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Na návštěvě v nové litovelské kompostárně
Ze silnice ji neuvidíte. Teprve když překonáte val vzniklý rekulti-
vací bývalé skládky u Nasobůrek a sjedete dolů, zpozorujete hned 
vedle kukuřičného pole oplocený prostor a v něm dlouhé pásy 
více nebo méně suché trávy. No dobře, při bližším průzkumu se 
dozvíte, že kromě trávy je v hromadách i listí a štěpka z větví pro-
řezaných stromů. Traktor Technických služeb sem každý den přive-
ze kolem pěti tun zeleně z veřejných prostranství Litovle a jejích 
místních částí. 
Po letech, kdy byla veřejná zeleň odvážena do vzdálenější obce, 
otevřelo město letos v dubnu vlastní kompostárnu. Kromě toho, 
že tak ušetří za poplatky cizím provozovatelům, bude moct snad 
už na podzim nabídnout kvalitní kompost svým občanům. Podle 
zákona o hnojivech však musí vzniklý materiál nejdřív projít roz-
bory, než město dostane od Ústředního kontrolního a zkušebního 
ústavu zemědělského povolení k jeho využití.
Vyrábět kompost ve velkém není úplně stejné jako založit si ho 
na zahradě. Nejprve se vytvoří dlouhý, několikavrstevný pás ze-
leně, který je třeba v případě sucha zavlažovat. Proto je v plánu  
u kompostárny vybudovat i studnu. Proces tlení vyvolává zvyšová-
ní teploty materiálu, která je pravidelně měřena. Pokud přesáhne 
60 °C, je třeba vznikající kompost překopat (na snímku). Zpočátku 
je to denně, pak třeba jednou za týden a nakonec se kompost, je-
hož vznik trvá dva až tři měsíce, nechá v klidu dozrát.
Díky čistotě materiálu, který je sem dovážen, je kvalita kompostu 
zaručena. Proto město zatím nezvažuje dovážet sem i bioodpad 
od občanů, který je (dle zkušeností ze sběrného dvora, kam je 
možné ho ukládat), nutné hodně třídit. Ostatně díky vlahému létu 
je jen díky veřejné zeleni již nyní naplněno přes 80 % z tisícitunové 
kapacity kompostárny. Město proto plánuje její brzké rozšíření. 

red.



...
Startovní vlny vybíhaly od devíti ráno 
až do odpoledních hodin a na závod-
níky čekala trať dlouhá téměř deset 
kilometrů s více jak dvěma desítkami 
překážek. Neběželo se ale pouze na 
louce či v lese, velká část trasy ved-
la také řekou, což mnozí, vzhledem  
k vysokým letním teplotám, opravdu 
uvítali. Na start se postavilo více jak 
čtyři tisíce běžců z řad dospělých a na 
pět set padesát dětských závodníků. 
Pro ty byla připravena speciální trasa 
přizpůsobená jejich věkové kategorii. 
Ale ani děti neminuly vodní a bahenní 
překážky a bylo vidět, že „beztrestné“ 
cachtání v bahně si opravdu užívají. 
Na děti, stejně jako na dospělé, čekala 
v cíli zasloužená medaile a speciální 
„finisherské“ tričko. A tak se to odpo-
ledne v Litovli jen hemžilo hrdými no-
siteli právě těchto triček s cinkajícími 
medailemi na krku. 
Krásné počasí, spousta odhodlaných 
běžců, fandících diváků a zářících 
dětských úsměvů přispěly k úžasné 
atmosféře, která po celý den na místě 
panovala. Litovel se tak opět ukázala 
jako místo, které zkrátka Sparťanům 
přirostlo k srdci. Takže třikrát AROO 
Litovli a budeme se těšit zase brzy na 
viděnou!                          Kamila Rybková

 V sobotu dvacátého srpna se v Litovli 
opět po roce uskutečnil extrémní pře-
kážkový závod Spartan Race. Hned od 
časného rána se do areálu v blízkosti 
litovelského koupaliště začaly sjíždět 
davy lidí, závodníci, ale také diváci, 
pro které letos organizátoři připravili 
opravdu atraktivní podívanou. Velké 
množství zejména bahenních překá-
žek bylo umístěno přímo v hlavním 
areálu závodu, a tak se bylo stále na 
co koukat. Plazení pod ostnatým drá-
tem, šplh nad bahenním příkopem, 
vodní příkopy, přeplavání řeky, to je 
jen malý výčet toho, co mohli diváci 
přímo ve festivalové zóně závodu 
sledovat. 
...

Davy lidí a skvělá atmosféra – takový byl Spartan Race v Litovli
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Vyneseno z radnice

39. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 11. srpna 2016
 Rada města schválila uzavření 
smlouvy na vytvoření projektové 
dokumentace k zateplení obvo-
dového pláště a střechy litovelské 
polikliniky. Provedení zateplovacích 
prací se předpokládá v roce 2017.
 Byla uzavřena smlouva na vý-
stavbu nové urnové zdi na měst-
ském hřbitově v Litovli.
 Město uzavřelo smlouvu se spo-
lečností Envirox na poskytování 
služeb souvisejících s čištěním  
a monitoringem dešťové kanalizace 
v místní části Unčovice.
 Pokračuje projekční příprava pro 
plánovanou cyklostezku z Litovle do 
Tří Dvorů. Město zároveň pracuje na 
odkupu potřebných pozemků.
 Dočasně byla přerušena práce na 
stavební úpravě mostu přes Nečíz 
na ulici Komenského. Při opravě 
je třeba nejprve zajistit nestabilní 
klenbu mostu podpírací konstrukcí 
založenou ve dně toku a poté pro-
vést sanaci základové konstrukce. 
Jelikož se ukázalo jako nemožné 
omezit účinně přítok vody do za-
hrázkovaného prostoru staveniště, 
využije se při stavbě plánovaná 
srážka vody v toku, která může být 
provedena nejdříve v říjnu.
 V sobotu 1. 10. proběhne v Litovli 
na Loděnici 22. ročník extrémního 
závodu Bobr Cup.
 V souvislosti se stavebními pra-
cemi v budově po bývalé ZŠ pro 
zrakově postižené bude na místě 
proveden i archeologický průzkum.

výběr redakce

Stíny Litovelska
Opilec v Moravě
Muž z Mladče tak hodně oslavo-
val  konec pracovního týdne, až 
nezvládl cestu domů a skončil  
v řece Moravě. Takto jej po půlnoci 
z pátku na sobotu nalezla projíž-
dějící hlídka strážníků. Po prsa ve 
vodě, neschopen vylézt na břeh, 
volal o pomoc. Opilého, mokrého  
a potlučeného muže strážníci vy-
táhli z řeky a předali přivolaným 
zdravotníkům k ošetření.

Chtěli si užít dovolenou 
na chatě Doubravka
Dvojice pachatelů si chtěla zpříjem-
nit středeční noc v chatě Doubravka, 
ale neměla klíče. Rozbít okno trvalo 
chvíli a už byli vevnitř. Elektronické 
zabezpečovací zařízení je ale ve 
střehu nepřetržitě a zalarmovalo 
majitele, který požádal o pomoc 
strážníky městské policie. Zadržení 
překvapené dvojice již bylo otázkou 
okamžiku. Nyní se budou zodpoví-
dat ze svého činu v trestním řízení.

Nepovolený stánkový prodej
Dne 22. 7. prodával podnikatel  
v Litovli u Alberta papriky, rajčata 
a meruňky a počítal, že vydělá me-
louny. Zapomněl ale uhradit popla-
tek za zábor veřejného prostranství. 
Za přestupek dostal od strážníků 
pokutu. Na melouny si musí ještě 
chvíli počkat.

Spěchali za krásou Pomoraví 
Spěchali za krásou Litovelského 
Pomoraví a z nepozornosti nechali 
na parkovišti otevřené auto. Takto 
jej nalezl pozorný občan, který upo-
zornil hlídku strážníků. Otevřené 
dveře, v autě mobil, peněženka, 
doklady. Majitel byl ale z hlavního 
města. Strážníci s pomocí internetu 
vypátrali příbuzné, kteří kontak-
tovali další členy výpravy. Vozidlo 
bylo zabezpečeno, po návratu bylo 
vše vráceno majiteli, nic se naštěstí 
neztratilo.

Městská policie Litovel
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Městská televize

Premiéra st   7. 9. 18.45 hod.
 st 21. 9. 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)

Výstava o historických cukrárnách
Celé dva měsíce budou v Turis-
tickém informačním centru Li-
tovel k vidění dobroty, protože 
při svém putování naší zemí se  
k nám přestěhuje atraktivní 
výstava o vývoji cukrářského 
řemesla, sladkostí a historii cuk-
ráren v Českých zemích. 
Každý návštěvník si na sladké 
výstavě přijde na své. Dospělí 
se seznámí s nejoblíbenějšími 
a nejvyhledávanějšími cukrár-
nami a výrobnami cukrovinek 
v prvorepublikovém Českoslo-
vensku, děti mohou obdivovat 
nápaditost a rozdíly dřívějších  
 a dnešních sladkostí nebo se 
pousmát nad ručním strojem na 
zmrzlinu.
Dobu zašlých časů připomíná 
stylizovaný interiér historické 

cukrárny, obchodu i výrobny, 
se zásobníky na kávu, dózami 
plnými bonbonů a zákusky vy-
tvořenými podle časopisů ze 30. 
let 20. století. 
Seznámíme vás s ukázkami 
mnohdy již zapomenutých cuk-
rářských nástrojů, jako jsou raz-
nice a formy na bonbony nebo 
tvořítka dříve oblíbených sně-
hových koulí. Obdivovat může-
te dobové bonboniéry i reklam-
ní materiály.  
Návštěvníci získají také přehled 
o historii čokolády, marcipánu, 
perníku, zmrzliny nebo dortů, 
stejně jako o vývoji cukrářského 
řemesla v Čechách a na Moravě.

Od 3. září do 4. listopadu bude 
pro všechny dietáře v infocen-

tru velmi nebezpečno. 
Pro ty odvážnější bude 
otevřeno v září od pon-
dělí do neděle v 9–17 
hodin (polední přestáv-
ka 12– 12.30), v říjnu  
a listopadu od pondělí 
do pátku v 9–17 hodin  
a v sobotu v 9–12 a 
12.30–15 hodin.  

TIC Litovel

V sobotu 17. září proběhnou 
oslavy 130 let od zahájení pro-
vozu na trati Červenka – Lito-
vel, které se uskuteční v rámci 
regionálního Dne železnice.  
V tento den se cestující a příz-
nivci železnice mohou těšit na 
jízdy parními vlaky v čele s loko-
motivou Rosnička 464.202 nebo 
s lokomotivou Kocúr 314.303. 
Dále bude vypraven historický 
motorový vůz M131.101. 
V rámci oslav je připravován 
zajímavý program nejen pro 
cestující, ale také pro milovníky 
železnice a v neposlední řadě 
pro děti. Všechny jízdy historic-
kými vlaky budou doprovázeny 
vlakovým doprovodem v do-
bových uniformách, ve stanici 
Senice na Hané bude možno 
zhlédnout zbrojení parní loko-
motivy a ve stanici Litovel před-
městí si budou návštěvníci moct 
prohlédnout výstavu historic-

kých i současných kolejových 
vozidel. Pro děti bude připraven 
skákací hrad a oblíbený maskot 
Elfík. Zájemci mohou získat pa-
mětní razítko a drobné upomín-
kové předměty. 
Slavnostní zahájení se uskuteční 
ve stanici Litovel předměstí po 
příjezdu protokolárních vlaků  
v 10.15 hodin.   
České dráhy a Město Litovel sr-
dečně zvou příznivce železnice 
na oslavy 130. výročí trati Čer-
venka – Litovel! 

Hana Motyková

Oslavte 17. září 130 let železnice

Jízdní řád najdete na straně 5.

Davy lidí a skvělá atmosféra – takový byl Spartan Race v Litovli
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 O prázdninách převzal ob-
chod v Nasobůrkách nový 
provozovatel, s nímž se nám 
nepodařilo dohodnout na pro-
deji Litovelských novin. V Na-
sobůrkách jiná prodejna není 
a prozatím jsme nenašli místo, 
kde by bylo možné prodej za-
jistit. Vzhledem k tomu, že čte-
nářstvo v této obci je poměrně 
početné, oceníme případné tipy 
a doporučení, kde by bylo mož-
né v Nasobůrkách LN prodávat. 
Prozatím jsme navýšili počet 
dodaných výtisků v prodejně  
Coop u kruhového objezdu  
v ulici Svatoplukově v Litovli 
tak, aby si zde mohli noviny 
koupit i obyvatelé Nasobůrek.

 Podle údajů společnosti Ase-
kol bylo v roce 2015 v Litovli 
vytříděno 16 475,20 kg elekt-
roodpadu. Přesněji to předsta-
vuje 369 televizí, 27 monitorů a 
3 842,20 kg drobných spotřebi-
čů. To při převodu představuje 
úsporu např. 668,38 m3 vody (to-
lik se jí spotřebuje při 8 972 spr-
chováních) nebo také 7 765,30 l 
ropy (vystačí k ujetí 114 196 km 
v běžném osobním automobilu). 
Třídění odpadu je pro Litovel 
dlouhodobě důležité.

V krajských volbách má své zástupce i Litovel

Vážení spoluobčané,
blíží se volby do krajských za-
stupitelstev. Starostové a nezá-
vislí (STAN) vytvořili společ-
nou kandidátku s hnutím Pro 
Olomouc pod značkou Staros-
tové pro Olomoucký kraj.
Starostové se neozývají jen 
před volbami. S naší prací se 
setkávají občané denně. Oslovit 
lidi před volbami, udělat mo-
hutnou kampaň a na další čtyři 
roky usnout – to prostě není  
u starostů, ať už ze STAN, či  
z jakékoliv jiné strany, možné.
Budeme prosazovat na všech 
úrovních přiblížit rozhodování 
co nejblíže vám, voličům. Není 
nutné, aby o všem rozhodo-
val stát, ministerstva v Praze. 
Nechme státu to, v čem je ne-
zastupitelný. A přímo v obci  
a v kraji rozhodujme o tom, 
co regionální samospráva vidí  
a umí lépe než stát. 
Starostové představují v sou-

časné rozdělené společnosti 
tmelící prvek. V našich obcích 
a městech budujeme komuni-
tu. Chceme vidět pospolitost, 
blízkost, dobrou náladu. Pro-
tože velké strany minulosti 
zklamaly, začaly žít ve svém 
vlastním světě neférovosti a ko-
rupce. Ve světě tak vzdáleném 
potřebám lidí. Komunální sféra 
tak zůstala opravdu posledním 
ostrovem čisté demokracie. 
Starostové si musí důvěru lidí 
opakovaně zasloužit. 
Já osobně  spolupracuji s mno-
ha starosty, znám je, a proto 
kandiduji za uvedené hnutí.
Vážení občané, přijďte ke kraj-
ským volbám, dejte hlas těm, 
které dobře znáte, podpořte 
zástupce našeho města. Bylo by 
velice dobré, kdyby naše město  
mělo své občany v krajském za-
stupitelstvu.

Ing. Zdeněk Potužák, starosta

1. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.
36 let, starosta obce Dolní Studénky 
2. Ing. arch. Petr Daněk
36 let, architekt, Olomouc
3. Mgr. Radek Brázda
44 let, starosta obce Troubky
4. Blanka Kolečkářová
49 let, starostka obce Držovice
5. Ing. Tomáš Müller
50 let, starosta obce Nová Hradečná
6. Jaroslav Nimrichtr
60 let, starosta obce Postřelmov
7. Ing. Petr Mudra
42 let, starosta obce Česká Ves
8. Ing. Zdeněk Potužák
60 let, starosta města Litovel
9. Josef Šincl
48 let, starosta obce Rovensko
10. Vlasta Kočí
54 let, starostka obce Velká Kraš

Kandidáti do zastupitelstva
Olomouckého kraje

INZERCE

INZERCE

V krátkosti

Dvanáctý ročník hudebního fes-
tivalu Litovelský Otvírák přilá-
kal v sobotu 13. srpna do hanác-
kého pivovaru deset tisíc diváků. 
Na třech pódiích se v areálu Pi-
vovaru Litovel vystřídaly kapely 
jako například Desmod, Mňága 
a Žďorp, TH!S Vojty Kotka nebo 
DJ´s v čele s DJ Hybrisem. Mi-
lovníci zlatavého moku měli 
možnost ochutnat 16 druhů lito-
velského piva. 
„Letošní 12. ročník se povedl. 
Návštěvníci ocenili jak bohatý 
program, tak i rekordní po-
čet čepovaných piv. Velmi jim 
chutnaly i speciály, které byly  
k dostání pouze na této akci, 

tedy tma-
vý ležák 
Černý zá-
zvor, svět-
lý ležák 
M e d o v ý 
s p e c i á l  
a míchaný 
nápoj viš-
ňový spe-
ciál,“ říká 
M a r k é t a 
Václavko-
vá, ředi-

telka marketingu a komunikace 
Pivovaru Litovel, a doplňuje: 
„Novinkou, kterou jsme letos 
zavedli, byla obří obrazovka, 
která návštěvníkům festivalu 
umožnila lepší vizuální zážitek.“ 
Na programu byly i komentova-
né exkurze s možností podívat 
se přímo do míst, kde se litovel-
ské pivo vaří, nebo doprovodný 
program pro děti. Festival ofici-
álně začal narážením soudku za 
přítomnosti emeritního sládka 
Miroslava Koutka a současného 
sládka Petra Kosteleckého, celá 
akce vyvrcholila slavnostním 
ohňostrojem.                  

J. Cilečková

Otvírák navštívilo přes 10 tisíc lidí
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de

č tam zpět tam zpět tam zpět

Litovel předměstí 10.40 11.13 12.32 13.13 14.32 15.13

Chudobín 10.45 11.08 12.38 13.08 14.38 15.08

Mladeč jeskyně 10.49 11.03 12.44 13.03 14.43 15.03

Mladeč 10.52 11.00 12.47 13.00 14.46 15.00

Olomouc   8.50

Senice n. H.   9.45 12.00 13.52

Cholina   9.55 12.10 14.01

Myslechovice   9.59 12.14 14.05

Litovel předm. 10.03 11.40 12.19 13.45 14.09 16.50

Litovel město 11.47 12.26 13.55 16.57

Červenka 11.50 12.30 14.00 17.00Se
ni

ce
 n

. H
. 

 Če
rv

en
ka

Červenka   9.52 12.00 12.45 14.54

Litovel město 10.01 12.05 12.55 14.58

Litovel předm. 10.06 11.25 12.10 12.58 13.25 15.08 16.50

Myslechovice 11.29 13.29 16.54

Cholina 11.33 13.33 16.59

Senice n. H. 11.43 13.42 17.09 

příjezd do Olomouce (s odjezdem ze Senice v 17.20) 17.55Če
rv

en
ka

 
 Se

ni
ce

 n
. H

.

motorový vůz M131.101 lokomotiva Rosnička 464.202
lokomotiva Kocúr 314.303

Jízdní řády vlaků v Den železnice 17. září Haňovice soutěží o eko Oskara
Podpořit hlasováním je můžete i vy
Dne 15. června byly v Praze 
slavnostně představeny nomi-
nované projekty základních ka-
tegorií 8. ročníku soutěže Eko-
logický oskar. 
Obec Haňovice se do soutěže 
přihlásila s projektem, který 
sdružuje iniciativy obce Haňo-
vice, města Litovle a Zeměděl-
ského družstva Haňovice. Je to 
souhrn aktivit na území obce 
Haňovice, které pomáhají zlep-
šovat životní prostředí, šetřit 
energie, využívají obnovitelné 
zdroje energie a vytváří nová 
pracovní místa. 
Patří sem především: náprav-
ná opatření v lokalitě Litovel 
– Nasobůrky (byla odstraněna 
neregulovaná skládka a zabrá-
něno ohrožení spodních vod), 
bioplynová stanice a teplovod  
z bioplynové stanice (vybudo-
valo a provozuje ZD Haňovice, 
teplo dodává i do kulturního 
domu), skleníky Haňovice (oje-
dinělý a první projekt tohoto 
typu v ČR; rajčata se budou pěs-
tovat ve sklenících na 3 ha, el. 
energie bude využívána na 100 
% z bioplynové stanice), zatep-

lení ZŠ a MŠ Haňovice (roční 
úspora až 40 % energií), výměna 
veřejného osvětlení (probíhá vý-
měna žárovek ve svítidlech VO 
za LED žárovky), kontejnery 
Haňovice (v r. 2016 bude zří-
zeno 5 podzemních kontejnerů 
a každá domácnost dostane do 
bezplatné zápůjčky 240l kontej-
nery na plast a papír).
Do 8. ročníku soutěže se při-
hlásilo téměř 300 projektů. Od-
borná porota letos vybírala dva 
nejlepší projekty zaměřené na 
úsporu energií a ochranu příro-
dy v pěti základních kategoriích. 
V kategorii Obec nominovali 
odborníci projekt města Lito-
měřice, které šetří energie ne-
závisle na rozpočtu města. Proti 
němu stojí padesátkrát menší 
Haňovice z Hané, které předsta-
vují souhrn projektů na území 
obce Haňovice. 
O vítězích rozhodne veřejnost  
v on-line hlasování. Podpořte 
nás i vy na stránkách www.eko-
logickyoskar.cz. Hlasování pro-
bíhá do 30. září.

Arnošt Vogel, 
starosta Haňovic



Ze společnosti

Byli oddáni
13. 8.  Lucie Šubrtová ze Skrbně
 a Petr Šimek z Horky nad Moravou
19. 8.  Ludmila Tomanová z Červenky
 a Michal Měšťánek z Červenky
26. 8.  Lucie Doláková z Hvozdu
 a Martin Barkoci z Konice
27. 8.  Michaela Kotišová z Bruntálu
 a Jan Hlaváč z Mladče

Odešli
25. 7.  Zdeněk Hlaváček z Nasobůrek (56 let)
27. 7.  Karel Šmakal z Unčovic (67 let)
29. 7.  Jarmila Cholinská z Litovle (91 let)
  4. 8.  Josef Čep z Haňovic (88 let)
  4. 8.  Marie Molíková z Březového (89 let)
  7. 8.  Miroslav Kuchař z Nové Vsi (67 let)
  8. 8.  Jiří Bořil z Choliny (58 let)
14. 8.  Marie Krylová z Litovle (79 let)
19. 8.  Oldřiška Koubková ze Sobáčova (85 let)
21. 8.  Marie Remiášová z Litovle (80 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Litovel, Hrandop a Misericordia.
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KAMENICTVÍ 
Litovel, Svatoplukova 127 
Tel., fax: 585 341 478,  
mobil: 605 131 789  
ZHOTOVENÍ POMNÍKŮ  
OPRAVY HROBŮ 
ZÁKRYTOVÉ DESKY NA HROBY, 
SCHODY Z KAMENE A TERACCA  

Oznámení

Sraz spolužáků 9. A, 9. B ZŠ Jungmannova 
(1963) se koná 10. 9. od 14 hodin v salónku restau-
race Muzeum. Zvou Vás Franta – 9. A a Tonino – 9. B.

Sraz spolužáků 9. A, 9. B ZŠ Opletalova (1973) 
se koná 17. 9. od 13 hodin v restauraci Za Školou v 
Litovli. Srdečně zve Antonka.

 

kompletní servis autoskel 
čištění interiérů, renovace laků  

leštění světlometů 
 

Javoříčská 1313/6a, Litovel  
tel.: 585 154 631, 724 158 043 

Město má nově asistentku prevence kriminality
Začátkem roku 2016 pro-
běhla v Litovli anketa na-
zvaná Cítíte se v Litovli bez-
pečně? Z podnětu vedení 
města ji zrealizovala Komise 
prevence kriminality, která 
sestavila dotazník a proved-
la vyhodnocení. Z výsledků 
vyšla jako jedno z bezpeč-
nostních rizik nově přistě-
hovaná romská komunita. 
Obtěžující hluk, znečišťo-
vání veřejných prostranství, 
nadávání, ničení majetku na 
hřištích, to jsou nejčastější 
odpovědi v anketě. 
Ve stejném období provedla 
v Litovli své šetření i organi-
zace Člověk v tísni. V závě-
rečné zprávě označila sou-
žití mezi majoritou a nově 
přistěhovanými Romy jako 
velmi napjaté.
Vedení města na tuto situaci 
zareagovalo a sbíralo zku-
šenosti v okolních městech. 
Nejvíce se osvědčilo zavede-
ní pracovní pozice asistent 

prevence kriminality. Jde 
o pracovníka, který těží ze 
znalosti místních poměrů 
a zná sociálně vyloučenou 
komunitu. Padlo rozhodnu-
tí tuto pozici zřídit. Ve spo-
lupráci s úřadem práce byla 
vytipována vhodná ucha-
zečka, která již v průběhu 
prázdnin nastoupila do 
pracovního poměru. Je kon-
taktní osobou s romskou 
komunitou. Jejím hlavním 
úkolem pro nadcházející 
období je dohled nad dětmi 
a mládeží na náměstí Pře-
mysla Otakara a v přilehlých 
ulicích, na dětských hřiš-
tích, u škol. Bude je upozor-
ňovat na nevhodné chování.
Asistentka prevence kri-
minality je zaměstnankyní 
obce. Úzce spolupracuje  
s městskou policií a Policií 
ČR. Je přijata na dobu 12 
měsíců a placena z dotace, 
kterou poskytuje úřad prá-
ce.

Jejím cílem je zvyšování bez-
pečí v sociálně vyloučených 
lokalitách a jejich okolí, eli-
minace sociálně rizikových 
jevů, prevence útoků pácha-
ných s extremistickým moti-
vem a podpora nerepresiv-
ních metod práce Městské 
policie Litovel a Policie ČR.

Mgr. Lubomír Broza,
velitel Městské policie Litovel

Asistentka prevence kriminality 
v Litovli Marcela Lovašová.

INZERCE
Nový design přepravek Pi-
vovaru Litovel získal titul na 
prestižní soutěži Obal roku 
2016 v kategorii Nápoje. 

Odborníci oceňovali nejen 
originální design, soudkovi-
tý tvar, ale i celoplošnou eti-
ketu, která je přesně sladěná 
s tělem přepravky. 
Na zisk ocenění měla vliv  
i otázka ekologie. „Pozitivně 
byla hodnocena pozornost, 
kterou jsme věnovali život-
nosti přepravek. Ty by měly 
v oběhu vydržet až dvacet 
let. Navíc jsou celé, včet-
ně etikety, recyklovatelné,“ 

vysvětluje ředitel Pivova-
ru Litovel Lumír Hyneček. 
Moderní lahve a přepravky 
pro pivovarnickou skupi-
nu PMS, kam patří kromě 
Litovle také Zubr a Holba, 
vznikly pod taktovkou de-
signového studia Fiala&Še-
bek. Produkty Pivovaru Li-
tovel jsou v nových lahvích  
a přepravkách distribuová-
ny od dubna.             

 J. Cilečková

Nové přepravky pivovaru vyhrály Obal roku 2016

Z redakční pošty@
V Litovli jsem nikdy nebyla. Proto 
jsem byla ráda, když mi kama-
rádka, která tady bydlí, navrhla, 
abych za ní přijela. Cestovala 
jsem autobusem, na nádraží mě 
už Lidka čekala. I když to tak  
v noci nevypadalo, udělalo se 
krásné, slunečné dopoledne. 
Zamířily jsme do centra. Nejdřív 
jsme tedy potkaly kapličku sv. 
Jiří. A tady se Lidka stala průvod-
kyní turistky. Prozradila mi, že 
toje  nejstarší dochovaná stavba 
v Litovli. 
Po obědě v Muzeu jsme se vyda-
ly na radniční věž. Kromě nás se 
výstupu zúčastnilo ještě několik 
dalších turistů. Podle fundova-

ného výkladu sympatické prů-
vodkyně jsme se nacházeli na 
nejvyšší věži na řece Moravě.
Krásná zajímavost Litovle je Svato-
jánský most, který Lidka nazývala 
roztomile a familiérně Svatoján. 
Jako má průvodkyně mě rovněž 
musela poučit, že jde o třetí nej-
starší most v republice. Já jsem 
samozřejmě věděla, že prvenství 
mají Karlův most v Praze a most  
v Písku. Litovelský Svatoján je 
velmi fotogenický. Mám ho ucho-
vaný ve fotografiích, tak jako Nečíz 
nebo komůrku hlásného ve věži.
V Litovli je krásný park se dvěma 
rybníky. U jednoho z nich, Uni-
čovského, stojí krásná, reprezen-

tativní budova, Gymnázium Jana 
Opletala. Nevěděla jsem, že je 
navštěvoval student Jan Opletal, 
jehož osud je nám všem znám.
Tyto a další informace jsem se do-
zvěděla od své „průvodkyně“ Lid-
ky. Z jejího výkladu je velmi znát, 
že „své“ město Litovel miluje.
A já musím složit poklonu archi-
tektům, kteří postavili krásné 
litovelské domy, jež jsem stále 
obdivovala. Jsem ráda, že jsem 
Litovel viděla, a přála bych si, 
abych se do ní ještě někdy po-
dívala. Návštěvu doporučuju  
i dalším, kteří toto hanácké měs-
to ještě neviděli.               

Nina Orságová
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Rodopis (17)

Už nějaký čas kousek po kousku dáváme dohro-
mady rodokmen mých předků, rodu Coufalů. Řada 
jmen od mého pradědy Metoděje pokračovala 
přes Tomáše, Ignáce, Šimona, ještě jednoho Šimo-
na, Vavřince, Ondřeje a Matěje až k poslednímu 
zjištěnému Janu Coufalovi, který zemřel 6. června 
1670 v Mezicích. V matrikách jsem našla i jeho dvě 
manželky a některé děti (Matějův záznam chyběl), 
ale tím to končí. Poslední matriky jsou zhruba  
z poloviny 17. století, starší se nedochovaly. Exis-
tují ještě další prameny, kde bych mohla pátrat, 
nebo jsem se už dozvěděla všechno, co šlo?

Úžasnou studnicí informací o našich předcích 
jsou hned po matrikách gruntovní neboli po-
zemkové knihy, které jsou předchůdcem dneš-
ního katastru. V jejich zápisech se dočteme, kde  
a kdy jakou nemovitost náš předek vlastnil, a na-
víc jsou zde uváděny i rodinné vazby v souvislosti 
s prodejem nebo převodem nemovitosti a vypla-
cením závazků na ní váznoucích. 
Gruntovnice už jsou taky digitalizované a do-
stupné na stránkách www.archives.cz. Přes iko-
nu Digitální archiv a dále Archivní fondy vstoupíš 
do vyhledávače, kde stačí ve výběru databází za-
škrtnout pole Pozemkové knihy a nahoru napsat, 
o jakou ves Ti, Heli, jde. Gruntovní knihy byly ve-
dené v rámci jednoho panství nebo velkostatku, 
proto se fyzicky nacházejí v těchto oblastních 
fondech, příp. v zemských archivech. Pokud ves 
patřila městu, jsou tyto knihy součástí archiv-
ního fondu daného města v archivu okresním. 
Internetový vyhledávač  Ti ale poradí.

Připouštím, Iv, že tady už se bez Tvé pomoci ne-
obejdu. Našla jsem ve fondu velkostatku Kláš-
terní Hradisko gruntovní knihu pro ves Lhota 
(1664–1877), kde, jak vím, žil můj předek Matěj 
(někdy uváděný jako Matouš). V obsahu na jejím 
začátku jsem mezi jinými objevila jména Matouš 
Coufal a Wenzl Coufal, nalistovala jsem stránky se 
zápisy, které se jich týkají, ale tím to skončilo. Luš-
tit v matrikách jednotlivá slova v kurentu, jejichž 
význam se dá odhadnout, je možné. Ale přeluštit 
několik stránek textu v archaickém písmu schopná 
nejsem, ačkoli mám pocit, že je to dokonce česky.

Ano, Heli, máš pravdu, zápis je opravdu česky. 
Užívání češtiny nebo němčiny se řídilo úředním 
jazykem vrchnosti. Ale kolikrát je čtení českého 
textu v kurentu těžší než německého. 
Zápis, který jsi našla, se týká koupě gruntu ve 
Lhotě. Matěj Coufal ho koupil dne 26. 7. 1674 
od Jiříka Krejčího za sumu 400 hřiven. Dokonce 
je zde odkaz na předešlé zápisy k tomuto gruntu 
v jiné knize. 

Připadá mi, že tohle všechno je zmíněné hned  
v nadpisu. Jsem zvědavá, Iv, co bude v tom dlou-
hém textu pod ním.

Helena Kaštilová & Ivana Kubíčková

Muzeum pátrá i zve na novou výstavu
Litovelské slavnosti v muzeu
V sobotu 10. září budete 
moci v rámci Litovelských 
slavností navštívit muzeum 
v době od 9 do 17 hodin za 
zvýhodněné vstupné 20 Kč/
osoba. 

Pátrání muzea pokračuje:
sokl před muzeem
Výstava o kávě se chýlí  
k závěru. Pátrali jsme po 
kvalitní fotografii reklamy 
na kávu firmy Stanislava 
Smékala umístěné na fasádě 
domu při vjezdu do Litovle 
ve směru od Olomouce. Tu 
nám však nikdo do muzea 
nenabídl. 

Nevadí. Zkusíme Vás vybíd-
nout k zamyšlení nad jinou 
záhadou. Před litovelským 
muzeem už stojí několik 
desítek let sokl, na kterém 
byl v minulosti s největší 
pravděpodobností kříž nebo 
nějaká socha. Dosud se nám 
nepodařilo vypátrat, kdo  
a odkud tento sokl před mu-
zeum přivezl. Prokazatelně 

díky fotografiím u muzea 
nebyl do konce 50. let, na 
fotografii z roku 1975 jej 
sice nevidíme, ale mohl být 
v zákrytu za stromem. V 80. 
letech 20. století byl blíže 
k budově a sloužil mj. jako 
sokl pod květináč. S opra-
vou budovy a proměnami 
parku byl po roce 2000 pře-
sunut na dnešní místo, kde 
kolem něj roste zeleň.
Můžete-li nám podat jakou-
koliv zprávu k tomuto pod-
stavci, obraťte se na redakci 
Litovelských novin nebo 
přímo na pracovníky Muzea 
Litovel. Stejně tak uvítáme 
fotografie zachycující pro-
stor kolem budovy muzea 
(střelnice) během celého 20. 
století. Předem děkujeme za 
Vaši snahu a spolupráci.

Závěr výstavy 
Káva, jak ji známe i neznáme
V neděli 18. září proběhne  
v prvním patře Muzea 
Litovel od 14 do 17 ho-
din rozloučení s výstavou  
o oblíbeném kofeinovém 

nápoji. Pokud jste ji ještě ne-
navštívili, máte v tento den 
poslední možnost nejenom 
zhlédnout vlastní výstavu, 
ale také ochutnat kvalitní, 
čerstvě mletou směs arabiky 
a robusty z pražírny Café-
Gape v Lošově u Olomouce. 
Toto odpoledne jsme nazva-
li Kávové koksování. Chce-
te-li se dozvědět, z jakého 
důvodu, přijďte se za námi 
podívat. 

Nová výstava v muzeu:
Optické klamy
Od středy 28. září bude  
v litovelském městském 
muzeu k vidění nová zají-
mavá výstava, tentokráte 
o optických klamech. Náš 
zrak je jedním z nejdůleži-
tějších smyslů, které máme, 
protože skrze něj získáváme 
největší množství podnětů 
z okolního světa. Přesto se 
na něj častokrát nemůžeme 
spolehnout, jelikož nám 
ukazuje věci, které ve sku-
tečnosti neexistují.
Výstava Optické klamy se-
známí návštěvníky se vše-
mi hlavními druhy iluzí,  
s nimiž se v běžném životě 
můžeme setkat, a zábavnou 
formou přiblíží, jak vlastně 
lidské oko pracuje. Výstavu 
můžete zhlédnout od kon-
ce září 2016 až do 10. ledna 
2017.
Nově připravovaná výstava 
bude otevřena každý týden 
od středy do neděle v době 
od 9 do 16 hodin.             hoš

INZERCE

Muzeum se soklem v roce 1987.



Bylo mi 17 a jí 75, když jsem ji poprvé uvidě-
la. Drobná žena před naší gymnaziální třídou 
vyprávějící o Moravě a litovelských lesích za 
jejího mládí, o lásce k Zemi, o nutnosti pečo-
vat o prostředí, ve kterém žijeme.
Velká energie. Obrovské charisma.
Dívám se. Poslouchám. 
Coup de foudre.
Mnoho hodin jsme pak strávily nad fran-
couzštinou, jazykem země, kam kdysi emi-
groval kousek její rodiny a kde na úpatí Alp 
leží město Grenoble, v němž v 80. letech ně-
kolik roků učila Francouze česky. Po třiceti 
letech jsem jí, téměř nevidící, předčítala do-
pisy, které jí její dávní studenti nepřestávali 
posílat.
Přemýšlím o poslání, k němuž člověk ne-
vědomky směřuje. Malá holka, která se  
s kluky prohání po Kabelově (narodila se 
pět let před jeho přejmenováním na Kar-
lovskou ulici, 18. června 1925) a plave Ne-
čízem pod zemí až do parku. Gymnazistka, 
která má co dělat, aby se při vážném pro-
jevu ředitele nerozesmála nahlas knoflíčku 
z podprsenky, který z ničeho nic vystřelil 
a kutálí se po zemi. Je druhá světová válka 
a „výsměch Velkoněmecké říši“ by ji mohl 
stát život. Mladá poštovní úřednice, která 
je pro nevítaný a neopětovaný zájem pří-
slušníka SS po válce neprávem obviněna  
z kolaborace. Po letech o tom napíše básnic-
kou sbírku Striptýz. Novomanželka stěhující 
se z milované Litovle do Prahy a následně 
do severních Čech, kde její muž pracuje 
jako horník. Matka dvou synů, která studu-
je češtinu a němčinu na Karlově univerzitě  

a stává se učitelkou na základ-
ní škole. Se žáky tu provádí 
ranní rozcvičky na probuzení 
mysli a na konci hodiny jim 
odpovídá na jakoukoli otázku, 
kterou položí. Někteří z nich 
se po desítkách let ocitli v je-
jích básnických sbírkách. Pak 
ředitelka pražského Domu pi-
onýrů, tlumočnice, češtinářka 
ve Francii. A konečně žena 
navracející se ve stáří do rod-
né Litovle, do malého domku 
po rodičích nedaleko parku,  

a věnující svou energii přírodě 
a její ochraně. Jednomu z ústředních vláken 
celého jejího života, které ji provázelo od dět-
ských rozbřesků na posedu za městem přes 
úžas nad ledňáčkem na mostě až k ekologic-
kým přednáškám a občanské iniciativě.
Tehdy jsem ji poznala já. Jako moudrou 
ženu, jíž jsem v letech dospívání chodila 
klást stovky otázek. Jako básnířku, která 
svou první sbírku vydala po osmdesátce  
a z většiny svých knih stvořila nástroj, jak 
oslovovat lidi a upozorňovat je na potíže 
světa. Jako nezlomnou bytost, která i v době, 
kdy už ji trápily bolesti, snížená pohyblivost, 
odcházení zraku i sluchu, dokázala stvořit 
program Mladých globalistů, díky němuž 
mladí lidé z posledních ročníků základních 
škol naživo v litovelských institucích po-
znávali, jak funguje město a potažmo svět. 
Možná, že právě tam se spojila většina jejích 
životních zájmů.

Můžeme o někom opravdu říct, že ho zná-
me? Dokonce i když jsme se s ním setkáva-
li po mnoho let, i když jsme s ním hovořili  
o velmi osobních věcech, vidíme jen kousek 
jeho vesmíru, který zná v celosti pouze on 
sám. Vlastička, Jenda, Ivanka, Jakub, Jana  
a všichni další lidé, s nimiž se v Litovli v po-
sledních desetiletích života potkávala, kteří 
jí pomáhali a o nichž s láskou a pochopením 
mluvila, by možná nakreslili trochu jiný ob-
raz a nebyl by o nic méně pravdivý.

Paní Cholinská už dlouho toužila zemřít. 
Její přání se jí splnilo 29. července. A já jí tu 
svobodu moc přeju.              Helena Kaštilová

Stalo se v Litovli
 28. 9. 1926 zemřel náhle litovelský knihař 
Rudolf Mazáč. Narodil se 11. 4. 1866 v Přerově. 
Roku 1892 si v Litovli otevřel knihařství. Nejprve 
měl dílnu v záloženském domě, až r. 1904 za-
kotvil v Šustráku (ul. 1. máje 791), kde současně 
jeho paní Marie Mazáčová otevřela papírnictví  
a prodej školních potřeb. Jako vlastenec se ihned 
přihlásil do řad národních pracovníků, zejména  
v Sokole. Účastnil se bojů o českou Litovel, v roce 
1899 byl zvolen členem obecního výboru a v sa-
mosprávě pracoval nepřetržitě 24 let až do roku 
1923. Byl i ve výborech Matice školské, Národní 
jednoty a řady spolků. Zmínku zasluhuje i jeho 
práce politická ve straně živnostenské a jeho 
zásluhy o vznik a rozvoj církve československé  
v Litovli. Roku 1925 prodal závod knihařský a pa-
pírnický Fabianu Lakomému. 
 12. 9. 1906 se v Zá-
bědově v okrese Nový 
Bydžov narodil knih-
kupec Josef Chlíbek. 
23. 1. 1933 požádal  
v Litovli o nakladatel-
skou a knihkupeckou 
koncesi, včetně anti-
kvariátu a prodeje věcí uměleckých a hudebnin 
v Tyršově (pak Husově) ulici číslo 133. Vedl pak 
až do roku 1950 knihkupectví a půjčovnu knih, 
vydal několik regionálních publikací a knih  
(M. Strouhal aj.). Po zrušení knihkupectví zavedl 
v Litovli Cestovní informační službu, organizoval 
kulturní a turistické zájezdy. Zemřel 14. 8. 1992.
 1. 9. 1916 byly pro válečné účely sejmuty 
zvony z kostela sv. Marka a po jednom zvonu  
z kostela  sv. Jakuba a z kaple. Začalo i rekvírování 
nádobí z barevných kovů v domácnostech: kot-
le, hmoždíře, svícny, kliky u dveří. Z oběhu byly 
stahovány i dvacetihaléře „nikláky“ a nahrazeny 
železnými mincemi, do oběhu přišly papírové 
bankovky v hodnotě 10 krejcarů. Nedostatek pe-
něz byl řešen i kuriózním výnosem – povoleno  
bylo „dvoukorunové bankovky půliti a čtvrtiti“.
 V září 1916 byl nově upraven pramen Čer-
linky, zvaný Svatá voda. Už v 19. století nechala 
obchodnice střižním zbožím Šustrová vsadit do 
pramene dřevěnou káď a nad ni keramickou 
sošku, dílo hrnčíře Stiastka. Na starém obrázku 
na dubu byl znázorněn děj pověsti o pannách, 
které se koupaly v prameni a tajně je pozoroval  
Jan Šembera Černohorský oblečený v jelení kůži. 
Myslivcův pes ucítil jelena a pána v kůži potrhal. 

Nyní byly místo roz-
padlé kádě zasaze-
ny cementové skru-
že, nad nimi stříška  
a zasklená skříňka 
pro sošku Panny 
Marie. Pořízeny byly 
lavičky a upravena 
štěrkovaná cesta. 

Lubomír Šik
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Za paní Jarmilou Cholinskou...

INZERCE

Pozvánka

DO SKANZENU V PŘÍKAZECH
6.–30. 9., Hanácký skanzen Příkazy

Kromě obvyklé prohlídky selského stavení a způsobu 
života na vesnici v minulosti najdete v tomto období 
ve skanzenu také výstavu nazvanou Světy outsiderů. 
Sběratel art brut Pavel Konečný se snaží na svých fo-
tografiích zdokumentovat jedinečnost a originalitu 
tvorby neškolených italských umělců – outsiderů, 
s nimiž se měl příležitost setkat na svých cestách 
 v letech 2011 až 2015. Výstava bude zahájena 6. září 
v 17 hodin za doprovodu Nepředstavitelné kapely.



Litovelské ulice

PODĚBRADOVA    
Ulice se nazývá podle Jiřího z Kunštátu a Po-
děbrad (23. 4. 1420 Poděbrady – 22. 3. 1471 
Praha), kterého roku 1458 zvolila česká šlech-
ta českým králem. Stal se jediným českým 
panovníkem, který nepocházel z panovnické 
dynastie, ale z panského stavu domácí šlechty. 
V roce 1452, za vlády nezletilého krále Ladisla-
va Pohrobka, byl na sněmu zvolen zemským 
správcem a během pěti let v této funkci se sna-
žil urovnat poměry v zemi narušené a zdevasto-
vané husitskými válkami a upevnit mezinárod-
ní postavení českého státu. Také díky tomu byl 
zvolen českým králem a na trůně vládl až do své 
smrti roku 1471. Do dějin se zapsal svým úsilím 
o evropskou spolupráci a vytvořením projektu 
Všeobecné mírové organizace, jejíž ideou bylo 
řešení sporů diplomatickou cestou.
Souvislost Litovle s Jiřím z Poděbrad spočívá  
v listině z roku 1461, kdy městu potvrdil veškerá 
dosavadní privilegia a udělil mu právo pečetit 
zeleným voskem. Latinská listina psaná na 
pergamenu je dodnes dochována v archivním 
fondu Litovle, uloženém ve Státním okresním 
archivu Olomouc.

Ulice se nachází v historickém jádru města,  
z náměstí odbočuje v jihovýchodním rohu. 
Nejstarší známý název zněl Schwarzädlergasse 
– ulice U Černého orla. Toto jméno měla po-
dle hostince, který v ulici stál. V roce 1893 byl 
název ustanoven na Ädlergasse – Orlí. Název 
Poděbradova byl zaveden poprvé roku 1900  
a následně v roce 1945. V období protektorátu 
změnila ulice název na Postgasse – Poštovní, 
protože sem byla v roce 1939 přemístěna pošta.

Proměny názvu: Schwarzädlergasse (1834)  
Ädlergasse (1893)  Poděbradova (1900)  
Postgasse (1940)  Poděbradova (1945)

REVÚCKÁ
Základem názvu ulice je jméno slovenského 
okresního města Revúca, ležícího v oblasti Ge-
mer na středním Slovensku v Banskobystrickém 
kraji. V roce 1965 navázala Litovel s Revúcou 
družbu a na základě toho se pro novou ulici 
uplatnil právě tento název.

Ulice se nachází ve vilové čtvrti na východě 
města, v bezprostřední blízkosti tzv. Prostřed-
ního lesa. Vznikla výstavbou rodinných domů 
po roce 1983 a pojmenovaná byla jako jediná  
v 80. letech. Název užíváme dodnes.

Název: vznik 1983  Revúcká (1986)

Ivana Kubíčková
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Případ pohřešovaného / Dror Mišani
Dědečkův velký útěk / David Walliams

Vám fšeckém, co o nás dlóho vite a máte to ôž dáv-
no zafixovany, znáte naše prostředi, jak se scházime 
na povêkládáni ê z Hanáckó môzêkó, ê vám, keři ste 
zdaleka čê nechodite tak často, jak bê to patřêlo, 
môsim prozradit, že stoji skôtečně za poděkováni 
tém našém náštěvnikum, keři jezdijó na kole a do-
konce nekeři se domlôvijó a přêjedó štêři v jednym 
autě. Pravdaže, máme holt svy publikum, svy trvaly 
náštěvnikê, svy zaslóženy poslôchače ê fajnšme-
krê. A tak se – jak to bévá – spiš obracim k tém, co  
o tym ani nevite. Déte se takê dohromadê, domlôvte 
se třeba ô vás na dědině, stálo-lê bê vám to za to, 
dêž nemužete dojit k nám na ten Městské klub, že 
si nás pozvete. 
Vite dobře, že chránime to naše rodny nářeči, jak 
se dá, že ho ôžéváme k nezapomenóti. A jak vime, 
mezê mladéma se holt drži spiš na dědinách, čê  

v rodinách, ve velkéch rodinách, co se scházijó a ne-
nechajó k temô dojit, abê se zapominalo.
Za ten dlóhé čas pusobeni Hanácké ambasádê v Li-
tovlê a okoló co ambasadór moc rád vizô, že se ê přê 
tém našém programô – ê dêž pravda jenom třêkrát 
za rok – přece jenom vêkládá jak ô teho rodinyho 
stola. A náštěvnici, teda poslôchači, naši „abonenti“, 
naši névěrňéši, só pro nás, ambasadórê ê môzêkan-
tê, vzácnó společnosťó, jaké podobné šêroko daleko 
néni! To je, co? No vizete – a to požêti, ta pohoda,  
tê chvilkê, co člověk prožévá v takové kôpě dobréch 
lêdi, tê zvôstanó v nás fšeckéch nadlóho.
Já vám řeknô, ô nás je každé učinkôjicim! Tak – to 
sme skôtečně chtělê, tak to je, témto vás zrovinka 
mužô pozvat na štvrtek 22. záři na šest večir!
Přêndite si splknót! Bôde to od každyho troškô a těši-
me se fšeci!                                            Váš Zdenek Brané

Případ pohřešovaného 
V izraelském Cholonu 
začíná policejní pátrání 
po ztraceném šestnácti-
letém chlapci. Vyšetřo-
vání se protahuje a na-
ráží na nečekané obtíže. 
Zásadní zlom nastane 
v okamžiku, kdy stře-

doškolský profesor Zeev Avni napíše první 
z řady fiktivních dopisů a zašle jej rodině 
oběti...
Detektivní román izraelského spisovatele 
získal nominaci na prestižní Sapirovu cenu 
za krásnou literaturu, nominaci na CWA 
International Dagger Award, Cenu Marti-
na Becka za nejlepší přeložený detektivní 
román (Švédsko) a Cenu Adei Wizo (Itálie).

Dědečkův velký útěk
Jak se vyrovnávají děti  
s nemocemi v rodinách, 
vypráví s nadhledem  
a humorem román brit-
ského autora. 
Jackův děda je už starý 
a zmatený, ale stále věří, 
že létá jako stíhač Krá-
lovského letectva a bojuje proti Němcům  
v slavné bitvě o Británii. Tak tomu před 
mnoha lety skutečně bylo. Jediný, kdo ho 
chápe, je právě jeho vnuk. Ve chvíli, kdy 
Jackovi rodiče umístí dědu do podivného  
a nehostinného domova pro staré lidi, se 
Jack rozhodne, že dědečka zachrání. Vydají 
se společně na velkou dobrodružnou cestu, 
dokonce opravdu vzlétnou do oblak.               lf

Z Hanácké ambasádê Vêberte si, co se Vám lébi

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
Období letních prázdnin uletělo jako voda  
a organizovali jsme vlastně jenom cyklový-
lety na Hynkov a Úsov.
Také první zářijová akce bude výlet kolmo. 
Tentokrát  ve čtvrtek  8. 9. je  cílem výletu 
Horka nad Moravou a odjezd je jako obvyk-
le ve 14 hodin od Penzionu. 
O týden později (15. 9.), budeme mít příle-
žitost si  pohovořit se starostou o aktuálních 
problémech města od 17 hodin v Malém 
sále Záložny. Věříme, že využijete šance se 
poptat i na problémy, které vás trápí, a při-
jdete!?
Na čtvrtek 6. 10. připravujeme autobusový 
zájezd do termálů ve Velkých Losinách s od-

jezdem v 7.30 hodin z autobusového nádra-
ží (příspěvek je 200 Kč).
O týden později (13. 10.) jsme opět pozváni 
na exkurzi vápenky v Měrotíně, kde se nám 
loni tak líbilo. Pozvání platí jen pro ty, kteří 
tam ještě nebyli (což si vymínil přímo pan 
Vitoul, aby se dostalo i na ostatní), a odjezd 
bude v 8.30 hodin opět z autobusového ná-
draží. Přihlásit se můžete vždy v pátek v na-
šich „úředních hodinách“ v klubovně Pen-
zionu.
V předposledním zářijovém týdnu, ve čtvr-
tek 22., je v klubovně připravena beseda  
o zdraví. Téma a čas začátku akce včas ozná-
míme.                                                                 jh



Jediná jednotka sboru dobro-
volných hasičů (JSDH) v míst-
ních částech Litovle i širokém 
okolí patří do kategorie JPO 
III. Ta ve Třech Dvorech. Platí 
pro ni stálá pohotovost a vý-
jezdy k zásahům i několikrát 
do měsíce. O tom, co všechno 
práce jednotky obnáší, vyprá-
věl její velitel Martin Skácel.

Jak vlastně došlo k tomu, že 
právě Tři Dvory mají takto čin-
nou jednotku SDH?
Povodně v roce 1997 nás nakop- 
ly k tomu, že jsme se rozhodli 
vytvořit akceschopnou jednot-
ku, která dokáže zasahovat všu-
de – od povodní až po požáry. 
Město tehdy nedisponovalo 
žádnou technikou, takže jsme si 
v roce 2003 koupili první cister-
nu, která vůbec u dobrovolných 
hasičů na Litovelsku byla, za své. 
Shodou okolností na druhý den 
zástupci města objížděli hasič-
ské zbrojnice, naše cisterna je 
nadchla, proplatili nám ji a taky 
podpořili náš záměr.
Postupně jsme se stali polopro-
fesionální jednotkou.

K jakým zásahům jste obvykle 
voláni?
Nejčastěji k požárům. Když za-
prší, tak jsou to zase záplavy, 
jezdíme čerpat vodu ze sklepů. 
Po vichřici odstraňujeme spad-
lé stromy ze silnic. V létě je to 
navíc likvidace nebezpečného 
hmyzu – sršňů, vos i včel. 
Taky jsme jednou z osmi jedno-
tek v Olomouckém kraji urče-
ných pro pomoc při dopravních 
nehodách. Většinou se vybí-
rají jednotky, které jsou blízko 
velkých komunikací. Naštěstí  
k nim zatím jezdíme minimál-
ně. Jsme v těchto případech 
záloha profesionálních hasičů  
z Litovle. Pokud jsou na výjez-
du a nemůžou k nehodě přijet, 
dorazíme my a hasiči z Uničova. 
U každé nehody musí být profe-
sionální jednotka.

Kolik zásahů ročně tak absol-
vujete?
V průměru pětadvacet. Zásahů 
je míň než dřív, ale jsou o to hor-
ší. Většinou jsme tam dlouho  
a škody jsou významné.

Stává se, že vás zavolají i k pla-
nému poplachu?
Bývá to. Většinou to není pří-
mo planý poplach, ale spíš 
něco takového, že někomu hoří 
na zahradě koš se senem. Je to  
o lidech, co dokážou zvládnout, 
nebo jaké v nich ta situace vy-
volá emoce. Hoří, tak zavolají 
hasiče.

Do jak velké oblasti 
vyjíždíte?
SDH Tři Dvory je  
v prvním poplachovém 
stupni. Kde zahoří, tam 
jsme. Na Litovelsku 
máme na starosti 22 
obcí. Od Unčovic, Mys-
lechovic a Haňovic přes 
Savín, Střelice, Žele-
chovice a Dětřichov až  
k Pňovicím a Střeni.

A kolik má vaše jednotka čle-
nů?
Je nás osmnáct, ale k zásahu jez-
dí čtyři až osm lidí.
Přímo ve Třech Dvorech je nás 
asi osm, další jsou z Červenky, 
Litovle, Unčovic... Vozíme v autě 
obleky i pro kluky z okolí. Když 
je nějaká větší akce, třeba větší 
požár nebo vyhledávání osob  
v blízkosti jejich bydliště, při-
běhnou přímo na místo, oblečou 
se a jdou do toho s námi.
Díky členům, kteří nejezdí pří-
mo k zásahům, taky můžeme 
pokrýt i veřejné akce. Děláme 

hasičské dozory, pomoc na trati 
při Bobr Cupu, Free jízdě... Tam 
je potřeba hodně lidí.

Pojďme si říct, jak takový zá-
sah vypadá? Jak se vůbec do-
zvíte, že máte někam vyrazit?
Všechny jednotky jsou zapsá-
ny u Hasičského záchranného 
sboru Olomouckého kraje, včet-
ně toho, jakou mají techniku. 
Pokud přijde na číslo 112 nebo 
150 hlášení o nějaké události, 
Operační a informační středis-
ko (OPIS) HZS Olomouckého 
kraje rozešle všem členům jed-
notky zprávu na mobil. Tak, aby 
k zásahu vyjela aspoň čtyři auta. 
Takže pokud se stane něco tře-
ba v Nasobůrkách, pošle zprávu 
nejdřív profesionálním hasi-
čům, pak nám, pak SDH ze Se-
nice na Hané.
Kromě sms začne v celých Třech 
Dvorech houkat siréna. To je je-

diné svolání, na které je spoleh, 
protože esemeska může zůstat 
někde viset. 
Naše jednotka by měla vyjet od 
začátku houkání do deseti mi-
nut, ale snažíme se vyjet už do 
pěti. Přiběhneme na zbrojnici, 
kde máme nejvýš minutu na 
převlečení. Sundáme montérky, 
natáhneme na sebe zásahové 
oblečení, skočíme do auta a vy-
razíme.
Když je zásah v noci, může se 
stát, že na zbrojnici přiběhne-
me třeba v trenkách. Když se 
pak v deset ráno v těch trenkách  
vracíme domů a venku mrzne, 
lidi na nás zírají. Co to je? No 
to je dobrovolný hasič, co jde 
od ohně. Když běžíme tam, tak 
nám to nepřijde.

Jak potom vypadá vlastní zá-
sah? Třeba když jedete k požá-
ru.
Většinou přijedeme druzí. Má-
lokdy jsme na místě dřív než 
profesionální jednotka.
Na místo nás většinou navigují 
lidi. Taky už z dálky vidíme kouř, 
což je nejlepší vodítko. Na místě 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

 České SDH jsou organizovány 
ve Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska. Na začátku roku 2015 
jich bylo evidováno 7 783. V sa-
motném Okresním sdružení hasi-
čů Olomouc je to 137 sborů dob-
rovolných hasičů s 5 800 členy.
 Samotné Sbory dobrovolných 
hasičů se nepodílejí na likvidaci 
požárů a dalších zásahových ak-
cích. Těžištěm jejich činnosti bývá 
organizace kulturních, společen-
ských a dalších akcí v dané obci, 
jejich členové se také mohou 
věnovat požárnímu sportu. Obec 
není povinna mít svůj SDH.
 Naproti tomu musí podle zá-
kona každá obec zřídit jednotku 
požární ochrany. Její členové 
musí absolvovat potřebná škole-
ní, doložit zdravotní způsobilost 
k výkonu činnosti a pravidelně ji 
obnovovat. Jednotky se účastní 
zásahových akcí v rozsahu, kte-
rý odpovídá jejich zařazení do 
příslušné kategorie. Členové jed-
notky se obvykle rekrutují z řad 
členů SDH. Proto v našem případě 
mluvíme o jednotce SDH.
 Jednotky požární ochrany 
jsou rozděleny do šesti kategorií. 
Většina jednotek SDH patří do 
kategorie JPO V, což znamená, že 
v případě potřeby zasahují jen na 
území svého zřizovatele (v našem 
případě města Litovel). Jednotka 
SDH v kategorii JPO III zasahuje 
i mimo území zřizovatele, zpra-
vidla do vzdálenosti 10 minut 
dojezdu od svého působiště. 
Jednotky JPO III bývají vzhledem 
k častějším výjezdům vybaveny 
potřebnou technikou, kterou ne-
disponují JPO V, a svou přípravou 
jsou de facto poloprofesionální 
jednotkou. Jednotky obou kate-
gorií musí k zásahu vyjet do 10 
minut od přivolání.
 Na území Litovle působí 
jednotky SDH kategorie JPO V  
v obcích Chořelice, Rozvadovice, 
Nasobůrky, Víska, Myslechovice 
a Savín.
 Jednotka SDH kategorie JPO III 
působí ve Třech Dvorech.
 Další nejbližší jednotky JPO III 
jsou v Senici na Hané, Uničově, 
Troubelicích, Bohuňovicích...  Zři-
zovány jsou tak, aby rovnoměrně 
pokryly území ČR.

„Máme radost, když nás potřebují,“ říká velitel JSDH



vysílačkou nahlásíme, že nejde 
o planý poplach, že jde opravdu 
o požár v takovém a takovém 
rozsahu. Už v autě si chlapi na-
sazují dýchací techniku, aby bez 
ztráty vteřiny vběhli do hořícího 
nebo zakouřeného domu. Stroj-
ník zapne čerpadlo, rozmotají se 
hadice a dva chlapi jdou s hadicí 
dovnitř, kde částečně provádějí 
průzkum a částečně hasí. Velitel 
řídí celý zásah zvenku. Zjišťuje, 
jestli a kolik je v domě lidí, jaká 
je škoda... a informuje operační 
středisko. 
Na místo automaticky jezdí i po-
licie, a pokud je zranění, dojíždí 
i záchranná služba. Pak přijede 
vyšetřovací technik, který místo 
nafotí a zjistí, od čeho požár asi 
vznikl.
Potom dá velitel pokyn k úklidu 
domu nebo místnosti, co hořela. 
Všechny věci, co prošly očouze-
ním nebo zahořením, se vyta-
hují ven, aby se ohnisko požáru 
minimalizovalo. Může se stát, 
že třeba v sedačce zůstane jiskra  
a za hodinu začne hořet.

Na místě je tedy zároveň něko-
lik jednotek. Jak se zkoordinu-
jete?
Vždycky velí ten, kdo je na místě 
první. Samozřejmě když přijede 
profesionální jednotka, z úcty jí 
to velení přenecháme. Ale čím 
víc se u zásahů potkáváme, tím 
víc už každý bez řečí ví, co má 
dělat.

Vaše činnost určitě vyžaduje 
absolvování různých výcviků.
Máme povinné zdravotní pro-
hlídky, školení, chodíme na tý-
denní kurzy. Povinné školení 
má velitel i strojník. V jednotce 
jsme prošli i školením na ob-
sluhu motorových řetězových 
pil (když je potřeba řezat stro-

my nebo plechy), nošení 
dýchací techniky, odchyt 
zvířat, první pomoc, 
máme vyprošťovací vý-
cvik.
Hlavně u dopravních 
nehod jsou i praktické 
zkoušky, jak vytáhnout 
člověka ven. Město nám 
koupilo i vyprošťova-
cí zařízení, takže jsme 
schopni auto rozříznout 
a člověka vytáhnout.

Vy jste připraveni vyrazit k zá-
sahu v jakoukoli denní i noční 
dobu. Jak to řešíte, když jste  
  v práci?
Zaměstnavatel má povinnost 
pustit dobrovolného hasiče  
z práce, aniž by se ho on musel 
ptát.
Ve Třech Dvorech máme na-
štěstí čtyři hasiče v místní firmě.  
Z toho má náš šéf velkou radost. 
Když houkne siréna, tak je díl-
na pryč. Někdy se stane, že je to 
planý poplach nebo nás nepo-
třebují, a vrátíme se za deset mi-
nut. Někdy ale přijedeme až za 
tři, čtyři hodiny. A víme, že prá-
ce se musí dodělat, takže naddě-
láváme hodiny po návratu. 
Všichni kluci jsou výborní, pro-
tože je to velká oběť. Jakožto 
dobrovolní hasiči taky nedostá-
váme ani korunu. Jenom když 
jedeme k zásahu v pracovní 
době, proplácí se náhrada mzdy.

Zažili jste už určitě hodně psy-
chicky náročných situací. To 
na vás musí mít vliv.
Na člověku to vždycky něco za-
nechá. Máme za sebou požáry, 
všechny povodně, které tady 
byly, pomáhali jsme i při zápla-
vách v Troubkách v roce 2004, 
při tornádu v Litovli... 
V Troubkách jsme vytahovali 
lidi z domů. Stál jsem po prsa ve 
vodě, pantáta mi seděl za krkem, 
ještě zapomněl doma prášky, tak 
jsme se pro ně vraceli, abysme ho 
mohli předat na sběrném místě... 
V tom zápřahu nám to nepřijde. 
Ale pak se vrátíme domů a vi-
díme ubrečenou babičku, které 
spadl barák, lidi v ohni...
Takže i malý negativní pocit  
v nás zůstane. A to se nastřádá. 
Máme profesionálního psycho-
loga u olomouckých hasičů, ale 
zatím jsme ho nepotřebovali. 
Když se něco stane, sedneme si, 
dáme si pivo a rozebereme to. 
Nesmí se to udržovat v hlavě.
Převažuje ale dobrý pocit z toho, 
že nás někde potřebovali. Proto 
to všechno děláme.                     hk
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Sbor dobrovolných hasičů v někte-
rých obcích nepůsobí vůbec, jinde je 
zase základním kulturním činitelem 
vesnice. Kromě SDH Myslechovice 
se mi podařilo získat informace od 
všech ostatních šesti sborů, které 
působí v místních částech Litovle,  
a proto vám je teď ráda představím.

SDH Savín
Sbor dobrovolných hasičů v Savíně 
oslavil letos 105 let do svého zalo-
žení. Jeho šedesát členů se podílí na 
pořádání kulturních akcí v obci, jako 
je stavění a kácení máje, hasičský 
ples, dětský den, zábavy v areálu 
na Pindě nebo volejbalový turnaj 
svobodných proti ženatým. Krom 
toho družstvo SDH Savín vyráží na 
závody veteránů a sbor sám tako-
vou soutěž i pořádá. 
Jeho členové pomáhali např. při 
tornádu a povodních v Litovli, řeší 
drobné požáry ve své obci atd.

SDH Nasobůrky
Nasobůrský sbor dobrovolných 
hasičů má 40 členů. Ve své obci po-
řádá lednový hasičský ples, v dubnu 
je to zase běhatlon, tedy varianta 
biatlonu, ve které závodník mís-
to lyžování běží. V květnu pořádá 
SDH lampionový průvod, v červnu 
letní karneval a v září noční soutěž 
v požárním sportu. Jeho členové se 
sami účastní veteránských soutěží. 
Poslední akcí roku je zahájení ad-
ventu, na němž SDH spolupracuje 
s občanským aktivem. Každoroč-
ně organizuje SDH sběr odpadků  
v okolí obce. 
Místní hasiči pomáhali při všech 
povodních na Litovelsku, naposledy 
přispěli při nedávném požáru domu.

SDH Chořelice
Jeho vznik se datuje možná už do 
období před první světovou válkou. 
Novodobá historie začíná v roce 
1970, kdy byla v Chořelicích obno-
vena a vyzbrojena požární jednot-
ka. V současnosti má sbor 53 členů.
Také v Chořelicích je SDH iniciá-
torem řady společenských akcí.  
V létě pořádá country večer a roc-
kotéku,   na podzim svatováclavský 
lampionový průvod pro děti, v zimě 
rozsvěcování vánočního stromu 
v místním parku a rok ukončuje 
Chořelêcké košt. Při celorepublikové 

akci Ukliďme Česko uklízejí hasiči 
včetně těch nejmenších nepořádek 
v okolí obce.
Úspěšní jsou Chořeličáci v hasič-
ských soutěžích. Jak družstva mužů 
a veteránů, tak dvě družstva dětí 
přivážejí ze soutěží často poháry. 
SDH Chořelice pořádá i vlastní sou-
těž v požárním útoku pro děti a ve-
terány. V sobotu 10. září proběhne 
její třetí ročník.
Místní hasiči jsou pokaždé nápo-
mocni při řešení živelných katastrof 
na Litovelsku, podíleli se i na likvi-
daci požáru kuchyně ve vlastní obci.

SDH Víska
Sbor byl ve Vísce založen roku 1948 
a od té doby mnohokrát pomáhal 
při požárech a především při po-
vodních, které v minulosti výrazně 
postihly i Vísku.  Právě s nimi souvisí 
hasičský závod veteránů O pravyho 
kohóta z  Viskê, pořádaný od roku 
2003. Isnpirací byl výstavní kohout, 
jejž sboru věnoval vděčný občan 
Vísky za záchranu střechy nad hla-
vou při povodních.
V současnosti má SDH Víska 19 
členů, kteří se kromě hasičského 
sportu věnují i pořádání kulturních 
akcí, jakými jsou hasičský ples nebo 
rockfest.

SDH Rozvadovice
Rozvadovický sbor vznikl v roce 
1900 a v současnosti má 45 výluč-
ně mužských členů. K akcím pořá-
daným SDH patří vítání jara první 
den v květnu, kdy se staví májka. 
Následují dětský a  branný den. Ten 
byl loni pořádán poprvé a pro velký 
úspěch a nadšení dětí se bude letos 
konat znovu, a to 10. září. SDH Roz-
vadovice má dvě soutěžní družstva. 
Jedno je tvořeno  muži ve věku ko-
lem třiceti let, druhé muži ve věku 
od 18 do 20 let. Každým rokem se 
účastní okrskového kola soutěže  
v požárním útoku, většinou  s umís-
těním na prvním místě a s postu-
pem do okresního kola. I Rozvado-
vice pořádají svou okrskovou soutěž. 
Rozvadovičtí hasiči pomáhali při 
všech povodních i tornádu.

V květnu byla vydána kniha Dobro-
volní hasiči Olomouckého kraje, kte-
rá mapuje historii i současnost 435 
hasičských sborů.

SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
V MÍSTNÍCH ČÁSTECH LITOVLE 

Tři Dvory Martin Skácel
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 Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel 
tel.: 585 150 499  nebo 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz

9
pá 2. 9., 17.30 hodin (mládež) a 20.15 hodin (dospělí), Velký sál Záložny
ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KURZU PRO MLÁDEŽ I PRO DOSPĚLÉ  Taneční 
kurz pod vedením tanečních mistrů manželů Coufalových. 

7.–22. 9.,  PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13, SO 10–13 hodin, Výstavní síň 
MK, vstupné dobrovolné
PRINCIP KRUHU  Výstava obrazů a koláží paní Petry Jovanovské.

út 13. 9., 10 hodin, Velký sál Záložny, vstupné: 40 Kč
POHÁDKY DO KAPSY  Hudební pohádka pro děti MŠ a I. st. ZŠ, včetně 
veřejnosti.

út 13. 9., 19 hodin, Koncertní sál MK, vstupné: 80 Kč
IVAN ŽENATÝ A SANDRA SHAPIRO  Koncert na zahájení sezóny KPH. 
Jeden z nejvýznamnějších českých houslistů současnosti s klavírním dopro-
vodem Sandry Shapiro – pocta J. Sukovi. Na koncertě je možné zakoupit 
předplatné na celou sezónu KPH. 

čt 15. 9., 17 hodin, Malý sál Záložny, vstup zdarma
BESEDA S PANEM STAROSTOU  Beseda s občany nad aktuálními pro-
blémy města.

čt 15. 9., 17.30 hodin, Koncertní sál MK, kurzovné: 720 Kč / 8 lekcí
ZAHÁJENÍ KURZU SOLO SALSY PRO ŽENY  Taneční kurz pod vedením 
zkušeného lektora z taneční školy.

po 19. 9., 18 hodin, Velký sál Záložny, vstupné: 90 Kč
FILMOVÉ PONDĚLÍ: TEORIE TYGRA  Promítání nové české komedie.  
V pondělí 19. 9. promítáme také ve 14 hodin českou pohádku ŘACHANDA 
pro školní družiny, včetně veřejnosti.

út 20. 9., 19 hodin, Husův sbor, vstupné: v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč
KLÍČ (kvartet)  Koncert folkové skupiny, jejíž písně jsou inspirovány stře-
dověkou a renesanční hudbou.

čt 22. 9., 18 hodin, Koncertní sál MK, vstupné dobrovolné
PŘÊNDITE SI SPLKNÓT  Zábavný pořad s Hanáckó môzêkó pro příznivce 
hanáckého nářečí. Pořadatel: Hanácká ambasáda.

ne 25. 9., 16 hodin, Velký sál Záložny, vstupné: 50 Kč, děti do 3 let zdarma
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ  Filmová neděle pro děti. Promítáme animova-
nou pohádku pro celou rodinu.

PŘIPRAVUJEME
  3. 10. JIŘÍ ERLEBACH – ĎÁBELSKÝ HOUSLISTA (koncert v Mladečských jes-
kyních)
11. 10. ZAČÍNÁME KONČIT (divadelní představení)
20. 10. MINIPÁRTY (talkshow K. Šíp a J. A. Náhlovský)
22. 10. VLČNOVJANKA (taneční večer pro seniory)
   1. 11. LACO DECZI (jazzový koncert)
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Ivan Ženatý je společností brán 
za nejvýznamnějšího českého 
houslistu dnešní doby a nemé-
ně úspěšná klavíristka Sandra 
Shapiro má titul brilantní uměl-
kyně. Oba světově známí uměl-
ci obdrželi během své úspěšné 
kariéry několik mezinárodních 
ocenění a vystupovali s několika 
orchestry po celém světě. V sou-
časnosti jsou členy fakulty ko-
morní hudby na Institutu hud-
by v Clevelandu ve Spojených 
státech amerických. Nyní přijali 
pozvání do České republiky.
Na koncert těchto ideálně sladě-
ných muzikantů vás zveme do 
Koncertního sálu MK v úterý 
13. září v 19 hodin. Na koncertě 
je možné zakoupit předplatné 
na celou sezónu KPH.          MK

Souzvuk houslí a klavíru

Ďábelský houslista v jeskyni
Podzimní koncert v Mladeč-
ských jeskyních bude patřit 
Jiřímu Erlebachovi alias Ďábel-
skému houslistovi, kterého jste 
mohli slyšet již loni v zimě na li-
tovelském náměstí v rámci Sletu 
čertů, Mikulášů a andělů.
Jiří pochází z rodiny, ve kte-
ré nebyla o hudební talenty 
nouze. Strýc hraje ve Valencii  
v symfonickém orchestru první 
housle, bratr hraje na kontrabas  
v Janáčkově filharmonii Ostrava  

a Jiří jako houslový virtuos hraje 
po celém světě.
Již v mládí přilnul k hudbě  
a účastnil se mnohých houslo-
vých soutěží. Kromě účinkování 
v různých orchestrech a soubo-
rech se mu naskytla možnost 
vystupovat na zaoceánských 
lodích. Cestování mu zcela uča-
rovalo, takže se plavbám věnuje 
dodnes. Účastnil se čtyř cest ko-
lem světa, navštívil dvanáctkrát 
Antarktidu, o které rád vypráví 
na svých přednáškách.
Díky své všestrannosti dnes Jiří 
vystupuje na akcích s různým 
zaměřením. Kromě hudby ji-
ných autorů hraje i vlastní sklad-
by, které již zvěčnil na svém prv-
ním CD. Na svých vystoupeních 
rád zapojuje publikum. 
Koncert Ďábelského houslis-
ty proběhne 3. října v 18 hodin  
v Mladečských jeskyních. Akci 
můžeme zrealizovat díky vstříc-
nosti Obecního úřadu Mladeč, 
Správy Mladečských jeskyní  
a především mecenáše kultur-
ních akcí, generálního sponzora 
Ing. Ladislava Vitoula, Vápenka 
Vitoul, s. r. o.             

                      MK
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KONCERTNÍ SEZÓNA KPH


ZÁŘÍ

IVAN ŽENATÝ a SANDRA SHAPIRO – housle, klavír
sólový recitál – pocta J. Sukovi
úterý 13. 9. v 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 80 Kč

LEDEN
KALLIOPÉ TRIO PRAGUE
klavírní trio: M. Vokáčová, J. Zemen, A. Donovalová
úterý 24. 1. v 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 80 Kč





ŘÍJEN
TRIO AMADEUS – Humor v hudbě
K. Dohnal (klarinet), F. Hlucháň (klarinet), P. Hlucháň (fagot)
pátek 7. 10. v 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 80 Kč

LISTOPAD
SYMFON KVARTET – S písní napříč staletími
pěvecké kvarteto: V. Mašek, V. I. Novotný, J. Kukal, J. Kos
čtvrtek 10. 11. v 19 hod., Varna Pivovaru Litovel, vstupné 120 Kč



 

ÚNOR
APOLLÓN KVARTET
smyčcový kvartet: P. Kudelásek, R. Křižanovský, P. Ciprys, P. Verner
úterý 28. 2. v 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 80 Kč



BŘEZEN
JIŘÍ BÁRTA a TEREZIE FIALOVÁ 
violoncello, klavír
úterý 28. 3. v 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 80 Kč





KVĚTEN
DOMINIKA ŤUKOVÁ a KRISTÝNA FIALOVÁ – harfa, viola
koncert v Mladečských jeskyních
pondělí 15. 5. v 18 hod., Mladečské jeskyně, vstupné 120 Kč



PŘEDPLATNÉ ČINÍ 600 Kč a 300 Kč (důchodci).
ABONENTKY ZAKOUPÍTE TAKÉ NA PRVNÍM KONCERTU KPH.

Renesanční Klíč v Husově sboru
V úterý 20. září budete mít 
možnost slyšet písně legendární 
skupiny Klíč v podání čtyř jejích 
předních protagonistů. Písně, 
které se vyznačují podmanivý-
mi, košatými a přitom naprosto 
přesně rozepsanými aranžemi  
a jež jsou inspirovány přede-
vším středověkými a renesanč-
ními tématy a hudbou (tzv. 

renesanční folk). Uslyšíte však 
i folk moderní, současný šan-
son a také cikánské melodické 
prvky. K nejznámějším písním 
patří především Pohár a kalich, 
Omnia vincit amor, Víno a Tři-
náctka. 
Tyto a mnohé další písně uslyší-
te v netradičním prostředí Hu-
sova sboru v Litovli.                 MK

Pozvánka na výlet s krajinářkou
do Novozámeckého areálu
Na zámku v Lednici se bude 
v polovině září konat meziná-
rodní konference Joseph Hard- 
tmuth – architekt, vynálezce  
a podnikatel ve službách 
Liechtensteinů, pořádaná ke 
200. výročí úmrtí této osob-
nosti. Významným jeho 
počinem je i novozámecký 
krajinářský areál z počátku  
19. století, na kterém spolu-
pracoval s Bernardem Petrim.
I letošní rok jsme pro zájem-
ce opět pozvali do Litovle na 
neděli 18. září Ing. Lenku Kře-
sadlovou, Ph.D., památkářku 
a zahradní architektku z Ná-
rodního památkového ústavu, 
územního odborného praco-
viště Kroměříž, mimo jiné au-
torku rekonstruované podoby 

Květné zahrady. Paní doktorka 
se letos bude věnovat převáž-
ně jižní části Novozámeckého 
areálu. Sraz účastníků cyklo-
výletu je stanoven na 14 hodin 
u kostela sv. Marka v Litovli.
Program cyklovýletu Vám 
prozrazovat nebudeme, slí-
bit můžeme netradiční pojetí  
s překvapením... Předpokláda-
ný návrat do Litovle bude mezi 
16. a 17. hodinou.
Nebuďte doma a pojeďte s námi.

                                         MSL

La Tierra no es una herencia de nuestros padres sino un préstamo 
de nuestros hijos.

Nedědíme Zemi od svých předků, půjčujeme si ji od svých dětí.
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Přesně před rokem jsme vám 
v Litovelských novinách před-
stavili záchrannou stanici  
v Pateříně. Článek vyvolal vel-
ký ohlas. A tak jsem se rozhod-
la za Ondřejem Csikem, který 
pečuje o zraněná a nemocná 
zvířata a následně je vrací do 
přírody, vydat ještě jednou.

Zaznamenali jste po otištění 
článku nějakou reakci i u vás 
na stanici?
Lidi byli a jsou úžasní. Děkuju 
všem, kteří nám dovezli staré 
rohlíky a chleba nebo jiné kr-
mivo pro zvířata. Provoz stani-
ce je náročný a každá pomoc je 
dobrá. Jak finanční, tak hmotná. 
Všichni, kteří nám něco dove-
zou, se můžou podívat na zvířa-
ta, která v přírodě normálně ne-
uvidí, vyfotit se třeba s dravcem 
nebo psíkem mývalovitým...

Zvířata zachraňujete už 30 let. 
Proměňují se za tu dobu přípa-
dy, které řešíte?
Ne, je to pořád dokola. Dostá-
vají se sem opuštěná mláďata  
a ptáčata vypadlá z hnízda. Po-
kud ještě nelétají, je dobré nám 
zavolat, protože vrátit ptáče do 
hnízda je složité. Na úrazech se 
taky podílí elektrické vedení. 

Spálenin máme fůru. Pak jsou to 
úmyslné otravy. Ale vede dopra-
va – vlaky, auta... To je zabitých 
stvoření u cest a na dálnicích.
Na druhou stranu nám ale pří-
pady přibývají. Pořád se bu-
duje, staví, zvyšuje se doprava.  
K případům vyjíždíme několi-
krát týdně po celý rok.

Může se stát, že lidé v dob-
ré víře místo pomoci zvířeti 
uškodí?
Lidi berou zbytečně zvířata 
domů. Vidí v lese srnče a říkají 
si: „Maminka ho nechala opuš-
těné.“ A už ho mají doma a už 
nám volají. A pak je problém. My 
musíme taková zvířata odchovat, 
ona jsou pak krotká, takže je dá-
váme do obůrek, aby zdivočela  
a mohla se pustit do lesa. Přitom 
srnče většinou opuštěné není, 
máma se pase někde opodál. 
Pokud nemá zjevné zranění, po-
moc nepotřebuje. To platí i pro 
zajíce, sovy (mladé sovy vypadlé 
z hnízda stačí dát na větev) nebo 
ježky v létě. Pokud ale někdo na-
jde malého ježka na podzim, je 
pomoc na místě. Potravy ubývá, 
mládě by se o sebe nepostaralo.

Léčíte i zvířata, která jsou pro 
mnohé škodná.
Když budu doktor v nemocnici a 
dovezou mi jako pacienta lumpa 
nejvyššího kalibru, ošetřím ho 
jako každého jiného. U zvířat to 
platí stejně. Navíc, tenhle soud 
nám nepřísluší. Nemůžu vzít 
život někomu jenom proto, že 

jsem se rozhodl, že škodí. Máme 
proto druhou variantu. Tahle 
zvířata se k nám obvykle dostá-
vají jako malá, takže se z nich 
stávají kamarádi a už nezdivočí. 
Nemohla by v přírodě existovat. 
Snažíme se je proto umisťovat 
do zooparků, zoo, které tako-
vá zvířata často nemají. A tam 
slouží osvětě a dělají radost.

V poslední době se hodně ob-
jevují zvířata, která dřív moc 
nebyla vidět. Vnímáte to?
Nepochybně. Třeba roháč, no-
sorožík. Dřív je nebylo skoro 
vidět, teď si večer sednu pod 
jabloň a přilétnou dva, tři. Naše 
klima se pomalu vyrovnává 
Středomoří. Viděl jsem i racky 
mořské. Vodní želva, která by 
v českém rybníku neměla pře-
žít zimu, nejen že ji přežije, ale 
nic bych nedal za to, že se i roz-
množí. Objevuje se i řada pěvců 
– dudci, datli. Vím o ledňáčcích, 
skorci vodním, máme tady sýč-
ky, kulíšky, objevil se i výreček. 
Je vidět hodně vzácné druhy.

Jsou taky zvířata, která mizí?
To už je smutnější. Teď hod-
ně ubývají vrabci, kterých dřív 
ve vesnicích i na polích bývaly 
mraky. Mizí kavka obecná, vlaš-
tovek a jiřiček je pramálo...

Hodně zvířat ošetříte sám, kdo 
vám pomáhá se složitějšími 
případy?
Máme výbornou spolupráci s li-
tovelskou veterinou Vetmedical, 

kde děláme různé operace a zá-
kroky a které tímto děkuju.

Kdysi jste byl myslivcem, a pak 
přišel moment, kdy jste se roz-
hodl zvířata nestřílet, ale léčit.
Máme právo sebrat životy tam, 
kde jsme je nedali? Já mám úctu 
k životu. Třeba pavouci. Těch já se 
bojím, mám arachnofobii. Chy-
tím do holých rukou kobru, zmiji, 
potkana, denně pracuju s živými 
i mrtvými zvířaty. Ale kdybych 
měl ve vaně pavouka, chodil 
bych se asi sprchovat k benzinové 
pumpě. Přesto ho nezabiju.
Bojíme se teroristů, ale svým 
způsobem jsou teroristi skoro 
všichni. Vůči přírodě určitě.

Tak co s tím?
Když vidíme šneka na silnici, 
zamysleme se nad tím, jestli ho 
zašlápnout, nebo dát bokem. 
Stokrát zvažme, než vykácíme 
nějaký strom. Náš život je mno-
hem kratší než život stromu. To 
jsou první krůčky.
Když vylezu z domu, rozhlédnu 
se a vidím, jak je krásně na světě. 
Snažme se, aby tak krásně bylo  
i další den. To je celé.                   hk
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O záchranné stanici, zvířatech i úctě k životu s Ondřejem Csikem

Psík mývalovitý pochází z Japonska, do 
České republiky byl dovezen jako kože-
šinové zvíře. Ať už útěkem nebo tím, že 
ho chovatel sám vypustil, se psík dostal 
do volné přírody, kde se rozmnožil. Je to 
sice poměrně pomalé zvíře, ale přesto 
predátor, který páchá škody především 
na jaře na drobné zvěři.
Psík mývalovitý zvaný Pan Marty se 
dostal do záchranné stanice před ně-
kolika měsíci jako pětidenní mládě 
poté, co byli jeho rodiče v nedalekém 
revíru zabiti. Napomáhá osvětě pro 
děti i dospělé.

Najdete-li zraněné či potřebné zvíře, volejte záchrannou stanici Pateřín:

tel.  776 212 977

Čáp Pepa pochází z Újezda. Za vichřice 
tam spadlo z komína hnízdo s mláďa-
ty, on přežil. Dnes už je vyléčený, do 
stanice přilétá na krmení a nocleh. 
Až bude připravený a přijde jeho čas, 
odletí úplně.

„No čau!“ přivítal mě krkavec Čenda, a pak zahoukal jako sova. Ve stanici je už dlou-
ho, letos mu však přibyla parťačka Adélka. Při kácení stromu si lesníci nevšimli, že je 
v koruně krkavčí hnízdo. Čtyři mláďata se zabila, Adélka přežila, ale kvůli zlomenině 
křídla už nebude létat. Na snímku dělá Čendovi společnost káně Omar.

Záchytná stanice v Pateříně je sou-
částí Záchranné stanice handicapo-
vaných živočichů Stránské. Společ-
ně pokrývají celý Olomoucký kraj. 
V případě, že kdekoli v kraji najdete 
zraněné zvíře z volné přírody, volej-
te na výše uvedené číslo. Záchranář 
buď přímo přijede, nebo, pokud to 
není nutné, vám poradí, co dělat.



ˇ

Milé ženy,
nejsem zatím velká cestovatelka, ale pár samo-
statných cest už za sebou mám. „A tos šla sama? 
To já bych nikdy nešla, já bych se bála,“ říkají mi 
obvykle ženy, když jim vyprávím o svém putování. 
Taky jsem se bála. 
Měla jsem obavy z nejistoty, z toho jít do něče-
ho bez plánu a nevědět, co bude. Proto jsem si 
koupila jízdenku na vlak a nechala se odvézt na 
nahodilé místo v České republice. Tak jsem se 
octla poprvé v životě v Děčíně. Byl říjnový večer 
a já nevěděla, kde budu spát. Hned na nádraží 
jsem potkala skvělou paní v infocentru, která mi 
domluvila levné a dobré ubytování. Snadné. Za 
dva dny jsem se vydala krajinou dál. Za tmy jsem 
dorazila do České Kamenice. V ulicích nikdo, kdo 
by mi poradil, kde přespat. A tak jsem zazvonila 
na služebnu Policie ČR. „Pomáhat a chránit, to je 
naše heslo,“ řekli a nadiktovali mi číslo na neče-
kaně levný penzion na malebném náměstí.
Tam jsou začátky mé důvěry v cestu. Vědomí, že 
všechno vždycky dopadne, jak má.
A pak tu byl další, větší strach. Co když se mi 
něco stane? Co když mi někdo něco udělá? A tak 
jsem se vydala na několikadenní pouť po Polsku. 
První noc jsem uprostřed lesa rozprostřela celtu, 
zabalila se do termofólie (a pak málem umřela 
vedrem, protože byl červenec) a naslouchala 
naprostému klidu přírody. Tehdy jsem neusnula, 
mé tělo se v tak nezvyklém prostředí cítilo ne-
chráněné. A přesto, i když si to zdánlivě protiře-
čí, jsem se cítila být v bezpečí. Ráno – rozbřesk  
v lese, medové světlo časného slunce. Síla. Krá-
sa. Druhého dne jsem došla do malé vesničky  
a požádala o nocleh v neznámém domě. Netu-
šila jsem ovšem, že v něm bydlí dva muži. Podě-
lili se se mnou o večeři, do pokoje mi dali talíř 
s jablky. Než jsem šla spát, zkontrolovala jsem, 
jak vysoko je okno, kdybych potřebovala vysko-
čit, a k posteli si dala těžkou baterku. I tohle 
ráno bylo nádherné. Seděli jsme s Broňkem nad 
snídaní ve sluncem zalité kuchyni, povídali si  
o životě... Bylo to jedno z mých nejhezčích setká-
ní na cestách. Třetí noc jsem strávila v ubytovně 
sama se stavebními dělníky, úplně v klidu.
Myslím, že tam jsou začátky mé důvěry v svět.
Nechci vám radit, ať uděláte totéž. Nechci vám 
tvrdit, že se vám nikdy nikde nic nemůže stát. 
Chci vám jen říct, že svět (já zatím můžu mluvit 
jen o Evropě) je mnohem přátelštější místo, než 
vám kdysi tvrdili dospělí a televize, a že samotná 
žena v něm rozhodně není obětí.
Cestovat s někým dalším je fajn a třeba nikdy ne-
zatoužíte po něčem jiném. Ale pokud ano, vězte, 
že mnohé před vámi už to udělaly. A zjistily, že 
je příjemné nemuset se na čas nikomu přizpů-
sobovat a moct se rozhodovat jen podle sebe. 
Že je užitečné mít plnou zodpovědnost sama za 
sebe. Že je velmi prospěšné překonat úskalí cesty  
a zjistit, že jsou mnohem silnější a schopnější, než 
předtím tušily. Že je zkušenosti a poznání světa 
zbavují zbytečného strachu. Že jsou s každou dal-
ší cestou svobodnější.                                                         hk
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Na exkurzi do modrotiskařské dílny Danzinger v Olešnici je mož-
né přijít od května do září v úterý a čtvrtek mezi 13.30 a 15.30 
hodinami. Obchůdek je otevřený celý týden od 9 do 15.30. Na-
jdete-li dveře zamčené, zazvoňte, prodavač je zároveň tiskař.

Za posledních 200 let se na Horním lese vystřídalo několik rozhleden. Ta součas-
ná byla postavena v roce 2001 a až po špičku měří 59 metrů. Ochoz pro turisty je 
však už ve výšce 38 metrů, stačí vyjít po 201 točitých kovových schodech.
Rozhledna je volně přístupná od 15. dubna do 15. října. Ve schránce umístěné 
na posezení u její paty najdete i vrcholovou knihu.

V prvním prázdninovém týdnu jsme 
se s mým společníkem vydali na ko-
nec červené značky procházející Lito-
vlí. On musel pátého dne odjet, já ale 
pokračovala dál.

ctvrtek 7. cervence
Podruhé se probouzím v Letovicích. 
Vypadá to, že den bude teplejší než ten 
předchozí, a to je pro mou misi důle-
žité. Nedaleko za Letovicemi se rozklá-
dá velká vodní nádrž. A na ní, stranou 
ostatních, naturistická pláž Křetínka. 
Je to má první návštěva nudapláže  
v životě. Kolem jedenácté je tu jediný 
člověk a vypadá to, že spí. Uchyluju se 
do odlehlejší části pláže oddělené keři. 
Zprvu divný pocit. Jako když ve snu chodím 
nahá po ulici. Ale voda je příjemná. Slunce 
svítí. Brzo je mi dobře... Pak uslyším blížící 
se hlasy. Hup do oblečení. Zdrh z pláže. Ještě 
to bude chtít trénink.
Krásnou krajinou přicházím do Ústupu. 
První vesnička, kde se setkávám se zacho-
valou lidovou architekturou včetně rouben-
ky. Takových vesnic je prý v okolí mnohem 
víc. Škoda, že jsem nevěděla, že je tu i lamí 
farma, kde se dá vyzkoušet terapie s lamami 
nebo lamatreking.
Odpoledne dorazím do Olešnice. Míjím 
známou mlékárnu a přicházím k modrotis-
kařské dílně Danzinger. Prodejnička je plná 
modrých ubrusů, prostírání, tašek, šátků, 
látkových zvířátek s bílým vzorem. Syn pána, 
který nás seznamuje s touto tradiční a v naší 
zemi poměrně vzácnou ruční výrobou, je už 
jedenáctou generací tiskařů v tomto domě. 
Prohlížíme si pás bílé látky, na niž náš průvod-
ce dřevěnými razidly namočenými do směsi  
z kaolinu a arabské gumy tiskne prozatím 
neviditelné vzory. Látka se pak bude máčet  
v kádi s indigem, dokud nezíská požadovaný 
odstín modré. Potištěná místa ale zůstanou 
bílá. Pan Danzinger je hrdý na své řemeslo  
a umí vyprávět. Tohle místo se stává jedním 
z nejlepších zážitků mé cesty.
Večer si ještě zajdu na malou rozhledničku 
nad městem a kochám se pohledem do ma-
lebné krajiny.

pátek 8. cervence
Ráno překračuju potok Hodonínka. Před 

deseti lety v Olešnici zaplavil Moravskou 
stranu, a tak na něm teď probíhají protipo-
vodňové úpravy. Kupuju si Olešnický zpra-
vodaj a na první straně se dočítám: „...veš-
keré improvizované přechody přes koryto 
potoka budou pravidelně odstraňovány.“ 
V místním kostele si prohlédnu vyřezá-
vaný betlém dovezený z Jeruzaléma, a pak 
se vydám do muzea strašidel umístěného  
v bývalé ledárně. Zůstávám sama ve tmě. Po-
stupně se rozsvěcují jednotlivé kóje s hrůzo-
strašně vyhlížejícími postavami hastrmanů, 
čarodějnic a bludiček a hlas z reproduktoru  
o každém vypráví místní pověst. Nejpůsobi-
vější je rozhodně nevěsta v rakvi.
V Olešnici ještě stihnu navštívit muzeum 
veteránů. Mezi motorkami a vozy z časů 
mládí mých rodičů se tu najde i velorex. 
„Všemi vozy jezdíme,“ říká mi manželka 
vášnivého sběratele. „Tak si představte, kolik 
nás stojí technická kontrola.“
A červená značka mě vede dál. Procházím 
vesnicí Rovečné, kde mají katolický i evan-
gelický kostel a každý má i svůj hřbitov. 
Následující samotu Dudkovice založil roku 
1929 Jan Dudek a jeho potomci stále žijí  
v místě nesoucím jejich vlastní jméno.
Pak mě čeká stoupání smrkovým lesem.  
A uprostřed něj se konečně objeví. Vysoká 
kovová rozhledna. Vycházím nahoru. Oči-
ma se vracím krajinou, kterou jsem v po-
sledních dnech procházela, a znovu si uvě-
domuju, jak krásná je naše země. Putování 
je jedinečný způsob, jak poznat nějaké místo 
a jak si jej zamilovat. Stálo to za to.               hk
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Od konce loňského roku má 
Základní škola, Dětský domov 
a Školní jídelna Litovel novou 
ředitelku. S Mgr. Marcelou 
Opletalovou jsme se setkaly 
ještě o prázdninách, aby se za-
čátkem školního roku předsta-
vila nejen sebe, ale i svou školu.

Než si začneme povídat o ško-
le, ráda bych se dozvěděla něco 
o Vás a Vaší profesní cestě.
Vystudovala jsem speciální pe-
dagogiku na Univerzitě Palac-
kého v Olomouci. Tenkrát se to 
jmenovalo učitelství pro školy 
pro mládež vyžadující zvláštní 
péči. Absolvovala jsem v roce 
1987 a od toho roku jsem za-
městnaná na této škole. Dva 
roky jsem pracovala ve školní 
družině, kterou už teď nemá-
me,  potom jsem nastoupila jako 
učitelka. Od r. 2001 jsem zastá-
vala pozici zástupkyně ředitele  
a 1. 12. 2015 jsem byla jmenová-
na do funkce ředitelky školy.

Máte nějakou specializaci?
Na naší škole musí mít všichni 
učitelé vystudovanou speciální 
pedagogiku. Takže všichni mů-
žeme učit všechno, nepotřebu-

jeme specializaci. Samozřejmě 
někdo učí víc hudební výcho-
vu, máme pana učitele, který je 
zaměřený na angličtinu, jiný je 
dějepisář... Já učím nejvíc infor-
matiku a rýsování. Naši žáci se 
připravují na dělnická povolání, 
takže na středních školách, kam 
odcházejí, se jim to hodí.

Vaše škola by měla být zamě-
řená především prakticky. Co 
praktického se tady děti učí?
Připravujeme děti na to, že se 
budou živit manuálně, takže 
máme dostatek prostoru pro 
pracovní vyučování. Máme vel-
kou školní zahradu, dílny, cvič-
nou kuchyňku. V dílně pracují  
i dívky a chlapci také vaří.

Kam děti odcházejí po dokon-
čení vaší ZŠ?
Naši žáci mají možnost po-
kračovat tzv. éčkovými obory. 
Máme velice dobrou spolupráci 
s Odborným učilištěm a Prak-
tickou školou Mohelnice, kde 
jsou pro děti obory pekař, cuk-
rář, prodavačské práce, pečova-
telské služby a práce ve stravo-
vání. Na Střední škole technické  
a zemědělské v Mohelnici mů-
žou vystudovat elektrotechnické 
a strojně montážní práce.

Měli bychom si říct, kdo vlast-
ně jsou žáci vaší školy.
Jsou to děti od lehkého men-
tálního postižení, které navště-
vují ZŠ praktickou, až po děti 
se středně těžkým mentálním 
postižením v kombinaci s autis-
mem, které jsou žáky ZŠ speci-
ální. Žáci obou škol ale navště-
vují stejnou třídu, liší se způsob 
práce s nimi. Chodí k nám děti 
z okruhu do 20 km od Litovle.

Jak se k vám dítě dostane?
Pokud chodí do školky, učitelky 
poznají, jestli mu něco chybí,  
a doporučí rodičům vyšetření 
v pedagogicko-psychologické 
poradně. Detašované pracoviště 
Pedagogicko-psychologické po-

radny Olomouc bude od letoš-
ního školního roku nově půso-
bit v budově naší školy namísto  
v prostorách Městského klubu.
Poradna může na základě vý-
sledku vyšetření doporučit od-
klad školní docházky, v případě 
mentálního postižení rodičům 
navrhne, ať dají dítě na naši ško-
lu. Ti ale ne vždy doporučení re-
spektují, doufají, že se jejich dítě 
na základní škole chytí. Stává se, 
že se rodiče i dítě trápí dva až tři 
roky, než pochopí, že to nemá 
smysl, a dají ho k nám.

Chodit na „zvláštní“ školu to-
tiž představuje ve společnosti 
stále ještě určité stigma...
Právě. Veřejnost se na naše žáky 
stále dívá s despektem jako na 
problematické děti, ačkoli to tak 
není. Naopak tady jsou konečně 
spokojené, protože jsou na ně 
kladeny nižší nároky než na běž-
ných školách. Konečně tak zažijí 
pocit úspěchu, který by nezažily 
tam, kde učivo není přizpůsobe-
né jejich možnostem.

Může se stát, že vám do roční-
ku nastoupí jen jeden žák. Jak 
to řešíte?
V každé třídě jsou zároveň 
žáci několika ročníků. V tomto 
školním roce budou na prvním 
stupni dvě třídy a v každé budou 
žáci čtyř ročníků (prvňáka letos 
žádného nemáme), na druhém 
stupni budou dvě třídy vždy pro 
dva ročníky. V jedné třídě bude 
v průměru osm dětí.

Mít ve třídě žáky několika roč-
níků se speciálními vzděláva-
cími potřebami musí být pro 
učitele obrovsky náročné.
Je to náročná práce. Proto musí 
být naši učitelé odborníci na 
svém místě.
Když se některým žákům zadá 
samostatná práce, pochopitel-
ně neopisují nic z učebnice, ale 
pracují s didaktickými pomůc-
kami. Stavebnice, hry... Navíc 
se musí činnost neustále střídat, 

aby dítě udrželo pozornost. Ná-
ročnost učiva je samozřejmě sní-
žená. Například v 1. třídě se děti 
naučí všechny samohlásky a šest 
souhlásek, ve 2. třídě se dokončí 
abeceda. To, co se v běžné ZŠ učí 
rok, je u nás rozvolněno do dvou.

Používáte známkování?
Na ZŠ speciální je slovní hodno-
cení, na ZŠ praktické známky.

V posledních letech se hodně 
mluví o inkluzi, zařazení han-
dicapovaných dětí do běžných 
škol. Jak se to dotýká vás?
Podle nové legislativy, která začí-
ná platit 1. září, můžeme nadále 
vzdělávat výhradně žáky s men-
tálním postižením. Doteď jsme 
vzdělávali i žáky, kteří by mohli 
chodit do běžné ZŠ a pro které 
jsme měli zpracovaný školní 
vzdělávací program. Tato změ-
na nám bohužel neumožňuje 
otevřít ani přípravnou třídu pro 
děti z MŠ, které potřebují něco 
dohnat před nástupem na ZŠ.
Já mám na inkluzi vyhraně-
ný názor. Společné vzdělávání  
s dětmi s postižením jiného 
druhu než mentálního chápu, a 
pokud by na to byly školy připra-
veny, bylo by to ve prospěch těch 
dětí. Pro děti s mentálním posti-
žením to vhodné není. Při počtu 
žáků, jaký je ve třídách běžných 
ZŠ, na ně nemůže být dost času.

Součástí vašeho zařízení je  
i dětský domov.
Momentálně v něm máme 19 
dětí od 2 do 20 let. Na naši ZŠ 
chodí ale jen tři z nich, ostatní 
navštěvují běžné základní školy 
a učiliště. Tři děti, které už pře-
kročily hranici 18 let, kdy jim 
končí soudem nařízená ústavní 
výchova, u nás zůstávají na do-
hodu, než dokončí vzdělání.

A nesmíme zapomenout ani na 
školní jídelnu, již máte v názvu.
Ta je v budově DD. Může sem 
chodit každý, kdo má zájem.  
A vaří se u nás velice dobře.      hk
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Základní škola, Dětský domov a Školní 
jídelna Litovel je oficiální název zaří-
zení, jemuž je většina občanů zvyklá 
říkat zvláštní škola. Pod tímto názvem 
byla zřízena roku 1954 a navázala tak 
na pomocné školy či třídy, které v Li-
tovli fungovaly od 30. let.
Tak jako názvy, měnili se i ředitelé ško-
ly. Od 1. prosince 2015 je ředitelkou 
Mgr. Marcela Opletalová (na snímku), 
která převzala funkci po Mgr. Miluši 
Žáčkové, jež odešla do důchodu.
Od září 2016 má škola 7 pedagogů 
(vč. ředitelky) a kolem 30 žáků (přes-
né číslo není nikdy až do září známo).

Budova základní školy v Palackého ulici (s novými okny). Budova dětského domova a školní jídelny v Husově ulici.

O ZŠ, DD a ŠJ Litovel s ředitelkou Marcelou Opletalovou



Mateřské centrum Rybička
ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉHO PROGRAMU V PONDĚLÍ 5. 9. 

UKÁZKOVÁ HODINA A ZÁPIS DO MINIŠKOLKY
 úterý 6. 9. od 8.30 do 11.30 hodin
Pro děti od 2 let. S sebou svačinu, pití, přezůvky. Tato lekce je zdarma, dále již platba 
předem, dle přihlášení. Dopoledne: 100 Kč.
PEDIG – GONDOLA
 čtvrtek 15. 9. od 15 do 18 hodin
Kurz pedigu – tentokrát si upleteme gondolu. Cena kurzu: 200 Kč.
PRODEJ DĚTSKÝCH PODZIMNÍCH ČEPIC 
Bude upřesněn do konce srpna na stránkách MC
SVATOVÁCLAVSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY V MC
 pondělí 26. 9. od 8.30 do 17 hodin
Zveme k nákupu a prodeji drobných dárků, domácích kulinářských výtvorů a výpěstků.
Zájemci o prodej se musí hlásit v MC do 20. 9.

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
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Kysucká 345/15, Litovel  mobil: 777 276 746 
e-mail: info@geodezielitovel.cz  www.geodezielitovel.cz

INZERCE

Dům dětí a mládeže
28. září  KOVOZOO Staré Město / sraz na DDM Komenského ul. (8.00)
      Výlet do kovové zoo, kde z nepotřebného odpadu mohou vznikat věci, které jsou 
      nejen krásné a zajímavé, ale i nadále užitečné. Cena je 290 Kč (doprava, vstupné,  
         vláček). Přihlášky odevzdejte nejpozději do 26. 9. 
          Info: Monika Pospíšilová: 720 995 102, pospisilova@ddmlitovel.cz

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

Dům dětí a mládeže Lito-
vel v letošním roce již po 
šesté realizoval prázdni-
nový pobyt určený dětem 
ze sociálně znevýhodně-
ného prostředí, tentokrát 
s destinací v Moravsko-
slezských Beskydech. 
Cílem těchto pobytů je 
napomáhat kvalitnímu 
prožívání volného času mladé 
generace vyrůstající ve znevý-
hodněném prostředí. Letního 
pobytu se v roce 2016 zúčastnilo 
22 dětí ve věku od 6 do 14 let, 
které doporučil odbor sociální  
a správní Městského úřadu Lito-
vel. Letos byl pobyt zcela hrazen 
z finančních prostředků Mini-
sterstva vnitra a města Litovel, 
alokovaných na prevenci krimi-
nality na místní úrovni.
Celý pobyt byl zaměřen na turis-
tiku a seznámení se s horským 
prostředím. Již první den se děti 
vypravily na malou turis- tickou 
vycházku za zajímavostmi okolí 
– dřevěným kostelíkem P. Marie, 
chodníkem pro bosé nohy, bes-
kydskou ovcí. Druhý den jsme 
se vydali na výlet na Lysou horu, 
večer byla pro děti připravena 
odborná přednáška astronoma 

z Beskydské hvězdárny. Dal-
ší den nás čekal výšlap na Bílý 
kříž. Cestou děti hledaly poklad, 
který byl ukrytý na slovenské 
hranici. Večery s kytarou, sou-
těže, Olympiáda 2016, výtvarné 
činnosti, maškarní karneval, ale  
i sbírání borůvek, to vše bylo 
tím, co naplnilo volný čas dětem 
v Beskydech.  
Během tábora děti navázaly 
nová přátelství. Překrásné hory 
byly pro ně něčím novým, co 
ještě nikdy neviděly. V maxi-
mální míře jsme se jim snažili 
dát to, co jim v jejich domovech 
chybí – lásku a porozumění. 
Práce s touto skupinou dětí ne-
byla jednoduchá, nicméně lou-
čení se neobešlo bez slz lítosti.   
Děkuji všem, kteří pomohli s re-
alizací tohoto tábora!

Hedvika Weberová, DiS.

Prázdninový pobyt Staré Hamry

Dům dětí a mládeže Litovel vás srdečně zve na 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v pátek 16. 9. od 10 do 18 hodin.

Kde všude nás najdete?
na ulici Komenského 719/6, na Staroměstském náměstí 182,

v Klubu mladých na náměstí Př. Otakara 753 (vchod ze dvora naproti Pinii),
na dopravním hřišti v parku Míru

  Během pátečního dopoledne a odpoledne můžete zhlédnout 
prostory DDM i prezentaci zájmové činnosti. 

Naši pedagogové se vám budou rádi věnovat a odpoví na všechny 
vaše dotazy směrované k zájmovým útvarům i naší další činnosti.

Přijďte se o nás dozvědět co nejvíce!

     Na setkání s vámi se těší kolektiv DDM Litovel.

Podrobné informace o programu dne otevřených dveří naleznete 
na našich webových stránkách www.ddmlitovel.cz v sekci Akce.

Program MC Rybička 2016/17
PONDĚLÍ
9.00–10.00 DOPOLEDNE S PROGRAMEM
cvičení, zpívání, tvoření a pohádky pro děti ve věku 1–2 roky
10.00–11.00 DOPOLEDNE S PROGRAMEM
cvičení, zpívání, tvoření a pohádky pro děti ve věku 1–2 roky

ÚTERÝ
8.30–11.30 MINIŠKOLKA
příprava dětí od 2 let na vstup do školky
17.00–19.00 SPOLEČENSTVÍ MANŽELŮ
jednou za měsíc

STŘEDA
10.00–12.00 DOPOLEDNE S PROGRAMEM
cvičení, zpívání, tvoření a pohádky pro děti ve věku 2–4 roky
19.00–20.00 CVIČENÍ S DENISOU

ČTVRTEK
10.00–12.00 DOPOLEDNE S PROGRAMEM
cvičení, zpívání, tvoření a pohádky pro děti ve věku 2–4 roky

PÁTEK
9.30–11.30 DOPOLEDNE PRO MIMINKA
rodičovská skupina, sdílení pro rodiče s dětmi do 1 roku
8.30–11.30 MINIŠKOLKA
příprava dětí od 2 let na vstup do školky

Během celého září bude probíhat zápis do všech programů MC Rybička. Tzn. při 
první návštěvě se zapíšete, který den budete tento školní rok MC navštěvovat, 
výjimečně bude možné přijít i jindy.

ZAHÁJENÍ KURZŮ
Cvičení pro těhotné: od října každé úterý od 16 do 17 hodin
Angličtina pro děti (5–7 let): od října každé pondělí od 16.00 do 16.45 hodin
Hokusy a pokusy s Ivou: od října jednou za měsíc  



Sportovní pozvánky

MALÁ KOPANÁ
 9. 9. v 18 hod.
FC Levotil – Pergola
 17. 9. v 17.45 hod.
FC Levotil – Sokol Pohořany  

HÁZENÁ
 10. 9. v 9 hod., sokolovna
starší miniházená: Turnaj miniházené
 10. 9. v 17 hod., hala
muži – Talent M.A.T. Plzeň  
 17. 9. v 9.30 hod., sokolovna  
mladší žáci – STM Olomouc A
 17. 9. v 11 hod., sokolovna
starší žáci – Sokol Centrum Haná
 17. 9. ve 13 hod., hala
mladší dorost – STM Olomouc   
 17. 9. v 15 hod., hala
starší dorost – SKH Polanka n. O.
 18. 9. v 16 hod., hala
muži B – KH Zbrojovka Vsetín   
 24. 9. v 17 hod., hala
muži –  SKP Frýdek-Místek
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Oddíly T. J. Sokol Litovel 
ve školním roce 2016/2017

Ženy I
kdy: pondělí 19–20 hodin
zahájení: 12. 9.
pro koho: cvičení pro ženy střední-
ho a seniorského věku 
cvičitelka: Vlasta Machalová

Ženy II
kdy: středa 19–20 hodin
zahájení: 14. 9.
pro koho: cvičení pro ženy střední-
ho a seniorského věku
cvičitelka: Marie Smékalová

Pilates
kdy: úterý a čtvrtek 19–20 hodin
zahájení: 6. 9.
pro koho: cvičení pro ženy všech 
věkových kategorií
cvičitelka: Miroslava Vojáčková

Jóga
kdy: úterý 18–19 hodin 
zahájení: 6. 9. 
pro koho: cvičení pro ženy i muže 
všech věkových kategorií
cvičitel: Ing. Milan Čech
 
Kondiční zdravotní cvičení
kdy: úterý 17–18 hodin
zahájení: 13. 9.
pro koho: cvičení pro ženy senior-
ského věku
cvičitelka: Anna Gruntová

Věrná garda (muži)
kdy: úterý 15–16 hodin
zahájení: 18. 10.
pro koho: cvičení pro muže senior-
ského věku
cvičitel: Petr Hojgr

Mažoretky
kdy: cvičí ve více dnech dle kate-
gorií
cvičitelka: Bc. Hana Popelková
Zájemci ať kontaktují cvičitelku na 
tel. 777 959 235.

Cvičení pro předškolní děti
kdy: pondělí 16–17 hodin
zahájení: 12. 9.
pro koho: děti od 3 do 6 let
cvičitelka: Taťána Popelková

Všechna výše uvedená cvičení pro-
bíhají v budově sokolovny.
Další informace lze také získat na 
www.sokol-litovel.cz.

Kdo milujete tanec a hudbu, přijď-
te mezi nás. Rádi přivítáme jak 
nové, tak stálé tanečníky do ta-
nečního kroužku Kaster. V různých 
věkových kategoriích tančí v Kas-
teru nejen děti, ale i dospělí. První 
informační schůzka se koná ve 
čtvrtek 15. 9. v 16.30 hod. v DDM 
Litovel, Staroměstské náměstí, 
kde si řekneme veškeré informa-
ce. Těší se na vás taneční lektorky 
Monča, Peťa a Nikča.
Bližší informace na tel. 720 995 
102 nebo pospisilova@ddmlito-
vel.cz.

Přijďte tančit do Kasteru

Pony klub nabízí jízdu na ponících
Pony klub Olešnice přijme nové 
dětské zájemce, kteří mají rádi 
koně, ale především poníky, 
chtějí se o ně starat, učit se jez-
dit, nebo zdokonalovat své jez-
decké umění. Ježdění je možné 
jak rekreační, tak i sportovní. 
Některé děti klub reprezentu-
jí na závodech, kde se jim daří 
velice dobře. Z oblastních mist-
rovství již dovezly zlaté, stříbrné 
a bronzové medaile v různých 
věkových kategoriích i jezdec-
kých disciplínách.
Pravidelná docházka je vhodná 
pro děti od 7 let, horní věková 
hranice je neomezená. Děti mo-
hou chodit 1–4krát týdně, a to 

od 15 do 19 hodin. Menší děti 
(3–7 let) se mohou po domluvě 
přijet povozit, nebo se učit zá-
kladům jízdy a péče o poníky.
Ve stáji je kolem 35 poníků,  
z toho k ježdění je 20 hodných  
poníků od nejmenších pro malé 
děti až k větším pro větší děti. 
Každým rokem se tu narodí  
i několik hříbat. Do klubu do-
cházejí děti ze širokého okolí 
Litovle, Loštic, Mohelnice, Šum-
perka, Konice...
Více informací podá Lucie Od-
ložilová na tel. 728 551 300 nebo 
je najdete na www.ponyolesni-
ce.estranky.cz.

Lucie Odložilová

Na ME v házené reprezentoval ČR i hráč z Litovle

V srpnu proběhlo v Chorvatsku 
Mistrovství Evropy dorostenců 
v házené (EURO 2016). Součás-
tí týmu reprezentace České re-

publiky byl také litovelský hráč 
Matěj Nantl.
Matěj se dostal mezi reprezen-
tanty jako náhradník na po-
slední chvíli, navíc bez herní 
praxe od květnové zlomeniny 
levé ruky. Přesto do týmu zapadl  
a byl jeho platným členem. Ode-
hrál 7 zápasů, a to proti Švédsku, 
Chorvatsku, Islandu, Polsku, 
Portugalsku, Švýcarsku a Slo-
vensku a konto soupeřů zatížil 
celkem 9 brankami. Nejvíce se 
mu vydařil duel proti Islandu, 
ve kterém nasázel 5 branek a byl 
vyhlášen nejlepším hráčem zá-
pasu v českém týmu. 

Českým dorostencům se na 
Euru příliš nedařilo, evropská 
špička je zatím o krok dále. Ze 
sedmi utkání jedenkrát remizo-
vali (s Portugalskem) a jeden-
krát zvítězili (nad Slovenskem), 
takže obsadili 15. místo z 16 
účastníků.    
Přejeme Matějovi mnoho 
úspěchů v nadcházející sezóně  
v Litovli v družstvu dorostu  
i v extraligovém celku mužů 
a také ve školním maturitním 
ročníku. A doufáme, že bude dál 
reprezentovat barvy Tatranu Li-
tovel i města Litovle na meziná-
rodní scéně.                      R. Šimek

Pohár města Litovel vyhráli domáci
Litovelský extraligový celek 
mužů piloval herní formu na 
domácím turnaji O pohár města 
Litovle, který se konal již po 57. 
v řadě. Turnaj letos pozname-
naly organizační obtíže, které 
nakonec vedly k účasti jen 3 cel-
ků – Cement Hranice, TJ Štart 
Nové Zámky a domácí Tatran 
Litovel.
„Řádně bylo přihlášeno Nové 
Veselí, ovšem po trenérské ro-
šádě vše padlo a celek nováčka 
extraligy si domluvil jiný pro-
gram, to jsme se dozvěděli na 
poslední chvíli. Sehnat další 
mančaft v této fázi před sezónou 
bylo prakticky nemožné,“ uvedl 
manažer klubu Karel Zmund.

Také Hranice zvažovaly, zda při-
jedou, poté co z turnaje minulý 
týden přijely s plnou marodkou. 
Hosté ze Slovenska se zdrželi 
před Litovlí v koloně vozidel mí-
řících na souběžný závod Spar-
tan Race, takže sobotní program 
měl více jak hodinové zpoždění.
O vítězství tentokrát rozhodo-
valo až skóre, protože každý  
z celků si připsal jedno vítězství. 
Díky nejlepšímu rozdílu skóre 
se po roční pauze stal vítězem 
domácí celek Tatranu Litovel. 
Nejlepším střelcem byl s 18 
vstřelenými brankami Jan Zbrá-
nek (Litovel), nejlepším bran-
kářem Marek Pavlovič (Nové  
Zámky).                    R. Šimek a red.
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Na podzim již léčivek, které by se daly 
sbírat, pomalu ubývá. Jednou z těch, 
kterou v přírodě najdeme, je vřes 
obecný (Calluna vulgaris).
Latinský název calluna znamená kar-
táč nebo metlička. Dříve vesničané  
z vřesu vyráběli košťata. Tato záhad-
ná a tajemná rostlina roste na velmi 
nehostinných, neúrodných, kyselých 
půdách, kde musí tvrdě bojovat o pře-
žití. Dobře regeneruje i po požárech  
a po okusu zvěří. 
Pro přežití jí velmi pomáhá mykorhiza 
– symbióza s houbou Hymenoscyphus 
ericae, která v nepříznivých podmín-
kách zajišťuje dostatek vláhy a živin. 
Proto většinou po přesazení z přírody 
podobně jako orchideje vřes bez my-
korhizy zahyne. Na kořenech vřesu  
rostou i další houby, které mají halu-
cinogenní účinky.  Tato zemitá tvrdost 
vřesu se léčebně přenáší na lidi, kteří 
se čajem z vřesu léčí. 
Užívá se kvetoucí nať ve formě nále-
vu. Velmi pomáhá při léčení ledvin, 
otocích způsobených nedostatečnou 

činností ledvin, vylučuje kyselinu mo-
čovou při dně, posiluje psychiku a se-
bevědomí, pomáhá k lepšímu spánku,  
dle staré tradice pomáhá překonávat 
naše ego, vcítit se a včlenit do dušev-
ních stavů druhých.
Při nemocech ledvin se mi osvědčila 
kombinace s turankou kanadskou  
a listem černého rybízu. Pro posílení 
psychiky vřes kombinuji s kvetoucí 
natí dobromysli, sporýšem lékařským, 
šantou kočičí citronovou a květem 
růže stolisté.
Vřes se používá velmi dlouho. Využí-
vali ho již Keltové nejen k léčení, ale  
i k magii. Tato rostlina byla úzce sváza-
ná s duchovním světem, umožňovala 
spojení se zásvětím. Po šamanské ini-
ciaci měl vřes pomáhat po vnější spirá-
le dokončit cesty podsvětím. 
Při svátku Coamhain si Keltové vy-
ráběli z mladých vrcholků vřesu  
s kamencem žlutá barviva pro obřad-
ní roucha. 
Keltský kmen Piktů vařil z květů vřesu 
pivo.

Vážení příznivci léčivých rostlin, zvu 
Vás všechny na svou přednášku  
o léčivkách, která se uskuteční v pátek  
9. září v 16 hodin v překrásné bo-
tanické zahradě v Prostějově, kde je 
spousta léčivek, které nejsou běžně  
k vidění.
Dále Vás srdečně zvu na bylinkový 
kurz do Těšíkova nad Šternberkem od 

23. do 25. září. Součástí tohoto kurzu 
bude vzájemná výměnná burza saze-
nic a léčivek. Bývají zde i léčivky, které 
se běžně nedají sehnat.
Pořadatelkou je Ing. Jana Víťazková. 
Kontakt: tel. 732 349 939, e-mail 
slon1@volny.cz.
   

Vláďa Vytásek

Litovelský bylinkář: VŘES OBECNÝ
Vřes obecný (Calluna vulgaris) je keřík z čeledi vřesovcovitých (Ericaceae). Tato cenná léčivka roste v okolí Litovle na kyselejších 

půdách, zejména kolem Choliny a Nové Vsi.

Sportovní oddíly TJ Tatran Litovel: Příležitost nejen pro děti
FLORBAL
pro koho: přijímány jsou jak děti od 
5 do 15 let, tak starší mládež a dospělí
tréninky: po 17.00–18.00, st 15.00–
16.00 (děti přípravka, elévové)
po 18.00–19.00 a čt 20.30–22.00 
(starší žáci, dorost, muži)
kde: sportovní hala ZŠ Vítězná
kontakt: Václav Stratil (605 986 570), 
Lukáš Říha (724 936 844)

FOTBAL
pro koho: přijímány jsou děti od 
mladší a starší přípravky přes mladší  
a starší žáky k dorostu, tj. ročníky na-
rození 1998–2011
tréninky: út a čt 16.30–18.00
kde: fotbalový stadion
kontakt: Pavel Pěruška (602 714 699, 
peruska.pavel@seznam.cz), Kamil Ku-
chejda (739 233 982), Alexandr Kuče-
ra (603 269 648)

HÁZENÁ
pro koho: přijímány jsou děti do 
mladší miniházené (6–9 let) a starší 
miniházené (10–11 let), především 
chlapci

tréninky: út, pá 15.00–16.00 (mladší)
út, čt 16.00–17.30 (starší)
kde: hřiště u sokolovny, pak sport. hala
kontakt: 
mladší miniházená – Svatava Rozsy-
palová (603 101 722)
starší miniházená – Martin Zifčák 
(603 934 479), Jiří Klanica (603 576 
186)

HOROLEZECTVÍ
pro koho: od dětí (asi od 13 let, mo-
hou i mladší) po dospělé
kde: v létě lezecká stěna v Litovli (út, 
čt 18.00–19.00), v zimě Náklo
kontakt: Vítězslav Špunda (776 393 
854)
info: www.lezcihana.cz

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
pro koho: pro všechny věkové kate-
gorie
kde: každý měsíc organizovaný výlet 
do bližšího i vzdáleného okolí
kontakt: Zdeněk Šišma (777 708 
659)
info včetně přehledu pochodů: 
kctlitovel.aspone.cz

KUŽELKY
pro koho: pro děti a mládež od 10 do 
18 let a pro dospělé nad 18 let
kde: v kuželnách v Přemyslovicích  
a Šternberku, odjezd bude společný  
z Litovle
kdy: st 16.00–18.00 hodin
kontakt: Kamil Axmann (607 016 
144)

LYŽOVÁNÍ
pro koho: pro děti od 6 do 15 let, kte-
ré již zvládly základy lyžování
tréninky: Probíhají o víkendech  
v zimním období v lyžařském středis-
ku v Petříkově.
kontakt: Josef Papula (725 717 232), 
Lenka Zlámalíková (608 402 781)

STOLNÍ TENIS
pro koho: pro kluky a holky od 8 do 
13 let
tréninky: budou upřesněny na přelo-
mu srpna a září
kontakt: Radek Uvízl (776 616 103)

ŠACHY
pro koho: Nejvhodnějšími kandidáty 

na začátečníky jsou děti od 2. do 4. 
třídy.
tréninky: První schůzka bude 15. 9. 
od 14 do 17 hod. na sokolovně, kde je 
možné se informovat nebo přihlásit. 
Termíny tréninků budou upřesněny  
v průběhu září.
kontakt: Zdeněk Beil (606 591 096, 
beil@seznam.cz)

TENIS
pro koho: Od dětí předškolního  
a nižšího školního věku, které jsou 
trénovány ve skupinkách, po mládež 
a dospělé, kteří mají individuální tré-
nink.
tréninky: od pondělí do pátku dle 
dohody
kontakt: Jan Olšovský (608 569 073, 
litoveltenis@seznam.cz)

VOLEJBAL
pro koho: děvčata od 8 do 15 let
tréninky: út a čt 17.30–19.00
kde: sportovní hala ZŠ Vítězná
začátek: v týdnu od 12. 9.
kontakt: Antonie Vrbová (733 544 
101), Tomáš Remeš (602 274 704)




