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Cena Gloria musaealis pro Muzeum Litovel
Muzeum Litovel se začátkem
roku 2016 přihlásilo
do XIV. ročníku Národní
soutěže muzeí Gloria musaealis.
Přihlášeno bylo celkem 80 pro
jektů,
z toho 30 v kategorii Muzejní výst
ava roku,
32 v kategorii Muzejní publikace
roku a 18 v kategorii Muzejní počin roku. Prá
vě do této kategorie přihlásili litovelští muzejníci
projekt „Zpřístupnění
půdní vestavby a zřízení nového
depozitáře Muzea Litovel“.
Mimořádně silnou konkurencí
se blýskla jinak početně nejmenší soutěžní kategorie Muzejn
í počin roku. Sedmičlenná porota v čele s ředitelem Technickéh
o muzea v Brně Vlastimilem Vykydalem najezdila tisíce kilometrů
po muzeích celé České republiky.
Naši kulturní instituci navštívila
začátkem března a zde si prohléd
la
prostory depozitáře i nové výstavn
í prostory v podkroví muzea.
Porotci měli velký problém vybrat
jen desítku nejlepších projektů do
druhého kola hodnocení a o kon
ečném pořadí rozhodovaly minimá
lní rozdíly. Vysoká kvalita soutěžn
ích projektů a jejich mimořádná
vyrovnanost nakonec vedly porotu
k návrhu udělení dvou zvláštních
ocenění v této kategorii. Ministerstv
o kultury České republiky, Asociace muzeí a galerií České repu
bliky, z. s. a Český výbor ICOM
(Mezinárodní rada muzeí) jej udě
lily také Muzeu Litovel.
Cenu jsme převzali ve středu 18.
května ve Smetanově síni
Obecního domu v Praze u příležit
osti Mezinárodního dne
muzeí jako jediné muzeum v Olo
mouckém kraji a také
jako nejmenší z přihlášených
muzeí. Starosta města Zdeněk Potužák, vedoucí Mu
zea Litovel Zdeňka
Frištenská a Robert Najman skli
dili na jevišti
Smetanovy síně Obecního domu
v Praze ovace od přítomných osobností naš
í kulturní
a především muzejní veřejnosti.
Navštivte nás a sami pak můžete
posoudit rozhodnutí poroty…
RoN
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Litovel získala dotaci
na nový program třídění odpadu
místa však zůstanou
zachována.

Motivace pro občany

Dotace přidělena

Dobrá zpráva pro obyvatele Litovle. Operační program životního prostředí schválil v těchto
dnech žádost města o přidělení
dotace na intenzifikaci třídění
odpadů. Evropské peníze tak
podpoří projekt třídění odpadů
přímo v domácnostech. Město za ně nakoupí popelnice na
plasty a papír, které zapůjčí obyvatelům zdarma. Předpokládané spuštění projektu je plánováno na poslední čtvrtletí tohoto
roku.
„Celková částka na realizaci
projektu činí zhruba 3,2 miliony
korun. Dotace pokryje náklady
ve výši přes 2,7 milionů korun,
nutná spoluúčast města se pohybuje ve výši necelých 500 tisíc
korun. Ty už v rozpočtu schválili zastupitelé města na svém zasedání,“ upřesnil vedoucí odboru životního prostředí Ing. Pavel
Kurfürst.
Město tak může začít realizovat
své plány na podporu intenzivnějšího třídění odpadu, než
tomu bylo doposud. Důvodem
je podle místostarosty Viktora Kohouta stále vyšší cena za
likvidaci smíšeného odpadu.
„Vedení města nechce jít cestou
zdražování poplatků za odpad,
které by nutně následovalo při
stávající situaci, ale naopak
hledá možnosti, jak zdražování
předejít. Proto chceme třídění
odpadu v našem městě ještě víc
posílit. Recyklovatelný odpad
totiž znamená nejen nižší náklady na likvidaci, ale významnou
měrou přispěje i k šetření životního prostředí,“ uvedl Viktor
Kohout.
Město nakoupí nádoby na plast
a papír pro všechny nemovitosti
a nabídne je formou dlouhodobé zápůjčky. Dosavadní sběrná

Podle místostarosty
bude pracovní skupina řešit i ekonomický motivační prvek
pro obyvatele, tak
aby byli zvýhodněni
ti, kteří budou třídit
nejvíce. „Přesný způsob ještě neznáme,
více nám ukáže první
rok testovacího provozu,“ předpokládá
místostarosta a zdůrazňuje: „Úspěšnost
projektu bude záviset jednak
na zájmu občanů – čím více se
jich zapojí, tím budou výsledky
lepší, jednak na nabídce služeb
svozové společnosti FCC (dříve
.A.S.A.),“ konstatuje Viktor Kohout.

„Separované“ školení bude pro
všechny

Spuštění projektu musí ještě
předcházet legislativní a administrativní procesy.
„Připravujeme zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na
dodavatele sběrných nádob na
papír a plast. Pokud vše půjde
dobře, budeme moci projekt
spustit ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku. Obyvatele Litovle budeme o novinkách informovat
obvyklým způsobem. Připravujeme i osobní setkání s občany
a svozovou společností, tak aby
všichni měli k dispozici přesné
informace,“ plánuje Pavel Kurfürst z odboru životního prostředí.
Schůzky plánuje vedení města
i v místních částech Litovle,
nový projekt třídění odpadu se
totiž týká i jich. „V přilehlých
obcích budou schůzky svolány
prostřednictvím osadních výborů,“ upřesnil místostarosta
Kohout.
Zájem obyvatel Litovle o nový
projekt třídění odpadu je velký. Dokazuje to nejen anketa na webu města, podle níž
se do projektu hodlá přihlásit
80 % z více než pěti set hlasujících, ale také čísla takzvaných ekonomických ukazatelů
z evidence společnosti Eko-Kom.
Litovelští se v třídění pravidelně
objevují na předních příčkách
v kategorii měst nad 500 obyvatel.
sed

Papcel má téměř dvoumiliardovou
zakázkovou náplň

Hledá nové uchazeče o zaměstnání, zejména v dělnických profesích
Jediný tuzemský výrobce strojů a zařízení pro papírenský
průmysl, společnost PAPCEL
Litovel, která v loňském roce
dosáhla historického úspěchu
v podobě rekordních tržeb na
úrovni přesahující 1,5 miliardy korun, pokračuje ve svých
úspěších také v letošním roce.
Po prvních čtyřech měsících
její zakázková náplň dosahuje téměř dvou miliard korun.
Pro zajištění nově uzavřených
zakázek nyní firma hledá nové
pracovníky do dělnických profesí.

Nové zakázky v zahraničí

„V prvním čtvrtletí letošního roku se nám podařilo získat nové obchody v Rusku, na
Ukrajině a ve Spojených Arabských Emirátech. Současně však
dokončujeme řadu již rozpracovaných zakázek a potřebujeme zvýšit své výrobní kapacity.
V letošním roce proto zvýšíme
počet našich kmenových zaměstnanců“, řekl ing. David
Dostál, generální ředitel a předseda představenstva společnosti
PAPCEL.“
PAPCEL v posledních dvou letech rozšířil svůj export mimo
evropských zemí také do Indie
a arabských zemí. Je aktivní
v Asii, má nové kontakty v Číně,
prostřednictvím svých obchodních zastoupení působní také
v jižní Americe a Africe. Díky
realizovaným investičním akcím v zahraničí dnes společnost
patří mezi silné hráče na trhu
světového papírenského průmyslu.

Papcel přijme zaměstnance

„Finalizujeme naši největší zakázku v Bělorusku, kam jsme
dodali kompletní papírnu na

Nový papírenský stroj v Bělorusku.

výrobu dekoračních papírů,
a jen v prvním kvartále 2016
uvádíme do provozu další velké
projekty v Egyptě, Rusku a Bělorusku, což na nás klade obrovské nároky z pohledu lidských
zdrojů,“ řekl D. Dostál.
Přestože společnost od loňského
roku rozšířila svoje výrobní kapacity také do Itálie, díky svým
novým obchodům letos plánuje
rozšířit počet svých kmenových
zaměstnanců také v závodě
v Litovli. Mezi aktuálně nejhledanější patří dělnické profese
– obráběči kovů, horizontáři,
zámečníci, svářeči a montéři
strojních celků. Dále firma přijme strojní inženýry, technology
nebo konstruktéry.

Úspěchy firmy

V letošním roce firma opět plánuje překročit hranici tržeb přes
jednu miliardu korun. Společnost dnes zaměstnává více než
430 zaměstnanců v rámci celé
své skupiny firem, kterou tvoří
mimo jiné pobočky ve Francii,
Itálii, Rusku apod. Firma zaznamenává nejen ekonomické
úspěchy, její majitel, ing. David
Dostál, byl v dubnu 2016 v rámci slavnostního vyhlašování cen
v soutěži Manažer roku 2015
vyhlášen nejlepším manažerem
v kategorii Manažer odvětví –
výroba strojů, zařízení a technologií.
MPa
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Stíny Litovelska
Doma by to neudělal
Dne 30. 4. v 1.15 hodin zjistila hlídka MP na ulici Palackého v Litovli
převrácené kontejnery a odpadkové koše. V blízkosti se nacházela
dvojice mladíků, kteří byli zadrženi
a z poškozování veřejně prospěšného zařízení usvědčeni. Vše museli
dát do pořádku a nádavkem si odnesli pokutu za své chování.
Nepoučitelný
Dne 5. 5. ve 13.30 hodin přijala
hlídka MP, že na sídlišti Vítězná
leží na veřejné travnaté ploše muž
a požívá alkohol. Na místě bylo zjištěno, že jde o známou osobu, kterou předchozí den nalezli strážníci
opilou s rozbitou hlavou a nechali
ji převézt k ošetření do nemocnice Šternberk. Muž byl opět opilý
a navíc znečištěný zvratky a výkaly. Na místo byl přivolán lékař RZS
a násoska byl strážníky převezen na
záchytku. Případ řeší přestupková
komise jako požívání alkoholu na
veřejném prostranství v místě, kde
je to OZV č. 3/2008 zakázáno a dále
jako buzení veřejného pohoršení
a znečišťování veřejného prostranství.
Zákazové značky skutečně platí
9. května začala rekonstrukce vodovodu na Kollárově ulici v Litovli.
Z důvodu oprav je vjezd do této ulice zakázán a zakázáno je i zastavení
v určitých úsecích na objízdných
trasách. Je k neuvěření, kolik řidičů
zákazy porušuje, „třeba to vyjde“.
Nevyšlo. Na vlastní kůži a peněženku mnoho řidičů poznalo, že zákazy
v Litovli skutečně platí a strážníci
MP jejich dodržování kontrolují.
Dávej pozor, co vhazuješ do koše
Dne 12. 5. v 18.45 hodin přijala
hlídka MP oznámení, že v místní
části Víska vychází kouř z veřejných
nádob na odpadky. Na místě hlídka
zjistila požár, a tak přivolala hasiče,
kteří jej uhasili.
Městská policie Litovel

Město má novou zážitkovou kartu
OTVÍRACÍ DOBA ATRAKTIVIT

V letošním roce přichází Litovel
s novinkou, která je určena především návštěvníkům našeho
města. Je jí karta nazvaná Zážitková Litovel 2016, která opravňuje svého držitele získat zvýhodněné vstupné na významné
atraktivity v Litovli.
Ten, kdo si na jednom ze čtyř
míst, která jsou do programu
zapojena, koupí plné vstupné
pro dospělou osobu, získá zároveň se vstupenkou slevovou
kartu, která mu umožní zlevněný vstup na další tři místa.
S kartou tak lze navšítvit radniční věž (20 Kč), Muzeum Litovel
(20 Kč), Muzeum harmonik
(20 Kč) a městské koupaliště

 prohlídka radniční věže
(zajišťuje infocentrum)
červen – září: denně v 10, 11, 13, 14,
15 a 16 hodin
říjen – prosinec: od pondělí do soboty
v 10 a 13 hodin
Minimální počet návštěvníků je tři.
 Muzeum Litovel
květen – září: od středy do neděle
v 9–17 hodin
říjen – prosinec: od středy do neděle
v 9–16 hodin
 Muzeum harmonik
kdykoli na základě telefonické domluvy (585 342 733)
 městské koupaliště
v letní sezóně: denně v 9–19 hodin
(25 Kč). Karta má platnost tři
dny od vystavení.
red.

Cestovní pasy a občanky pro děti
Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že
i dítě musí mít vlastní cestovní
doklad. V roce 2012 totiž došlo nařízením Evropské unie ke
zrušení možnosti cestovat na
zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení
cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží.
Cestovní pas pro dítě do 15 let
totiž stojí 100 Kč a dobu latnosti

má stanovenou na 5 let.

Po většině států Evropy lze navíc cestovat pouze s občanským
průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské
unie a také do Albánie, Bosny
a Hercegoviny, Černé Hory,
Makedonie, Norska, Srbska,
Švýcarska a na Island. Cena za
vydání občanského průkazu pro
dítě do 15 let je 50 Kč a doba
jeho platnosti 5 let.
O vyřízení pasu nebo OP pro
dítě žádá zákonný zástupce.
Stačí s dítětem zajít na nejbližší

obecní úřad obce s rozšířenou
působností. K žádosti, kterou
na místě zpracuje úředník, není
nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá
svůj průkaz totožnosti a rodný
list dítěte. V případě, že má dítě
vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze jej
předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního
pasu nebo občanského průkazu
činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší době
než 30 dnů je možné požádat o
vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů;
tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn částkou 2 000 Kč. Bližší
informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu
Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

Vyneseno z radnice
33. schůze Rady města Litovel,
konaná dne 21. dubna 2016
 Město uzavřelo smlouvu se společností Designtec Náklo na zpracování projektové dokumentace pro
územní řízení k řešení havarijního
stavu mostní konstrukce a úpravě
zastropení vodního toku Radniční
Moravy v Husově ulici před budovou
Policie ČR.
 Turistické informační centrum
posílí oproti loňsku denní počet výstupů na radnčiní věž ze tří na šest,
přičemž minimální počet návštěvníků je snížen z pěti na tři.
 Rada města doporučila zastupitelstvu města v roce 2017 zorganizovat oslavy 50. výročí spolupráce
s partnerským městem Revúca
a 200. výročí sepsání dvou nejstarších listin o založení města Litovel.
34. schůze Rady města Litovel,
konaná dne 28. dubna 2016
 Ze 13 předložených nabídek na
regeneraci sídliště na Gemerské ulici byla vybrána ta od firmy M–SILNICE Pardubice.
35. schůze Rady města Litovel,
konaná dne 5. května 2016
 Rada města uzavřela smlouvu
o dílo na vyhotovení projektové
dokumentace pro 2. etapu regenerace panelových sídlišť Uničovského
předměstí, která se týká ulice Karla
Sedláka, s Printes atelierem Přerov.
 S požadavkem obyvatel Šmakalovy ulice na její zjednosměrnění
(které by umožnilo parkování na
okraji komunikace) rada města na
doporučení komise pro dopravu
nesouhlasí. Vedení města projedná
s občany možnost zbudování parkovacích stání v ulici Čs. armády.
 Rada města schválila záměr TJ
Tatran vybudovat na Komárově
tenisový areál. V první etapě budou v letech 2016–20 postaveny
dva kurty o celkové rozloze 1 300
m2, ve druhé etapě (2021–30) má
vzniknout třetí kurt, šatny a scoiální
zázemí.
výběr redakce
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V krátkosti
 Podle plánu by 6. června měly
být zahájeny stavební práce na
regeneraci sídliště Gemerská.
Do celé ulice tak bude dočasně
znemožněn vjezd všem dopravním prostředkům a výrazně
omezen bude i pohyb chodců.
Obyvatelé domů po pravé straně ulice (z pohledu od zrcadel)
se do svých domovů dostanou
z ulice Novosady, obyvatelé levé
části ulice projdou po chodníčku vedoucím kolem plakátovací
plochy na sídliště Karla Sedláka.
 Až do 30. června se bude
opravovat vodovodní řad v Kollárově ulici. Ulice je proto uzavřena pro všechna vozidla od
polikliniky až po hostinec Na
Myslivně. Objízdná trasa vede
buď východně ulicemi Masarykovou, 1. máje a Čihadlo, případně západně ulicemi Dukelskou, Žerotínovou a Pavlínka.
 V květnovém čísle LN jste si
mohli přečíst o 1. místě, které
Litovel obsadila v anketě Město pro byznys v Olomouckém
kraji. Výborného výsledku se
ale dočkala i v následném celostátním kole. Mezi 205 městy
a 22 pražskými částmi získala
5. místo! V anketě, jejímž záměrem je ukázat, kde mají podnikatelé nejlepší podmínky pro
svou činnost, zvítězil východočeský Humpolec.
 V loňském roce vyšla nová
kniha věnovaná osobě Jana
Opletala nazvaná Kdybych tě
znovu volal, už se neotáčej...
Její autor Zdeněk Vyhlídal
v ní beletristickým způsobem
představuje poslední týdny života absolventa litovelského
gymnázia a studenta pražské
medicíny Jana Opletala, první studentské oběti nacismu
v Československu. Protože se
Opletalově osobnosti věnuje
už desítky let, mohl autor těžit
i z nahrávek pořízených před
lety s pamětníky. Na 175 stránkách se tak Vyhlídal snaží nastínit nejen dobové události, ale
i Opletalův charakter a motivy,
a zároveň vykreslit další osoby,
které se staly součástí jeho životního příběhu.

Policejní šetření prokázalo, že nedošlo k pochybení
při zadání ani fakturaci stavebních prací v Litovli
V listopadu loňského roku podal litovelský zastupitel a člen finančního výboru Jaroslav Skála
trestní oznámení na neznámého
pachatele. Předmětem oznámení byly údajné nesrovnalosti
v zadání, provedení a vyfakturování dvou drobnějších stavebních prací v Litovli, uvedena
byla částka 75 tisíc Kč.
Protože na začátku roku zpráva
proběhla i tiskem, považujeme
za vhodné zveřejnit usnesení,

které v této záležitosti vydalo
Krajské ředitelství Policie ČR
26. dubna na základě výsledku
šetření Oddělení hospodářské
kriminality SKPV Olomouc.
„S ohledem na výsledky tohoto
šetření, kdy nebylo zjištěno, že
by došlo ke spáchání trestného
činu, přestupku či jiného nezákonného jednání, policejní orgán oznámení Jaroslava Skály ze
dne 24. 11. 2015 odložil.“
Ing. Z. Potužák, starosta

Čtvrtá sezóna koupaliště

V měsíci červnu bude na našem
novém městském koupališti zahájena v pořadí již čtvrtá koupací sezóna od jeho otevření po rekonstrukci na přírodní koupací
biotop.
V jarních měsících došlo k několika stavebním úpravám a odstranění závad, které se projevily po minulé sezóně.
Nejvýraznější úprava a rekonstrukce se provedla v biologické
části koupaliště v lagunách, kde
byl odstraněn zbytek vatových
bloků, na které byly v loňském
roce usazeny síťové kovové koše
s kamenivem a vodními rostlinami. Nosnou část v hrázích
pod kačírkem nyní tvoří betonové tvárnice, které nahradily
vatové bloky, čímž dojde k větší
stabilitě hrází s kamenivem.
Dále došlo k opravě kompositu
na chodníku kolem bazénu, kde
byl použit jemnější materiál,
a stejně tak na několika místech
na dně dětské části bazénu a na
hranách s fólií a bójkami dělícími hloubku brouzdaliště. Na
ploše pro stolní tenis byl také
položen nově jemný kompozit.
V prostoru mezi bazénem a la-

inzerce

Kysucká 345/15, Litovel  mobil: 777 276 746
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gunami byly dosázeny mladé habry,
sloužící jako živý
plot,
oddělující
biologickou část
přírodního biotopu
od koupací.
Co se týče vstupného, bude novinkou zavedení permanentek na plné
i zlevněné vstupné.
Návštěvníci kulturních památek
Litovle budou moci pro vstup
na koupaliště využít zážitkovou
kartu.
Občerstvení pro návštěvníky
koupaliště bude zajištěno v bufetu v šíři sortimentu jako v uplynulém roce.
Teď si jen přát pro zdárný průběh letošní koupací sezóny krásné teplé počasí a co nejvíce slunných dnů hlavně o prázdninách,
tak jak tomu bylo v roce 2015.
Ing. Karel Zmund, ředitel
Technických služeb Litovel

Otvírací doba
od června do září
pondělí – neděle: 9–19 hodin
Vstupné pro rok 2016
celodenní
 základní vstupné: 45 Kč
 děti do 3 let: 1 Kč
 děti do 15 let, studenti, senioři
nad 65 let, ZTP a ZTP/P: 25 Kč
 rodinné vstupné (2 dospělí +
max. 3 děti do 15 let): 120 Kč
 permanentní vstupenka pro 11
vstupů základní: 450 Kč
 permanentní vstupenka pro 11
vstupů pro děti do 15 let, studenty, seniory nad 65 let, ZTP a ZTP/P:
250 Kč
vstupné po 17. hodině
 jednotná cena: 10 Kč

Městská televize
Premiéra st 8. 6. 18.45 hod.
st 22. 6. 18.45 hod.
Repríza denně 6.45, 11.00,
18.45 a 23.00 hodin

on-line: infokanal.litovel.eu
www.youtube.com
(kanál Litovel.eu)
Připomínky, názory, nápady, náměty ale
i věcnou kritiku týkající se vysílání můžete
volat nonstop na záznamník 581 003 467

Poděkování OLÚ Paseka
Díky dotaci města Litovel ve výši
40 000 Kč jsme pořídili na pracoviště Paseka a Moravský Beroun
v první polovině roku 2016 tři kusy
hydraulických chodítek Taurus. Jde
o kompenzační pomůcku, která zajišťuje bezpečnou chůzi s boční a čelní
podporou, včetně správného držení
těla s pomocí podpěr obou předloktí.
Je určena pro osoby se zdravotním
postižením pohybového ústrojí a pro
osoby, které potřebují oporu při chůzi.
Přispívá k jejich vyšší mobilitě, a tak
výrazně ovlivňuje jejich soběstačnost.
Slouží jako pomoc pro udržení rovnováhy a přenášení váhy těla při nemocech ortopedických a při rehabilitaci.
V současné době využíváme na všech
pracovištích celkem 49 hydraulických
chodítek, a přesto je jejich počet stále
nedostatečný.
Odborný léčebný ústav Paseka, p. o.
touto cestou děkuje městu Litovel za
finanční příspěvek.
Odborný léčebný ústav Paseka, p.
o. navíc obhájil již třetí reakreditaci.
Akreditační certifikát je pro pacienty
léčebny garancí vysoké kvality poskytované zdravotní péče. Auditoři se při
posuzování zaměřují na oblast kvality
diagnostických postupů, péče o pacienta, kontinuity zdravotní péče, dodržování práv pacientů, včetně péče
o zaměstnance, hygieny a protiepidemická opatření, bezpečné prostředí
a implementaci legislativních norem
v praxi.
OLÚ Paseka zajišťuje ve svém regionu,
ale i nadregionálně, rehabilitační,
následnou dlouhodobou péči lůžkového typu, včetně péče ambulantní,
a léčbu chorob dýchacího ústrojí a
tuberkulózy pro celkem 472 pacientů.
H. Rozehnalová a K. Smítalová
OLÚ Paseka
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SLADOVNA

Poděkování

Placení daní složenkou
Od 1. 3. 2016 mohou poplatníci
daně, fyzické osoby s rodným
číslem nebo vlastním číslem
plátce, uhradit vybrané daně
bezplatně na poště, a to prostřednictvím nové Poštovní
poukázky A – doklad V/DS,
tzv. daňové složenky. Možnost
se vztahuje na tyto daně: Daň z
příjmů fyzických osob podávajících přiznání (PBÚ 721), Daň
z nemovitých věcí (PBÚ 7755),
Daň z nabytí nemovitých věcí
(PBÚ 7691), Daň z převodu nemovitostí (PBÚ 7763).
Bankovní účet Finančního úřadu pro Olomoucký kraj pro zaplacení daně je 47623811/0710.
Před něj je třeba doplnit příslušné předčíslí bankovního účtu
(PBÚ). Např. pro daň z nemovitosti 7755-47623811/0710. red.

TYPY SLADU
plzeňský – světlý slad pro výrobu
světlých piv
vídeňský – přechod mezi světlými a tmavými slady
mnichovský (bavorský) – užívá
se k výrobě tmavých piv, má výrazné aroma
pšeničný – na rozdíl od ostatních
sladů, které se vyrábějí z ječmene,
je z pšenice
karamelový – speciální pražený
slad s výrazným aromatem i barvou
barevný – pražený slad v několika výrazných barevných odstínech, používá se pro výrobu velmi
tmavých piv

Na místě dnešní sladovny stála od r. 1872 parní
pila a továrna na nábytek,
která ale r. 1876 vyhořela.
V roce 1890 koupila opuštěný objekt firma Anastazius
Haas a synové a zřídila zde
sladovnu, kterou brzy rozšířila. Ještě v 1. polovině 90.
let dodávala slad do celého
Rakouska-Uherska a od
r. 1895 i do zahraničí.
V r. 1914 byla sladovna
napojena na trať Červenka
– Senice na Hané, což usnadnilo dodávku ječmene. V roce 1932 dolehla světová hospodářská krize i na
sladovnu. Majitelé zastavili výrobu a r. 1936 podnik prodali firmě Moragro. Výroba sladu byla obnovena
r. 1939 a zakázána r. 1940. Za války sloužila budova jako sklad, po válce jako sběrné středisko občanů německé národnosti před jejich odsunem z ČSR. Výroba byla znovu zahájena až r. 1946. Mezi lety 1955 a 1962 došlo
k rozsáhlé modernizaci sladovny, výstavbě nových budov a zařízení. Tehdy podnik získal dnešní podobu.
Již koncem 30. let se ve sladovně začal vyrábět speciální pražený slad (karamelový a barevný). Ten se od 90.
let postupně stal majoritním výrobním artiklem.
Litovelská sladovna patří spolu se sladovnami v Prostějově, Kroměříži, Hodonicích a Nymburku do společnosti Sladovny Soufflet ČR, jež je součástí francouzské zemědělsko-potravinářské skupiny Groupe Soufflet.
Na území České republiky
v současnosti funguje 27 sladoven. Část z nich je přímo součástí velkých pivovarů (např.
v Plzni, v Nošovicích...). Jen ve
dvou z nich se ale vyrábí speciální pražený slad. Jedna je
v Táboře. Druhá v Litovli.

Speciální slad z Litovle

„Ještě nedávno jsme vyráběli i
pšeničný nebo mnichovský slad,
ale jejich výroba se přesunula do
Prostějova. Teď děláme převážně speciální slady – karamelový
a barevný. Běžný plzeňský slad
připravujeme jen jako základ
pro výrobu barevného sladu,
takže ho neprodáváme,“ vysvětluje ředitel sladovny Ing. František Poštulka a dodává: „Kdybychom nebyli specializovaná
sladovna, už bychom zavřeli.“
Rozdíl mezi běžnými a speciálními slady nespočívá jen v jejich
aromatu, barvě a vlastnostech,
ale přirozeně i ve způsobu výroby. Při výrobě běžného sladu,
např. plzeňského či mnichovského typu, je obilí (až na pšeničný slad je to ječmen) nejprve
jeden až dva dny máčeno, aby
se mu dodala vegetativní voda.
Dalších pět dnů zrno klíčí buď
na klasických humnech, nebo
v moderních klíčírnách, přičemž se v něm vybudí enzymatický systém. Třetím, závěrečným krokem je usušení obilí na
hvozdech, tzv. hvozdění, při kterém je ukončeno klíčení. Zrno

je pak zbaveno klíčků, vyčištěno
a slad je hotový.
Při přípravě speciálních sladů ovšem vstupuje do procesu
pražič. Pražením plzeňského
sladu vznikne slad barevný. Karamelový slad se připravuje ze
zeleného sladu, který v pražiči
nejdřív zcukří, a pak zkaramelizuje. Oba se vyrábějí v několika
barevných odstínech. Litovelská
sladovna dodává na trh celkem
deset druhů sladu.

Kousek Hané i v Japonsku

A trh to není malý. Z přibližně
10,5 tisíce tun sladu, který tady
ročně vyrobí, je pro český trh
určeno jen 55 %. Zbytek putuje
do všech koutů světa. „K největším zákazníkům patří Japonsko
se svými pivovary Kirin, Asahi
a Orion. Další východní odběratele máme v Jižní Koreji, Vietnamu a na Srí Lance,“ vypočítává
Ing. Poštulka. Český slad přidávají do piva i v Rusku, na Ukrajině, v Bulharsku, Chorvatsku
a řadě dalších zemí.
Litovelská sladovna má přitom
24 zaměstnanců, kteří pracují
v nepřetržitém provozu 365 dní
v roce. Pražírna se zastaví jen
jednou týdně, kvůli čištění.
Dobře uskladněný slad vydrží
i rok. Speciální slad však výrobce doporučuje zpracovat nejlépe
do půl roku, protože postupem
času se ztrácí jeho aroma. A právě to je jednou z jeho hlavních
vlastností.

Litovelské podniky

V dubnu nám do redakce přišel
pohled z německého města Gelsenkirchen od paní Evy Bluciny, dříve Kulhánkové. Píše v něm:
Litovelské noviny dostávám pravidelně od mé dobré známé paní Anny
Štěrbové, které bych chtěla Vaším
přičiněním poděkovat v LN. Je to krásné, přečíst si články z kroniky p. Šika,
obdivuji ho, rubriky sportovní a dočíst
se o známých osobnostech našeho
kraje. Hodně jsem jich osobně poznala, např. pana Frištenského, paní
Frištenskou, paní prof. Procházkovou
ze Sokola. Vyučila jsem se u pana Urbáška kadeřnicí, i on byl všeumělec. ...
A tak poděkování rádi předáváme dál.

Vůně pražení

Mimochodem – charakteristická vůně, kterou dobře znají lidé
bydlící v okolí sladovny, vzniká
právě pražením. Liší se v závislosti na typu sladu a také směru
větru. „Abychom chránili Litovel, máme spalovač aromatických látek. Snažíme se, aby vůně
ven moc nešla,“ popisuje ředitel.
Vůně, chuť a barva, to jsou důvody, pro které se speciální slady přidávají v malém množství
i do běžného piva. Nezbytné
jsou pro výrobu speciálních piv
tmavých i polotmavých, kde se
kombinují se základním sladem
plzeňským. Každý pivovar má
vlastní receptury a kombinace.
Slad má ovšem i další využití.
Běžně je dodáván pekařům či
cukrářům, kteří jej kvůli barvě
přidávají do pečiva. A některé
sladovny jej dodávají i pro výrobu psích a kočičích konzerv.

Obilí z Hané

Obilí na litovelský slad pochází
přímo z okolí. „Obilí nakupujeme kolem komína, v Pňovicích,
Renotech, Střelicích...“ říká Ing.
Poštulka. „Máme sila na 2 100
tun, pronajaté sklady v Prostějově a Olomouci nebo dovážíme
přímo od zemědělců. Důležité
je, aby byl ječmen dobře skladovaný a neztratil klíčivost.“ A aby
ho bylo dost. Móda tmavých a
speciálních piv zvyšuje poptávku po speciálních sladech. Což
je pro místní sladovnu dobře. hk

6 / ZE SPOLEČNOSTI

Ze společnosti
Přišli na svět
22. 1.
4. 2.
10. 2.
10. 2.
11. 2.
11. 2.
13. 2.
18. 2.
25. 2.
25. 2.
29. 2.
3. 3.
7. 3.
7. 3.

Lukáš Hejda z Rozvadovic
Matyáš Winiarski z Unčovic
Dominik Kuchař z Litovle
Maxim Petr z Litovle
Lukáš Baleja z Nasobůrek
Deniel Říha z Litovle
Beata Bednaříková z Chořelic
Vladimír Venský z Unčovic
Erik Polončík z Litovle
František Škrabal ze Tří Dvorů
Alexandr Štorek z Litovle
Adriana Hlavinková ze Savína
Gabriela Čunderlová z Nasobůrek
Tomáš Žídek z Rozvadovic

Byli oddáni

30. 4. Pavla Končíková z Unčovic
a Erik Lederer z Červenky
30. 4. Martina Winiarská z Litovle
a Michal Rakowski z Červenky
21. 5. Petra Zdražilová z Unčovic
a Zdeněk Skácel z Unčovic

Odešli

23. 4. Jarmila Nantlová z Litovle (65 let)
24. 4. Alois Krmela z Červenky (85 let)
27. 4. Marie Plačková z Litovle (69 let)
2. 5. Zdeněk Zapletal z Červenky (69 let)
6. 5. Petr Urban z Litovle (65 let)
7. 5. Miroslav Štýbnar z Litovle (70 let)
8. 5. Michal Macháček z Haňovic (29 let)
9. 5. Anna Hňoupková z Litovle (90 let)
17. 5. Jan Neoral z Nasobůrek (81 let)
18. 5. František Obšel z Litovle (81 let)
19. 5. Josef Halouzka z Litovle (87 let)
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Litovel, Hrandop a Misericordia.

Nabídka práce
Miele technika s. r. o. v Uničově hledá šikovné
montážní dělníky a skladníky – manipulanty
do třísměnného provozu. Nabízíme měsíční mzdu
v rozmezí 15 000 až 17 600 Kč a širokou škálu benefitů. Nástup červen – srpen 2016. Své životopisy
zasílejte na e-mail kariera@miele.cz nebo přijďte
vyplnit dotazník na recepci společnosti. Aktuální
volné pozice najdete také na www.miele.jobs.cz.

Inzerce
Nabízím cca 420 t smíšené stavební suti (cihla,
vepřovice, kámen) z demolice starého domu, vhodné k zásypu, zvýšení nebo srovnání pozemku. Suť
i dovoz zdarma. Pokud máte zájem, kontaktujte
mě na tel. 731 312 182 nebo na e-mail laco.ocal@
seznam.cz.

Vítání občánků 14. května.

Výsledek monitoringu Člověka v tísni v Litovli
V období od června minulého roku do letošního března působil na Litovelsku tzv.
Mobilní tým organizace Člověk v tísni, která má mimo jiné pobočku také v Olomouci.
Působení organizace v Litovli a okolí není
žádnou novinkou, zhruba tři roky sem dojíždí pracovnice Tereza Buchtová, která pomáhá rodinám v nouzi.
Úkolem Mobilního týmu bylo posílit kapacitu kolegyně a věnovat se práci s dospělými
lidmi z Litovelska, ale především zmapovat
celkovou sociální situaci obyvatel. Výsledkem mapování je komplexní zpráva, kterou
má k dispozici město a také sociální odbor
Olomouckého kraje, který byl zadavatelem
této činnosti.
Pracovníci Člověka v tísni prováděli výzkum
nejen v samotném městě, ale především také
v okolních obcích Litovelska. Dojednávali si
schůzky se starosty, oslovovali běžné občany
i potenciální klienty sociálních služeb, vedli
s nimi rozhovor na téma jejich osobní situace, spokojenosti v obci, vzájemného soužití
apod. Celkem bylo takto osloveno takřka
400 obyvatel Litovelska.
Během tohoto mapování navázali pracovníci také spolupráci s více než dvaceti lidmi,
kterým se snažili pomoci v jejich nelehké situaci. Hledali s nimi stabilní bydlení,
řešili dluhy, na školách zahájili jednání o
proplácení obědů dětem z chudých rodin
z nadačního fondu. Díky jejich iniciativě

začala do Litovle dojíždět dobrovolnice na
doučování.
Výsledek působnosti Mobilního týmu v
Litovli, zmiňovaná Zpráva z monitoringu,
přinesla několik zajímavých témat k řešení. Jsou jimi dva problematické domy na
litovelském náměstí a soužití v této lokalitě,
dále vzdělávání a volnočasové aktivity dětí
ze znevýhodněného prostředí, kriminalita a
drogová problematika ve městě. Pracovníci
určili specifické skupiny potřebných lidí, věnovali se vedle sociálně vyloučených Romů
také lidem bez domova a zadluženým.
Na konci zprávy Mobilní tým navrhuje některá opatření, která by měla situaci zlepšit nebo alespoň mírnit dopady některých
problémů v lokalitě. Stěžejní návrhy se věnují koncepci sociálního bydlení, navýšení
úvazku romského poradce města Litovel,
zřízení pozice asistenta prevence kriminality. Dalším doporučením je bližší zmapování
skupiny lidí bez domova, realizace volnočasových programů pro děti a mládež nebo
zpřístupnění dluhového poradenství.
Mobilní tým již svou činnost na Litovelsku
ukončil. V poradenství ale nadále pokračuje
jeho kolegyně Tereza Buchtová. Část práce
byla také předána neziskové organizaci Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, jejich pracovnice nyní dojíždí do Litovle
a nabízí obdobné bezplatné poradenství.
Člověk v tísni

Ve složité situaci se můžete obrátit na Člověka v tísni
Dostali jste se do obtížné situace a nevíte, na koho
se obrátit?
Olomoucká kancelář organizace Člověk v tísni o. p.
s. poskytuje bezplatné sociální poradenství rodinám s dětmi i jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a neví si s ní rady.
S čím se na nás můžete obrátit?
Pokud Vás trápí dluhy, pomůžeme vám se zorientovat ve vaší situaci, sepsat splátkový kalendář, odpovědět na exekuční výzvu, případně napsat návrh na
osobní bankrot.
Dále naše služba nabízí podporu při vyřizování
dávek státní sociální podpory, hmotné nouze, doprovody na úřady, asistenci při hledání zaměstnání

nebo vhodnějšího bydlení. Rodinám s dětmi nabízíme pomoc s rodinným rozpočtem, podpoříme
rodiče a děti ve vzdělávání, v kontaktu se školou
a dalšími institucemi.
Jsme terénní služba, což znamená, že Vás můžeme
navštívit i u Vás doma mimo Olomouc.
Kancelář se nachází v Olomouci na ulici Litovelská
14. Naše pracovnice jsou k zastižení na mobilním
telefonu ve všední dny od 8 do 16.30 hodin.
Kontakty
Bc. Lucie Jirušková – 777 782 078
Lucie Mahrová, DiS. – 778 486 557
Tereza Buchtová – 731 690 966
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Není káva jako káva!

(výstava v muzeu)

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ KÁVA, JAK JI ZNÁME I NEZNÁME NA MĚSÍC ČERVEN
Odpolední káva v muzeu – 5. a 19. června, od 13.00 do 17.00
V neděli 5. a 19. června budou mít návštěvníci možnost posedět v našem muzeu u šálku čerstvě namleté kvalitní kávy. Za zvuku relaxační hudby si mohou vychutnat lahodný dezert a popovídat si o všem
možném. Pro zájemce bude k dispozici také poutavé čtení o kávě a různé jiné zajímavosti.
BONUS: V neděli 19. června se uskuteční v rámci zmíněného odpoledne také promítání a přednáška
pana Rajta z pražírny CaféGape s. r. o.
Program pro školy – Malujeme kávou
Po celý měsíc červen se každou středu až pátek konají dvakrát denně tvořivé dílny pro objednané školní
třídy z prvního stupně. Děti budou mít možnost procvičit si svoji zručnost a kreativitu a vyrobit krásný
dárek pro rodiče. Nebudeme zde nyní prozrazovat více, ať nezkazíme případné překvapení.
Další doprovodný program k výstavě pro vás připravujeme také v měsíci červenci a srpnu.
Na vaši návštěvu se těší Muzeum Litovel.
Když se řekne káva, dokáže si prakticky každý vybavit kávová zrna, výrazné aroma a povzbuzující účinky kofeinu. Ví ale všichni, jak
vypadá takový kávovník a kolik je vlastně na
světě pěstováno jeho odrůd?
Kávovník je malý až středně velký stálezelený strom nebo keř, který se pěstuje ve
vlhkých tropických oblastech po celém obvodu zeměkoule. V zásadě existují pouze tři
nejdůležitější druhy těchto dřevin. Nejkvalitnější kávu rodí druh Coffea arabica pocházející z Etiopie, který se již před mnoha
staletími rozšířil přes Rudé moře do Jemenu
v jižní Arábii a odtud postupně do celého
světa. Z celkem asi šedesáti druhů kávovníku si pak pozornost pěstitelů získaly už jen
Coffea canephora-robusta a Coffea liberica.
Produkce posledně jmenovaného druhu je
však velmi malá.
Káva variety robusta tvoří asi 25 % světové
produkce. Při pěstování je odolnější vůči
různým nemocem a není tolik náročná na
kvalitu půdy jako arabika, ale zase obtížněji
snáší chlad. Keř či strom dosahuje výšky až

15 metrů a plody rodí již po dvou letech.
Ve srovnání s arabikou má semena menší
a horší kvality, i když obsahují až třikrát více
kofeinu a menší množství kyselin. Pěstuje se
hlavně ve Vietnamu, Brazílii a Indonésii.
Keře typu arabika dorůstají až do výšky
3 metrů a vyžadují stálou, mírnější teplotu. Na celosvětové produkci se podílí tento
druh úctyhodnými 70 %. Plody vejčitého
tvaru dozrávají po třech až čtyřech letech
od vysazení, avšak díky tomu, že kvete
i zraje současně, umožňuje několik sklizní za rok. Oproti robustě obsahuje arabika
menší množství kofeinu, má výraznější aroma a je méně hořká. Mezi velké pěstitele patří Brazílie, Kolumbie, Mexiko a státy Střední Ameriky.
V podstatě jsou tedy všechny kávy na světě
pouze z těchto dvou druhů kávovníku. Odlišují se však různým způsobem pěstování,
sušení, pražení, namíchání ve směsích a přípravou. Ale o tom se více dozvíte na aktuální
výstavě v Muzeu Litovel – Káva jak ji známe
i neznáme (st–ne od 9.00 do 17.00).
hoš

inzerce

Rodopis (14)
Když tak listuju matrikami, někdy si říkám, jestli
nečtu o samých šlechticích. „Sósede Georgie, jak
nesó Catharině slipkê a co váš sênek Franciscus?“
Je mi jasné, že Jacobus byl ve skutečnosti prostě
Kuba, ale s některými jmény to bude asi náročnější.
Jmenoval se můj posledně vzpomínaný předek doopravdy Laurent? A že by jeho otci říkali Andreas,
tomu teda nevěřím vůbec.
Jména v matrikách jsou uváděna v jazyce matričních zápisů, tedy jak správně tušíš, normálně to
byli opravdu Jura, Kateřina a Franta. S překladem
těchto dodnes užívaných jmen nebudeš mít problém, ale setkáš se i se jmény, která dnes dáváme
výjimečně. Třeba zmiňovaný Laurent (Laurentius,
něm. Lorenz) = Vavřinec nebo Gallus (něm. Galus) = Havel, Gregorius (něm. Gregor) = Řehoř,
Blasius = Blažej, Ursula = Voršila. Ale taky Andreas = Ondřej, Elisabeth = Alžběta, Wenceslaus
(něm. Wenzel) = Václav, Nicolaus = Mikuláš. Pokřtění často dostávali jména podle světce, který
měl svátek okolo data narození dítěte. Často se
v rodinách pojmenovávalo dítě stejným jménem,
pokud starší dítě nesoucí toto jméno zemřelo.
Je fakt, že při listování matrikami narážím občas na
dnes neobvyklá jména. Salomena, Polexina, Tekla,
běžný byl Šebestián, Kašpar nebo Bartoloměj. (Na
druhou stranu – podle mých pozorování se polovina žen v 18. století jmenovala Anna.) Jenže pro nás,
pátrače, jsou zásadní příjmení. A já mám podezření, že ta se v průběhu staletí taky proměňovala.
Ve starší době se osoby se stejným křestním jménem rozlišovaly příjmím, které se ale nedědilo.
(Šlo o označení podle jména otce, povolání, místa původu, vzhledu...) V době, kdy se začaly vést
matriky, měli lidé již ustálená příjmení, která se
z příjmí vyvinula. O jejich významu se něco dočteš v knize Dobravy Moldánové Naše příjmení.
O četnosti výskytu daného příjmení v ČR se dozvíš na stránkách www.kdejsme.cz. A pokud
ztratíš nit, může Tě tato statistika navést do oblastí, kde se jméno Tvých předků vyskytovalo.
Podoba zápisu příjmení v matrikách závisela
i na tom, jestli byla ve farnosti a na panství úředním jazykem němčina. V německých variantách
příjmení bývá vynechaná diakritika, písmeno
š může být rozepsáno na sch nebo ss, dvojhláska ou může být zaměněna za au nebo písmeno
o úplně vynecháno, místo i najdeme ü a podobně. Vždy záleží na podobě daného příjmení. Ty
ses, Heli, setkala určitě s podobou Caufal, Zaufal
a v latinských zápisech Czoufal, případně se našly
varianty s dvěma f. V různých dobách se setkáme
také s germanizovanými (Nowotny) nebo bohemizovanými (Šustr) příjmeními. Příjmení bývalo
často komoleno i samotnými faráři, kteří jej zapsali tak, jak ho slyšeli. Se vším musíš počítat.
Helena Kaštilová & Ivana Kubíčková
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Stalo se v Litovli
 Roku 1786 měla Litovel podle sčítání lidu
celkem 2 045 obyvatel – 981 mužů a 1064 žen.
Svobodných bylo 1 394, v manželství žilo 454
občanů, ovdovělých bylo 197. Žil zde 1 šlechtic,
9 příslušníků středního stavu, 7 kněží, 310 řemeslníků a 1 659 selského lidu.
 17. 6. 1866 se narodil stavitel Ing. Čeněk
Chrudimský. V mladých letech odešel z Pardubic do Olomouce a v 90. letech do Litovle. Již
od r. 1906 byl členem městského zastupitelstva.
Podílel se na mnoha stavebních aktivitách města
jako projektant i stavitel (Sochův útulek, renovace Langova domu na náměstí, Vaňkovy mlékárny
v ul. 1. máje aj.). Zemřel 6. 4. 1944 ve věku 77 let.
 12. 6. 1896 informují noviny: „Jízda na velocipédu nabývá rok od roku větších rozměrů
a svou všestrannou praktičností těší se všeobecné oblibě. I u nás v Litovli a okolí počíná se
tento moderní sport vzmáhati tou měrou, že objevila se nutná potřeba, aby zřízen byl v našem
okresním městě sklad velocipédů a sportovních
potřeb. /.../ Pánové Ferdinand Tichý a Josef
Petlan, oba v oboru tom prakticky i theoreticky
vzdělaní, vyhověli této nutné časové potřebě
a zřídili v Litovli sklad velocipédů.“ Počet majitelů kol vzrostl v Litovli na 35, dalších 15 se učilo
jezdit. V červenci se konala propagační jízda 600
cyklistů z Prahy do Brna, přes Mohelnici, Litovel
a Olomouc.
 14. 6. 1906 se v Bílovicích u Uherského Hradiště narodil Augustin Kadlčík. Po vysvěcení
v Olomouci nastoupil 10. 8. 1929 v Litovli jako
novokněz a kooperátor po odchodu kaplana
Josefa Šebely. Za protektorátu byl 2. 10. 1944
zatčen gestapem pro poslech zahraničního rozhlasu a odsouzen na 11 let. V káznici v Bernau byl
americkou armádou osvobozen 5. 5. 1945. Po návratu do Litovle byl v prosinci 1945 jmenován farářem a od r. 1952 děkanem. V době normalizace
byl uveden v komunistických materiálech jako
jeden z představitelů kontrarevoluce ve městě.
 12. 6. 1916 zemřel Richard Schönhöffer,
obchodník a bývalý člen městské rady v Litovli. Narodil se r.
1857 v Lošticích, kde byl jeho
bratr Rudolf prvním českým
starostou. Roku 1880 nastoupil jako úředník v Suchomelově parketárně, ale krátce nato
přešel do služeb cukrovaru. Roku 1888 založil
textilní obchod v ulici 1. máje 705 (dnes oděvy).
Od počátku patřil k předním osobnostem české
strany v Litovli, byl organizátorem národních
spolků. Roku 1881 byl iniciátorem založení zábavního a divadelního odboru Sokola, působil
v Měšťanské besedě, r. 1883 stál u zrodu Matice
školské a do r. 1890 byl jejím jednatelem. Od vítězství české strany ve volbách r. 1899 byl členem
obecního výboru, radním a náměstkem starosty.
Po založení Obchodního grémia roku 1908 se stal
jeho prvním předsedou.
Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
Trošku jsme zvolnili a ubrali čtvrtečních
schůzek. Jak se lepší počasí, ubývá zájmu
o setkávání při kafíčku, preferuje se práce
na zahrádkách a výlety do okolí. I když na
schůzku 28. 4. se dostavilo 47 zájemců! Vůbec tam nešlo o ztracený čas, protože se na
ní promítalo i povídalo. Tak nevím?
Umíme si asi vybrat počasí? I když autobusový zájezd byl na prvního „zmrzlíka“
(12. 5.), bylo ideálně – ani teplo, ani zima
a pár kapek spadlo až v závěru. Nakonec
se dostalo i na náhradníky, a tak v počtu
49 účastníků se senioři vydali do Lešné.
Nejmladší zámek v republice se představil exkluzivně vybaveným interiérem, kde
nejvíce zaujaly nástěnné obrazy. Následovala návštěva zoologické zahrady, kterou si
bylo možno vychutnat podle světadílů i za
projížďky vláčkem. Tady asi nejvíce zaujala
japonská zahrada. Každý se zde občerstvil
podle chuti, a pak všichni již mírně unavení
odjeli do Zlína, kde čekala prohlídka „mrakodrapu“. V 16. patře se dalo prohlédnout
zajímavé město a od perfektní průvodkyně
se dovědět mnoho podrobností o samotném
Zlínu i jeho spojení s rodinou Baťových.
Unavení, ale spokojení účastníci si akci velmi pochvalovali.

tovelským Pomoravím povede i cyklovýlet
23. 6., také s odjezdem ve 14 hodin od Penzionu. TIC Litovel organizuje podobné akce
i během prázdnin, a to v termínech 19. 7.,
26. 7., 9. 8. a 16. 8., spíše pro náročnější
cyklisty s trasami kolem 30 kilometrů. Propagační leták umístíme v naší skříňce a případnou účast necháme na úvaze zájemců.
Pro Olympiádu seniorů 10. 6. na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc od 9 hodin
máme připraveno soutěžní družstvo i dresy
s logem a všichni mají řádně natrénováno
– takže pokud chcete fandit, máte příležitost. Jistě jim divácká podpora pomůže
k umístění mezi nejlepšími.
Na čtvrtek 16. 6. jsme pozváni na návštěvu
do ZŠ Vítězná. Kdo by si chtěl prohlédnout
tuto moderně uspořádanou a vybavenou
školu, se dostaví v tento den na devátou do
prostoru průčelí školy.
Propagujeme akci TIC v sobotu 2. července
– komentovanou prohlídku všech tří chudobínských kostelů. Jde o mimořádnou příležitost poznat historii neobvyklého výskytu tolika církevních památek v jediné obci
i jejich zajímavého vzniku. Doprava je zdarma, jen je třeba nahlásit rezervaci v TIC na
náměstí v přízemí Záložny.

Připravujeme řadu cyklovýletů, a ten první
z nich odstartoval ve čtvrtek 26. 5. ve 14
hodin od Penzionu po trase Nové Zámky
– Růžový rybník – Mladeč – Sobáčov – Litovel na nenáročnou cestu kolem 20 kilometrů pod vedením Mirka Fendrycha. Li-

Připravujeme plán akcí na 2. pololetí roku
a uvítáme každou nabídku či nápad. Nadále
jsou i k tomu k dispozici „úřední hodiny“
každý pátek od 9 do 10 hodin v naší klubovně v Penzionu.
jh

Z Hanácké ambasádê
Často toť nad tém přeméšlim, jak se chêstáme na
naše pravidelny pořadê, že stoji za to si to přêpominat. Dobréch lêdi néni, nebévá, nigdá dosť!
Rád chcô věřêt – snaď každé z nás bê si fčêl se mnó
spomněl – že néni těžká věc je hneď vêmenovat. Ale
mêslim, že tak gór lefky to zas nebôde. No řeknite
sami. Oni totiž nésó tak viditelni, nésó tak slêšet
a nésó ani tak přêpominani, jak bê si to zaslóžêlê.
Pověčinó si na ně člověk spomene až po tém, co
mô pomuhlê, co mô bez řeči přêšlê sami, v tichosti,
v klidô, bez voláni a v pravó chvilô pomuct. No zaplať
pánbu! Ja! Eštěže tak, máme-lê fšeci takovy kolem
sebe. Sami pak dobře vizem, jakó cenô má to naše
– no eštěže tak!
Já sem vám onehdá měl krásnó přiležitosť zetkat se
po dlóhym čase ze svéma negdéšima spolôpracovnikama. Člověk před tém nevi, co od teho muže očekávat, jak dopadne sám s tém, co si pamatôje a na
co spomene. Šak de o čas dávno prošlé. No zvědavé
sem bêl jak stará babka, pravda. Ale bêlo to krásny!
Navzájem sme si pomuhlê, gdo je gdo, každé to potřeboval ináč, negdo vubec. To podlivá věkô, jasněže,
nále je ô teho moc krásny, že člověk znova prožévá
ve společné debatě, jak a co bêlo, a přê tém vize, jak
a co je! Doopravdê. Potřebôjem to fšeci, občas si po-

Dobři lêdi s nama
sedět a povêkládat. Až přêndete dom, pak teprová
citite, že tô potřebô společnyho máme fšeci v sobě,
a je-lê k temô přiležitosť – toš eštěže tak! Ê já sem
vám měl přê té debatě, teda ê mê sme mělê přê té
debatě, co třešinkô na dortě krásnó přiležitosť přêpomenót si dobry lêdi. To je pojem. Ale šlo to lefko
a pomalô unizóno ze sóhlasem fšeckéch!
A tak vám chcô řict, jak je fajn – ať máme ten žêvotni
fofr každé v inym tempô a stádiô – dêž si mužem
sednót a povêkládat. Společně. Vite, já moc nevěřim
temô módrô, že časê se dneská změnilê a že fšecko
je ináč. Gdepak. Ê Hanáci, naši z rodinê, naši z našé
dědinê, z města, naši ze školê, z práce, no zkrátka
ze žêvota, só pro nás právě ê dnes velkó množênó,
ze keré decky mužem vêbrat – od pradávna až po
dnešek – co bêlê a co sme zač. A rodná hanáčtěna, ta
je pro nás jenom tym nékrásňéšim a népravdivjéšim
pojitkem k pohodě každyho teho společnyho posezeni. Ê k temô, co sem napsal na začátkô: dobři lêdi
s nama. A dêž néni dobře, ešlê nic, tak dobry slovo
pomuže dêcky.
A o tém to je. Vlastně – o tém to bôde. Přêndite si
splknót! Ve štvrtek šesnástyho června o šesti hodinách. Fšeci se na Vás těšime a já gór.
Váš ambasádor Zdenek Brané
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Knihy na tento měsíc		

novinky v litovelské knihovně

Ve službách zla / Robert Galbraith
Kare IV. Pán světa / Zdeněk Ležák, Jonáš Ledecký, Matyáš Namai
Ve službách zla

Pseudonym Robert Galbraith zvolila světoznámá autorka Harryho
Pottera J. K. Rowlingová
pro svou tvorbu pro dospělé. Po společenském
románu Prázdné místo,
který napsala ještě pod
vlastním jménem, přichází jako Robert Galbraith se zdařilou detektivní sérií se svérázným soukromým detektivem Cormoranem
Strikem.
Třetí případ Cormorana Strika a jeho sympatické asistentky Robin Ve službách zla
přináší nejen ďábelsky rafinovanou zápletku
s neočekávanými zvraty, ale také poutavý
příběh o vztahu oblíbené dvojice vyšetřovatelů na křižovatce osobních i profesních
životů. Představte si, že jednoho dne obdržíte balíček s useknutou ženskou nohou. I neohroženou Robin Ellacottovou, asistentku
soukromého detektiva Cormorana Strika,
tento záhadný balík vyděsí k smrti. Jejího
šéfa hned tak nic nerozhodí, ale ani on tuhle
výstrahu nebere na lehkou váhu. V minulosti narazil na čtyři osoby, které přichází
v úvahu jako viníci – a Strike moc dobře
ví, že žádná z nich se neštítí ani nejhoršího
násilí. Policie se zaměří na jednoho z podezřelých, jenže Strikovi je čím dál jasnější, že

Morava děkuje...
Nadešlo jaro, příroda se probouzí, sluníčko
se na nás příjemně usmívá, celé naše okolí
se proměňuje a zahaluje se do čerstvé jarní
zeleně. Všichni mají radost. Zvířátka, ptáci,
celé Litovelské Pomoraví.
Také já mám radost a obzvláště mám ráda
lidi v ulici Šargounské. Tito mojí miláčkové
mají také rádi své upravené domy, posekané
trávníky a okopané záhonky. A já jim v tom
ráda pomohu.
Všechnu posekanou trávu hyzdící váš nádherný anglický trávníček, všechen odpad

právě ten pachatelem není. Spolu s Robin
se pustí do pátrání na vlastní pěst a ponoří
se do temných a zvrácených světů zbylých
tří podezřelých. Záhy však dojde k dalším
hrůzným činům a Strikovi s Robin začne
rychle docházet čas...
Předchozí případy Cormorana Strika nesou
tituly Volání kukačky a Hedvábník.

Karel IV. Pán světa

Letos si připomínáme
700. výročí narození
Karla IV. Na výročí zareagovalo mnoho nakladatelů. Mezi nejzdařilejší publikace pro mládež
patří výpravná kniha
s názvem Karel IV. Pán
světa autorů Zdeňka
Ležáka, Jonáše Ledeckého (syna známého českého zpěváka)
a Matyáše Namaie.
Karel IV. byl bezpochyby nejvýznamnějším
českým králem a jedním z nejvýznamnějších císařů Svaté říše římské. Kniha vám
představí panovníka v širším politicko-společenském kontextu a nechá vás nahlédnout
do vyšších vrstev společnosti 14. století. Šedesátistránková komiksová část sleduje proměnu Karla IV. z malého bezbranného dítěte po nejmocnějšího muže tehdejšího světa.
lf

(z dopisu čtenáře)
z vašich zastřižených thují, zbytky suchých
travin či kusy nepotřebné zeleniny a staré
ovoce... Ráda zdarma a ochotně převezmu
vaše odpady a zbavím vás tak problémů,
kam s nimi. Nemusíte kupovat nějaké drahé
a zbytečné kompostéry, vždyť se vám zdarma nabízí mnohem efektnější řešení.
Jen mne prosím nezaduste úplně, i já chci žít
a poskytovat útočiště mnoha jiným tvorům
i pak, když VY už tady nebudete...
Vaše řeka MORAVA
inzerce

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

Litovelské ulice
OPLETALOVA
Ulice nese v názvu příjmení studenta litovelského gymnázia Jana Opletala (1. 1. 1915 Lhota nad Moravou – 11. 11. 1939 Praha), který
se stal obětí nacismu. V den výročí vzniku ČSR
v roce 1939 se již jako student lékařské fakulty
pražské univerzity účastnil demonstrace v Praze. Při této události byl postřelen a na následky
zranění zemřel. Jeho pohřeb v Praze na Albertově přerostl v další protinacistickou demonstraci, která vyústila v uzavření českých univerzit
a kolejí, řada studentů byla poslána do koncentračních táborů a devět jich bylo 17. listopadu
popraveno. Události těchto dní si připomínáme
každý rok právě 17. listopadu prostřednictvím
Mezinárodního dne studentů, který byl vyhlášen Mezinárodní unií studentů v Londýně v roce
1941. Je to jediný den mezinárodního významu, který má český, bohužel tragický, původ.
Ulice Opletalova lemuje oba městské rybníky.
Odbočuje z ulice Kollárovy u sokolovny, vede
kolem gymnázia a přes Smetanovy sady až
k Čihadlu. Poprvé byla tato ulice pojmenována
v roce 1930 jako Sadová podle městských sadů.
Během válečných let se žádný název ulice neuvádí, název Sadová (Parkstrasse) byl v tu dobu
přidělen dnešní ulici Husově. Po válce dostala
ulice název Opletalova současně s pojmenováním litovelského gymnázia jménem Jana
Opletala.
Proměny názvu: Sadová (1930)  bez názvu
(1940–1945)  Opletalova (1945)
POLNÍ
Ulice nese název příznačný pro svou polohu.
Směřuje do polí přiléhajících k městu ze směru
od Tří Dvorů.
Ulice Polní odbočuje z ulice Červenské a pokračuje pouze jako chodník pro pěší, který ústí do
závěru ulice Žerotínovy. Název dostala v roce
1958.
Název: Polní (1958)
PŘIČNÁ
Název ulice vyplývá z její polohy a směřování
napříč přes pozemky bývalých luk. Ulice vznikla
v roce 1983 demolicí domu pana Sléžka vedle
hostince U Zeleného stromu a tvoří spojnici
mezi ulicí Palackého a Dukelskou. Na prostranství podél ulice se postupně vystřídala skládka
domovního odpadu, parkoviště, skladová hala,
supermarket apod.
Ulice dostala název až s odstupem času v roce
1991.
Název: vznik 1983  Příčná (1991)
Ivana Kubíčková
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Chybí na trase značky?
Je poškozený rozcestník?
Obraťte se na zástupce
příslušeného značkařského
obvodu Krajské komise
značení.
V Olomouckém kraji:
kctolomoucko.webnode.
cz/vybory
V ostatních krajích:
www.kct.cz

V sekci Oblasti, odbory
najdete odkaz na
webové stránky KČT
v jednotlivých krajích
ČR. Na nich se dozvíte
kontakt na osoby
zodpovědné za značení
v dané oblasti.

ČR je země s nejhustší sítí turistických značek na světě
Kdo chce v České republice
vyrazit na pěší výlet neznámou krajinou, obvykle sáhne
po mapě a zjistí, kudy vede
značená turistická trasa. Málokdo nikdy neviděl turistickou
značku složenou ze tří vodorovných pruhů, ale ne každý
ví, že za jejím vznikem a pravidelnou obnovou stojí Klub
českých turistů (KČT). Proto
jsem si o tom, co značení tras
obnáší, popovídala s předsedou KČT Litovel Ing. Zdeňkem Šišmou.

Kdo a jak často obnovuje turistické značení?
Značení na každé trase obnovují
jednou za tři roky členové Klubu českých turistů. Protože je
při tom potřeba dodržovat zásady a pravidla pro značení, musí
být ve skupince vždy někdo,
kdo prošel školením vedoucího
značkaře.
Jaká pravidla to například
jsou?
Pokud vede trasa přehledným
terénem a není kam odbočit,
bývá značka po 250 metrech.
Ve složitějším terénu je značení
hustější – značky se dělají tak,
aby bylo vidět od jedné na druhou. Pokud vede trasa přes křižovatku, dělá se značka pouze
za ní, ne před ní, a potom ještě
jedna potvrzovací...
Dané je i to, jak má značka vypadat.
Turistická značka má rozměr 10
x 10 cm. Jenom pokud má být
vidět na příklad přes celou mýtinu, udělá se třeba dvakrát tak
velká. Takovým značkám se říká
volavka.
Barvy značek původně dělily
trasy podle důležitosti. Červená byla dálková a vrcholová.
Modrou se značily krajské trasy.
Zelenou menší, okresní trasy.
A žlutou spojky. Teď už to ale
tak úplně neplatí, protože síť

turistických
značek je tak
hustá, že se
to musí udělat tak, aby se
nesetkaly dvě
trasy stejné
barvy.
Tras vyznačených podle
původních
pravidel ale
bude určitě popisek fotografie
hodně. Když se podívám na
mapu třeba z 80. let, mám pocit, že se dá podle ní jít i dnes.
To je pravda, trasy se moc nemění. Změny se dělají hlavně
tehdy, když se změní cesta. V
dnešní době se polnosti a lesy
hodně vrací soukromníkům, a
pokud je zahradí, musíme vyznačit trasu jinudy.
Vznikají pořád i nové trasy?
Jak kde. Třeba v Jeseníkách jich
teď vzniká hodně. Majitelé lyžařských areálů nechtějí, aby
tam lidi jen lyžovali, ale aby přijeli i v létě. Proto se vyznačují
různé okruhy. Dost se jich teď
dělá na Dolní Moravě.
A může si KČT jen tak někde
vyznačit novou trasu?
To nemůže. Musí k tomu mít
povolení majitelů pozemků,
přes které trasa povede. Problém třeba je, když se lesy vracejí církvi. Majetek ještě není
převedený, ale původní vlastník
už o ničem nechce rozhodovat,
takže nám povolení nedá. Taky
když se maluje značka třeba na
rýnu, musí se značkaři zeptat
majitele domu. Dokonce i stromy můžou být soukromé.

Je jasné, že není nějaká centrální skupina značkařů, která
by jezdila značit po celé republice. Jak je tedy značení tras organizováno?
Ústředí KČT rozděluje peníze na
značení a dodává materiál
jednotlivým
krajům.
V
každém kraji
je krajská komise značení
a ta přiděluje
trasy obvodům, které
odpovídají
jednotlivým
okresům. Ve
větších městech obvykle
působí značČlenové KČT Litovel obnovují značení v Litovelském Pomoraví.

kařská skupina. KČT Litovel
patří do obvodu Olomouc a má
svou skupinu značkařů.
Jakou oblast má litovelská skupina na starosti?
Od Bouzova a Javoříčka přes Litovel až po Náměšť na Hané.
A co cyklistické značení? O to
se stará taky KČT?
Cyklistické značení je trojí. Čistě silniční, které vede po silnicích nižších tříd a je vyznačeno
žlutými tabulkami, má na starosti Správa silnic Olomouckého kraje, která zajišťuje i běžné
dopravní značení. Turisti každý
rok trasu projedou na kole a
dívají se, jestli není třeba něco
opravit. Pak je silniční značení
v terénu. To vede třeba Litovelským Pomoravím, po zpevněných cestách v lese. Jsou tam
stejné tabulky, ale značení už
zajišťuje KČT. Ten má na starosti i cykloznačení v terénu, které
připomíná značení pro pěší.
Malované značky jsou ale větší
(15 x 15 cm) a mají oranžový
okraj. Taky tabulky jsou oranžové. Tyto trasy jsou hlavně v Jeseníkách a v přerovském okrese.
Existuje i lyžařské značení.
Toho ale moc není, v našem
kraji jen 38 km. Jinak je spojeno
s pěším značením. Piktogram
lyžaře na tabulce sděluje, že je
trasa sjízdná i pro lyžaře.
KČT vydává taky svoje mapy.
Jak často se aktualizují?
Dřív se mapy tiskly ve velkém
nákladu, aby se tisk cenově vyplatil, a teprve až se začaly vyprodávat, připravoval se tisk
nových. Teď už není tak drahé
tisknout menší množství, takže
se mapy vydávají v malých nákladech, aby se do tří let mohly
vydat znovu.
Pokud při značení uděláme
změnu nebo se třeba nějaká trasa zruší, pošle se o tom zpráva
na ústředí, aby se změny zanesly
do příští mapy.
hk
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Naučná stezka – do lesa místo do knihovny

Jedním ze způsobů, jak poznat
krajinu, v níž se pohybujeme,
je vydat se po naučné stezce.
Ty bývají zřizovány na zajímavých místech obcemi, spolky
či organizacemi a na rozdíl od
turistického značení nemívají
jednotný ráz. A protože Litovelsko bezesporu zajímavým
místem je, najdeme tady stezky
rovnou tři.

NS 2015

„Informační obsah naučných
stezek chce přiblížit fenomény
na daném území, které mohou
být zajímavé pro jeho návštěvníka. Pokud před výletem neleží
v encyklopediích nebo nestuduje další zdroje, tak se k těm
informacím jen tak nedostane.
Tady je má k dispozici na místě, kterého se týkají. Chceme
prezentovat, co je na území zajímavého, a taky proč je na něm
ochrana,“ vysvětluje Mgr. Jan
Vrbický ze Správy CHKO Litovelské Pomoraví. Právě ta stojí
za zbudováním a údržbou čtyř
naučných stezek, z nichž tři vedou v okolí Litovle. (Tou čtvrtou
je NS u Chomoutovského jezera.)
V roce 2015 došlo k obměně
všech starých naučných stezek.
Až na jednu výjimku sice vedou
po původních trasách, ale tabule, které jsou na nich umístěny,
prezentují jiné skutečnosti a
jevy než ty někdejší. Také způsob provedení je moderní, aby
kolemjdoucí zaujal, a neodradil
dlouhými popisy.

Osmé zastavení NS Romantický areál
Nové Zámky je u můstku, který spojuje
louky pod Novými Zámky.

NS Romantický areál Nové Zámky změnila oproti původní stezce v jednom úseku trasu.
Za mostem přes Moravu na silnici mezi Mladčí a Novými Zámky opouští modrou značku
a odbočuje do lesa (viz foto). Na modrou značku se napojí až u vyhlídky na obelisk.

NS Litovelské luhy

 délka: 18,3 km
 začátek trasy: u budovy Správy
CHKO v Husově ulici v Litovli
 konec trasy: v Olomouci Řepčíně u mostu přes Mlýnský potok
 počet zastavení: 21
NS vede po cyklostezce spojující
Litovel s Olomoucí. Přes Šargoun pokračuje lesem na Lhotu
nad Moravou, po hrázi do Hynkova, do Horky na Moravě a
odsud po nové cyklostezce přes
přírodní koupaliště Poděbrady a
louky k Mlýnskému potoku. V
úseku před Horkou jsou tabule
NS doprovázeny interaktivními
prvky pro děti.
Z této NS odbočují tři kratší naučné stezky (Na křídlech ptáků,
Kolem jezera Poděbrady a Putování lučním královstvím).
Podtitul této naučné stezky je
Putování za vodou a lesem.
Proto jsou průvodci na ní dva
typičtí představitelé CHKO
Litovelské Pomoraví – Řeka a
Dub. V dialozích, které spolu
na každém zastavení vedou, kolemjdoucím nenásilně vysvětlí,
co způsobuje voda v krajině,
proč v některých oblastech lidé
do přírody nezasahují, k jakým
změnám krajiny došlo v minulosti i proč se provádějí konkrétní opatření k ochraně přírody.

NS Romantický areál Nové Zámky

 délka: 8 km
 začátek trasy: u autobusového
nádraží v Litovli
 konec: na Nových Mlýnech
 počet zastavení: 13
Od litovelského nádraží až k
mostu přes Moravu u Mladče
vede NS po červené turistické
značce. Za mostem však nově
odbočuje vlevo, prochází dvěma
loukami spojenými můstkem a
pak pokračuje vlevo kolem okraje lesa, až se u vyhlídky na obelisk spojí s modrou značkou. Po
ní pokračuje až na Nové Mlýny.
Tabule po cestě vyprávějí kolemjdoucím ponejvíc o tom,
jak vypadala krajina za Lichtenštejnů, jaký symbolický význam
mají stavby i krajinářské úpravy.

NS Třesín

 délka: 5 km
 začátek i konec okruhu:
v Mladči na návsi
 počet zastavení: 9
NS vede po červené značce kolem jeskyní a vrchu Třesín až k
Měníku, kde přechází na modrou značku a kolem Řimických
vyvěraček a jeskyně Podkova se
vrací zpátky do Mladče.
Informační tabule se věnují jeskyním, přírodě Třesína i stavbám romantického areálu.
hk

Jak to je? Odpovědi najdete na naučných stezkách Litovelska.
 Z čeho se ve středověku vyráběl inkoust?
(Litovelské luhy, Inkoustové tajemství)
 Když řeka poškodila jez, podíleli
se ve středověku na jeho opravě
všichni mlynáři na toku. Jak se
svolávali?
(Litovelské luhy, Od mlýna k mlýnu)

 Jak je možné, že olše mohou
dýchat, i když jsou zatopené vodou?
(Litovelské luhy, Stromy a voda)

 Jak velkou dutinu musí datel
vysekat v kmeni stromu, aby v ní
mohl i s rodinou bydlet?
(Nové Zámky,Vrapač)

 U které obce v CHKO bylo
před 200 lety 7 rybníků, ze kterých jsou dnes úrodná pole?
(Litovelské luhy, Kam zmizel rybník)

 Lichtenštejnové mysleli i na lesní zvěř a v lesích pro ni vybudovali tzv. baky. Co to je?
(Nové Zámky, Hospodaření v lese)

Vzůru na cestu!
Přímo Litovlí prochází červená turistická
značka, jejíž rozcestník najdete u železniční stanice Litovel město. Protože se na
rozcestnících ale uvádějí jen cíle dostupné během jednoho dne, nedozvíte se
z něj, že tato značka spojuje naše město
až s krajem Vysočina. Trasa začíná v nedaleké Horce nad Moravou, prochází naším městem, pokračuje na Javoříčko, Konici, Jevíčko, Velké Opatovice, Letovice a
Olešnici a končí na vrchu Horní les (patří
do katastru obce Rovečné v okrese Žďár
nad Sázavou), na kterém stojí rozhledna.
Celá trasa měří 104,5 km. Z Litovle na
Horní les to je 88,5 km. Kromě lesů, kopců i rovin, měst a vesnic, nádrží a rybníků ke koupání, pramenů s pitnou vodou
nebo skalních útvarů turista po cestě
narazí třeba na Napoleonův památník,
reliéf Petra Bezruče vytesaný ve skále
nebo muzeum strašidel. Není to výzva
k pěknému prázdninovému týdnu?

Další dlouhá trasa začíná u železniční
zastávky v Cholině a pokračuje přes Bouzov, Loštice, Úsov, Bradlo, Libinu, Rabštejn, Skřítek, Sobotín a Velké Losiny až
do Hanušovic. Celá měří 99 km.
Ti, kteří touží pouze po krátké procházce,
mohou vyrazit po žluté značce. Začíná
u mostu přes Moravu u silnice mezi
Mladčí a Novými Zámky, vede lesem kolem obelisku a končí v Bílé Lhotě. Měří
jen 5,5 km.
Jiná modrá značka vytváří okruh kolem
Mladče. Prochází Novými Zámky, kolem
Chrámu přátelství, přes Řimice a Měník
okolo Rytířské síně zpět do Mladče. Je
dlouhá 12,5 km.
V okolí nechybí ani zelená značka. Začíná v Bílé Lhotě, odkud pokračuje přes
Pateřín, Bouzov, Kozov a Kladky do Jesence. Má 28 kilometrů.

Pokud se rozhodnete vyrazit na túru po
turistické značce, může vám být dobrým
pomocníkem plánovač tras Klubu českých
: turistů. Najdete jej na adrese:

trasy.kct.cz
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14. 4.–11. 6., prostory TIC při MK Litovel, PO–PÁ 8–17, SO, NE 9–12, 12.30
až 17 hodin, vstupné dobrovolné
KRONIKY MK LITOVEL A HANÁCKÉ BENÁTKY  výstava kronik Městského klubu Litovel a plakátů uplynulých ročníků HB
1. 6.–30. 6., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13,
SO 10–13 hodin, vstupné: dobrovolné
VÝSTAVA FOTOKLUBU LITOVEL  společná výstava fotografií členů Fotoklubu Litovel; vernisáž: středa 1. 6. v 17 hodin
st 1. 6., 17 hodin, Malý sál Záložny
KONCERT ZUŠ  pořadatel: ZUŠ Litovel
so 4. 6., školní dvůr ZŠ Jungmannova, 8 hodin, startovné 30 Kč, děti
a důchodci 20 Kč
TOULKY LITOVELSKÝM POMORAVÍM  17. ročník turistického pochodu
určeného pro pěší i cykloturisty, od 9 hodin MINITOULKY: TOULKYÁDA –
okruh pro rodiče s dětmi, úkoly a soutěže pro děti; pořadatel: Klub českých
turistů TJ Tatran Litovel a spolek rodičů a přátel ZŠ Jungmannova
po 6. 6., Velký sál Záložny, 8.15 a 10 hodin, vstupné: 20 Kč
O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI  hudební EKO pohádka v podání Karlovarského hudebního divadla Libora Baláka; vhodné pro MŠ a I. st. ZŠ, včetně
veřejnosti
so 11. 6., náměstí Př. Otakara 9.30 do 22 hodin, park Míru 10–17 hodin,
školní dvůr ZŠ Jungmannova 10–12 hodin, vstupné: dospělí v předprodeji
250 Kč, na místě 300 Kč, děti do 5 let zdarma, děti 5–10 let ZTP/P a doprovod
50 Kč (i na místě)
HANÁCKÉ BENÁTKY  hlavní a dětská scéna, jarmark, atrakce pro děti
zdarma, doprovodné akce, ohňostroj; účinkují: Tři sestry, Doga, De Bill
Heads, Nebe, Miro Šmajda a Terrapie, Happy to meet, Legendy se vrací,
Miniband a další; Jungmanka pro Litovel, IQ PARK – stanoviště dětských
zábavných her, farmářské trhy...
13. 6.–31. 7., prostory TIC při MK Litovel, PO–PÁ 8–17, SO, NE 9–12, 12.30
až 17 hodin, vstupné dobrovolné
VÝSTAVA – EXPONÁTY Z IQLANDIA LIBEREC  interaktivní výstava plná
vědy, techniky, zábavy a experimentů, vhodná pro celou rodinu
čt 16. 6., Koncertní sál MK Litovel v 18 hodin, vstupné: dobrovolné
PŘÊNDITE SI SPLKNÓT  pořad pro přátele hanáckého nářečí, host: Hanácká môzêka, pořadatel: Hanácká ambasáda
pá 1. 7., restaurace Amazonka, 18 hodin, vstupné v předprodeji 150 Kč,
na místě 200 Kč
FOLKOVÉ POMORAVÍ  minifestival živé hudby, účinkují: Noaco, Radek
Píďa Bartoš, Marien
PŘIPRAVUJEME:
Litovelské kulturní léto:
HUDEBNÍ PODVEČERY NA DVORKU MK (každý pátek a sobotu v červenci)
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ (15.–18. 7.)
ZÁŘÍ: TEORIE TYGRA (promítání filmu), TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ I PRO
DOSPĚLÉ, SALSA PRO ŽENY
3. 10. KONCERT V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH (Jiří Erlebach – Ďábelský houslista)
20. 10. MINIPÁRTY (Karel Šíp a J. A. Náhlovský – talk show na motivy televizního pořadu Všechnopárty)
ZAČÍNÁME KONČIT (divadelní představení)
VLČNOVJANKA (taneční večer)
VĚRA ŠPINAROVÁ (koncert)
Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel
tel.: 585 150 499 nebo 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz

Zábavné poučení z iQLANDIE
Od 13. června
bude ve výstavních prostorách
Tu r i s t i c k é h o
informačního
centra Litovel
k vidění nová
výstava s názvem Exponáty
z iQLANDIA.
Zveme vás na
naučnou interaktivní výstavu
ze světa vědy
a techniky plnou experimentů
a chytré zábavy. Děti i rodiče si
mohou exponáty sami vyzkoušet.
A na co se můžete těšit? Nebude
chybět Černá díra, Slož do bedny, Převrácené písmo, Obtiskni
své tělo, Sestav jehlan, Nejkratší
cesta a další.

Výstavu můžete navštívit denně
od 9 do 17 hodin až do 31. července. Část výstavy bude také
k vidění v rámci celodenní akce
Hanácké Benátky, které se konají 11. června. Exponáty budou
vystaveny v parku Míru v době
od 10 do 17 hodin. Přijďte se
podívat.
TIC

Minifestival Folkové Pomoraví
slaví 10. narozeniny
V pátek 1. července od 18 hodin se na zahrádce restaurace
Amazonka koná minifestival
živé hudby Folkové Pomoraví.
Můžete se těšit na výbornou
hudbu, kvalitní občerstvení
a diváky, kteří si umí folkovou
hudbu užít. A samozřejmě na
učinkující.

Noaco

Kapela Noaco, která působí na
hudební scéně od roku 2004,
svým hudebním zaměřením
inklinuje k folk-popu s občasným úletem do lehčí jazzové
variace. Tvorba kapely je zcela
autorská a „staví“ na hudebním
umu i jistotě jednotlivých muzikantů, což dokládá vlastním
osobitým hudebním projevem
i texty a v neposlední řadě také
úspěchy na mnoha folkových
festivalech. Kapela, jíž od jejího
vzniku prošlo několik známých
litovelských muzikantů, např.
Luboš Černý, Ivo Juráš, Radim Zmund, Irena Poláchová,
se ustálila na aktuální sestavě
– Petr Hájíček (kytara, zpěv),
Veronika Minaříková (zpěv),
Zdenka Nezbedová (zpěv), Marek Gottlieb (baskytara), Roman
Petřík (klávesy, cajon).

Radek Píďa Bartoš

Radek Bartoš se pohybuje na
hudební scéně zhruba 15 let. Byl
kapelníkem folkové skupiny Pidilidi a jedním ze zakládajících

členů folkové skupiny Marien.
Od roku 2009 je na sólové písničkářské dráze. K tomuto solitérství dovedla Radka, dle vlastních slov, jeho složitá povaha.
Možná právě díky ní nevytváří
svá díla s dnes všudypřítomným
tahem na bránu, ale pozvolna,
s citem, emocí a pokorou.
V Radkových autorských počinech nechybí láska, smutek, vtip,
prostor pro posluchače a v každé
písni tolik potřebný „záblesk“.

Marien

Hudební skupina Marien z Pardubic patří k nejvýraznějším
tvářím nastupující generace
v žánru folkové, country
a trampské hudby. Věnuje se
akustické kytarové muzice a vícehlasému zpívání, hraje melodické písně převážně z dílny Víti
Troníčka. Přes progresivnější vítr
v plachtách skupina staví spíše
na tradičních hodnotách FCT
hudby a tím zůstává přitažlivá
i pro starší generace posluchačů.
Vystupuje na předních festivalech i vlastních koncertech po
celé republice a pro svůj tradiční sound je také vyhledávanou
doprovodnou kapelou. Spolupracuje například s Pavlem Žalmanem Lohonkou a Spirituál
kvintetem, doprovázela Wabiho
Daňka, Honzu Nedvěda, Roberta Křesťana, Romana Horkého
a další legendy české folkové
scény.
MK
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Hanácké Benátky letos nabídnou i Tři sestry

TŘI SESTRY

Tato punk-rocková skupina
vznikla v roce 1985. Zpočátku
vystupovala s nepříliš velkým
úspěchem ve strahovském klubu 01, kde se odehrál její první
oficiální koncert, a také v klubu 07. V létě 1986 se Fanánek
vážně zranil při srážce s vlakem
a přišel o nohu, ale od roku 1988
kapela začala slavit úspěchy.
V roce 1990 vydaly Tři sestry své
první album Na Kovárně, to je
nářez, které bylo mezi posluchači velmi oblíbené. V roce 1994
skupina získala cenu Melodie za
Objev roku. V roce 1996 tragicky zemřel bubeník Jiří Brábník,
což byla pro skupinu velká ztráta. Nahradil ho Bubenec. Nyní
už jsou Tři sestry legendární
skupinou. Současnou sestavu
tvoří: Fanánek, Magor, Ronald,
Bubenec, Supice, Zdeněk Petr
a hostující členové Franta Kacafírek a Jaroušek.

DOGA

Česká hardrocková kapela Doga
vznikla na podzim roku 1988
a pomalu se připravuje na oslavy
30 let fungování na hudební scéně. Dnes patří k nejžádanějším
a ke koncertně nejaktivnějším
kapelám v ČR. Kapela spolupracovala i s takovými osobnostmi jako Jaromír Nohavica, Lou
Fanánek Hagen, Aleš Brichta či
Petr Janda, kteří do její tvorby
zasáhli ať už textařsky, nebo jako
hosté na jejích albech. Kapela
má spoustu zkušeností s hraním
na velkých pódiích, odjela např.
dvě velká turné s kapelou Kabát,
měla možnost hrát na koncertech s kapelami jako Motörhead,
Manowar, U.D.O., Nazareth, Saxon, Uriah Heep či Slade. Doga
si zakládá na propracované jevištní show, doplněné dekoracemi a kulisami, které perfektně
dotváří atmosféru koncertů.

DE BILL HEADS

Počátky turnovské skupiny De
Bill Heads sahají do roku 1996,
na české rockové scéně tedy
není nováčkem. Za dobu svého
působení se kapela představila
a představuje na mnoha hudebních festivalech napříč celou
Českou republikou i na Slovensku, samostatných koncertech
a v neposlední řadě jako mnohaletý host na letních tour skupiny
Tři sestry, se kterou pravidelně
koncertuje již sedm let. Kapela
má za sebou velice úspěšný loňský rok, včetně svého Podzim
tour 2015.

NEBE

Havířovská pětice v čele
s frontmanem Petrem Harazinem (cena OSA pro nejúspěšnějšího mladého autora v oblasti
populární hudby) potvrzuje už
nějaký čas, že se na naší hudební
scéně může zrodit potenciální
následník domácích poprockových veličin (Chinaski, No
Name, Kryštof, Mandrage). Že jí
po právu náleží místo na předních tuzemských hudebních akcích a festivalech potvrzují také
oblíbené hitovky Vteřina, Padáky a Než se rozední. Její aktuální
singl Pláštěnky z připravované
desky (měla by vyjít v průběhu letošního roku) momentálně boduje v první dvacítce
nejhranějších českých skladeb
v rádiích a již brzy na něj naváže
singlová novinka Zkus na chvíli
mi lhát.

MIRO ŠMAJDA A TERRAPIE

Zpěvák, muzikant a textař Miro
Šmajda, který se do povědomí

dostal jako jeden z nejúspěšnějších účastníků Česko Slovenské
SuperStar, ale také jako vítěz
kategorií album roku, skladba
roku a objev roku v anketě Žebřík, úspěšně působí na naší hudební scéně už pátý rok. Na jaře
vydal s kapelou Terrapie nové,
v pořadí 3. album s eponymním
názvem Terrapie.
Sympatická pětice vystoupí ve
složení Miro Šmajda (zpěv),
Matt Hejduk (kytara), Woody
Koval (basa), Dominik Smutný
(bicí), Jakub Mahdies (kytara).

HAPPY TO MEET

Skupina Happy to meet vznikla
spojením zkušených muzikantů
různých hudebních žánrů. Do
povědomí posluchačů se dostala
v rámci tzv. keltské vlny, která
před několika lety zaplavila českou hudební scénu. Místo aby
dál následovala irskou tradici,
překročila Happy to meet hranice žánru a zaměřila se na vlastní
tvorbu. Originální je jak její vokální projev – energií sršící zpěvačku Martinu Ženožičkovou
doplňuje basbarytonem Gogo
Bílek, tak i nástrojové obsazení
– vedle klasické rockové trojice
(bicí, basa, kytara) se na zvuku
výrazně podílí i housle, banjo,
dobro, mandolína a irská flétna.
Tato koncertní kapela je známá
tím, že dokáže strhnout k tanci
takřka každé publikum.

Pozvánky
NA KONCERT PS PALORA NA GJO
ne 5. 6. v 18 hod., aula gymnázia
Přijďte si poslechnout galerii všech
písniček na rozloučenou, které pěvecký sbor Palora zpíval pro své maturanty. Hosty koncertu jsou PS Jírovci, Iva
Kevešová Stáncová a Kamila Sittová.
Vstupné 50 Kč.
NA NOC KOSTELŮ DO LITOVLE
pá 10. 6., litovelské kostely
Kostel sv. Marka bude otevřen od 18
do 23 hodin. V 18 hodin proběhne bohoslužba. Ve 20 hodin zazní koncert
dvou pěveckých sborů s duchovním
repertoárem. V první části zazpívají
hosté – komorní sbor AlterEGO, diriguje Lenka Macháčková, ve druhé polovině vystoupí Senzakord – diriguje
Hana Kaštanová. Po celou dobu bude
možná prohlídka kostela.
Kaple sv. Jiří bude zpřístupněna od 19
do 23 hodin, a to i s komentovanou
prohlídkou. Od 19 hodin proběhne
koncert Viento Marero Duo (Michaela
Kuřavová – flétna, Jiří Meca – kytara).
Husův sbor bude otevřen od 18 do
21 hodin, ale z organizačních důvodů
v něm nebude probíhat žádný program.
Kostel sv. Filipa a Jakuba nebude zpřístupněn kvůli probíhajícím opravám
interiéru.
NA VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
11.–12. 6., 8–18 hod., arboretum
Bílá Lhota

LEGENDY SE VRACÍ

Partička skvěle sehraných muzikantů hrajících pod názvem
Legendy se vrací vznikla na
sklonku roku 2003... V sestavě
této kapely naleznete brilantního kytarového mága Andonise
Civopulose, Petra Šišku (textaře, moderátora), Romana Izzi
Izaiáše (charismatického lídra
rockové skupiny Doga) a konečně Libora Pyška (bubeníka
známého z mnoha jazzových
seskupení).
Během svých koncertů zahrají
Legendy ve svém nezaměnitelném podání hity známé snad
všem generacím od Pink Floyd,
Led Zeppelin, AC/DC, Bruce Springsteena Green Day či
Queen.
MK

Víkend otevřených zahrad probíhá
v celé ČR. Někde bývají zpřístupněny
jinak nepřístupné zahrady, v těch
ostatních je zase speciální program.
V bělolhotském arboretu bude po
oba dny možné vytvořit si dekoraci
z přírodnin, budou probíhat ukázky
pletení z pedigu i proutí, prodej rukodělných výrobků. V neděli navíc tvoření z tmavého drátu či tvorba tašky
s potiskem.
NA HUTKU DO BÍLÉ LHOTY
ne 26. 6. v 15 hod., jízdárna arboreta
v Bílé Lhotě
V arboretu proběhne koncert písničkáře Jaroslava Hutky. Vstupné je 30
Kč. Zároveň si ve vstupní hale arboreta můžete už od 6. 6. prohlédnout
výstavu fotografií člena litovelského
fotoklubu Jana Nováka.

14 / NEJEN DĚTI A MLÁDEŽ

Nabídka práce
Celpap Machinery, s. r. o., Praha, pracoviště
Haňovice, hledá zaměstnance na tyto pozice:
zámečník – svářeč
Pracovní náplň
 zámečnické práce dle výkresové dokumentace
 stehování a svařování dílců a sestav
 ruční řezání plazmou a kyslíko-acetylenovým
plamenem
Požadujeme
 vyučení v oboru strojní mechanik nebo obdobném
 praxe na pozici zámečník, svářeč
 svařování CO2, TIG
 znalost čtení výkresové dokumentace
Nabízíme
 zázemí stabilní společnosti, možnost krátkodobé
práce v zahraničí
 dobré finanční ohodnocení, bonusový program
 práce na plný nebo částečný úvazek v jednosměnném provozu
 nástup dle dohody
asistentka
Pracovní náplň
 administrativní práce dle potřeby
Požadujeme
 SŠ vzdělání
 event. základní znalosti AJ
Nabízíme
 částečný úvazek v jednosměnném provozu
 nástup dle dohody
Kontakt: mdostal@celpap.cz, tel. 224 032 152

Úspěchy litovelských keyboardistů
V letošním školním roce se uskutečnily
soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje. První soutěží byla mezinárodní přehlídka hráčů na tento nástroj pro Slovensko
a Českou republiku, která se konala koncem
března v Povážské Bystrici. Čtyři soutěžící
z Litovle pod vedením p. učitele Jiřího Kováře vybojovali výborná umístění – Kateřina
Jarošová stříbrné pásmo, Kateřina Buchtová
zlaté pásmo a absolutní vítězství ve své kategorii, Michal Zavadil zlaté pásmo a sourozenci Aneta a Michal Zavadilovi jako keyboardové duo taktéž zlaté pásmo.
Druhá soutěž byla vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, koná se jednou za
tři roky a naši keyboardisté v ní
zaznamenali další velké úspěchy.
Sedm nominovaných žáků do
soutěže procházelo nejprve školním kolem soutěže, poté okresním
a krajským kolem. Ve všech těchto kláních vybojovali první místa
s postupem. Nutno dodat, že celkový počet postupujících z krajského kola činil jedenáct soutěžících, z toho sedm postoupilo
z Litovle. Celá výprava soutěžících
pod vedením učitelů Hany Kaštanové a Jiřího Kováře jela soutěžit
do celostátního kola do Františkových Lázní. Odtud přivezli žáci

Druhé setkání Třídvoraček

Pozvánka
ZA ROCKEM DO VÍSKY
pá 10. 6. ve 20 hod., zahrada kulturního domu ve
Vísce
Na 11. ročníku Rockfestu ve Vísce zahrají kapely
Vinný střik, Faust (Praha), Exfiles (Praha) a ZZ Top
czech revival band. Vstupné je 60 Kč.
inzerce

kompletní servis autoskel
čištění interiérů, renovace laků
leštění světlometů
Javoříčská 1313/6a, Litovel
tel.: 585 154 631, 724 158 043

Veronika Kočí, Kateřina Jarošová, Richard
Kunst, Michal Jonáš, Kateřina Buchtová
a Vojtěch Juráš skvělá druhá místa ve svých
kategoriích. Nejlepším ve své kategorii se
stal Michal Zavadil, který si nakonec zahrál
i na koncertě vítězů.
Všichni žáci i jejich pedagogové si zaslouží
obdiv za reprezentaci v celostátní a mezinárodní soutěži a věříme, že i v dalších letech
budou reprezentovat se skvělými výsledky.
Hana Kaštanová

V loňském roce naše Čarodějnická společnost Tři Dvory navázala přátelství s občany
sto šedesát kilometrů vzdálených Tří Dvorů
u Kolína. O posledním dubnovém víkendu zavítali do naší obce a oplatili nám tak
týdenní návštěvu, kterou jsme podnikly
v červenci 2015 my u nich. Kromě návštěvy
a aktivní účasti na našem Pálení čarodějnic
také projeli okolí Litovle, aby poznali krásu
naší krajiny.
Skupina deseti žen a tří mužů dorazila po
silnici i kolejích. Poté, co se zabydleli na Července v ubytovně firmy Hopax s. r. o., přijeli
do Litovle, kde pro ně byla připravena prohlídka pivovaru a samozřejmě také ochutnávka místního piva. Po ní následovala procházka městem. Trasa vedla kolem bydliště
Gustava Frištenského a končila na náměstí,
kde Třídvoráci vystoupali na radniční věž.

Skupinka si prohlédla gymnázium
Jana Opletala a také sochu Frištenského. Pak pokračovala do muzea,
kde má známý zápasník, který se
narodil v obci Kamhajek právě nedaleko Tří Dvorů u Kolína, stálou
expozici.
O pátečním večeru pak následovalo pohoštění ve společenské
místnosti v areálu firmy Hopax.
Kolínští Třídvoráci si pro nás
připravili program sestávající
z country tanečků a hry na saxofon a klarinet, které se zhostil
pan Vláďa (Beny). Sobotu pak návštěvníci strávili v Olomouci. Navštívili náměstí, orloj, Svatý Kopeček a baziliku Panny
Marie. V odpoledních a večerních hodinách
se pak zúčastnili pálení čarodějnic ve Třech
Dvorech. Kolínské Třídvoračky přijely připraveny, takže se mohly převléknout do
čarodějnických kostýmů, aby se pobavily
a strávily příjemný den. Poté byly se všemi
patřičnými náležitostmi pasovány na právoplatné členky spolku čarodějnic. Nedělní
den patřil hradu Bouzovu, po kterém již následovalo rozloučení na vlakovém nádraží
a odjezd domů.
Kolínští Třídvoráci u nás strávili prodloužený víkend, ale v létě by k nám rádi zavítali
na delší dobu. Nejen místní památky, ale
i Litovelské Pomoraví se jim zalíbilo natolik,
že by ho rádi celé projeli na kolech.
Čarodějnická společnost Tři Dvory (ČS3D)
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Dům dětí a mládeže Litovel

Letní tábory DDM Litovel

tel.: 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, web: www.ddmlitovel.cz
Komenského 719/6
Staroměstské náměstí 182/5

2016

ČERVEN

18. června  Putování údolím Huntavy / sraz u DDM v Komenského ulici (9.00)
Cyklistický výlet k Rešovským vodopádům pro děti od 10 let a menší děti s doprovodem dospělé osoby.
Návrat v odpoledních hodinách. Účastnický poplatek: 50 Kč za osobu. Přihlášky přijímáme do 16. 6.
 Info Pavel Sova: 775 550 964, p.sova@ddmlitovel.cz, nebo Monika Pospíšilová: 720 995 102,
pospisilova@ddmlitovel.cz

Střípky z Jungmanky – ekologie, čtení i sport
Školní liga házené

Ve dnech 21. 4. a 15. 5.
jsme uspořádali dva turnaje školní ligy házené.
Zúčastnili se jí žáci 1.–3.
ročníků. Své síly poměřili
sportovci z obou základních škol v Litovli, dále
pak z Nasobůrek a Pňovic. Všechny děti si vedly
výborně, v druhém turnaji nejlépe zahráli žáci
naší školy. Za své výkony
si všichni zúčastnění vysloužili sladkou odměnu a diplom. Organizaci
turnaje zvládla paní učitelka Lenka Filipová
s pomocí žáků osmé třídy na výbornou.

Sběrový týden

Tradiční sběrový týden na konci dubna opět
trhal rekordy. Celkem jsme nasbírali úctyhodných 6 834 kg papíru. Všechny třídy,
kterým se podařilo splnit limit alespoň 20
kg na žáka, získaly sladké odměny od rodičovského sdružení. Velká pochvala dětí
směřovala hlavně k paní cukrářce. Vítězem
se tentokrát stala třída 8. A s průměrem 41
kg papíru na žáka. Děkujeme všem žákům
i jejich rodičům za úsilí, které při sběru papíru vynaložili.

Výzkum čtenářské gramotnosti

Počátkem května se žáci osmých a devátých
ročníků stali součástí „vzorku“ populace
školáků, kteří možná tak trochu zasáhnou
do úprav textů v současných čítankách pro
základní školy. Výzkum zaměřený na čtenářskou gramotnost provedla studentka
Pedagogické fakulty UP Olomouc, která

POBYTOVÝ TÁBOR ZEMĚ NEZEMĚ, CAKOV
Kdy: 1.–10. 7.
Cena: 3 400 Kč, dítě s asistentem 4 950 Kč
Tábor pro děti od 6 let s integrací handicapovaných.
Info: 775 550 963, j.cekelova@ddmlitovel.cz
POBYTOVÝ TÁBOR TANEČNÍ TÝDEN TRIPS,
VÁCLAVOV
Kdy: 10.–16. 7.
Cena: 3 250 Kč za dítě od 6 let
Info: 775 550 961, grulichova@ddmlitovel.cz
POBYTOVÝ TÁBOR SURVIVOR IN LABYRINT
Kdy: 11.–20. 7.
Cena: 3 450 Kč za dítě od 6 let
Info: 775 550 963, j.cekelova@ddmlitovel.cz
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VÝLETNÍČEK
Kdy: 18.–22. 7.
Cena: 1 300 Kč
Výlety, hry, zábava pro děti od 6 let.
Info: 775 550 962, weberova@ddmlitovel.cz
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KAŽDÝ DEN TROCHU
JINAK
Kdy: 25.–29. 7.
Cena: 1 650 Kč
Výlety, hry, zábava pro děti od 6 let.
Info: 720 995 102, pospisilova@ddmlitovel.cz

ve spolupráci s fakultou na tomto projektu
dlouhodobě pracuje. Žáci dostali za úkol
zhodnotit osm textů z hlediska jejich srozumitelnosti (číst ukázky například ve staročeštině se pro ně dnes zdá už jako nadlidský
výkon) a také zda je ukázky ze současných
čítanek vůbec baví a motivují danou knihu
pak přečíst celou. Alespoň za češtináře jsme
rádi, že se tyto výzkumy provádějí.

Recyklohraní

Cílem programu Recyklohraní, do kterého je naše škola dlouhodobě zapojena, je
prohloubit znalost žáků v oblasti třídění
a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií
a vysloužilých elektrospotřebičů. Využili
jsme možnost prověřit naše znalosti formou
výukového programu Recyklace hrou, kterého se zúčastnilo šest tříd z prvního stupně. Děti se dozvěděly zajímavé informace
o tom, co všechno se dá vyrobit z recyklovaného materiálu. Nejvíce děti zaujala práce ve
skupinách, kdy měly možnost rozebrat model pračky, baterie, lampy a počítače. Díky různým materiálům,
které objevily uvnitř, si uvědomily, proč jsou tyto přístroje tak
drahé a proč je potřeba je recyklovat. Překvapením pro žáky bylo
i zjištění, že odevzdané baterie,
které ve škole sbíráme, lze využít
například k výrobě popelnic nebo
pro výrobu krémů v kosmetickém
průmyslu. Věříme, že i tímto způsobem vedeme děti k ohleduplnosti a péči o naši zemi.
-ZSJL-PS-SI-FL

TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ TS KASTER
Kdy: 31. 7. – 5. 8.
Cena: 1 200 Kč
Pro členy tanečního kroužku Kaster a jejich sourozence.
Info: 720 995 102, pospisilova@ddmlitovel.cz
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KŘÍŽEM KRÁŽEM
Kdy: 22.–26. 8.
Cena: 1 100 Kč
Výlety, hry, zábava pro děti od 6 let.
Info: 720 995 102, pospisilova@ddmlitovel.cz
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR HRAVÁ ŠKOLA
Kdy: 29.–31. 8.
Cena: 450 Kč
Pro předškoláky a školáky.
Info: 720 995 102, pospisilova@ddmlitovel.cz
inzerce
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Mateřské centrum Rybička
DEN DĚTÍ
 středa 1. 6.
Během programu se naše děti „podepíší“ na naši chodbu – otisknou tady ručičky.
KNIŽNÍ BAZAR
 středa 8. 6. od 8 do 17 hodin (prodej)
Máte doma navíc knihy, které nepotřebujete, nebo byste nějaké naopak rádi levně
koupili? Doneste je do MC a přijďte nakoupit. Výtěžek bude určen pro projekty MC Rybička. Knihy můžete nosit od 30. 5.
VÝLET DO ČECH POD KOSÍŘEM
 čtvrtek 16. 6., odjezd v 9 hodin od MC
Pojeďte s námi na pohodový výlet do zámeckého parku v Čechách po Kosířem. Možnost jen tak si proběhnout park, využít čas k návštěvě zámku... Cena: rodič + 1 dítě
100 Kč, další dítě 50Kč.
DEN PRO RODINY
 sobota 18. 6. od 15 hodin
Zveme rodiče s dětmi. Doprovodný program: den otevřených dveří Charity, hudba,
občerstvení, pro děti trampolína, skákací hrad, výtvarná dílnička, soutěže...
ZA LESÁNKEM NA KOLE
 pondělí 20. 6., odjezd v 9 hodin od MC
Zveme rodiče s dětmi na cyklovýlet. Pojedeme Lesánkovou cestou, se zastávkou na
dětském hřišti na Březové. Pro děti nutná cyklistická přilba!
POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY
 pátek 1. 7. od 9 do 12 hodin v areálu MC
Zveme všechny rodiče s dětmi na zábavné dopoledne s pohádkovou tématikou. Pro
děti budou přichystané soutěže s odměnami. Cena: 50 Kč pro rodinu.
CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA (Jarmila Dospivová)
sídlo v budově Charity Litovel, ul. Vítězná 1129, Litovel
tel. 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz, www.mcrybicka.cz
NAŠE VELKÉ PODĚKOVÁNÍ patří manželům Nepustilovým z Chořelic za pořízení
nového, krásného a velkého pískoviště pro MC Rybička. DĚKUJEME.

Štafetoví běžci ze ZŠ Vítězná
Dne 3. května se na atletickém
stadionu v Olomouci konal štafetový pohár, soutěž běžeckých
štafet škol. Zúčastnilo se jej 12
škol z našeho okresu. Prvním
rokem tu závodili i žáci naší
školy z třetích a pátých tříd.
Soutěžili ve dvou běžeckých
disciplínách – štafetě na 100 m
a smíšené štafetě na 200 m.
Žáci třetích tříd se umístili na
3. místě a dovezli si ze závodu
bronzovou medaili. Žáci 5. tříd
se umístili na 6. místě. V soutě-

ži smíšených štafet obsadili naši
žáci 5. místo. V celkovém pořadí škol skončila naše škola na 4.
místě.

Děkujeme a gratulujeme všem
malým sportovcům, kteří po
celý duben pilně trénovali,
osvojovali si předání štafetového kolíku i techniku běhu.
Tímto skvělým výkonem si zajistili účast v krajském kole běžeckých štafet, které se konalo
18. května v Olomouci.
ZŠ Vítězná

Mládež v krajských přeborech v šachu

Každoroční hlavní šachovou
soutěží mládeže jednotlivců
v tzv. rapid šachu je Grand prix.
V sérii turnajů v Olomouckém
kraji bojují mládežníci o nejlepší umístění v jednotlivých
turnajích. Zároveň dostávají
bodové ohodnocení za umístění
do celkového součtu za všechny
turnaje. Zrychlené hrací tempo
rapid šachu je 20 minut na partii
pro každého z hráčů. Díky tomu
je během jednoho dne odehrán
celý sedmikolový turnaj. Grand
prix se hraje od podzimu do jara
následujícího roku.
Tak jako v minulých dvou letech
i ve školním roce 2015/2016
reprezentovali naše město mládežníci šachového oddílu Tat-

ran Litovel. Od listopadu 2015
do května 2016 proběhlo šest
turnajů, které se konaly v Olomouci, Přerově, Prostějově,
Zábřehu, Mohelnici a v Grygově. V celkovém pořadí bylo
klasifikováno 125 účastníků
z celého Olomouckého kraje
a z toho bylo 10 zástupců z Tatranu Litovel.
Ve věkové kategorii do 18 let
byli nejlepší z mých svěřenců
Vojtěch Štaffa a Tomáš Sklenář.
Nedařilo se Mirkovi Spurníkovi,
našemu lídrovi v loňském roce.
V kategorii do 14 let výborně
zabodovali Tomáš Němeček
a Víťa Maitner. V kategorii do 12
let byli nejlepší Kateřina Buchtová a Jaroslav Renda a mezi
nejmladšími, to je do 10 let, si
vybojoval své první body Dan
Koudelka. Nejúspěšnější byla
v letošní sezóně Kateřina Buchtová (viz foto), která mezi dívkami vybojovala medaili v Zábřeze a v Mohelnici.
Dle záměru vedení šachového
oddílu Tatranu Litovel se pokusíme v příštím roce zorganizovat jeden z krajských přeborů
v Litovli v rámci turnaje O Stříbrnou věž města Litovle.
Zdeněk Beil,
trenér šachového kroužku

Úspěch na odznaku všestrannosti
Dne
22.
dubna se
družstvo
naší školy
ve složení Natálie
Kuxová,
Va n e s a
Nosek,
Anna Uličná, Anna
Škopová, Adam
Krejčí,
Richard Forét, Radek Novák
a Štěpán Sedláček zúčastnilo
okresního kola Odznaku všestrannosti olympijských vítězů
(OVOV) pod patronací magistrátu města Olomouc a řady
významných osobností Olomouckého kraje. Na atletickém
stadionu v Olomouci se závodilo v pěti disciplínách všestrannosti – švihadlo, kliky, trojskok,
hod medicinbalem a běh na
1 000 m.
Družstvo naší školy se umístilo
na výborném 8. místě v konkurenci 22 škol. Velkého úspěchu

v jednotlivcích dosáhli Viola
Stoppaniová a Adam Krejčí,
kteří ve své kategorii skončili na
2. místě a postupují do krajského kola. To se koná 7. 6. v Hranicích na Moravě. Velmi dobře
se umístili i N. Kuxová (4. místo), K. Čecháková (7. místo),
A. Jarmarová (9. místo), T.
Nantl (6. místo) a J. Kabelík
(10. místo).
Děkuji všem žákům za bojovnost a přeji co nejlepší sportovní
výkony v krajském kole.
Mgr. Anna Rakowská, uč. TV,
ZŠ Vítězná
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Na Silácké Litovli se zvedala břemena i lidé
Ohnuté podkovy
i člověk nad hlavou

Myšlenka Silácké Litovle

Čtyřčlenná družstva silných
mužů se v sobotu 14. května setkala na tradičním sportovním
klání s názvem Silácká Litovel.
Jednotlivé soutěžní disciplíny
vycházely z pestrého tréninkového plánu Gustava Frištenského. Obsahovaly prvky posilování, atletiky i gymnastiky.

Sílu svých paží si
mohli
otestovat
i diváci v arm wrestlingu, tedy páce. Do
tajů tohoto sportu je
zasvětili několikanásobní mistři republiky Dušan Tesařík
a Václav Vaculovič.
O přestávce všichni
obdivovali nadějného kulturistu Jakuba
Chrudinu, svěřence Romana Vrábela,
několikanásobného
mistra ČR a našeho
hlavního rozhodčího.
Ukázka bojového umění v podání Martina Neplecha a jeho
týmu přesvědčila všechny přítomné, že fyzická kondice a pravidelné posilování je základem
nejenom Ving Tsun a Escrima,
ale i všech ostatních odvětví sebeobrany.

HÁZENÁ
 5. 6. v 11 hodin, sokolovna
Turnaj starší miniházené
 10.–12. 6., hala i sokolovna
Litovel Mini Cup 2016 – velký třídenní
turnaj miniházené
 18. 6. v 9 hodin, hala i sokolovna
superfinále krajské soutěže starší miniházené – celodenní turnaj

tižní soutěž Arnold Strongman
Classic Australia 2016.

Výsledky

Nejmladším účastníkem soutěže Silácká Litovel byl 20letý Štěpán Šmejkal z Prahy, nejstarším
44letý Jakub Krucký, zápasník
z TJ Sokol Vyšehrad Praha.
Na třetím místě se umístil STEEL
GYM TEAM (Vít Šemík, Tomáš Kocourek, Luboš Novák,
Vojtěch Svoboda), na druhém
TEAM TKADLČÍK (Jiří Matěj,
Jiří Tkadlčík, Marek Voborný, Marek Vavřík), na prvním
HARDCORE OLOMOUC (Petr
Maceášik, Vladimír Štaigl, Roman Kala, Tadeáš Nevtípil).

Poděkováná

Úžasné silácké kousky předvedl
Honza Stoklasa, který v dlaních
ohýbal podkovy, trhal balíčky
karet i dlaní zatloukal hřebíky.
Strongman a powerlifter Jirka
Tkadlčík dokázal nadzvednout
jednou rukou člověka nad hlavu. Jirka je 9. nejsilnější muž
planety do 105 kg a letos vyhrál
jako první Čech v historii presSnoubila se zde síla, obratnost,
mrštnost, vytrvalost, postřeh,
pohotovost i správná taktika
a vzájemná souhra celého týmu.
Proto jste zde mohli vidět soutěžit družstvo zápasníků, přeborníky v bench pressu, v silovém
trojboji i kamarády z posilovny.
Všichni muži, jimž je dána do
vínku síla, se zde utkali v těchto sportovních disciplínách:
ve shybech na hrazdě, bench
pressu na rovné lavici, skoku
dalekém, bicepsovém zdvihu, přenášení různých břemen
a v přehozu 10kg medicinbalem.

Sportovní pozvánky

Silácká Litovel 2016 se uskutečnila za podpory a pochopení
Města Litovle, Olomouckého
kraje, Pivovaru Litovel a. s.,
Optiky Ulmann, Adriany pasta, N.F.I. metall s. r. o., Papcelu
Litovel a. s., EGT Express CZ
s. r. o., Gran Moravia a. s., Litovelské cukrovarny a. s., manželů
Konečných z Olomouce a mediální podpory Radia Rubi. Veliké
poděkování patří i všem rozhodčím, pořadatelům, přátelům
a příznivcům silových sportů.
Zdenka Frištenská

MALÁ KOPANÁ
 10. 6. v 18.30 hodin
FC Levotil – SK Mrsklesy
 17. 6. v 18.30 hod.
FC Levotil – Hruška Chořelice
FOTBAL
 4. 6. v 16.30 hodin
muži – Dolany
 11. 6. v 10 hodin
dorost – Želatovice
 11. 6. ve 12.30 hodin
mladší žáci – Troubelice

Pozvánky
NA TOULKY DO POMORAVÍ
so 4. 6., start v 8–10 hod., dvůr ZŠ
Jungmannova
Klub českých turistů TJ Tatran Litovel a
Rodičovské sdružení při ZŠ Jungmannova pořádají 17. ročník turistického
pochodu Toulky Litovelským Pomoravím. Pěší trasy v délce 8–25 km
a cyklistické trasy v délce 15–45 km
jsou vedeny Novozámeckým areálem.
V cíli každý účastník dostane pamětní
list a malé občerstvení.
Od 9 do 15 hodin budou probíhat
minitoulky, letos s podtitulem Toulkyáda (tedy Toulková olympiáda pro
všechny). Na trase začínající ve dvoře
ZŠ a vedoucí litovelskými parky čekají
na děti úkoly a netradiční sportovní
disciplíny.
ZA RYBAMI DO HAŇOVIC
so 25. 6. v 6 hod., Haňovice – rybník
za bytovkami
Závody v chytání ryb pro mládež,
rybáře i pytláky.

El saber no ocupa lugar.
Vědomosti nezabírají
místo.
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Naučné stezky na Litovelsku (7)
Litovelsko – region lemovaný
chráněnou krajinnou oblastí,
Bouzovskou vrchovinou a rovinatou Hanou. Stačí vejít do otevřené krajiny a dívat se kolem
sebe. Některými stezkami procházely už celé generace před
námi, jiné jsou nové, skoro neznámé. Tyhle řádky jsou vlastně
dveřmi otevřenými dokořán.
Sledujte popis stezek a pak jděte
a objevujte.
O devíti naučných stezkách, na
kterých jsou umístěny tabule
s informacemi, vydal Mikroregion Litovelsko papírové skládačky s mapami.

Elišky z Kunštátu

Kněžna Eliška sídlila v polovině
patnáctého století za obcí Senička na hradě Lysově (dodnes se
zde říká U Zámku). Každý den
jezdila po cestě „Křébem“ do
kostela v Senici na Hané, tehdy
Hrôbé Senicê. Cestě se po staletí
říkalo a pořád říká Eliščina. Prý
nikdy nezaroste trávou…
Začátek naučné stezky s úvodní
tabulí je sice v Senici na Hané,
ale docela klidně se procházka
může začít v Seničce, v Cakově
nebo v Nových Dvorech. Celá
trasa vede malebnou přírodou
a po část cesty nabízí krásné výhledy do okolí.
Devět tabulí informuje poutníky
o
zajímavostech
a příbězích, které
se k regionu vztahují. První zastávka
je na „Famkách“,
Familiích, jak se
dodnes lidově říká
Novým
Dvorům.
A jen kousek odtud

NS ELIŠKY Z KUNŠTÁTU
je další malá
osada s krásným
názvem
Svatá Voda. Jak
název naznačuje, právě zde se
nachází jedna
ze tří svatých
vod na Litovelsku. Studánka
je vzorně udržovaná obyvateli
ze Svaté Vody.
Další část cesty vede podél potoka Blaty, hanácké Amazonky.
Šrámkova studna, kterou nelze
cestou minout, není studnou
v pravém slova smyslu, je spíš
jezírkem. Vznikla po velkém
úsilí nešťastného Šrámka, který
zde chtěl těžit břidlici. Při příchodu do Seničky bude možná
neznalý návštěvník překvapen
krásným prostředím výletiště
Rajčur. A nebylo by přijatelné,
aby trasa naučné stezky nevedla podél technické zajímavosti
– protipovodňové zídky, kterou
v minulosti postavili obyvatelé

Seničky. Proč tam je? Protože
ani klidný tok Blaty nebýval
vždy nevinný.
Jak se k 11 km dlouhé naučné
stezce Elišky z Kunštátu dostat?
Z Litovle do Seničky, Senice na
Hané, Cakova nebo Nových
Dvorů, kde je možné zaparkovat, je to z Litovle maximálně 14
km. Příjemné je přijet vlakem
do Senice na Hané. Procházka
po Eliščině stezce čeká.
O naučných stezkách na Litovelsku budeme psát i v dalších
Litovelských novinách.
Eva Vaňková

Litovelský bylinkář: PELYNĚK ČERNOBÝL
Pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris) je vytrvalá bylina z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae). Roste na zatravněných,
neudržovaných plochách – na mezích, v příkopech, na skládkách atd. Patří mezi nejhojněji rostoucí plevele.
Pelyněk černobýl je nejhojněji rostoucí druh pelyňku v naší přírodě.
Užívá se kvetoucí nať ve formě nálevu
nebo květy ve formě prášku. Pomáhá
při křečích i nejrůznějších trávicích
potížích. Je to dobré spasmolytikum,
tlumí bolestivé křeče, zejména střevní, ulevuje při žlučníkových obtížích
a bolestivé menstruaci. Pomáhá
při lehčích formách epilepsie. Zde
je dobrá kombinace s kvetoucí natí
dobromysli a nezralými lusky měsíčnice vytrvalé.
Pelyněk černobýl obsahuje, stejně
jako pelyněk pravý, jedovatý thujon,
ovšem v menším množství. Pro jeho
nevalnou chuť je zde však nebezpečí
předávkování mnohem menší.
Tradiční čínská medicína užívá pelyněk černobýl (nazývaný AI IE) spolu
s pelyňkem ročním (Artemisia annua) při léčení malárie.
Květy a plody ve formě prášku používám občas po těžkém jídle na hostinách u příbuzných, když je nechci
urazit odmítnutím pokrmu, který byl

pro mne s láskou připraven. Květy
a plody se dají použít také jako koření
při přípravě masitých pokrmů.
Zevně se používají listy pelyňku černobýlu k tepelnému ošetřování akupunkturních bodů. Tato metoda se
nazývá moxování. Nať černobýlu je
vhodná i ke koupelím nohou a rukou,
na namožené, unavené a opuchlé
svalstvo. Pomáhá také při bolestech
revmatického původu. Koupel je
vhodná před spaním a měla by trvat
alespoň 15 minut.
Věnec z pelyňku černobýlu upletený
na Svatojánskou noc chránil mladé
dívky proti kouzlům a nemocem.
S těmito věnci přeskakovaly posvátný
oheň, který se zapaloval v období
slunovratu na kopcích. Po skončení
obřadu následovala koupel ve vodě,
která měla omlazující účinek. Popel
z posvátného ohně se dával na pole,
aby byla větší úroda, a do chlévů, aby
domácí zvířata byla zdravá.
Vážení příznivci, srdečně Vás zvu na

víkendový bylinkový kurz do Těšíkova nad Šternberkem. Bude se konat
od pátku 17. 6. (začátek v 17 hodin)
do neděle 19. 6. Jeho součástí bude
sobotní večerní oslava slunovratu

u ohně s bubnováním. Přihlásit se můžete u pořadatelky Ing. Jany Víťazkové
na e-mail slon1@volny.cz, telefon 732
349 939 nebo 603 445 687.
Vláďa Vytásek

OPRAVA
V květnovém čísle LN byl v článku o černém bezu zmíněn litovelský lékař MUDr.
Michálek. Jeho křestní jméno ovšem neznělo Jan, jak bylo nedopatřením uvedeno,
ale Josef.
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Přišel čas opět sáhnout do krabice plné fotografií ze druhé poloviny 70. a první poloviny 80. let, které byly zamýšleny jako dokumentační materiál k litovelským kronikám. Léto je nejoblíbenější období pro uzavírání sňatku, a tak jsme z objemné obálky vybrali několik svatebních momentů. Většina snímků není popsaných, takže
nevíme, kdo na nich je. Tisíce párů prošly litovelskou obřadní síní. Svatební obřad se ale ani po desítkách let příliš nezměnil.

NEČÍZ
11.00–17.00 jízda na pramici pod náměstím
(vstupné: 60 Kč, děti do 10 let 30 Kč)

RADNIČNÍ VĚŽ
11.00–19.00 výstupy na radniční věž
(vstupné: dospělí 40 Kč, děti do 10 let 20 Kč)

PROSTORY TIC (BUDOVA ZÁLOŽNY)
9.00–17.00 výstava kronik MK Litovel a plakátů uplynulých ročníků Hanáckých Benátek

KAPLE SV. JIŘÍ
10.00–15.00 otevřena kaple sv. Jiří

MUZEUM LITOVEL
9.00–17.00 KÁVA JAK JI ZNÁME I NEZNÁME – výstava

ŠKOLNÍ DVŮR ZŠ JUNGMANNOVA
10.00–12.00 JUNGMANKA PRO LITOVEL (soutěže a překvapení pro děti)

PARK MÍRU A PŘED MUZEEM (dobová a dětská scéna)
10.00–18.00 FARMÁŘSKÉ TRHY
10.00–17.00 hopsadla Pony pro děti zdarma
10.00–17.00 IQ PARK – stanoviště dětských zábavných her
13.00–16.00 miniZoo z DDM Litovel

9.30 zahájení, mažoretky LINETBELLS BABY a LINETBELLS GIRLS
9.45–10.30 MINI BAND LITOVEL
10.30–11.00 roztleskávačky GOLDEN BEES, taneční vystoupení TS MINI KASTER,
zdravice hostů
11.00–12.00 LEGENDY SE VRACÍ
12.00–12.30 taneční vystoupení CARAMBA – latinskoamerické tance, TS TRIPS
12.30–13.30 HAPPY TO MEET
13.30–14.00 taneční vystoupení SHOW DANCE TRIPS, TS KASTER, WUSHU OLOMOUC
(čínské bojové umění)
14.00–15.00 MIRO ŠMAJDA
15.00–15.30 roztleskávačky HAPPY BEES (ženy), taneční vystoupení TS KASTER Ladies
15.30–16.30 NEBE
16.30–17.00 mažoretky LINETBELLS LADIES, LINETBELLS GIRLS, LINETBELLS MISS
17.00–18.00 DE BILL HEADS
18.00–18.30 WUSHU OLOMOUC (čínské bojové umění)
18.30–19.30 DOGA
20.15–21.45 TŘI SESTRY
22.00 OHŇOSTROJ
Doprovodný program: atrakce pro děti (aktivní centrum Bagr – zdarma)

HLAVNÍ SCÉNA NA NÁMĚSTÍ

