních vod, kterou provozuje VHS 
Čerlinka s.r.o. Každou vteřinou 
dnes z ní odchází okolo 60 lit-
rů vyčištěných odpadních vod.  
I v nejchladnější části roku při-
tom tyto vody obsahují takové 
množství dále využitelné tepelné 
energie, jako by do města každou 
hodinu mělo být dodáno přes  
200 metrů krychlových plynu.
Využít toto nízkopotenciální 
teplo bude možné s pomocí 
průmyslových tepelných čer-
padel – z jedné kilowatthodiny 
přivedené elektřiny tato zařízení 
umožní ochlazováním odpadní 
vody získávat až tři další kilo-
watthodiny tepla. Vybudovat na 
čistírně energocentrum s tepel-
nými čerpadly a napojit tento 
zdroj na tepelné sítě ve městě 
bude sice investičně nákladné, 

umožní však další synergické 
kroky.
Předně by jím bylo propojení 
obou dnes oddělených energe-
tických soustav do jedné společ-
né, navíc využívající trasy nejen 
pro dodávku tepla, ale i elektři-
ny. Čistírna by tak v budoucnu 
byla součástí této „mikrosítě“  
a tím by bylo možné ji efektivněji 
provozovat a dodávat do ní elek-
třinu z vlastních zdrojů, nikoliv  
z veřejné distribuční sítě.
Tepelná čerpadla zároveň budou 
moci z počátku eliminovat výro-
bu tepla výtopenským způsobem  
v kotlích. Druhá fáze je ještě za-
jímavější – tepelná čerpadla by-
chom v budoucnu provozovali 

po celý rok. V létě 
bychom jejich výkon 
převyšující potřeby 
tepla v soustavě využí-
vali pro ohřev velikého 
tepelného zásobníku, 
v němž teplo vydrží 
až do topné sezóny. 
Tím budeme krýt v 
budoucnu naopak te-
pelné špičky, které by 
jinak musely být zajiš-
těny plynovými zdroji 
tepla. V horizontu  
5 až 7 let bychom 
mohli být schopni 
zcela plyn nevyužívat. 
„Jen musíme být nyní 
rozhodní a mít na své 
straně i občany města a 
jejich volené zástupce,“ 
zdůrazňuje a současně 
i doufá Fiala. Tepla  
z čistírny přitom může 
být dostatek prakticky 
pro všechny obyva-
tele města, pokud by 
se je podařilo připojit 
na centrální systém 
zásobování. „Vše toto 
je možné a takové 
projekty lze dnes najít 
například v malých 

obcích v Dánsku či Švédsku, mů-
žeme se tedy inspirovat a součas-
ně předejít některým technickým 
chybám,“ uzavírá Tomáš Voříšek  
z inženýrské společnosti SEVEn, 
která s přípravou pomáhá.

Chceme si také sami elektřinu vy-
rábět
Velkolepý plán, jak se vypořádat 
v dálkovém vytápění s plynem, 
bude úzce propojen s dalším 
zásadním krokem – založením 
takzvané komunitní energeti-
ky. „Rádi bychom všem veřej-
ným institucím, občanům a fir-
mám ještě letos nabídli možnost 
společně investovat do nových 
zdrojů elektřiny na území města  
a elektřinu z nich vyráběnou před-
nostně využívat pro své potřeby 
a potřeby dalších zúčastněných 
odběratelů,“ představuje druhý 
přelomový krok Lubomír Broza, 
místostarosta města.
Založen k tomu bude zřejmě  zcela 
nový subjekt, který by zájemcům 
umožnil sdílené investice přede-
vším do nových střešních foto-
voltaických elektráren, v budouc-
nu i jiných zdrojů využívajících 
obnovitelné druhy energie. Nové 
instalace budou kofinancovány 
z dotačních titulů a zúčastněné 
osoby a instituce budou moci 
vyráběnou energii přednostně 
využívat pro své potřeby. První 
projekty tohoto typu lze očekávat 
na bytových domech, pro kte-
ré bude potřebný právní rámec 
přijat do konce roku. Následovat 
pak budou i jiné typy instalací.  
V průběhu podzimu budou před-
staveny vedením města podrob-
nosti a objasněny principy, jak 
bude možné se zapojit.
Litovel se tak může stát prvním 
z měst, která energetickou krizi 
hodlají využít nakonec ve svůj 
prospěch a k transformaci energe-
tiky na svém území. Je na to – zdá 
se – nyní správný čas.                   red.

Energetickou krizi hodlá Litovel řešit odvážnými projekty

Ilustrační foto: nahoře – výstavba obřího zásobníku teplé vody v Holandsku, dole – fotovoltaické panely



INFORMACE / 5

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ NĚMEC s.r.o.

Mgr. Ing. Pavel Němec, advokát
Mohelnice, Okružní 271/13

Právní služby jsou poskytovány zejména v oblastech:
* práva občanského (převody nemovitostí, smlouvy, nájemní vztahy, 

vymáhání pohledávek)
* práva rodinného (výživné, vztahy k dětem, rozvod)
* práva pracovního (pracovní smlouvy, sporná řízení)

* práva správního (přestupky, stavební řízení...)

Aktuální úřední hodiny kanceláře:
pondělí a středa: 9.30–12.00,14.30–16.30 hod.

úterý a čtvrtek: 9.30–12.00 hod.
Mobil: 605 710 053, e-mail: advokat@nemecpavel.cz

V případě potřeby lze sjednat termín schůzky individuálně i mimo úřední hodiny kanceláře.

Stíny Litovelska
Plavba opilců po Nečízu
Dne 14. srpna v brzkých ranních hodi-
nách přijala hlídka MP Litovel telefonic-
ké oznámení od občana z ulice Mlýnské, 
že na této ulici je skupina podnapilých 
lidí, kteří jsou nadměrně hluční, nafuku-
jí malý člun a zřejmě se chystají plavit po 
mlýnském náhonu Nečíz.
Hlídka se ihned vydala na určené místo. 
Když přicházela k průchodu pod rad-
niční věží, zaslechla hlasy od schodiště 
vstupu k Nečízu před městskou radnicí. 
Hlídka zde spatřila dvojici (muž a žena) 
na gumovém člunu a vyzvala je, aby 
opustili člun a vystoupili na břeh, proto-
že v nočních hodinách, bez pořádného 
osvětlení a v podnapilém stavu, ve kte-
rém zjevně oba byli, ohrožují své životy. 
Navíc se pohybovali v místě památkově 
chráněné stavby. Ovšem to oba odmítli 
a plavili se dál směrem ke Smetanovým 
sadům, tedy pod náměstím, okolo ve-
řejného WC, pod ulicí Jungmannova, 
Husova až ke kamennému portálu ve 
Smetanových sadech. Hlídka MP Litovel 
nemá prostředky, aby mohla vytahovat 
podnapilé lidi z vodního toku, proto 
požádala o pomoc místní profesionální 

hasiče. Na místo se také dostavila hlídka 
místního obvodního oddělení PČR.
Oba značně opilí vodáci však odmítali 
spolupracovat se všemi přítomnými 
a naopak všechny častovali peprnými 
urážkami. Nakonec je museli hasiči 
násilím vytáhnout na břeh i s člunem. 
Posádka člunu pak byla podrobena 
dechové zkoušce na přítomnost alko-
holu v dechu, kdy muž nadýchal téměř 
2 promile a žena 1 promile alkoholu  
v dechu. Oba opilí vodáci si vyslechli ob-
vinění z několika přestupků, které bude 
řešit místní komise pro projednávání 
přestupků.
Za přestupek ovládání malého plavidla 
pod vlivem alkoholu a plavbu pod vli-
vem alkoholu oběma hrozí až padesáti-
tisícová pokuta.

Opilá žena havarovala...
Dne 31. srpna v dopoledních hodinách 
dostala hlídka MP Litovel telefonické 
oznámení od pracovníků, kteří rekon-
struují silnici Litovel-Rozvadovice, že 
do opravovaného úseku silnice vjelo 
vozidlo tovární značky Volkswagen  
s poškozenou přední částí. Řidičem vo-

zidla byla žena, která byla zjevně 
v podnapilém stavu. Pracovníci 
ji na místě zablokovali a přivolali 
hlídku MP Litovel a také policisty 
z republikové policie.
Obě hlídky, jak MP Litovel, tak  
i PČR, přijely na uvedené místo té-
měř současně. Policisté z PČR pro-
vedli u řidičky dechovou zkoušku 
s pozitivním výsledkem téměř 
1 promile alkoholu v dechu, zatímco 
hlídka MP Litovel jela zjistit, co mohla 
řidička nabourat. Ta totiž tvrdila, že při 
vyjíždění z domu nabourala betonový 
sloupek, ale to neodpovídalo poškození 
vozidla.
Hlídka MP Litovel po chvíli přijala další 
telefonické oznámení, že na ulici Svato-
plukově, kousek od železničního přejez-
du, došlo k dopravní nehodě a pachatel 
nehody z místa ujel. Hlídka MP Litovel 
pak na místě zjistila, že nabouraný 
předek vozidla Volkswagen nezpůsobil 
betonový sloupek, ale přívěsný vozík, 
který táhlo vozidlo Hyundai. Řidička 
Volkswagenu jela, dle řidiče vozu Hy-
undai, velikou rychlostí po ulici Svato-
plukově od místní části Nasobůrky a při 

nebezpečném předjížděcím manévru 
nabourala do přívěsného vozíku a celou 
soupravu,vozík + vůz Hyundai, odhodi-
la mimo silnici. Po nehodě ani nezasta-
vila. A i když musela vědět, že bourala, 
přesto pokračovala v jízdě.
Hlídka MP Litovel setrvala na místě ne-
hody do příjezdu nehodářů z PČR a do 
ukončení vyšetřování dopravní nehody 
dohlížela na bezpečnost silničního pro-
vozu.
Řidička Volkswagenu se pravděpodob-
ně dopustila trestného činu ohrožení 
pod vlivem návykové látky. Nehoda se 
naštěstí obešla bez zranění osob, ale 
škoda na vozidlech se bude pohybovat 
nad sto tisíci korunami.

Městská policie Litovel

Nové rozvody vody na hřbitově
V prázdninovém čísle Litovel-
ských novin jsme Vás informova-
li, že Technické služby Litovel mají 
ve spolupráci s Odborem bytové-
ho hospodářství Městského úřadu 
Litovel v plánu vybudovat na hřbi-

tově v Litovli nové rozvody vody 
ze studny. Podařilo se! Nyní jsou 
vodovodní kohouty nově na více 
místech, což ocení zejména starší 
lidé, kteří již nebudou muset pro 
vodu chodit daleko.                       red.

pondělí zavřeno

úterý 13–18 hod. 

středa 8–12 hod.

čtvrtek 13–18 hod.

pátek 8–12, 13–18 hod.

sobota 8–12 hod.

neděle zavřeno

Sběrný dvůr i RE-USE je tu pro Vás
MÍSTNÍ ČÁST NASOBŮRKY



Ze společnosti
Oddáni
12. 8.  Hana Pelzlová z Vilémova
                     a Jan Popelka z Vilémova
23. 8.  Yveta Zemčáková z Uničova
                   a Jindřich Mlčoch z Litovle
27. 8.  Michaela Skalníková z Mohelnice
              a Michal Rattay z Mohelnice
  3. 9.  Denisa Kovačiková z Litovle
                           a Albert Šrom z Litovle
  9. 9.  Lenka Mazáčová ze Štarnova 
                         a Jakub Feltl ze Štarnova
10. 9.  Veronika Číhalová z Haňovic 
                  a Lukáš Kratochvíl z Litovle
17. 9.  Vladimíra Novotná z Litovle
                  a Vladimír Smýkal z Litovle
Odešli
28. 6.  Ludmila Nakládalová z Litovle (93 let)
29. 6.  Florian Lang z Červenky (78 let)
30. 6.              RNDr. Miroslava Kouřilová
  z Choliny (72 let)
  8. 7.  Ing. Zdeněk Freudl z Choliny (77 let)
  9. 7.  Pavla Míčová z Litovle (75 let)
11. 7.  Milan Spurný z Litovle
14. 7.  Marie Krajcová z Haňovic (85 let)
16. 7.                Marie Grézlová z Nasobůrek (89 let)

21. 7.  František Bittner z Nasobůrek (74 let)
21. 7.  Jiří Hubáček z Choliny (81 let)
24. 7.  Václav Mach z Litovle (85 let)
25. 7.  Jan Čačka z Litovle (89 let)
28. 7.  Roman Rozman z Litovle (48  let)
29. 7.  Zdeněk Zajíček z Choliny (87 let)
   8. 8.                  František Halouzka ze Slavětína (71 let)
11. 8.                   Jaroslava Nemerádová z Litovle (70 let)
19. 8.  František Drešr z Litovle (82 let)
20. 8.  Marie Slavíčková ze Slavětína (85 let)
20. 8.  Milena Vaňková z Unčovic (76 let)
20. 8. Božena Kubišová ze Sobáčova (79 let)
21. 8.  Ludmila Fialová z Litovle (91 let)
24. 8.  Oldřich Vitoul z Nasobůrek (73 let)
25. 8.  Jiřinka Krzystková z Litovle (95 let)
26. 8.  Karel Olšanský z Červenky (79 let)
27. 8.  Petr Vondrák z Chudobína (66 let)
30. 8.  Josef Hošek z Litovle (89 let) 
31. 8.  Erika Skřepská z Rozvadovic (52 let)
   1. 9.  Věra Navrátilová z Litovle (94 let)
   5. 9.  Hedvika Čamková z Litovle (81 let)
   7. 9.              Stanislava Látalová  z  Nasobůrek (85 let)
10. 9.  Kamil Hubáček z Choliny (57 let)
13. 9.  Vendelín Polák z Litovle (85 let)

Ve spolupráci s pohřební službou Hrandop
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Obracíme se na Vás s žádostí o pomoc při vytvoření  

nové muzejní výstavy v Muzeu Litovel. 

   

 

NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ 

STROMKY 
Z papíru, kartonu, dřeva, kovu, plastu, pletené, háčkované –  

zkrátka jakékoli. Nápaditosti a fantazii se meze nekladou.  

V listopadu a v prosinci budou tato díla vystavena v Muzeu Litovel 
pro potěchu a inspiraci všech návštěvníků. Dopředu děkujeme. 

.      

Své výrobky můžete přinést do Muzea Litovel do 15. října. 

Mgr. Zdenka Frištenská, vedoucí muzea Litovel, tel.: 725 074 918 

Muzejní společnost Litovelska, z. s.  
a Muzeum Litovel 

 
 

Vás zvou  
na 

 

přednášku  

 

Jan Zbořil 
sběratel lidového umění, učitel  

a znalec hanáckého kroje 
 

s výstavkou fotografií hanáckých krojů 

 
 

Přednáší  
 

Ing. Zbyněk Žůrek 
Folklorista, autor publikací o osobnostech Hané 

 
 

Sejdeme se  

ve čtvrtek 20. října 2022 v 16 hod.  

ve výstavním sále Muzea Litovel  

(stálá expozice Litovelská řemesla). 

 

Součástí podvečera je i prodej publikací 
o osobnostech Hané za zvýhodněnou cenu. 

 
                                              

                                                 Srdečně zvou členové MSL 
 

Vstupné: 50 Kč (členové MSL 20 Kč)  
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Muzejní společnost Litovelska, z. s.  
Vás zve  

 
na přátelské posezení s přednáškou  

 
MUDr. Marie Turková 

 

Hanácké a církevní 
tradice v Nákle 

 
Program:  

lidové a církevní zvyky v obci 
představení vlastní publikace 

popis hanáckého kroje ženského i mužského 
vystoupení sboru s hanáckými písněmi 

překvapení  
 

Sejdeme se v orlovně v Nákle 
(v blízkosti školy)  

v sobotu 15. října 2022 ve 14 hodin. 
 

MUDr. Marie Turková je nákelský patriot,  
sbormistryně, varhanice, hybatelka  

kulturního a spolkového života 
 

Předpokládané ukončení setkání bude po 16. hodině. 
 

Vstupné: dobrovolné  

 
Srdečně zve Výbor MSL 
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Na říjen jsme pro Vás připravili dvě akce týkající se nejen hanáckých 
tradic. Milovníci hanáckých krojů, písní a tanců si určitě nenechali 
ujít sváteční den a ve středu 28. září 2022 navštívili 13. ročník Setkání 
Hanáků v Náměšti na Hané. Inspirovalo nás to k sobotní akci Hanácké 
a církevní tradice v Nákle (15. října) v nákelské orlovně s MUDr. Ma-

rií Turkovou a ve čtvrtek (20. října) ve výstavním sále Muzea Litovel  
k přednášce Ing. Zbyňka Žůrka o osobnosti Hané, znalci hanácké-
ho kroje Janu Zbořilovi. Ta bude doprovázena výstavkou fotografií 
hanáckých krojů. Bližší informace jsou na přiložených pozvánkách.                                                                                                        
                                                                                            Litovelští muzejníci

MSL Litovelska a Muzeum Litovel zvou na zajímavé akce
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Kupte si ve dnech 10. až 12. října bílou pas-
telku, symbol života nevidomých. Podpo-
říte tak služby, díky nimž mohou nevidomí  
a těžce zrakově postižení vést co nejvíce 
plnohodnotný život. Samotná pastelka 
připomíná nejen bílou hůl, ale symbolizu-
je i odvahu překonávat překážky spojené 
se ztrátou zraku.

V  tyto dny můžete v  ulicích Litovle po-
tkat dobrovolníky v  bílých tričkách, kte-
ří vás  za  příspěvek 30 Kč odmění bílou 
pastelkou (s bílou i barevnou tuhou).  
Je možno přispět také bezhotovostně pro-
střednictvím QR kódu umístěného přímo 
na  kasičkách nebo na plakátech ke sbírce. 
Dobrovolníci budou vybaveni zapečetěnou 
kasičkou, jmenovkami s plnou mocí a na po-
žádání předloží osvědčení o konání sbírky. 
Výtěžek sbírky se využije na služby pro zra-
kově postižené v Olomouckém kraji i mimo 
něj. Podpoří služby, které poskytuje obec-
ně prospěšná společnost Tyfloservis a její 
zakladatel, zapsaný spolek Sjednocená or-
ganizace nevidomých a slabozrakých ČR. 
Regionální střediska obou organizací sídlí 

v Olomouci na adrese I. P. Pavlova 69 (tel.: 
585 428 111). Bezplatné služby jsou dostup-
né všem, kteří mají v dospělém věku vážné 
potíže s viděním.
Tyfloservis pomáhá již více než 30 let zra-
kově postiženým na cestě k  samostatnosti 
např. nácvikem orientace s bílou holí, nácvi-
kem jakýchkoli sebeobslužných dovedností, 
učí nevidomé číst a psát Braillovo bodové 
písmo a učí psát na klávesnici počítače bez 
zrakové kontroly.  Výuka probíhá ambu-
lantně nebo u klienta v domácím prostředí. 
Častým důvodem návštěvy v Tyfloservisu je 
výběr vhodné optické pomůcky, pokud brý-
le nepostačují. 
Sjednocená organizace nevidomých a slabo-
zrakých ČR v Olomouci nabízí zrakově po-
stiženým služby v podobě sociálně právního 
poradenství a nabídkou různých volnočaso-
vých aktivit. Výtěžek sbírky se využije mimo 
jiné i na výcvik vodicích psů, odstraňování 
orientačních a informačních bariér a  vy-
dávání časopisů pro  zrakově postižené.  
Vloni činil výtěžek sbírky v celé re-
publice více než 3,5 milionu korun.  
V Litovli získaly studentky Gymnázia Jana 

Opletala a zrakově postižená dobrovolnice 
krásnou částku 7 867 Kč. Organizátoři děkují 
všem dárcům i dobrovolníkům. Více informací 
najdete na webových stránkách www.bilapas-
telka.cz, www.tyfloservis.cz, www.sons.cz.

Ivana Ševčíková

Koupí bílé pastelky podpoříte nevidomé

Pořádají:

Pomáhejte celoročně formou DMS
ve tvaru DMS PASTELKA 60 na číslo 
87 777 nebo platbou na účet 
8888332222/0800, VS 3286.

Více na www.darcovskasms.cz,
cena SMS je 60 Kč.

Partneři:

Kupte si v ulicích pastelku a podpořte 
služby pro nevidomé a slabozraké
10.-12. října 2022

bilapastelka.cz

Muzejní společnost 
Litovelska ve spoluprá-
ci s  Muzeem Litovel 
uspořádala ve středu 
21. září poznávací zá-
jezd do moravskoslez-
ského Rýmařova.  
Historickým centrem 
města nás provedl  
Mgr. Michal Vyhlí-
dal, historik a kurátor 
z  městského muzea. 
Seznámil nás s  pamětihod-
nostmi Náměstí Míru nebo 
s  archeologickou lokalitou 
Hrádek. Následovala prohlídka 
kaple Navštívení Panny Marie 
pod vedením průvodce Bc. Fi-
lipa Vrobela, historika taktéž  
z městského muzea. Tato sa-
krální památka je právem pova-
žovaná za perlu nejen barokní 
architektury, ale také nástěnné 
a sochařské výzdoby pocháze-
jící z  rukou moravských mis-
trů umělců 18. století. Polední 
okénko v programu nám umož-
nilo si dobít energii u oběda či 
kávy. Kdo toužil poznat Rýma-
řov ještě více, samostatně na-
vštívil městské muzeum, prošel 
se k  Centru turistických zná-
mek nebo navštívil rodný dům 
slavného neurologa Otto Mar-
burga. Jiní si odnesli gastro-
nomický zážitek z  ochutnávky  
z minipivovaru Morous.  Zá-
jezd završila speciální prohlíd-

ka expozice textilu i provozu 
tkalcovny Hedva Český Brokát. 
Tou nás provedli a zajímavou 
hru zinscenovali rýmařovští 
divadelníci. Na závěr si někte-
ří zakoupili v  prodejně Hedvy 
suvenýr ve formě brokátového 
doplňku nebo metráže. Do Li-
tovle jsme se navrátili v pořád-
ku a plní zážitků po 17. hodině. 
Celou akci můžeme označit za 
povedenou, i počasí nám po 
řadě deštivých dnů přálo, i když 
bylo chladněji, než je v  září 
zvykem. Zájezdu se zúčastnilo 
41 osob, z toho 18 členů MSL. 
Tam i zpět nás bezpečně dovezl 
řidič z autobusové dopravy Voj-
tila TRANS, s.r.o. Věříme, že se 
náplň zájezdu líbila a při další 
podobné příležitosti se jeho 
účastníci opět přidají. 
Za výbor MSL a litovelské mu-
zejníky děkujeme za účast a pří-
jemně strávený den!

   Iveta Vaňáková, Muzeum Litovel

Soutěž probíhala od letošního 
června do posledního prázdni-
nového dne, středy 31. srpna. 
Celkem se zapojilo 92 stavitelů 
nejrůznějšího věku, kteří buď 
náhodně nebo za účelem vyhrát, 
navštívili litovelské muzeum. Pra-
vidla soutěže byla jednoduchá. 
Podmínkou bylo: něco sestavit 
na místě výstavy, po dokončení 
se nechat vyfotit, sestavenou věc 
pojmenovat a především, v  mu-
zeu zanechat kontakt. Léto utek-
lo jako voda a den po skončení 
prázdnin jsme zpříjemnili dvěma 
dušičkám začátek školního roku. 
Ve čtvrtek 1. září jsme v muzeu 
vylosovali chlapce se stavbou 
„Hydroplánu“ a děvče se „Světem 
mimozemšťanů“. Oba výherci 
jsou k vidění na fotkách. Vzápětí 
jsme tuto radostnou novinu pře-
dali dál k uším výherců. Tatínek 
čtyřletého Jarovíta z Pňovic se do 

telefonu upřímně zaradoval, a ješ-
tě ten den si s chlapcem i jeho ma-
minkou napochodovali do muzea 
pro výhru. Jarovít si hrdě odnesl 
stavebnici „SEVA ARMY mini“.  
Druhý telefon zvedla teta výher-
kyně, která zavítala do muzea  
o prázdninách se sedmiletou 
neteří Lucií. Prozradila nám, že 
se Lucinka na soutěž často vy-
ptávala a nemohla se dočkat vy-
hlášení. Odnesla výhru s  tím, že 
neteř překvapí při další rodinné 
návštěvě. Pro změnu dívčí staveb-
nice „SEVA PROCHÁZKA mini“ 
putovala až do Rožnova pod Rad-
hoštěm. Pokud Vás zajímá, jaké 
byly stavby i jiných dětí, výběr 
z  nich najdete na: www.muzeu-
mlitovel.cz. Mimo to si můžete  
v muzeu něco postavit ještě do ne-
děle 23. října, kdy výstava SEVA 
v muzeu končí. Těšíme se na Vás!   
                                 litovelští muzejníci

Muzejní soutěž o stavebnici Jak jsme poznávali Rýmařov



Stalo se v Litovli
• 735 let
Nejstarší zachovaná listina litovelské historie 
byla vystavena 13. října 1287 králem Václavem II.  
v Olomouci a je psána latinsky. Lokátor Epich zřejmě 
v neklidné době po Přemyslově smrti a snad i při 
potížích, jimiž procházelo nově založené město, 
přišel o část původního majetku. Jeho synovec, 
též Heinrich Epich, požádal pak krále Václava II.  
o potvrzení vlastnictví rychty, případně kompenzaci 
za ztracený majetek. V listině krále Václava II. je 
vypsán rychtářův majetek, král potvrzuje fojtství 
Heinricha Epicha, povoluje mu koupi ztracené části 
rychty, a pokud se mu nepodaří získat mlýn, smí 
postavit nový. Už v této listině jsou také zmíněni 
přísežní konšelé, iurati, tedy jakási samospráva.

• 135 let 
Karel Sedlák se narodil 31. října 1887 jako jeden  
z deseti dětí obuvníka v Třebíči. Obecnou školu  
a gymnázium vychodil v rodném městě, v letech 
1906–1910 vystudoval na Filosofické fakultě univer-
zity v Praze klasickou filologii. Po univerzitních stu-
diích v Praze působil na I. českém gymnáziu v Brně  
a 16. 9. 1913 nastoupil na reálné gymnázium v Litovli 
jako profesor. V květnu 1938 byl po odchodu ředitele 
Fürsta jmenován správcem gymnázia, ale ještě té-
hož roku jej vystřídal dr. Jaroslav Reiniš, který přišel 
z okupovaného Zábřeha. Po jeho odchodu v březnu 
1940 se stal Karel Sedlák opět správcem ústavu.
Práci ve škole vždy spojoval s činností veřejnou a kul-
turní. V letech 1923–27 a 1938–40 byl členem měst-
ského zastupitelstva, v letech 1923–27 předsedou 
výboru Městské spořitelny, r. 1934 se stal předsedou 
Čsl. národně demokratické strany. Krátce po přícho-
du do Litovle se stal spolupracovníkem zakladatele 
Městského muzea MUDr. Jana Smyčky a 26. 2. 1925 
byl jmenován správcem Muzea a městského archivu, 
významně se zasloužil o rozšíření a zhodnocení sbírek  
a zřídil zde odbornou knihovnu. 
Po inspektoru Novotném převzal městský archiv.  
Za jeho odborné práce jej min. školství jmenovalo 
konzervátorem pro litovelský okres. Po dr. Fürstovi 
se stal předsedou Krajinské muzejní společnosti  
a tím převzal i péči o Mladečské jeskyně. Od r. 1923 
byl prvním kronikářem města. 
Na počátku války, již 1. 10. 1941, byl pro své protině-
mecké smýšlení zatčen a uvězněn nejprve v posádko-
vé věznici v Olomouci, později v Kounicových kolejích 
v Brně. Když se vrátil, byl z trestu přeložen do Přerova, 
kam za svízelných válečných poměrů denně dojížděl. 
Po osvobození se ujal správy a obnovy reálného gym-
názia v Litovli. Po komunistickém Vítězném únoru 
byl odvolán z vedení gymnázia a 31. 7. 1950 dán do 
trvalé výslužby. Ani potom nezatrpkl a dále se věno-
val muzeu, ale stranickým orgánům byl stále trnem 
v oku, až nakonec byl exekučně vystěhován z bytu. 
Odešel do Olomouce, kde zemřel 6. 8. 1967.         L. 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

Žáci základní školy Jungmannova se sešli 
po 71 letech od dokončení docházky v roce 
1951. První setkání se uskutečnilo už v roce 
1981, kdy se 72 spolužáků ze dvou tříd se-
šlo ve Velkém sále Záložny. V obou třídách 
bylo tehdy celkem 95 žáků. 
Letošní sraz byl už 24. v pořadí. V sobotu 
10. září jsme se opět sešli v restauraci Za 
Školou a za pěkného slunečného počasí 
jsme společně zavzpomínali na spolužáky, 
kteří nás již opustili i na naše školní léta. Le-
tos se sešlo 11 bývalých spolužáků a dalších 
25 bylo omluveno ze zdravotních a jiných 
důvodů.
Přáním všech zúčastněných bylo, abychom 
se v příštím roce opět sešli. Třídní výbor: 
Sontágová L., Rieglová V., Čamek J.

Setkání absolventůPo cestě vzájemné lásky kráčíte pevně již 60 let,
vašemu manželství se dnes klaní celý, 

celičký svět!

Srdečně gratulujeme 
Františku a Růženě Skřepským, 

kteří 13. října 2022 oslaví 
diamantovou svatbu! 

Ať se máte stále tak rádi, jako dosud!

syn Jiří s dcerami, dcera Alena s rodinou

Děkujeme všem za účast, květinové 
dary i za projevenou soustrast na 

pohřbu mé milované maželky a naší 
drahé maminky 

paní Eriky Skřepské z Rozvadovic.
Zároveň chceme také poděkovat pra-

covníkům pohřební služby Hrandop za
vstřícný a lidský přístup při zaři-

zování pohřbu.
rodina Skřepská

Nejdříve se vrátíme k úspěchu našich spor-
tovců. 
Dne 30. srpna se pořádaly Sportovní hry 
jednotlivců, které organizoval ředitel zá-
vodu M. Fendrych. Celkem 28 seniorů 
soutěžilo v  osmi sportovních disciplínách. 
Hosty byli starosta Viktor Kohout, mís-
tostarosta Mgr. Lubomír Broza, Mgr. Eva 
Hrachovcová, ředitelka ZŠ Jungmannova, 
a Milada Hesová, předsedkyně Krajské rady 
seniorů Olomouckého kraje. Všem děkuje-
me za hodnotné ceny pro soutěžící. Pořadí 
mužů:  J. Čamek, K. Kellner, J. Slaný. Pořadí 
žen: J. Kellnerová, M. Koupilová, K. Poučová. 
Nejstarší muž: V. Šmoldas, nejstarší žena: 
L. Šmoldasová. Celkem bylo přítomno  
38 seniorů.
Od 31. srpna do 5. září se pořádal zájezd do 
Vysokých Tater, kterého se zúčastnilo 50 tu-
ristů. Zájezd organizovala místopředsedky-
ně J. Köhlerová.
Dne 9. září se konal Zábřežský sedmiboj. 

Soutěžilo 23 družstev. Za Litovel soutěžila 
dvě sportovní družstva. Družstvo ve slože-
ní  J. Čamek, J. Dolák, L. Anton, K. Poučová  
a J. Kellnerová obsadilo krásné první mís-
to. Družstvo ve složení J. Slaný, B. Berka,  
M. Rozman, M. Koupilová a M. Rozmanová 
se umístilo na pěkném 13. místě. Moc všem 
blahopřejeme!!!
Dne 15. září 47 seniorů se účastnilo zájezdu 

do Šternberka. Hrad Šternberk založil 
v polovině 13. století Zdeslav z Chlum-
ce a ze Šternberku. Kolem roku 1899 
koupil sídlo kníže Jan Adam Ondřej 
z  Lichtenštejna. V  držení jeho rodu 
zůstal hrad až do roku 1945. Po obě-
dě jsme navštívili Pradědovu galerii  
u Halouzků v  Jiříkově. Velmi se nám 
tam líbilo.
Všem přeji příjemný a hlavně zdravý 
podzim.                                                                     mf
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Knihy jsou určeny lidem, kteří si přejí být někde jinde. Mark Twain
Neexistuje věrnějšího přítele než knihy. Ernest Hemingway

Dobré knihy neprozradí všechna svá tajemství najednou. Stephen King

Tomáš Kozák – Nahoře už nikdo není
Jako se lano splétá ze silných vláken, tvoří 
román v povídkách Nahoře už nikdo není 
svými postavami a motivy pevný provaz pří-
běhů, mezi jehož uzly se nachází hloubavý 
i zemitý svět horolezců, citový svět hudby 
nebo prostředí nemocnic. Špatně se hojí-
cí rány chodí protagonisté léčit na kolmé 
skály, někdy je nechávají vymrazit rovnou 
na osmitisícovkách. Své nezdary ze života 
v nížinách se snaží proměnit v rány vítězů, 
neboť kde roste nebezpečí, roste i to, co za-
chraňuje.

Rudolf Havlík – Zítra je taky den
Dáváte pozor? Výborně, protože se nebudu 
opakovat a vracet se k událostem, které jsem 
již popsal. Věci budou chvílemi dost složité, 
tak se soustřeďte. Přes patnáct let jsem pro-
žil na cestách po celém světě, pracoval a žil 
s lidmi, které nikdo nezná, navštívil místa, 

nad kterými zůstává rozum stát, a místa, 
která na mapě nenajdete… Dobrodružný 
román známého českého režiséra roztočí 
tornádo nepředvídatelných událostí.

Soňa Císařová – Cesta z prachu
Cesta z prachu zrcadlí skutečný příběh jedné 
ženy. Příběh o domácím násilí, zneužívání, 
smrti, ale zároveň o naději a cestě, jak najít 
sama sebe. V autobiografické knize autorka 
surově vypráví o životní pouti, která v sobě 
skrývá šokující odhalení a tajemství.

Aleš Novotný – To přichází děsy
Píše se rok 1996. Simon Haspekl se po se-
bevraždě svého otce stává obětí dlouhodobé 
a kruté šikany. O dvacet let později je nale-
zeno tělo mladého muže… a touto smrtí se 
kolotoč drastických událostí teprve roztáčí. 
Případu se ujímá kapitán Šenkýř. Ostřílený 
kriminalista musí co nejdřív zjistit, kdo za 

vraždami stojí a zda je mezi nimi spojitost. 
To, co odhalí, vyrazí dech nejenom jemu. 
Některá tajemství jsou totiž příliš temná  
i pro tento svět.

Sven Nordqvist – Jak Fiškus zahnal Pettsono-
vy chmury
Léto je nenávratně fuč, venku se ochladilo  
a za oknem panuje pochmurné počasí. Děda 
Pettson má špatnou náladu. Nechce se mu 
nic dělat — zrýt brambořiště ani nasekat 
dříví, natož hrát si s Fiškusem. Celé hodiny 
jen sedí u kuchyňského stolu, kouká a ne-
spokojeně bručí. Fiškus se dědu snaží vše-
možně rozptýlit…

Lauren Tarshisová – Hora Ožívá
Dokázal bys přežít ty? Jedenáctiletá Jessie 
vyrůstala s výhledem na nádhernou horu 
Svaté Heleny. Prošlapávala její klikaté stez-
ky, potápěla se v jezerech a lovila pstruhy  
v říčkách. Věděla, že se jedná o sopku, netu-
šila však, že jde o aktivní vulkán, který by do-
kázal ničit a zabíjet. A pak hora Svaté Heleny 
exploduje. Jess se znenadání ocitá uprostřed 
nejsmrtelnější a nejničivější sopečné erupce 
v dějinách Spojených států. Kolem ní tryská 
popel a kamení a Jess netuší, zda se jí podaří 
včas uniknout.                                                    os

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. (*1943) je 
profesorem anglistiky, překladatelem a nej-
význačnějším českým shakespearologem. 
Je držitelem řady ocenění, v roce 2001 jej 
královna Alžběta II. jmenovala čestným 
členem Řádu britského impéria za zásluhy 
o šíření anglické literatury v České republi-
ce a za jeho překlady Shakespeara.
V letech 1989 až 1998 byl ředitelem Ústavu 
anglistiky a amerikanistiky na Filozofické 
fakultě UK. Také působil na Filozofické 
fakultě Jihočeské univerzity v Českých Bu-
dějovicích, kde vedl semináře k  anglické 
literatuře.
Překladům Shakespeara se věnuje více 

než čtyřicet let. Do češtiny pře-
ložil kompletní Shakespearovo 
dílo, které bylo souborně vydáno 
v roce 2011. Jeho překlady Shake-
speara jsou často uváděny na jevi-
štích českých divadel. 

Ve svých poutavých přednáškách 
Martin Hilský podává obraz alž-
bětinské doby: od záležitostí po-
litických a dějinně významných 
přes otázky náboženské a filozo-
fické až k hmotné kultuře a ději-
nám každodennosti. Důkladnost 
předložených informací vychází 
z neuvěřitelného množství na-
studovaného materiálu. Martin 
Hilský disponuje jedinečným da-
rem podávat svůj výklad tak, že je 
srozumitelný i laikovi, přestože si 
drží nejvyšší odborný standard.

Přijďte si Martina Hilského po-
slechnout naživo. Vystoupí dne  
12. října od 17 hodin v  Městské 
knihovně Litovel.

Tomáš Vacek

Český shakespearolog Martin Hilský v litovelské knihovně

prof.  MARTIN HILSKÝ
Shakespearovo alžbět inské divadlo

Městská knihovna  
Litovel, 12. října 2022, 
17.00, vstup volný

Prof.  PhDr.  Mart in  H i l ský,  CSc .  je  v ýznamným českým přek ladate lem.  
Do  češt iny  pře lož i l  kompletn í  Shakespearovo  d í lo .  Jeho  přek lady  j sou 
často uváděny na jevištích českých divadel.
B ě h e m  p ř e d n á š k y  M a r t i n  H i l s k ý  v y k r e s l í  o b r a z  a l ž b ě t i n s k é  d o b y :  
od  zá lež i tost í  po l i t i ckých  a  dě j inně  v ýznamných  přes  otázky  nábo -
ž e n s ké  a  f i l o z o f i c ké  a ž  k  h m o t n é  k u l t u ř e  a  d ě j i n á m  ka ž d o d e n n o s t i .
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V minulém čísle jsme Vás se-
známili s podmínkami i pro-
blémy kolem vzniku našeho 
hřbitova. Vyprojektovat a za-
ložit hřbitov bylo důležité, ale 
stejně důležité bylo zajištění 
chodu, výbavy a konečných 
úprav celého prostoru.

Současně s plánem stavby hřbi-
tova se začal také připravovat 
provozní řád tohoto zařízení. 
Městská rada (MR) jmenovala 
k tomu účelu Hřbitovní komisi, 
a ta vypracovala Hřbitovní řád  
včetně všech poplatků. Celkem 
bylo 1128 hrobů, 280 dětských 
a 848 pro dospělé. Hřbitov byl 
rozdělen na sekce od A do Z, 
dětským byla vyhrazena sek-
ce H, úplně vlevo od hlavního 
vstupu. Poplatky byly stano-
veny podle velikosti a podle 
umístění hrobu. Nejdražší 
místa byla kolem vstupní cesty  
a kolem zdi po pravé straně od 
vchodu. Tyto hroby spadaly do 
I. a II. třídy, zakoupeny musely 
být na  60 (750 Kč) nebo 40 let 
(525 Kč). Hroby levnější mohly 
být placeny na 20 let (300 Kč), 
což byla nejkratší možná doba. 
Urny v kolumbáriích byly draž-
ší a opět byly ceny odstupňo-
vány: 20 let – 400 Kč, 40 let –  
700 Kč a 60 let – 1000 Kč.
Platilo se tehdy i za používá-
ní cest po hřbitově. Za trakař  
1 Kč, za dvoukolák 2 Kč za 
každou jízdu. Zahradník měl 
právo zkontrolovat tašku či 
koš, co se na hřbitov veze. Na 
hřbitov byl zákaz vjezdu vozů. 
Při pohřbech musel zůstat před 
branou a rakev byla na místo 
uložení nesena na márách. Zá-
kaz vstupu psů a pití vody ze 
studny je samozřejmostí i dnes. 
Postupem doby se poplatky 
zjednodušily, některé odpadly 
úplně. Zkrátila se i povinná 
doba na 10 let a dnes je už jen 
na 5 let.
Poplatky za hroby určila MR 
nižší, než udávala vládou vy-
daná vzorová pravidla. Odů-
vodnila to tím, že i chudému 
člověku chce umožnit důstojné 
místo odpočinku jeho blízkým. 
Určila si zkušební období tří let 
na hospodaření hřbitova. To se 
ukázalo ztrátové, ale přesto RM 
poplatky nezvedla, že se musí 
ušetřit jinde.
I tehdy byli lidé, kteří neza-
platili včas. Tyto poplatky 
většinou vymáhal starosta, 
nebo jím pověřený pracovník, 

exekucí politickou 
nebo soudní včetně 
úroků z prodlení 
6 %. Toto šlo zpět 
do provozu hřbito-
va. Kdo vědomě a 
úmyslně chtěl docí-
lit snížení nebo ne-
platil, byl potrestán 
finančním úřadem 
pokutou od 2 do 
100 Kč, později od 
20 do 1 000 Kč. Kdo 
tak učinil nevědom-
ky, byl potrestán 
běžnou pořádkovou 
pokutou, později od 
10 do 500 Kč. Pení-
ze z pokut plynuly 
do chudinského 
fondu města. 
Další poplatky byly vybírány 
z pohřbů. Rozeznávalo se pět 
tříd u dospělých a jedna u dětí 
jak při pohřbu katolickém, tak 
i při pohřbu Církve českoslo-
venské (CČS). Rozdíl v cenách 
byl značný. Nejdražší I. třída 
měla v nabídce skleněný vůz  
s potahem, drožku pro kně-
ze od restaurace U Šmoldasů, 
nosiče, zpěváky a příslušné po-
můcky (máry, svícny, svíčky). 
Cena byla 1730 Kč u katolic-
kého pohřbu, u pohřbu CČS 
798 Kč.  Nejlevnější třída V. 
měla nabídku velmi skromnou: 
obyčejný vůz, bez drožky, kněz 
musel jít celou cestu pěšky se 
smutečními hosty, zpěváci byli 
jen v kostele a zdarma. Cena 
byla u obou církví stejná –  
30 Kč. Dětské pohřby měly jed-
notnou cenu 120 Kč.
Když začaly přípravné práce na 
stavbu, sepisovala se potřebná 
řemesla, objevila se v jednom 
dokumentu věta – na zeleň je 
ještě dost času. Ten nadešel  
v listopadu r. 1926. Město zve-
řejnilo své požadavky a vyzvalo 
zahradníky k podání cenových 
nabídek. Pro počáteční osáze-
ní bylo třeba 180 stromů; lípy, 
javory, jilmy břízy, duby a také 
dvě slivoně. Kde ty měly být 
zasazeny se zjistit nepodařilo. 
Zajímavé je, že už tehdy se sá-
zely starší stromy s balem. Bylo 
požadováno 60 lip, 10 roků sta-
rých, aby přečnívaly hřbitovní 
zeď. U ostatních stromů byla 
požadována výška 2–2,5 m. 
Dále mělo být 130 kvetoucích 
dřevin s výškou 3–4 m, 398 ks 
nedřevnatých trvalek od 10 do 
90 cm. Seznam uzavíralo 45 kg 
travního semene. Taková za-

kázka byla asi pro velké zahrad-
nictví, jakým bylo zahradnictví 
Bohumila Veselého z Mezic.  
V účetní uzávěrce stavby hřbi-
tova z r. 1928 jsou za zeleň 
uvedeny ceny, podle nichž je 
patrné, že byl opravdu hlav-
ním dodavatelem. Svědectví  
o původní výsadbě nám podá-
vá fotografie z doby těsně před 
slavnostním otevřením. Jejího 
autora bohužel neznáme. Ta 
černá hromada uprostřed je 
záhada.
Ještě před dokončením stavby 
byl na základě konkurzu přijat 
zahradník. Prokázal se patřič-
nými dokumenty, pan doktor 
Šamšula dal po jeho vyšetření 
MR dobrozdání, že uchazeč 
Josef Fajn je způsobilý k vy-
konávání činnosti zahradnic-
ké. K tomu byl určen skleník 
a záhony podél zdi vedle jeho 
domku a prostor pro hřbitov-
ní školkařství, později ovocná 
zahrada. Kromě údržby zele-
ně, kaple, kolumbárií a cest na 
hřbitově měl povinnost starat 
se o květinové záhony ve měs-
tě. Na záhonech hřbitovních 
byl povinen  výsadbu provádět 
zdarma, v městských sadech 
za úhradu hotových výloh. Ve 
městě byla výsadba u soko-
lovny, gymnázia, kostela, před 
školami, na koupališti a na 
hydrocentrále. Přebytky kvě-
tin mohl použít podle přání na 
hroby za obapolně smluvenou 
odměnu.
V r. 1940 dostal zahradník Fajn 
prakticky okamžitou výpověď. 
Staral se o hrob, jehož majitelé 
mu stále neplatili za vykonané 
služby. Nechal si tedy od nich 

napsat falešný účet na dvě fůry 
hnoje za 130 Kč a dal k pro-
placení městu, ale podvod vy-
šel najevo. Zahradník vše MR 
objasnil, ale radní byli neob-
lomní. ,,Dopustil jste se těžkého 
služebního přečinu, pro který 
jste se stal nehodným důvěry 
svého zaměstnavatele. Váš čin 
není jen služebním přečinem, 
kterým jste prokázal naprostou 
něvěrnost ve službě, ale i činem 
trestním, který stihá soud. Za-
městnanec, který poskvrní svoji 
pověst způsobem takovým, že 
ztrácí veřejnou vážnost, nemů-
že býti nadále ve službách města 
Litovle, zejména nemůže zastá-
vati místo hrobníka, od něhož 
se žádá naprostá bezúhonnost. 
MR tudíž nezbylo, než Váš pra-
covní poměr zrušiti. Přesto Vám 
poskytla dobrodiní výpovědi 
tříměsíční oproti dvouměsíční 
podle smlouvy.“
Druhým zahradníkem se po 
doporučeních stal pan Alois 
Nerušil, kterého si mnozí z nás 
ještě pamatují. 
V prosinci r. 1937 došlo ke 
změně dispozic u kolumbárií, 
tak jak je známe dodnes. Ze-
mřel první český starosta měs-
ta pan Vácslav Socha. Městská 
rada se tehdy usnesla, že ocení 
jeho celoživotní zásluhy pro 
město vykonané a poskytne 
rodině jedno z kolumbárií jako 
hrobku. Zastupitelé záměr od-
souhlasili a na  kolumbárium 
byl umístěn název Sochova 
hrobka.
Jakými změnami hřbitov pro-
cházel a jak ho zasáhly střída-
jící se režimy si povíme příště.

Marie Hrubá

V září jsme si připomněli 95 let od otevření litovelského hřbitova. Jaké 
 byly jeho další osudy ve 20. století se dozvíte v článku...

Fotografie kaple litovelského hřbitova těsně před slavnostním otevřením, autor neznámý
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Šlendriáne neberó konca! Zasé se mosim 
rozčilovat! Jož nevim, co mám dělat, 
abech se nemosel divat a na vlastni kužo 
zakóšet produkte čise idiocie. Nechco a ani 
nemužo ze sebe samyho dělat nejakyho 
svatóška. Vim dobře, že néso zas tak moc 
chetré, abech věděl o všeckym všecko, ale 
možná právě proto so pokaždy vetočené  
o to vic, dež se mě nejaké vémesl chetréch 
hlav začne dotékat. So stará škola, e dež 
toto jož řikale moji předci, keři nemohle 
pochopit, jak mužem žet me – mladi. 
Dneská to řikám já a ovědomojo si, že to 
za pár desitek let bodó řikat e moje děcka, 
kery take žejó jakse ináč, jak já jož nechápo. 
Tož teda – so ta stará škola, keró cely mládi 
a aji celé prodoktivni věk očele, že se máme 
chovat k přirodě hezke, že dež ji nebodem 
obležovat, ona zas nebode obležovat nám. 
Šak je to ževé organizmus, keré se přece 
mosi bránit, dež ho nekdo poškozoje. Tak 
celé ževot hážo papirke do koša, třidim 
odpad jak mórovaté, navštěvojo sběrne 
papiro a kovovyho šroto, do sběrnéch 
dvoru oklózim nepotřebny a nebezpečny 
materiále, láteřim, dež si v lese pořežo 
čapo o rezató konzervo a přestal sem jož 
před drahném časem aji kóřet, abech 
neznečešťoval ovzdoši a neodhazoval 
zbetečně vajgle na zem. Žárovke poožévám 
ósporny, záchod splachojo krátko a vodó 
šetřim tak, že mně kolekrát manželka 
nadává, že bech se jož měl nekde omet 
pořádně. Zkrátka a dobře, dodržojo aspoň 
základni ekologicky chováni. No a protože 
sókromo podnikám, mám take auto. Po 
delši době všelejakéch véměn sem se 
dobabral k temo, že jezdim ekologicke. Bez 
zplodin. Ešle si meslite, že na eletriko, tak 
se pletete. Eletrika sama sice ekologická je, 
ale véroba a provoz baterii má do ochrane 
přirode sakramentske daleko. V temto 
prumeslo je poožetéch tolik těžkéch kovu, 
kery tak moc zatěžojó planeto, že skoro 
neváhám řict:  „Zlaté benzin“. Ani LPG – 

stlačené plyn, na keré jezdi 
čém dál vic ledi, néni uplně 
šetrné k ževotnimo prostřeďó. 
Ale ten, keré poožévám já, 
ten ja. Má zkratko CNG. 
Auto na ňé jezdi jak střela, 
motór tolik neřve a z véfuko, 
váženi, nende nic, než občas 
pár kapek česté vode, ináč 
ani fň. Dež sem si to auto na 
tento pohon kopoval, měl sem 
skotečně dobré pocit, že so ten, kdo pro 
ževotni prostředi skotečně cose dělá. Dosť 
k temo take přespěle te všelejaky programe 
našé vláde – Zelená ósporám, Kotlékovy 
dotace, konec spalovacich motóru, a tak 
dál. Chápo, že dež bodem všeci tak „zeleni“, 
tož to be belo, abesme to našo matičko 
rodnó planeto konečně neopocovale. Je to 
přece logicky. Tak. Včel be toť ten článek 
klidně mohl skončet, debech žel v nejakym 
normálnim státě a né v takovym svinčiko, 
v jakym žejo. Najednó z ničehožnic přešla 
kriza. Kolekátá jož? Ale včel je sakra velká. 
Všecko se zdražoje a většenó nelogicke  
a nesmeslně. Potravine, energie a take te 
paliva. Bele přépade, že se o jedné benzinke 
zdražovalo e pětkrát za deň! Proč, to je 
záhada, šak nádrže bele plny a nebel duvod 
jož kópené benzin furt špónovat. Ale pak 
sme se dozvěděle, že to belo veožeti krize 
k vlastnimo prospěcho provozovatelu tech 
pomp. Moc pěkny a hlavně strašně, strašně 
morálni. Nakonec dež stát pohrozel 
kontrolama marži, mosele pompaři s cenó 
dule, beztak cena rope bela sténá jak dávno 
před krizó, tak co? Dovčelko dobry. Ale co 
mě dostalo, je nepochopitelny. To moje 
CNG – ten ekologické stlačené metan – 
né, že be šil take s cenó dule, naopak!!! 
Co tédeň, je o něho skokovy zdražováni! 
Takže od unora před krizó do včelko šil 
navrch o neověřetelnéch 40 koron za 
kilo! Čtete správně, o šterecet koron.  
A to pré néni konec. No nevim, ale myho 

ekologickyho sméšleni to konec je. Stačelo, 
abe se rozšiřela fáma, že plyn je drahé  
a jož to jede. Za to, že se chovám odpovědně, 
so po zásloze potrestané. Nevim, skotečně 
de o ten ruské plyn, keryho máme včel 
málo? Zkómal sem, co zkratka CNG 
znamená. Pré: Compressed Natural Gas. 
Pro neangličane: Stlačené přirodni plyn. 
Tož to on asi bode doopravde ten Putinuv. 
Možná be se dala ta zkratka čist e takle:  
C = ruske S, takže Sovětskij Narodnyj Gas. 
To asi překládat nemosim. Moje frustraca 
dostópila vrcholo. Bojim se si doma ovařet 
polivko, protože máme sporák na plyn.  
V zémě podle rad našech politiku bodem 
doma navlečeni se stodenéma radiátorama, 
protože sme se nechale před letama okecat 
státem, abesme topile plynem. Tož včel to 
máme. Me, co plyn poožéváme, se mosime 
citět jak kolaboranti, protože posiláme 
prache Rusum. No ja, ale překopéte si 
topeni zpátke na ohli če na dřevo, copak to 
de – vrátit se do pravěko? Nende! Nezbévá 
nám, než začit špórovat koronke, abesme 
je vzápěťó vehodile oknem. Debe tak nekdo 
vemeslel topeni a ježděni na bioplyn, to 
be belo neco! Hneď be ale stópla spotřeba 
čočke, fozoli a hracho, debe si ledi mohle 
v klido prdět do nádrži. Zas be došlo ke 
zdražováni techto plodin. Je to začarované 
kroh. Máme teda vehlidke strašně radostny.  
A o to horši, že nám to nevadi...
                                                           
                                                         Petr Linduška

CNG

V úterý 25. října nastane 
výrazné zatmění Slun-
ce, které bude v  České 
republice pozorovatelné 
v  celém svém průbě-
hu. Měsíční kotouč se 
dotkne téměř přesně 
horního okraje slunečního disku  
v  11 hod. 14 minut, maximum, 
při kterém bude zakryto 45 % 
slunečního kotouče nastane  
v 12 hod. 21 minut, úkaz skončí 
v 13 hod. 29 min. středoevropské-
ho letního času (SELČ). (Uvedené 
časy jsou spočítány pro Litovel.) 
Při pozorování rozhodně nestačí 
klasické sluneční brýle z  UV fil-
trem. Aby bylo bezpečné pro náš 

zrak, je světlo ze Slunce 
třeba zredukovat na pou-
hé jedno procento. Pro 
pozorování úkazu jsou 
vhodné svářečské brýle 
s  hustotou 12-14 nebo 
svářečský filtr. Do roku 

2030 bude z našeho území možné 
sledovat ještě pět dalších částeč-
ných zatmění. Nejbližší nastane  
25. března 2025, nejvýraznější 
pak v srpnu roku 2026. Ilustrační 
fotografie, kterou poskytla Iveta 
Fréharová z Hvězdárny Prostějov, 
byla pořízena při posledním za-
tmění 10.  června 2021, kdy bylo 
zakryto 18 % slunečního disku.                         
                                    Radoslav Patočka

Uvidíme částečné zatmění Slunce
Ve čtvrtek 8. září se v Chudobí-
ně uskutečnila přednáška věno-
vaná starším dějinám této dnes 
přidružené obce. 
Ing. Radovan Urválek se věno-
val období, které začalo před cca 
7 500 roky a skon-
čilo v polovině  
19. století. Při pří-
pravě se mu poda-
řilo poodhalit ně-
kolik zcela nových 
skutečností, které 
mělo možnost vi-
dět 60 poslucha-
čů. Přibližně deset 
přijelo odjinud, 
zbytek byli místní. 

To znamená, že přednášku na-
vštívila více než pětina obyvatel 
obce. Je vidět, že Chudobínské 
jejich minulost velmi zajímá. 
Přednášku zorganizoval Osadní 
výbor Chudobín ve spolupráci 

s Muzejní společ-
ností Litovelska, 
z. s. Pokračování, 
které organizátoři 
plánují na zimu, se 
bude věnovat dě-
jinám samostatné 
obce (1850–1960).
Těšíme se na další 
shledání s Vámi. 

Ing. R. Urválek, 
kronikář města

Přednáška o historii Chudobína
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• 12. 9.–15. 11.    ŠKOLA HUSÁKOVÝCH DĚTÍ
Prostory TIC Litovel, Po–Pá 8–17 hod., So 9–15 hod., vstupné dobrovolné. 
Výstava želechovického muzea prezentující školu 80.–90. let 20. stol.

• pondělí 3. 10.    DAVIDE MATTIOLI V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH
Mladečské jeskyně u Litovle, 18 hod., předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč.
Nejznámější italské hity v krásném prostředí Mladečských jeskyní.

• 6.–28. 10.    KRÁSA PŘÍRODY
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., PÁ 8–13 hod., So 10–13 hod., 
vstupné dobrovolné.
Výstava fotografií, zvířata a příroda objektivem Milana Štěpána. Vernisáž se koná ve 
středu 5. října od 17 hod.

• pátek 7. 10.    I. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU 
Velký sál Záložny v  Litovli, 18 hod., vstupné 80 Kč. Vstup pouze ve společenském 
oblečení!

• čtvrtek 13. 10.    IVAN MLÁDEK & BANJO BAND
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 320 Kč, na místě 370 Kč.
Kompletní šestičlenný Banjo Band Ivana Mládka včetně sólistů Lenky „Kalamity Jane“ 
Šindelářové, Lenky Plačkové, Libuny a Jana Mrázka.

• pondělí 17. 10.    MAKOVÁ PANENKA A MOTÝL EMANUEL 
Velký sál Záložny v Litovli, 9.30 hod., vstupné 40 Kč.
Divadelní pohádka s  veselými písničkami dle knižní předlohy Václava Čtvrtka 
v podání Liduščina divadla.

• pondělí 17. 10.     VZPOMÍNKY ZŮSTANOU
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 350 Kč, na místě +50 Kč.
Divadelní představení s Petrem Štěpánkem, Zlatou Adamovskou, Lucií Štěpánkovou/ 
Janou Strykovou a Vilémem Udatným.

• úterý 18. 10.    KLAVÍRNÍ RECITÁL KATEŘINY POTOCKÉ 
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 100 Kč. Koncert v rámci KPH.

• čtvrtek 20. 10.    HOP TROP
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč.
Koncert trampské, folkové a country kapely.

• pondělí 24. 10.    KINO: STŘÍDAVKA
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 100 Kč.
Komedie s  Jitkou Čvančarovou, Martinem Hofmannem, Annou Polívkovou, Evou 
Holubovou, Kristínou Svarinskou, Jiřím Vyorálkem a dalšími.

• úterý 25. 10.    KINO: ZLOUNI
Velký sál Záložny v Litovli, 14 hod., vstupné 40 Kč.
Animovaná akční rodinná dobrodružná komedie, promítání pro školní družiny  
a veřejnost.

PŘIPRAVUJEME: 
  5. 11. FOLKLORNÍ VEČER (Hanácká mozeka a Hanačka Litovel)
  8. 11. BESEDA S CESTOVATELEM VÁCLAVEM ARNOŠEM
10. 11. KONCERT VE VARNĚ PIVOVARU LITOVEL (Kateřina Englichová – harfa  
a Felix Slováček jr. – saxofon)
23. 11. CESTA K VODOPÁDŮM (divadelní představení)
25. 11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
30. 11. MARTIN CHODÚR (vánoční koncert Hallelujah)

Změna programu vyhrazena.

Původním povoláním policista–
carabiniere začal vystupovat po 
Itálii v polovině devadesátých let. 
Po výletu do Čech, které si hned 
zamiloval, se usadil v Liberci, kde 
se i oženil. Přišlo seznámení s Ilo-
nou Csákovou a duet Giorni di 
Parole. Po seznámení s Michalem 
Davidem vznikla skupina DAMI-
CHI, která měla obrovský úspěch 
a je velice oblíbená u posluchačů.  
Davide se po čase vydal na sólo-
vou cestu, natočil několik CD. Na 
jeho albech Made In Italy a Made 
In Italy 2 najdete nezapomenu-

telné italské písničky, které jsou 
v  jeho podání a nových úpra-
vách ještě krásnějšími. Českou 
republiku si Davide opravdu 
zamiloval. Je to ostatně znát i na 
osvojení si našeho jazyka, nic-
méně nikdy nezapře svůj italský 
temperament a šarm, který je 
mu tolik vlastní. Jeho energie  
a nakažlivý smích pokaždé 
strhnou davy jeho fanoušků, 
takže vystoupení má neopako-
vatelnou atmosféru. Vystupoval  
a vystupuje s mnoha tuzemskými  
i zahraničními umělci  

a například s Helenou 
Vondráčkovou absol-
voval řadu koncertů  
a vystoupení včetně 
vyprodané Lucerny.
Koncert v  krásném 
prostředí Mladečských 
jeskyní si můžete přijít 
užít v pondělí 3. října od  
18 hodin. Vstupenky 
zakoupíte v TIC Lito-
vel, předprodej  250 Kč.
                                 MK

Davide Mattioli v jeskyních

Kompletní šestičlenný Banjo 
Band Ivana Mládka včetně sólistů 
Lenky „Kalamity Jane“ Šindelářo-
vé, Lenky Plačkové, Libuny a Jana 
Mrázka můžete vidět ve čtvrtek  
13. října od 19 hodin ve Velkém 
sále Záložny v Litovli. Typické 
složení skupiny sestávající jak 
z hudebníků, tak i ze známých 
Mládkových komiků umožňu-
je realizaci hudebně-zábavných 

bloků různé délky, nebo samo-
statné celovečerní představení. 
Společným jmenovatelem je ne-
politický, nesatirický a neanga-
žovaný humor, který má diváka 
především pobavit. Dadaistické 
monology, scénky a anekdo-
ty střídají známé i méně známé 
písničky Banjo Bandu, které in-
terpretuje jak Ivan Mládek, tak  
i ostatní členové jeho „panoptika“.  

Ivan Mládek & BANJO BAND
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Kateřina se narodila v roce 1997 
a hře na klavír se začala věnovat 
ve čtyřech letech na soukro-
mé ZUŠ v Havlíčkově Brodě  
u Blanky Skálové. Ve studiu 
pokračovala na Konzervatoři  
P. J. Vejvanovského v Kroměří-
ži pod vedením MgA. Martiny 
Schulmeisterové, Ph.D. Od roku 
2018 je posluchačkou JAMU  
v Brně ve třídě prof. Aleny Vla-
sákové. Již v dětství se zúčastnila 
mnoha klavírních soutěží. První 
ceny si odnesla ze soutěží Karlo-
varská růžička, z Celostátní sou-
těže ZUŠ, opakovaně ze soutěže 
Prague Junior Note. Byla úspěš-
ná také na soutěžích Amadeus, 

Virtuosi per musica di piano-
forte nebo na soutěži Vítězsla-
va Nováka. Během studia na 
konzervatoři získala v roce 2014  
1. cenu a titul absolutního vítěze 
na soutěži Pro Bohemia a zvítě-
zila v Mezinárodní klavírní sou-
těži Vítězslava Nováka v Kame-
nici nad Lipou. Dále obdržela  
2. cenu na Soutěži Nadace  
B. Martinů v Praze, 2. cenu na 
soutěži PianoTalents Miláno, 
Itálie, nebo 3. cenu na Mezi-
národní smetanovské klavírní 
soutěži v Plzni. Mezi její posled-
ní úspěchy patří ceny získané  
v r. 2019 v Římě – 1. cena na me-
zinárodní soutěži Anemos a 2. 

cena na soutěži Youth Aca-
demy Award. V témže roce 
zvítězila také na meziná-
rodní soutěži v Klosterne-
uburgu (Vídeň). Soustavně 
se věnuje rovněž komorní 
hře, od roku 2019 působí 
na konzervatoři v Pardu-
bicích v  oblasti klavírního 
doprovodu. Koncert nada-
né mladé klavíristky může-
te navštívit v úterý 18. října 
od 19 hodin v Koncertním 
sále MK Litovel.                
                                            MK

Klavírní recitál Kateřiny Potocké

Zlouni
Dělat dobré skutky může být 
děsná dřina. Zvlášť když vás 
má celý svět za padouchy. Ani-
movaná komedie Zlouni do-
kazuje, že i v na první pohled 
nebezpečném tvorovi se může 
skrývat dobré srdce. Málokteří 
hrdinové mají tak špatnou po-
věst jako Vlk, Had, Tarantule, 
Piraňa a Žralok. Tihle psanci se 
tak dlouho hledali, až se našli  
a dali dohromady tým, pro který 
je spáchání dokonalého zločinu 
stejná brnkačka, jako vyrazit si  

v neděli odpoledne na zmrzlinu. 
Hlavou party je Vlk, Had má na 
starosti otevírání sejfů, Tarantu-
le je zkušená hackerka, Žralok se 
umí skvěle maskovat a Piraňa je 
vztekloun, který pro ránu nejde 
daleko. Za léta strávená loupe-
žemi všeho druhu získali dojem, 
že jsou nepolapitelní, jenže i pro 
ně nakonec bude platit, že se tak 
dlouho chodí do sejfu pro dia-
manty, až se zámek zacvakne. 
Konkrétně máme na mysli zá-
mek na policejní cele. I v téhle 
prekérní situaci má však pětice 
zlounů štěstí v neštěstí. Do živo-
ta jim vstoupí profesor Marma-
láda (morče a především klaďas 
tělem a duší), který má ambi-
ciózní plán – převychovat je na 
dobráky. Všichni členové gangu 
souhlasí, protože je to vstupen-
ka na svobodu. Jejich plán počí-
tá s tím, že na oko budou sekat 
latinu a při první příležitosti se 
vypaří. Jenže už prvních pár 
dobrých skutků vede k nečeka-
nému zjištění, že být dobrý je 
vlastně fajn. Co si s tím počít?  
A jak se mají zachovat, když 
uvolněný trůn pro největšího 

záporáka zabere 
někdo další? Bu-
dou s ním jednat v 
rukavičkách, nebo 
si to s ním vyřídí 
ručně? Film mů-
žete vidět v  úterý  
25. října od 14 ho-
din ve Velkém sále 
Záložny v  Litovli. 
Vstupné 40 Kč.

Maková panenka 
a motýl Emanuel
Č i n o h e r n í 
pohádka s písničkami a bohatou 
výpravou o krásné Makové 
panence, která zažije na louce 
řadu dobrodružství. Naštěstí na 
ni dává pozor zamilovaný motýl
Emanuel, který ji dokáže vždy 
zachránit i potěšit. Pohádka 
patří podle hodnocení dědiců 
autorských práv k nejlepším 
dramatizacím prozaických 
textů Václava Čtvrtka včetně 
kultivovaného jazyka. Příběhy 
Makové panenky jistě všichni 
znáte z  Večerníčků. V naší 
pohádce s řadou převleků i 
žertovnými písničkami uvidíte, 

jak Maková panenka potkala 
motýla Emanuela, co se stalo, 
když panence ušil sukýnku 
náprstek Pichpic a jak to dopadlo, 
když si Makovou panenku 
odnesla do hnízda veverka Barka. 
Děj je plný napětí, překvapení  
i dobrodružství. Nakonec vždycky 
všechno dobře dopadne a Maková 
panenka vidí, že ji má motýl 
Emanuel opravdu moc rád...
Vhodné pro děti od 3 do 10 let. 
Délka představení 60 minut.  
Přijďte si s dětmi užít spoustu 
zábavy i poučení!                    
                                                     MK

Činoherní pohádka a kino – to je nabídka říjnových dětských pořadů

V novém představení 
sestaveném převáž-
ně z tvorby Ladislava 
Kučery, jeho syna Ro-
berta, Jaroslava Lenka 
a Jaromíra Vondry za-
zní například písničky 
Silver Hill, Valouny  
a Obchodník s deštěm. 
Nebudou chybět ani 
známé hity jako jsou 
Amazonka, Tři kříže, 
Jonatán a také vodácké písničky, 
které vznikly spoluprací souboru 
se známým spisovatelem Zdeň-
kem Šmídem.
Pořad je proložen vlastním osobi-
tým vyprávěním příhod ze života 
protagonistů i jejich populárních 
kolegů – známých muzikantů. 
HOP TROP kromě živé hudby  
a svých nahrávek nabízí jako no-
vinku posluchačům na svých kon-
certech knížku se všemi písnička-
mi a mnoha fotografiemi.
Skupina HOP TROP je stálicí na 
scéně trampské hudby už plných 
40 let, a od svého vzniku hraje stá-
le v původním složení.
HOP TROP byl hodnocen na fes-
tivalech Porta nejvyššími cenami 
za interpretaci i autorství a v roce 
1988 se stal držitelem Zlaté Porty. 

Za album vydané GZ Loděnice  
v roce 1990 s názvem „Hop 
Trop II“, byly hudebníkům 
předány „ZLATÉ DESKY“,  
a později „PLATINOVÉ DES-
KY“. Skupina HOP TROP mno-
hokrát vystupovala v televizních 
pořadech a její autorské písničky 
jsou denně vysílány soukromými  
i státními rozhlasovými stanicemi. 
Přijali je za své trampové, vodáci  
a romantici se vztahem k cesto-
vání a přírodě. Některé zlidověly 
a jsou vyučovány v základních 
školách. Na svých cestách do USA 
a Austrálie HOP TROP vystou-
peními potěšil i české a slovenské 
krajany. Koncert kapely můžete 
navštívit ve čtvrtek 20. října od 
19 hodin ve Velkém sále Záložny 
v Litovli.                                   MK

Koncert kapely HOP TROP
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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.

Společnost EKT GmbH & Co. KG se 
sídlem v  německém Bad Salzufle-
nu je výrobce precizních termo-
plastových produktů používaných 
převážně v domácích spotřebičích. 
Lisování plastových dílců předsta-
vuje náš stěžejní výrobní program, dále se zabýváme potiskem, frézo-
váním, svařováním a montáží skupin pro domácí spotřebiče. 

Pro plánovanou expanzi hledáme zaměstnankyně  
a zaměstnance na následující pracovní pozici:

Dělník/-ice
Požadujeme ochotu pracovat ve třísměnném provozu (pondě-
lí–pátek) a manuální zručnost. Uvítáme odpovídající vzdělání  
a zkušenosti v oboru. 
Nabízíme:
✳ zajímavé mzdové ohodnocení
✳ měsíčně vyplácené prémie za individuální výkon a šrotace
✳ 25 dní dovolené
✳ stravenkový paušál, příspěvek na penzijní připojištění a Vánoce
✳ každý měsíc odměnu za přítomnost v práci (6 % mzdy)
✳ příplatky za směnnost nad rámec zákona 
✳ smlouvu na dobu určitou (1 rok), poté na dobu neurčitou
✳ možnost kariérního růstu
✳ čisté a moderní prostředí nového závodu

Pošlete nám prosím svůj životopis na e-mail: prace@ekt.tech.
EKT CZ k.s., Víska 42. Tel.: 583 361 020, www.ekt.tech.

INZERCE
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INZERCE

Bydleli jsme v Litovli vedle sebe. 
Z jedné strany Masarykova uli-
ce s výhledem na Záložnu a ka-
deřnictví pana Dajčla, z druhé 
strany bloku Vlašímova ulice, 
kde jsem vířil prach na dřevěné 
koloběžce. Lojzík si ovšem ne-
mohl vynachválit dlouhé hladké 
chodby chlapecké školy v Ko-
menského ulici, kam se prarodi-
če přestěhovali, a kde se tajně ří-
til na své tříkolce. Léta ubíhala, 
po základní škole v Jungmanno-
vě ulici přešel na gympl, vlastně 
na jedenáctiletou střední školu, 
a já o něco mladší mrskal vyňa-
tá slova. Lojzík zářil v domácích 
úkolech – literárních pracech,  
a to nejen svých, ale i spolužá-
ků, nad kterými se rozplýval 
profesor Sova. „Děvčátko Špun-
dů, co jsi chtěla říct ve své úvaze  
v jazyce francouzském?“ „Já jsem 
vůbec nevěděla, co mi tam Lojzík 
napsal, že to prozářilo pana pro-
fesora, ale nějak jsem to zvlád-
la. Pomoc reciproční zase získal 
můj vysvoboditel v matematice  
u prof. Procházky,“ což mně 
prozradila moje milovaná uči-
telka, inspektorka, nyní malířka 
Anna Smrčková. V roce 1955 
maturita ukončila litovelské pů-
sobení. Abiturient se hlásil na 
medicínu University Palacké-
ho. Nebylo snadné složit přijí-
mačky pro synka pocházejícího  
z rodiny faráře Církve česko-
slovenské v Chudobíně. Pádný 
argument pro přijetí, který to 
rozhodl, byl Československý 
válečný kříž 1939. Byl udě-
len dědovi za účast v boji, kte-
rý byl zahájen v roce 1939, 
a za prokázání vynikajícího činu 
v nebezpečí života. Před II. svě-
tovou válkou bydleli babička  
a dědeček ve služebním bytě 
školníka v Komenského ulici. 
Zbraně pro odboj byly ulo-
ženy na půdě školy. Když se 
vojáci wehrmachtu ubytovali  
v celém objektu, zbraně musely 
zmizet. Hrozil trest smrti pro 
celou rodinu. „Babička na dně 
koše s vysušeným prádlem je 
postupně se strachem a srdcem 
bijícím jak věžní hodiny odná-
šela pryč.“ Čerstvý pan doktor 
medicíny nastoupil do OÚNZ 
Kladno. Po záskoku kolegy 
„na měsíc“ se stal obvodním 
lékařem na řadu let v Otvo-
vicích. Otvovice jsou důležité 
nejen tím, že pacientkou byla  
i Hana Zaňáková (Lucie Bílá), 
ale tím, že jsou společným téma-
tem s nositelem Nobelovy ceny 
básníkem Jaroslavem Seifertem.  
„Při vyslovení slova Otvovice, 

což je vesnice, v níž jsem měl or-
dinaci, Mistr okamžitě ožil. Za-
čal vzpomínat, jak z nedalekých 
Kralup, kde pobýval u babičky 
a dědečka Borytových, běhával 
jako desetiletý kluk do Otvovic k 
tetě na hrušky. A najednou jsme 
nevěděli o čem si povídat dřív. 
Asi nejen proto, pozval mě básník  
k sobě opět na návštěvu a později 
k sobě do bytu, až z toho vznikly 
pravidelné každotýdenní pátky 
po celé dva roky. Jednou jsme spo-
lu byli více lékař s pacientem jin-
dy přítel s přítelem,“ zasněně vy-
pověděl  básník a lékař již dříve  
v rozhovoru s Jiřím Drejnarem. 
(Viz aloisvolkman.cz/o-zivote/)
V lázních se seznámil s budoucí 
manželkou Hanou a prý nebylo 
jednoduché prorazit přes hrad-
by bezpočetných obdivovatelů 
této dámy. Jenže milostné do-
pisy se značně zalíbily mamince 
(tchýni) a ta napomohla nyní již 
zaručenému vítězství. A protože 
život se logicky točí ve spirále, 
dcera Adéla se vdala za faráře 
Církve československé husit-
ské a žijí šťastně se čtyřmi syny  
a čtyřmi dcerami v Husově 
sboru ve Vršovicích a syn Lu-
káš je farářem nejvyšší budovy 
Husova sboru v Dejvicích. Za 
vilou na Hanspaulce, kde otec 
a syn bydlí, je vkusně upravená 
botanická meditační zahrada, 
dílo Lukáše, kde obdivuji dře-
viny, které jsem viděl pouze 
na obrázcích. Pak se nedivím, 
že básník nemá k múzám da-
leko. Z výšky své chalupy, což 
je 2. patro, na druhou stranu 
pak shlíží na krásu Hradčan.  
S MUDr. Aloisem Volkmanem 
se opět naše cesty v Praze spo-
jily a ve vzpomínkách je Litovel 
drtivě nejčastějším tématem. No 
mládí… Bohatý život mého pří-
tele by vydal na stovky stránek. 
Nechť mně oslavenec promine, 
že to i ono jsem neuvedl, ani 
zmínkou jsem nenačrtl spousty 
mimořádných zážitků. Ne však, 
že bych zapomněl nebo chtěl za-
tajit. Ale naše Litovelské noviny 
mají určený rozsah. 

Takže, Lojzíku, zdraví  
a štěstí do dalších let 

Ti přejí Lipráci! 
P. Galuška

Pozn. redakce: 
MUDr. Alois Volkman se naro-
dil 18. září 1937 v Chudobíně. 
V zářijovém čísle ve sloupku 
Stalo se v Litovli na p. Volkma-
na vzpomíná pan Lubomír Šik, 
bývalý kronikář města.

Chudobínský rodák a Seifertův lékař oslavil krásné životní jubileum
„Haná – země pluhy 
rozesílaná, její prni-
ce se převaluje z boku 
na bok kypře, voňavě  
a svůdně před svý-
mi oráči. Ti, které 
jsem znal, už dávno 
zapadli do hrobníko-
vých vyoraných brázd 
jako skřivani do svých 
hnízd, když vydali po-
čet ze svých údělů.

Země branami vláče-
ná, žel, také po soudech 
a po hejtmanstvích 
pro kdejakou rozepři  
o hraniční mez.

Země po zasetí dů-
kladně uválená pol-
ními válci i vojenskou pěchotou, 
která se tolikrát přes ni převalila. 
Přes která pole naší země nepře-
šla však vojska, aby zase zašla do 
hlíny?

Jenom chléb, chléb náš vezdejší  
z ní každoročně vstává z mrtvých.

Země, na jejíž slaměných kaval-
cích úrodu za úrodou plodí moje 
rodná Haná svou širokou pánví. 
Bohorodička v dusných porodních 
sálech léta. Porodní báby venkova 
už při tom nemusí asistovat.

Země, na níž vzklíčila i Boží 
muka zbožnosti, ještě když byla 
plná polních cest, remízků a mezí.
Na návsích se ozývají hejkavá 
hejna husí a na polích jsou vi-
dět husí brka strnišť. Brka těch 
zemských písařů, co navždy 
zůstanou ve svých řádcích.  

Země na nás valí bulvy řep a stro-
mům po celoroční únavě padají 
víčka zarudlá.

A opět až z prostřených stolů Hané 
sklidí chléb a sůl potu, zbudou na 
nich slaměná brčka, jimiž nasávám 
z širokohrdlé Hané pocity vlastní 
příslušnosti. Pak podzim obrátí 
ubrusy a odkryje hnědé desky, o je-
jichž spodní stranu se lokty opírají 
rodáci na posledním svém sjezdu.

Kde zemi radlicemi zraňovanou 
potomky Přemyslova rodu chlácho-
lí skřivani vypuštěni gestem hous-
listů z notových osnov brázd tam 
domov můj. Jak se do něj nevracet? 
Má ve mně natrvalo své domovské 
právo, které jsem já ztratil v něm.“               
                                           A. Volkman

 A. Volkman s J. Seifertem nad Nobelovou  
cenou. Foto: Karel Kestner
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Milí rodiče a přátelé Gymnázia 
Jana Opletala,
vítejte spolu s námi v  novém 
školním roce. Všichni pevně 
věříme, že přes těžkosti doby, 
s  nimiž se potýkáme všichni 
jak na soukromé, tak pracovní 
rovině, se podaří a že si kro-
mě studia užijeme i zábavu. Na 
konci loňského školního roku 

užitečné s příjemným propojilo 
několik pedagogů našeho gym-
názia, kteří se v rámci projektu 
Erasmus+ vydali do různých 
koutů Evropy, aby posílili své ja-
zykové  nebo didaktické schop-
nosti. Tento projekt jim poskytl 
možnost strávit dva týdny v  ja-
zykových školách ve Španěl-
sku, Skotsku, Anglii a na Maltě,  
a kromě studia poznat alespoň 
něco z kultury a zvyklostí těch-
to zemí. Sami si zkusili být v roli 
žáků a poznali klady i zápory 
této pozice, což pro profesní růst 
není nikdy na škodu. 
Na tento školní rok se chystají na 
gymnáziu již tradiční akce – se-
znamovací pro nové žáky primy 
a prvních ročníků,  sportovní 
vlastně pro všechny, podle na-
bídky a aktuální situace se opět 
rozjede divadelní klub, zkoušky 
a koncerty sboru, 
třetí ročník už na 
podzim čeká ex-
kurze do Prahy 

a celá řada jiných. 
Škola ale zůstává 
hlavně místem pro 
studium, kde zába-
va vyplyne zejmé-
na z poznání. Jsme 
rádi, že město Lito-
vel spolu s  dalšími 
subjekty podporuje 
postupnou rekon-
strukci kabinetů  
i učeben gymná-
zia, žáci budou 
mít k  dispozici také významně 
k  lepšímu proměněnou studov-
nu. Když jsem tento týden čeka-
la v řadě v papírnictví, kde jsem 
kupovala svým dětem pomůc-
ky do školy, stála přede mnou 
maminka s  holčičkou, kterou 
bych odhadla na třetí třídu.  
A ta se všemi těmi novými obaly 
a tužkami a pastelkami v rukou 

pořád opakova-
la, že asi ani ne- 
usne, jak se těší, 
až zase bude ráno 

ve škole. A mne napadlo, že 
pokud se to podaří a ve škole 
je všechno, jak má být, prostě 
správný mix výuky a atmosféry, 
tak je to vlastně úžasné místo, 
které může a mělo by znamenat 
pro život strašně moc. 
Takže si držme navzájem pal-
ce – učitelé žákům a rodičům, 
rodiče svým dětem a nám, pe-
dagogům, aby se nám společně 
dařilo takové místo vytvářet.

PhDr. Lenka Viktoříková

Nový školní rok na Gymnáziu Jana Opletala

Letošní páťáci a osmáci prožili 
hned na začátku školního roku 
v přírodě pár dnů naplněných roz-
manitými aktivitami a sportem. 

Škola v  přírodě pro 5. třídy  
(5.- 9. 9.)
Žáci pátých tříd si užívali krás-
ných slunečných dnů ve Sluňá-
kově, kde je čekal nabitý pro-
gram inspirovaný příběhem 
ostrovem Krakatau. 
První den si vyzkoušeli prak-
tický pokus výbuchu sopky  
a plnili zajímavé úkoly. I druhý 
den přinesl nová dobrodružství 
a aktivity – od relaxačních a od-
počinkových až po hry napum-
pované adrenalinem. Ve dvou 
výukových blocích žáci pozná-
vali život rostlin. Odpoledne ná-
sledovalo ukázkové cvičení paní 

ředitelky s jejími psími mazlíčky 
a večer všichni prokázali svou 
odvahu při procházce a prohlíd-
ce „sluneční hory“. 
Následující den se děti po cestě 
k  Lovecké chatě zapojovaly do 
aktivit souvisejících s lužním le-
sem, CHKO a ochranou přírody. 
Nad ohněm si opekly špekáčky  
a do setmění se věnovaly sportu. 
Čtvrtý den byl zaměřený na ži-
vot zvířat, proto žáci zkoumali 
živočichy v tůňkách i pod lupou. 
Radost jim udělalo i vlastno-
ručně vyrobené těsto upečené 
na ohni, který si sami rozdělali. 
Největším zážitkem a výzvou 
byly projížďky na raftech. Při 
raftování vynikly především 
spolupráce a schopnosti organi-
zovat a vést skupinu. 
Poslední den si děti sbalily 

kufry a při opakovací hře i vý-
tvarné aktivitě si představovaly 
budoucnost ostrova. Společ-
ně tento týden všichni zvládli  
a na školu v přírodě mají hezké  
vzpomínky.
                           Mgr. Eva Baciaková 

Turistický kurz pro 8. třídy 
(14.–16. 9.)
Ve středu jsme vstávali nezvykle 
brzy. Naše kroky nevedly do ško-
ly, ale na nádraží. Vlak nás vezl 
ven z  města do divoké přírody 
Jeseníků. Vystoupili jsme ve Vy-
sokých Žibřidovicích a dobro-
družnou cestou jsme putovali do 
Hynčic pod Sušinou. Na Mokři-
nách jsme mokro očekávali, ale 
na Sušině opravdu sucho neby-
lo. Počasí prověřilo naši výbavu 
a připravenost na dešťové kapky. 
Těch bylo celkem dost. Pěšina 

se proměnila v  potůček, krás-
né výhledy nám zakryly mraky, 
ale hrdinně jsme došli k  cíli. 
Ve čtvrtek se počasí umoudři-
lo a mohli jsme se z  rozhledny 
Štvanice podívat po okolní kra-
jině. Zahráli jsme si hry, dozvě-
děli se něco o opevněních, která 
jsme cestou viděli, a večer jsme 
měli možnost slyšet hlasy jele-
nů v  říji. Opravdový koncert. 
V pátek nás čekalo už jen 5 km 
do Starého Města pod Sněžní-
kem a odtud vlakem domů. Byli 
jsme unavení a těšili jsme se do 
vlastních postelí, ale za krásné 
zážitky a vzpomínky to stálo. 
Naši krátkou reportáž ze všech 
tří dnů máte možnost zhlédnout 
na školním Facebooku.

Za celý organizační tým  
Mgr. Magda Pinkavová

Září na Jungmance s pobyty v přírodě
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V  pátek 9. září uspořá-
dal Dům dětí a mládeže 
Litovel již tradičně na 
začátku školního roku 
Den otevřených dveří. 
Navštívit nás mohly děti 
z  mateřských a základ-
ních škol, ale i veřejnost.  
Připraveno jsme měli ně-
kolik aktivit. 
V budově DDM Komen-
ského ulice mohly děti navštívit 
Minizoo. Podívat se na ni přišla 
dopoledne přípravná třída ze ZŠ 
Vítězná Litovel. Ze stejné školy 
pak přišli žáci 5. A a 5. B.  Školní 
družiny nás navštívily ze ZŠ Jung-
mannova a ZŠ Vítězná Litovel, 
byly to početné skupiny většinou 
menších dětí. Odpoledne nás 
navštívilo několik rodin s  dětmi.  
O kontakt s  živými zvířaty je  
u dětí, ale i u dospělých, tradičně 
velký zájem. 
Tělocvična SOŠ ožila dětmi ze 
základní školy Vítězná a Jung-
mannova a mateřské školy Ko-
llárova. Děti si zahrály pohybové 
hry, zabojovaly si se zbraněmi 
Nerf, seznámily se s  teamovou 
hrou Kin-ball a na závěr si daly 
společný taneček.

V  budově DDM Staroměstské 
náměstí byla připravena výtvarná 
dílna, kterou dopoledne navští-
vila MŠ Gemerská – třída před-
školáků. Děti byly moc šikovné  
a tvoření si užily. Vyzkoušely si 
jaké je to malovat na dřevo a od-
nesly si dřevěné zvířátko. Odpo-
ledne přišla družina ze ZŠ Jung-
mannova. Děti si také zkoušely 
malovat na dřevo, a ještě si odnes-
ly krásné stromečky.
Den otevřených dveří DDM slou-
ží v neposlední řadě jako nábor do 
našich zájmových kroužků, ale je 
pro nás i motivací v naší práci, vi-
dět známé tváře, které se do našich 
kroužků každoročně vrací, ale  
i nováčky, kterým se činnost líbí.  
Děkujeme za účast a vaši pod-
poru!              Kolektiv DDM Litovel

Den otevřených dveří DDM Litovel

HRAVÝ PODZIM
V CAKOVĚ

Dům dětí a mládeže pořádá

25. 10. - 30. 10. 2022
Cena 3 000 Kč

Bližší informace    Jana Čekelová 
j.cekelova@ddmlitovel.cz

tel.: 775 550 963
www.ddmlitovel.cz

variabilní symbol 5043

Dům dětí a mládeže Litovel pořádá o podzimních
prázdninách výlet do Olomouce

LASER MANIALASER MANIALASER MANIA
Adrenalin, akce a zábava! 

Tohle přesně najdeme v Laser aréně v Olomouci.  

Kdy: 26. 10.

Sraz: 8.45 hod. na autobus. nádraží Litovel (u Billy)

Návrat: 14 hod. na autobus. nádraží Litovel (u Billy)

Cena: 370 Kč (3x hra, doprava, odměna)

S sebou – batůžek, pití, velkou svačinu, tmavší oblečení
na hru a poté i oblečení na převlečení (děti bývají po

hře zpocené ), kapesné.
 

 

Přihlášky (najdete je na stránkách www.ddmlitovel.cz – ke stažení –
přihláška na akci) odevzdat do 24. 10., a to osobně v DDM Komenského
ul. nebo na e-mail pospisilova@ddmlitovel.cz. Platby je možné zasílat na
účet 19-1172770217/0100, VS 3017, nebo platit osobně v DDM
Komenského ul. – Po a St do 17 hod., Út, Čt a Pá do 15 hod.

Bližší informace na tel. 720 995 102 nebo e-mailu: pospisilova@ddmlitovel.cz         

Noc na litovelskémNoc na litovelském
KarlštejněKarlštejně  

 Dům dětí a mládeže Litovel pořádá akci

Kdy: 5. 11. 2022 v 18 hod.

Kde: Gymnázium Jana Opletala v Litovli
 Ukončení: 5. 11. 2022 ve 22 hod.

Děti, co se nebojí, čeká noc plná her, kvízů, napětí, zábavy
s kapkou strašení a dobrodružství.

Co s sebou – jídlo, pití, přezůvky.
Přihlášky (najdete je na stránkách www.ddmlitovel.cz – ke

stažení – přihláška na akci) odevzdat do 3. 11., a to osobně v DDM
Komenského ul. nebo na e-mail pospisilova@ddmlitovel.cz. 

Platby je možné zasílat na účet 19-1172770217/0100, VS 3002 nebo
osobně v DDM Komenského denně do 17 hod.

Bližší informace na tel.: 720 995 102 nebo pospisilova@ddmlitovel.cz

Cena: 200 kč za dítě

Moncifal

Děti si vyzvednout ve 22 hod.



18 / RŮZNÉ

Proč stárneme? Proč jsme ne-
mocní? Jednou z hlavních pří-
čin je takzvaný oxidační stres. 
Hlavním zdrojem oxidačního 
stresu je nerovnováha mezi 
tvorbou volných kyslíkových 
radikálů, které vznikají jako 
vedlejší produkt okysličování  
a látkové přeměny a antioxidač-
ní kapacitou organismu.
Pro nás je důležité jedno: už 
dlouho víme, že akutní oxidační 
stres způsobuje vážné poškoze-
ní tkání a stane-li se trvalým, je 
jednou z hlavních příčin mnoha 
častých onemocnění, rakoviny  
i zrychleného procesu stárnutí.
K dispozici je několik způso-

bů jak Molekulární 
Vodík® užívat: vde-
chováním, pitím vo-
díkem sycené vody, 
koupelemi ve vodě 
obohacené o vodík, 
injekcemi či očními 
kapkami vodíkem 
nasyceného fyzio-
logického roztoku, 
ale i povzbuzením 
produkce střevní-
ho vodíku bakterie-

mi – a nově i v tabletách nebo  
v prášku. Vodík má pro tera-
peutické a preventivní aplikace 
mnoho výhod. Vykazuje nejen 
účinnost proti oxidačnímu stre-
su, ale i rozličné protizánětlivé 
a protialergické efekty. Klinic-
ké pokusy ukazují, že aplikace 
Molekulárního vodíku® zlepšu-
je patologii mitochondriálních 
poruch.
Inhalaci molekulárním vodíkem 
najdete na ulici Palackého 843  
v sídle firmy Vetastav, kde se na-
chází lokální kryoterapie. Více 
informací bude poskytnuto na 
tel. čísle 606 098 900.  
      Foto: h2world.world, text: red.

Molekulární vodíková terapie

Na základních školách zřizova-
ných městem Litovel, tedy ZŠ 
Jungmannova, ZŠ Vítězná a ZŠ 
a MŠ Nasobůrky, zasedlo 1. září 
2022 nově do školních lavic 106 
žáčků prvních a přípravných 
tříd. Kromě pedagogů a ředite-

lů je přivítali také pan starosta  
a místostarosta města Litovel, 
kteří dětem předali dárky od 
společnosti EKO-KOM – zábav-
nou hru Třídění se zvířátky. 
Přejeme všem dětem i studen-
tům úspěšný školní rok.            red.

Přivítání prvňáčků

Mateřské centrum Rybička
BAZAR – prodej od maminek (podzim–zima)
středa 5. 10., 7–11.30, 13–17 hod.
čtvrtek 6. 10., 7–11 hod.
Prodej dětského oblečení, těhotenského oblečení, sportovního vybavení apod.  
Zájemci o prodej se musí hlásit v MC. Bližší informace v MC.

PRAVIDELNÝ PROGRAM
• děti 1–2 roky – pondělí, 9.30–10.30 hod.
• děti 2–3 roky – středa, 9.30–11. 00 hod.
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Ve dnech 27. srpna, 3. a 4. září 
uspořádal tenisový oddíl TJ Ta-

tran Litovel tři tenisové turnaje 
pro dospělé hráče. První sobotu se 
konal členský turnaj ve dvouhrách 
mužů. Zúčastnilo se ho šestnáct 
hráčů, kteří mezi sebou změřili 
své síly. Všechny zápasy nabídly 
zajímavou podívanou. Na stup-
ních vítězů se umístili Pavel Bubla,  
Tomáš Bartoň a Petr Bubla.
První zářijovou sobotu pokračo-
valy turnaje čtyřhrami mužů. Opět 
bylo možné zhlédnout výborné te-
nisové umění všech zúčastněných. 
Nejvyšší příčku obsadili domá-
cí hráči P. Bubla a J. Matečka, na 
druhém místě skončili D. Vrobel  
a R. Kvapil, na třetím opět hrá-
či domácího týmu J. Dohnálek  

a T. Remeš. V neděli své síly změ-
řily mixované páry. Celkový počet 
párů se vyšplhal na dvanáct, což je 
zatím nejvyšší účast, jakou jsme 
během posledních ročníků zazna-
menali. Vítězi se stali D. Novotný 
a L. Filipová, kteří porazili pár tvo-
řený P. Rábelem a V. Rajnochovou, 
a obhájili loňskou první příčku. 
Třetí místo vybojovali J. Matečka  
a B. Antonová.
Velké díky patří všem účastníkům 
i fanouškům, ale především spon-
zorům, kteří nás podpořili:
TJ Sokol Litovel, Pivovar Litovel, 
Europasta, Brazzale Moravia, AQ, 
Veseta a Sportovní areál Sobáčov.                   
                                       členové oddílu

Tenisové turnaje pro dospělé TJ Tatran Litovel

TYP CVIČENÍ DEN HODINA MÍSTO KONTAKTNÍ OSOBA TELEFON
Jumping pondělí 17:00 Jumping Litovel A. Buknová 777 107 875

Pilates začátečníci pondělí 17:30 Studio pro ženy  M. Vojáčková 603 354 077
Funkční trénink (Zuzka) pondělí 17:40 Zlatá Rybka (naproti Pinii) J. Holínková 608 626 506

Ženy pondělí 18:00 Sokolovna – tělocvična V. Machalová 606 511 735
Kruhový trénink pondělí 18:15 Jumping Litovel A. Buknová 777 107 875

TRX s Věrkou úterý   5:50 Studio pro ženy M. Vojáčková 603 354 077
Aerobic + kruhový trénink úterý   9:00 Fit–centrum Ilona Kohoutová I. Kohoutová 777 249 158

Pump Fit úterý 17:00 Jumping Litovel A. Buknová 777 107 875
Kondiční zdravotní cvičení úterý 17:00 Sokolovna – tělocvična J. Svojanovská 606 511 735

Jóga úterý 18:00 ZŠ Jungmannova M. Stratil 736 131 722
Jóga dle Tichanovského úterý 18:00 Sokolovna – tělocvična D. Sedlářová 606 511 735

Jumping úterý 18:15 Jumping Litovel A. Buknová 777 107 875
Pilates středně pokročilí úterý 18:30 Studio pro ženy M. Vojáčková 603 354 077

Pilates (Inka) úterý 18:30 Zlatá Rybka (naproti Pinii)  J. Holínková  608 626 506
Aqua aerobic úterý 19:00 Plavecký bazén při ZŠ Vítězná D. Němcová  585 156 225

Aerobic + kruhový trénink středa   9:00 Fit–centrum Ilona Kohoutová I. Kohoutová 777 249 158
Tabata středa 17:00 Jumping Litovel A. Buknová 777 107 875

Fit pilates středa 17:30 Studio pro ženy M. Vojáčková 603 354 077
Retro cvičení pro ženy středa 19:00 Sokolovna – tělocvična M. Vojáčková 606 511 735

Cvičení s Denisou středa 19:00 MC Rybička D. Němcová  739 246 016
Jumping čtvrtek 17:00 Jumping Litovel A. Buknová 777 107 875

Pilates se Zuzkou čtvrtek 17:00 Studio pro ženy M. Vojáčková 603 354 077
Cvičení s Denisou čtvrtek 17:30 Fit–centrum Ilona Kohoutová D. Němcová 777 249 158

Tabata (Zuzka) čtvrtek 18:00 Zlatá Rybka (naproti Pinii) J. Holínková  608 626 506
Protahovací a posilovací cvičení (ženy) čtvrtek 18:00 Sokolovna – tělocvična M. Vojáčková 606 511 735

TRX s Věrkou čtvrtek 18:00 Studio pro ženy M. Vojáčková  603 354 077
Fit Step čtvrtek 18:15 Jumping Litovel A. Buknová 777 107 875

TRX s Věrkou neděle   7:00 Studio pro ženy M. Vojáčková 603 354 077
Power strečink neděle 18:00 Jumping Litovel A. Buknová 777 107 875

Pilates na pohodu neděle 18:30 Studio pro ženy M. Vojáčková 603 354 077



V sobotu 3. září se u nás již tradičně konaly Litovelské slavnosti  
v rámci Dnů evropského dědictví a výročí města 730 let. Vstup-

né na akci bylo opět dobrovolné a celý výtěžek (nyní ještě není znám) 
půjde na Charitu Litovel, která jej plánuje využít na zlepšení zázemí 
svých služeb. 

Letní počasí, litovelské pivo, koktejly, pečené prasátko a jiné občers-
tvení zpříjemnily pohodový den na litovelském náměstí. Rušno ne-
bylo ale jen na něm. Doprovodný program se konal u Muzea Litovel, 
před Gymnáziem Jana Opletala, na Sokolovně či u Svatojánského 
mostu.
Skoro celý den byly pořádány výstupy na radniční věž, kdo ještě ne-
viděl nové Muzeum harmonik, tak měl možnost jej navštívit. Dále 
byla otevřena kaple sv. Jiří či kostel sv. Marka, v Muzeu Litovel jste 
mohli vidět celkem čtyři expozice. Společnost EKO-KOM  si pro 
děti připravila spoustu aktivit, které se týkaly správného třídění od-
padů. Děti si mohly dále zaskákat na skákacím hradě, projet se au-
tíčky, poskládat puzzle a další... Dále nechyběla kreativní dílnička  
a miniZOO v režii DDM Litovel nebo odpolední simultánka v ša-
chu. Ve výstavních prostorech TIC Litovel byla k vidění výstava ovo-
ce, zeleniny a květin ČZS Litovel. Házenkáři si na Sokolovně pro 
děti připravili sportovní hry, soutěže či ukázky miniházené. Kyno-
logický klub Litovel předvedl před Muzeem Litovel ukázky výcviku 

psů. Před Gymnáziem Jana Opletala se rybařilo (místní organizace 
ČRS), létalo a jezdily zde i krásné modely lodí (p. Vespalec a přátelé), 
nedaleko pak měli svou výstavu dravci ze Záchranné stanice Pateřín. 
Doprovodný program byl tedy opravdu bohatý.   

Hlavní program na náměstí začal již v 11 hodin vystoupením kapely 
Maxíci – bavily se všechny věkové kategorie! Po 12. hodině vystou-
pila olomoucká fusion-jazzová kapela JB & Blank, od které jsme sly-
šeli francouzské šansony v rytmech latiny a známé melodie moder-
ního jazzu. Krátce před 14. hodinou proběhlo slavnostní zahájení  
a přivítání hostů – 2. náměstka hejtmana Olomouckého kraje  
Mgr. Dalibora Horáka a dále hostů z partnerského města Revúca. 
Poté již vystoupil známý hitmaker Michal David, který svými písně-
mi rozproudil zaplněné náměstí. Nechyběla ani autogramiáda... Od-
poledne svým vystoupením zpestřily mažoretky Linetbells a taneční 
skupina Kaster. V 16 hodin patřilo pódium frontmanovi skupiny 
Lucie Davidu Kollerovi. Večer se nesl ve znamení hitů Nightwish 
od Eagle Eye – Tarja Tribute, dále vystoupil Ota Balage, rocková li-
tovelsko-cholinská kapela Krápník a závěr patřil litovelské rockové 
kapele Vinný střik. 

Doufáme, že jste si letošní Litovelské slavnosti užili. Jsme rádi, že se 
akce vydařila a za rok se těšíme na shledanou!

20. ročník Litovelských slavností je za námi. Jaký byl?


