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Silácká Litovel připomněla 
Frištenského i Kocourka



Film představuje 
část Litovelska
Krásy Bouzova, Luké a Javoříčka 
prezentuje nový film, který nechaly 
natočit tamní obce, neziskové orga-
nizace a Olomoucký kraj. Autorem je 
známý prostějovský filmař Theodor 
Mojžíš. 
Film Bouzov, Luká, Javoříčko před-
stavuje celou lokalitu jako zajíma-
vou turistickou destinaci. Autor  
k lákání turistů využívá maleb-
ného pohádkového hradu s jeho 
nevšedními prohlídkovými okruhy, 
tisíce let utvářenou krápníkovou 
výzdobu Javoříčských jeskyní i krá-
sy krajiny na okraji Drahanské vr-
choviny. Ukazuje možnosti strávení 
příjemných chvil při pěších túrách  
i v sedle bicyklu a zdůrazňuje zdejší 
klid, vstřícnost místních lidí a poho-
dovou atmosféru. Divákům se pre-
zentuje například Trojský kůň v bou-
zovském podhradí, tamní moderní 
rekreační středisko v Javoříčku i ná-
rodní přírodní rezervace Špraněk se 
vzácnými teplomilnými rostlinami. 
Snímek nepomíjí ani vzpomínky na 
tragédii obce Javoříčko, která byla 
na konci druhé světové války vypá-
lena nacisty. Pozůstalým po válce 
významně pomáhal také známý 
litovelský silák Gustav Frištenský, 
který jim věnoval část svých našet-
řených peněz. Autoři představují 
památník na události z května 1945 
i moderní expozici věnovanou stej-
nému tématu v budově tamní školy. 
Theodor Mojžíš se svou firmou Vi-
deo Theo připravil film ve třech sto-
pážích pro různé typy použití, jedna 
z nich už je nyní ke zhlédnutí na 
populárním videoportálu YouTube. 

ih
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Městská televize

Premiéra  st 14. 6. 18.45 hod.
 st 28. 6. 18.45 hod.
Repríza denně 6.45, 11.00,
 18.45 a 23.00 hodin
on-line: infokanal.litovel.eu
 www.youtube.com 
 (kanál Litovel.eu)

Připomínky, názory, nápady, náměty, ale  
i věcnou kritiku týkající se vysílání můžete 
volat nonstop na záznamník 581 003 467.

UZAVÍRKA SE O MĚSÍC PRODLUŽUJE

Až do 8. června potrvá uzavírka sil-
nice v Chudobíně, která měla podle 
původních plánů skončit 8. května.  

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S ANGLIČTINOU
pro děti ve věku 3–6 a 7–12 let

 kdy: 14.–18. srpna, denně od 8 do 16 hodin 
 kde: v Litovli, ul. 1. máje 792/2
 co: hry, soutěže, origami, rukodělné činnosti, vý-
tvarné aktivity, setkání s hasiči nebo se čtyřnohými 
kamarády na cvičišti...
 za kolik: 2 100 Kč
 více info na: 608 808 094, www.anglictinalitovel.cz

INZERCE

Začíná sezóna koupání, vodní plochy jsou připravené

Se začátkem června odstartuje  
v Litovli a okolí nová sezóna 
koupání. Počasí v době uzávěr-
ky Litovelských novin tomu sice 
nenasvědčovalo, ale tu a tam už 
bylo možné u vody zastihnout 
první odvážlivce, kteří vyrazili 
za vodou a sluncem. 

Nová Ves

Zatopený lom v Nové Vsi letos 
zahájí sezónu 1. června. V násle-
dujícím týdnu se znovu otevře 
zrekonstruovaná cesta v Chu-
dobíně, což obyvatelům Litovle 
výrazně ulehčí dopravu do této 
lokality. 

Koupajícím budou i letos  
k dispozici služby v podobě ob-
čerstvení včetně piva, limonád, 
zmrzliny, nanuků a langošů. 
Zájemci si budou moci půjčit 
také slunečníky. Naopak loďky 
letos k dispozici nebudou, a to 
především z bezpečnostních 
důvodů. 

Případní zájemci si mohou dal-
ší informace o lomu najít na 
Facebooku, kde je mu věnová-
na stránka nazvaná Koupaliště 
Nová Ves Litovel. Odpovědi na 
eventuální otázky je možné zís-
kat na telefonním čísle provozo-
vatelky 776 206 226. 

Koupaliště Litovel

V červnu startuje sezónu také 
litovelský přírodní biotop, přes-
ných termín bude oznámen na 
webu města. Biotop oproti běž-
ným koupalištím nabízí vodu 
bez chemické úpravy, čištění 
totiž zajišťují speciální rostliny. 
Areál je vybaven skokanským 
můstkem, skluzavkami, masáž-
ními tryskami a různými vod-
ními prvky. Příchozí si mohou 
vypůjčit sportovní potřeby, pří-
padně využít nabídky zdejšího 
bufetu. Technické služby budou 
koupaliště otevírat každý den od 
9 do 19 hodin. 

Plavecký bazén ZŠ Vítězná

Lidé, kteří z jakýchkoliv důvodů 
nechtějí nebo nemohou zamířit 
k přírodním vodním plochám, 
mají možnost zavítat na bazén 
ZŠ Vítězná. Kromě pondělka má 
otevřeno každý den odpoledne 
alespoň několik hodin.V úterý 
a ve čtvrtek dokonce i hodinu 
ráno. Konkrétní časy zájemci 
najdou na webových stránkách 
školy www.zsviteznalitovel.cz, 
otázky jim mohou odpovědět 
pracovníci bazénu na telefonu 
585 156 225.                                   ih

Pravidla bezpečného koupání ve volné přírodě
 Při koupání v přírodní vod-
ní nádrži si zjistěte informace  
o kvalitě vody. Řadu lokalit na-
jdete na speciálních webových 
stránkách ministerstva zdravot-
nictví www.koupacivody.cz, kte-
rý vychází z kontrol hygieniků. 
 Nikdy se nekoupejte zce-
la sami. Vždy musí být někdo  
s vámi ve vodě nebo na břehu. 
Lépe cizí člověk než nikdo. 
 Do vody vstupujte postupně, 
je dobré se nejdříve opláchnout 
a teprve poté se zcela ponořit. 

 Neskákejte do neznámých míst. 
 Neberte si do vody nic, co by 
vás nebo kohokoliv jiného moh-
lo zranit. 
 Do vody vstupujte vždy bez 
žvýkačky a pokud možno i bez 
jakéhokoliv jiného jídla a pití. 
 Nevstupujte na jakákoliv pla-
vební zařízení. 
 Vyhýbejte se vodním rostli-
nám, které mohou ve větším 
množství ohrozit i zkušeného 
plavce. 
 Nezapomeňte, že i ve stojaté 

vodě mohou větrem vznikat vlny. 
 Pokud dostanete křeče, ne-
panikařte. Když zachováte klid, 
můžete je odstranit střídavým 
napínáním a uvolňováním sva-
lu. Do vody se už ovšem ten den 
rozhodně nevracejte. 
 Pokud se k vám blíží vodní 
plavidlo, nesnažte se plavat před 
jeho přídí. Zastavte a upozorně-
te na sebe máváním. Musíte-li  
z nějakého důvodu lodi uhnout, 
vždy směřujte ke břehu a nikoliv 
na otevřenou vodu.                     ih
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Vyneseno z radnice

53. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 27. dubna 2017
 V prostorách někdejší restaurace 
v budově Muzea Litovel na Smyčko-
vě ulici vznikne nová kavárna. Nová 
nájemkyně uvolněné prostory zís-
kala od města k 1. květnu letošního 
roku. 
 Město uvolní 15 tisíc korun na 
poskytování pomoci třem litovel-
ským dětem se závažným zdravot-
ním postižením. Peníze dostane 
Středisko rané péče Olomouc. 
 Částku 10 tisíc korun získá také 
sdružení Jdeme autistům naproti. 
Finance podpoří poskytování péče 
dětem s autismem do sedmi let. 
 Dešťovou kanalizaci v místních 
částech Rozvadovice a Březové čeká 
čištění a monitoring. „“

výběr redakce

Stíny Litovelska
Sousedský spor
Ve čtvrtek 27. dubna se v jednom 
domě dvě sousedky přely, která  
z nich špatně uklízí společné prosto-
ry, poškozuje věci ve sklepě a uklá-
dá odpadky tam, kde nemá. Spor 
vyvrcholil nadávkami a urážkami. 
Strážníci se pokusili znesvářené ženy 
uklidnit, ale všechna snaha byla 
marná. Sousedky byly tak v ráži, že 
si nedaly říct a jejich chování skončí 
před přestupkovou komisí. 

Krásné páteční odpoledne
O den později oznámil pracovník 
technických služeb, že viděl sku-
pinu mladíků poškodit odpadkový 
koš v parku u muzea. Místo je mo-
nitorováno kamerami. Pachatel byl 
identifikován a rozjelo se pátrání 
po městě. Po chvíli oznámila hlídka 
republikové policie, že nějaký muž 
napadl řidiče vozidla na Kysucké 
ulici. Popis se shodoval s popisem 
muže, který poškodil koš v par-
ku. Po půlhodinovém pátrání byl  
agresor vypátrán na ulici B. Němco-
vé. Pokusil se o útěk, nohy ho však 
neposlouchaly, byl zpacifikován  
a převezen na záchytku. Při cestě 
stačil ještě poškodit dveře u služeb-
ního vozidla městské policie. 

Cyklostezka je pro cyklisty
Ve středu 10. května přijala hlíd-
ka městské policie oznámení, že  
v Unčovicích na cyklostezce je po-
škozený betonový sloupek, který 
brání vjezdu automobilů. Sloupek 
poškodilo pravděpodobně nákladní 
vozidlo, které tudy chtělo projet. 
Pomůže nám někdo zjistit tohoto 
vandala? Předem díky.

Taneční soutěž
V sobotu 13. května proběhla ve 
sportovní hale taneční soutěž. 
Účastnilo se jí několik set soutěží-
cích a diváků. Soutěžící podávali 
kvalitní výkony, za které byli diváky 
odměněni bouřlivým potleskem. 
Na palubovce se každý vydá ze 
všech sil, tak přece nemůže dojít 
do auta někam daleko. Na sídlišti 
Vítězná se proto parkovalo, kde 
se dalo. Bezohlednost nejvyššího 
ražení. Strážníci od rána do večera 
řešili desítky přestupků a rozdali 
spoustu pokut za špatné parkování.  

Městská policie Litovel
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Podniky v Litovli se chtějí rozvíjet
Budoucí rozvoj podnikání  
v Litovli byl tématem tradičního 
setkání vedení města s podnika-
teli, které tentokrát uskutečnilo 
i za účasti vedení Okresní hos-
podářské komory v Olomouci. 
Akce proběhla 25. dubna. 
Vedení města na setkání pre-
zentovalo investice z minu-
lých let i výhled na letošní rok  
a další období. Účastníci setká-
ní diskutovali o územním plánu  
a problémech, které podnikatele 
v Litovli nejvíce tíží. Často v této 
souvislosti zmiňovali dopravní 
infrastrukturu, která v době bu-
dování nebyla dimenzována na 
současný rozsah kamionové do-
pravy. Projevuje se to v blízkosti 
velkých podniků, například na 
Palackého ulici. Jako druhý pro-
blém vidí živnostníci i zástupci 
firem složitou legislativu a vel-

kou byrokracii, toto téma však 
samotné město ze zákona neřeší. 
Posledním velkým tématem je 
pak nedostatek pracovních sil. 
Řada podniků má problém se-
hnat kvalifikované zaměstnance. 
Podle ředitele okresní hospo-
dářské komory Radima Kašpa-
ra ze setkání vyplynulo, že řada 
firem v Litovli a okolí se chce 
rozvíjet, pokud k tomu bude mít 
vhodné podmínky. Kašpar oce-
nil i zájem podnikatelů o setkání 
a společné řešení problémů. „Na 
akci byli snad všichni důležití 
hráči, všechny zajímavé firmy. 
Hodnotím to velmi pozitivně,“ 
dodal  ředitel komory. 
Na společná setkání nyní navá-
že řada dílčích jednání zástupců 
jednotlivých firem s vedením 
města nad konkrétními tématy.

ih

Lékařská pohotovost se rozšíří
Obyvatelé Litovle využívající 
v případě potřeby lékařskou 
pohotovost ve Šternberku mo-
hou počítat s lepšími službami. 
Olomoucký kraj v minulých 
měsících vypsal zakázku na její 
rozšíření, ke kterému dojde od 
1. června letošního roku. 
Podle náměstka hejtmana Olo-
mouckého kraje Dalibora Ho-
ráka, který je zodpovědný za 
oblast zdravotnictví, je rozšíření 
šternberské lékařské pohoto-
vosti reakcí na časté podněty 
občanů. „Ve třech městech tak 
bude pohotovost fungovat stej-
ně jako v Olomouci,“ uvedl vi-
cehejtman. Kromě Šternberka 
se to týká také Prostějova a Pře-
rova. 

Pacienti najdou lékařskou po-
hotovost v areálu šternberské 
nemocnice. V pracovních dnech 
ji zdravotníci zajistí od třetí ho-
diny odpolední až do dalšího 
dne do sedmi hodin ráno. O ví-
kendech a svátcích bude fungo-
vat nepřetržitý provoz. Pomoc 
zde najdou jak dospělí, tak i děti  
a dorost. 
Pro občany, kteří v případě 
nouze jezdí na pohotovost ra-
ději do krajského města, se 
nic nezmění. I nadále najdou 
pomoc ve Fakultní nemocni-
ci v Olomouci v modré bu-
dově chirurgického komple-
xu vedle úrazové ambulance,  
a to ve stejných časech, jako ve 
Šternberku.                                  ih

Pozvánka
LITOVEL FREE FEST
sobota 17. června od 9 hodin, 
areál Pivovaru Litovel

V polovině června proběhne 
další ročník akce Litovel Free 
Fest. Bude ji tvořit 10. ročník 
závodu Litovel Free Jízda, festi-
val dobrého jídla a pití z Hané  
a hudební odpoledne. 
Na samotné závody je možné se 
přihlásit do 10. června poštou,  
později ještě na webových 
stránkách www. freelitovel.cz, 
případně přímo v den akce do 
11 hodin přímo na místě. Star-
tovat se bude v pravé poledne  
z areálu litovelského pivova-
ru. Na jednotlivce bude čekat 
třicetikilometrová trasa, rodin-
né týmy budou muset zdolat  
15 kilometrů. Všechny závod-
níky čeká jízda Litovelským Po-
moravím. 
V areálu pivovaru i na samotné 
trati bude probíhat Škola kola 
Pepy Dresslera a řada soutěží 
pro rodiče s dětmi. 
V 10 hodin začne gastronomický 
festival a od 14.30 budou vystu-
povat kapely. Letos organizátoři 
pozvali skupiny Mladá Krev, Fo-
frovanka, One-U2 Stay tribute 
band a No Distance Paradise. 
Program skončí až o půlnoci.       ih
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Město si připomnělo osvobození v květnu 1945

V pátek 5. května si vedení Lito-
vle připomnělo osvobození města 
Rudou armádou. Starosta Zdeněk 

Potužák společně s místostaros-
tou Viktorem Kohoutem při této 
příležitosti uctili památku obětí  

první a druhé světové války u pa-
mětní desky na budově radnice. 
Oba dále položili kytice k pa-
mátníku připomínajícímu 
oběť ruského letce Isaje Iljiče 
Tabačnikova, který zahynul  
v dvoumístném bitevníku bě-
hem osvobozování Litovle. Pi-
lotovi se tehdy po zásahu stroje 
podařilo vyskočit a přežil, střelec 
Tabačnikov byl však pravděpo-
dobně zasažen již při sestřelení 
a zahynul v troskách zříceného 
letadla. Jeho ostatky byly později 
pohřbeny na ústředním hřbitově 
v Olomouci. 

ih

Litovelská radnice nechala na 
přelomu dubna a května vysadit 
v areálu u Charity nové stromy  
a keře. Výsadba navázala na ká-
cení několika dřevin, které brá-
nily parkování aut před budovou. 
Zeleň v této lokalitě se rozrostla 
o šest habrů obecných a 40 keřů, 
konkrétně vajgélií květnatých. 
Samospráva za stromy a keře 
včetně výsadby zaplatila 35 tisíc 
korun. „Chtěli jsme celé území 
řešit komplexně a zeleň zde má 
rozhodně své místo,“ uvedl ve-
doucí odboru životního prostře-
dí Pavel Kurfürst. 
Prostor u Charity a zdejší církev-
ní mateřské školy zkrášluje kro-
mě nových stromů a keřů také 
šest javorů, dva tisy, tři jasany a 
jedna třešeň, které zde již byly. 

Město Litovel nechalo již dří-
ve obnovit zeleň v areálu ma-
teřské školy na Gemerské ulici  
a základní školy na Jungmann-

ově ulici. V současné době se 
řeší dvorní trakt Gymnázia Jana 
Opletala. 

ih

Prostor u Charity zkrášlily nově vysazené stromy

Litovel má Oskara za nejlepší třídění objemného elektroodpadu
Město Litovel zvítězilo v sou-
těži měst a obcí Olomouckého 
kraje v třídění elektroodpadu 
a získalo takzvaného Elekt-
rooskara. Město bylo nejlepší  
v kategorii obcí od 2,5 do 10 
tisíc obyvatel. Soutěž vyhlásila 

společnost Elektrowin. Cenu 
na slavnostním ceremoniálu ve 
Velké Bystřici za město převzal 
člen Zastupitelstva města Litovel 
Petr Šrůtek společně s vedoucím 
odboru životního prostředí Pav-
lem Kurfürstem. Elektrowin za-

jišťuje zpětný odběr vysloužilých 
elektrospotřebičů. Akcionáři 
společnosti jsou přední produ-
centi malých i velkých spotřebi-
čů. V Litovli je možné odevzdat 
zařízení, která již občané nepo-
třebují, například ve sběrném 

dvoře. Občanům jsou k dispo-
zici také kontejnery umístěné 
jak přímo ve městě na sídlištích, 
tak i v místních částech. Odběr 
zajišťují také samotné prodejny 
elektra v našem městě. 

ih

sběrný dvůr
Litovel Cholinská 1008

kontejnery 
Litovel Sídliště K. Sedláka, 
Litovel Sídliště Novosady
Litovel Ulice Studentů
Litovel Ulice Palackého
Litovel U Stadiónu
Myslechovice
Chudobín
Unčovice
Nasobůrky

Tři Dvory
Chořelice

prodejci
Billa, Litovel, Příčná 1263, 
Elektro Tom - Petr Vyhnálek, Litovel, 
Příčná 1272
Jiří Dostál - Litovel, Boženy Němcové 
816/23
Vladislav Voříšek, Litovel Příčná 1250
Zatloukal Zdeněk, prod. ETA Litovel, 
Palackého 856
Elektro Euronics, Litovel, Příčná 1272

Umístění kontejnerů na  spotřebiče systému Elektrowin 

Pozvánky
RYBÁŘI OSLAVÍ 95. VÝROČÍ
sobota 10. června od 10 hodin, 
prostranství u rybářské budovy, 
Palackého 1162

Český rybářský svaz, místní orga-
nizace Litovel si připomene 95. 
výročí svého založení. Uspořádá 
proto oslavu tvořenou soutěže-
mi pro děti, ukázkami techniky 
a lovem na simulátoru. Příchozí 
budou moci ochutnat rybí spe-
ciality, případně využít pozvání 
na taneční parket za dobrovodu 
skupiny Tandem Beat.

TURISTÉ ZVOU NA TOULKY  
LITOVELSKÝM POMORAVÍM
sobota 3. června od 8 do 10 ho-
din, školní dvůr ZŠ Jungmannova

Klub českých turistů TJ Tatran Li-
tovel a Rodičovské sdružení při 
ZŠ Jungmannova zvou všechny 
příznivce turistiky na 18. ročník 
pochodu Litovelským Pomora-
vím. 
Pěší trasy budou mít 8 až 25 ki-
lometrů, cyklistické trasy 15 až 
45 kilometrů. Všechny povedou 
novozámeckým areálem Chrá-
něné krajinné oblasti Litovelské 
Pomoraví. 
Každý účastník obdrží pamětní 
list a malé občerstvení. 
Součástí červnové akce bude 
také Toulavý kočárek, dětská 
trasa městem Litovel v délce 1,5 
kilometru. 
Bližší informace můžete získat  
u pana Šišmy na telefonním čís-
le 777 708 659.                              ih
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Od 90. let minulého století stojí ve 
Třech Dvorech závod na výrobu těsto-
vin, který místní obyvatelé znají pod 
názvem Adriana. Vznikl jako podnika-
telský záměr zemědělského družstva, 
později se firma osamostatnila.

Adriana se původně zaměřovala na 
východní trhy a vyvážela své produkty  
s podporou evropských dotací přede-
vším do Ruska. Po ústupu z tamních po-
zic se firma dostala do finančních pro-
blémů a v roce 2010 ji koupila skupina 
Europasta SE. Ta existovala už od roku 
2002 jako holdingová společnost, která 

Europasta SE
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Z Adriany se tak stal závod 
produkující těstoviny pro celý 
holding. Vznikají zde výrob-
ky pro český trh, ale také pro 
okolní státy, Skandinávii, Izrael  
a země na Balkáně. 
I když už se samotná firma 
jmenuje Europasta SE, pů-
vodní název Adriana používá 
jako obchodní značku pro své 
produkty a rovněž i k označe-
ní zdejšího výrobního závodu, 
který je největším ve střední 
Evropě.
V současné době se ve Třech 
Dvorech vyrábí na pěti linkách. 
Jedna je na špagety, zbývající 
na krátké těstoviny. Produkci 
charakterizuje vysoký stupeň 
automatizace. Od příjmu mou-
ky až po zabalení hotových vý-
robků a jejich uložení na paletu 
se vše děje bez dotyku lidské 
ruky. Firmě to zajišťuje hygie-

nu, vysoký výkon a efektivitu. 
To samozřejmě neznamená, že 
by se závod obešel bez zaměst-
nanců. Působí jich zde na 140, 
z toho 90 v samotné výrobě. 
Většina z nich pochází z blíz-
kého okolí.
Adriana dává stále jméno těs-
tovinám z tvrdé pšenice, kte-
rou firma dováží ze Slovenska, 
Rakouska a Itálie. Kromě toho 
ve Třech Dvorech vznikají Ro-
sické těstoviny z běžné pšenice  
a vaječné Zátkovy těstoviny. 
To se týká asi 40 procent vý-
robků, zbývající část je určena 
pro obchodní sítě, které si je 
prodávají pod svými vlastními 
privátními značkami. Firma 
má ve svém sortimentu také 
bezlepkové těstoviny a ve Třech 
Dvorech se také vyrábí celo-
zrnné těstoviny a připravuje se 
spuštění produkce v biokvali-

tě. V závodě se i do budoucna 
chystají na další modernizace 
a rozvoj tak, aby drželi krok  

s nejnovějšími trendy trhu  
a přáními zákazníků. 

ih

Linka na výrobu takzvaných krátkých těstovin. 

Obyvatelé Litovle mají výhodu 
v umístění několika potravi-
nářských firem přímo ve městě 
či jeho blízkém okolí. Některé 
navíc mají vlastní podnikové 
prodejny, které nabízejí zákaz-
níkům výhodné ceny, případně 
celý sortiment, který se v běžné 
prodejní síti často jen obtížně 
shání. 

Alibona
Konzervárenská společnost Ali-
bona otevřela podnikovou pro-
dejnu ve svém areálu před ro-
kem a půl. Je možné v ní získat 
většinu sortimentu Alibony. 

Otevírací doba
Pondělí až pátek 9 až 13.30 hodin

Případné další informace zá-
jemci získají na telefonním čísle 
585 495 144. 

Pivovar Litovel
Litovelský pivovar má podniko-
vou prodejnu přímo před svým 
areálem v samostatné budově. 
Nabízí pivo ze své produkce 
v sudech, skleněných lahvích, 
PET nádobách i v plechovkách. 
Příchozí mohou získat také skle-
nice, kelímky, reklamní před-
měty včetně triček, mikin a če-
pic, otvíráky a tužky. V nabídce 
jsou i turistické známky.  

Otevírací doba
Pondělí až pátek 12 až 16 hodin
Sobota 8 až 10 hodin

Další informace o nabíd-
ce podnikové prodejny lze 
získat na telefonním čís-
le 724 776 516 nebo e-mailu  
zemankova@pivovary.cz. 

Orrero 
Svou podnikovou prodejnu má 
v sídle firmy ve Třech Dvorech 
také sýrárna Brazzale Moravia 
známá spíše pod dřívějším ná-
zvem Orrero. Zákazníci v ní 
dostanou nejen sýry, ale také 
syrovátku, různé druhy zákysu, 
máslo, jogurty a čerstvé těstovi-
ny. 

Otevírací doba
Pondělí až pátek 8 až 17.30 hodin
Sobota 8.30 až 12 hodin

Další informace mohou zájemci 
získat na telefonu 585 152 362. 

ZD Haňovice
Zemědělské družstvo Haňovice 
v posledních měsících zaujalo 
veřejnost spuštěním produkce 
rajčat ve svých nových sklení-
cích. Rajčata je možné získat  
v podnikové prodejně v Haňo-
vicích, doporučujeme se však 
dopředu zeptat, zda jsou právě  
v nabídce. Prodejna zákazní-
kům nabízí i čerstvé mléko. To je 
k dostání vždy ve čtvrtek, ovšem 
na objednávku na telefonním 
čísle 585 100 309.   

Otevírací doba
Pondělí a úterý 7 až 15 hodin
Středa 7 až 13 hodin 
Čtvrtek a pátek 7 až 15 hodin
Sobota 7 až 10 hodin. 

ih

postupně získala původního výrobce 
českých těstovin Bratři Zátkové, Tero 
Rosice, Spojené těstárny CZ a sloven-
ské Spojené cestovinárně SK.

Po fúzi firem do společnosti vstoupili 
strategičtí partneři, a to rodinné fir-
my z Portugalska a Španělska. Ty zís-
kaly po třetině akcií firmy. Zbývající 
třetinu drží generální ředitel firmy 
Pavel Hrdina. Podnik má svou divizi 
Litovel, které se věnujeme v dnešním 
článku, mlýn v Boršově nad Vltavou 
a dceřinou obchodní společnost pro 
slovenský trh Ideál Slovakia.

V Litovli můžete nakupovat potraviny přímo u místních výrobců



Ze společnosti

Byli oddáni
  5. 5.  Eva Völfová z Litovle 
 a Vladimír Knirsch z Litovle
13. 5.  Šárka Hufová z Cakova 
 a Petr Pluskal ze Seničky

Odešli
22. 4.   Editha Slouková z Vísky (86 let)
22. 4.   Anna Šindelářová z Litovle (89 let) 
26. 4.   Jiří Šmoldas z Litovle (69 let)
29. 4.   Zdeněk Novák z Chudobína (69 let)
29. 4.   Božena Fabiánová z Litovle (91 let)
  1. 5.    Blanka Opíchalová z Litovle (78 let)
   2. 5.   Zdena Petrželková z Litovle (63 let)
   5. 5.   Vladimír Soukeník z Litovle (51 let)
10. 5.   Zdeněk Vočka z Litovle (67 let)
11. 5.   Zdeněk Kohoutek z Litovle (86 let)
11. 5.   Ladislav Mikeska z Nasobůrek (83 let)
14. 5.   Anna Halouzková z Litovle (79 let)
24. 5.   Jiří Hrozek z Litovle (84 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Via ultima, Hrandop a Misericordia.

6 / ZE SPOLEČNOSTI

Inzerce

Hledáme zkušeného a spolehlivého soustružníka 
a frézaře s praxí v obrábění dílů na klasickém sou-
struhu a fréze. 
Podmínky 
 stálý pracovní poměr, jednosměnný provoz 
 kusová a malosériová výroba 
 pracoviště Haňovice, menší kolektiv 
 hrubý plat 21 000–24 000 Kč v závislosti na praxi 
Požadavky
 vyučen ve strojírenském oboru
 věk 30–62 let
Zájemci, posílejte životopis na e-mail mdostal@cel-
pap.cz nebo volejte na tel. 602 217 684.

Z Hanácké ambasádê O té našé ambasádě

Jak mrknete na kalendář, hneď poznáte proč se tade 
objevoje my pozdraveni, za  náš kolektiv a za Hanác-
kó mozeko.
Já vám řekno, bel sem toze rád po našem posledním 
zetkáni „Přendite si splknót“, jak nás nekeři z ná-
vštěvniku ojišťovale,  že si zkrátka omijó vebrat a na 
ten náš společné večir dojiždijó e z okoli a né jenom 
z Litovle.
To je ohromny! Já temo věřim ož take proto, že sám 
vim podlivá  sebe, jak je kolekrát těžky, rozhodnót 
se a vebrat si.
A tak nás to fšecke učinkujici potěši, pokaváď máme 
kolem sebe takovy obecenstvo, kery se  třekrát do 
roka ! – to přeci néni gór zas tak často – na nás těši,  
a společně  chodi poslóchat a pobavit se. 
Dobrá nálada – a pohoda! – jak já často řikám – ta 

je potřeba furt.  Hanáci só take, obecně známo, rádi 
veseli a společné zábavě  pokaždy e vděčni.  Pravda 
- rodny nářeči je eště z nedávné dobe základ rodné 
řeče,  dobře dnes vizem, že to holt tak jak gdese ož 
dneská  neplati, no ale to néni duvod k temo, zapo-
minat.
Já vebirám pro ten náš červnové posaz,  teda podlivá 
teho posledniho přeznáni našech dojiždějicich toto 
krásny téma, o čém bode řeč, poslóchéte: „člověk si 
mosi omět vebrat“!   Ja, me fšeci si mosime omět 
vebrat! V ževotě to plati generálně, pro pohodo  
a legraco, pro pěknó chvilko pře posezeni s nama,  
jak be smet, jak se řiká.
A tak se bodem těšet,   zdravim a ve štvrtek 22. červ-
na  na Městskym klubo se zenden.

Váš Zdenek Brané

Nová kniha představuje studánky Litovelska

Mikroregion Litovelsko v minulých dnech 
představil novou knihu věnovanou studán-
kám. Starostové obcí ji v závěru dubna spo-
lečně pokřtili vodou z prameniště Čerlinky. 
Vydání knihy, která je druhou publikací 
připravenou mikroregionem, inspiroval 
velký zájem občanů o dva starší informační 
letáky představující svaté vody a studánky 
na Litovelsku. Autorka Eva Vaňková proto 
shromáždila informace o takřka čtyřiceti 
pramenech nacházejících se ve třinácti ob-
cích mikroregionu a jejich místních částech. 
Pomáhali jí při tom starostové a místní lidé. 
„Jsou to často takřka zapomenutá místa,  
o která již léta nikdo nepečoval,“ říká Vaň-
ková. 
Nová publikace přináší jak základní po-
pis studánek, tak informace, jak se k nim 
lidé dostanou. K některým autorka přidala 
také informace z historie a pověsti, které se  
k danému místu váží. V případě Svaté vody 
u Choliny dokonce připomíná již zaniklou 
studánku, která se po sesuvu blízkého svahu 
ztratila a dnes už ji připomíná pouze barok-
ní kaplička. 
Největší prostor v knize dostávají studánky 
patřící k Bouzovu, což je dáno velkým po-
čtem někdejších obcí, které jej dnes tvoří. 
Tady Evě Vaňkové pomáhal místní amatér-
ský historik Jiří Ženožička. Ten některé stu-
dánky nejen vyhledal, ale společně s dalšími 
nadšenci se pustil do oprav a obnovy těch, 

které byly na pokraji zániku. Také řada sta-
rostů se během přípravy publikace rozhodla 
věnovat pramenům více pozornosti. K ně-
kterým už vedou vysečené stezky a napří-
klad v Loučce už se vedle studánky objevila 
také nová lavička vybízející ke krátkému za-
stavení a odpočinku v tichu lesa. Další obce 
se na obnovu svých pramenů a svatých vod 
připravují. 
Vydání nové knihy finančně podpořilo Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj ČR. Zájemci ji 
mohou již nyní získat za cenu 120 korun  
v litovelském informačním centru a ve zdej-
ším muzeu. Zanedlouho bude k dostání také 
v infocentrech v Náměšti na Hané a v Cho-
lině.

ih

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

INZERCE

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska vydalo 
varování před takzvanými energetickými poradci. Ti 
obcházejí domácnosti a nabízejí zprostředkování dodá-
vek elektřiny a plynu. Ve skutečnosti jim ovšem klienti 
podpisem smlouvy dávají plnou moc je zastupovat  
v jednání se skutečnými dodavateli. Týká se to i vypoví-
dání smluv a uzavírání nových. Lidé se v takových pří-
padech až dodatečně dozví, že změnili svého dodavatele 
energií. V některých případech je přitom poradci udělají 
klienty firem s nevalnou pověstí, případně uzavřou ne-
výhodnou smlouvu na nepřiměřeně dlouhou dobu. 

Sdružení varuje před energetickými poradci
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Nečekala jsem, Iv, že se tak rozjedeš, když jsem 
se Tě posledně zeptala, jakou literaturu bys do-
poručila zájemcům o sestavení rodokmenu pro 
usnadnění jejich práce. Nevadí, pokračuj. Budeme 
se loučit na dva díly. 

Co se týká pomocných věd historických, základní 
přehled o heraldice, sfragistice, epigrafice, pa-
leografii apod. Ti podá Vademecum pomocných 
věd historických autorů I. Hlaváčka, J. Kašpara  
a R. Nového. Více je třeba zaměřit se na paleo-
grafii – porozumět starším písmům. A k tomu Ti 
poslouží např. Slabikář a čítanka pro laické genea-
logy, jehož autorem je dříve zmíněný B. Lutonský.
Důležité informace o správě obcí, měst, pan-
ství i celého státu získáš z knihy Dějiny správy 
v českých zemích do roku 1945 autorů J. Janáka  
a Z. Hledíkové. 
Nakonec Ti můžu doporučit četbu knih s téma-
tem českých dějin jako takových. Známá je třeba 
dokončená edice Velkých dějin zemí Koruny české 
(1197–1945) nakladatelství Paseka. 

To je dobrý tip. Mám strohý rodokmen, ale před-
stavu o tom, jak mí předci žili, chodili oblečení, co 
dělali, jak vypadal jejich každodenní život, si na 
základě matrik neudělám. Všechno mi připadá tak 
dávno. Mám vždycky dojem, že jejich realita muse-
la být úplně jiná než ta moje. A vím, že se mýlím. 
Doporučíš mi nějaké knížky, kde bych se dozvěděla 
víc o běžných záležitostech tehdejšího života?

Nejvíc Tě, Heli, asi bude zajímat 19. století, přece 
jen těch předků z této doby znáš asi nejvíc. Známé 
jsou knížky o každodennosti autorky Mileny Len-
derové, která spolu s Marií Mackovou a Tomášem 
Jiránkem vydala knihu Z dějin české každodennos-
ti. Život v 19. století. Sama je autorkou několika 
knih na téma žena (K hříchu i k modlitbě. Žena  
v minulém století) či dítě (Radostné dětství? Dítě  
v Čechách v 19. století). Obecnější pohled na ži-
vot v českých zemích v 19. století potom podá-
vají dvě autorky – Jitka Lněničková: České země  
v době předbřeznové 1792–1848 a Marcela  
Efmertová: České země v letech 1848–1918. Hlou-
běji do minulosti zasahuje potom kniha Václava 
Bůžka, Pavla Krále a kolektivu s názvem Člověk 
českého raného novověku (16.–17. století), zají-
mavá je kniha Kriminalita a každodennost v raném 
novověku známého historika Jaroslava Čechury. 
Obecnější pohled na každodenní život ve střední 
Evropě si klade za cíl přiblížit edice knih naklada-
telství Argo s názvem Každodenní život.

Nuže, Iv, teď už jsme opravdu dospěly na samý zá-
věr. Děkuju Ti za Tvé doprovázení a cenné rady při 
odhalování dávných rodových vláken, která vedou 
až ke mně. A přeju nám oběma – a vlastně všem 
– ať se náš rodokmen větví dál jen k naší radosti.

Helena Kaštilová & Ivana Kubíčková

Rodopis (26)
Malí zpěváci vyrazili do partnerské Revúce
Jak jistě víte, letos slavíme 50 let družby se slo-
venským městem Revúca. Při této příležitosti se ve 
dnech 17. – 20. 5. na Slovensko vypravili i členové 
a členky Dětského pěveckého sboru Mládí, aby tak 
navázali na svoje předchůdce, kteří se do Revúce 
podívali v letech 1971 a 1975 a pak ještě potřetí  
v roce 1987 se svou sbormistryní Boženkou Halvo-
vou. Vnímavý čtenář si jistě povšiml sedmiček v da-
tech. Téměř na den přesně po 30 letech navštívil DPS 
Mládí Revúcu počtvrté ve své historii. Pro většinu  
z nás to byla první návštěva tohoto krásného města. 
Děti bydlely v rodinách svých revúckých kamarádů, 
se kterými navázaly kontakt přes internet již před 
cestou. I tak bylo první setkání maličko rozpačité. 
Dostalo se nám ale milého přivítání, a tak tréma 
brzy opadla. 
Čtvrtek se nesl ve znamení kultury. Nejprve se děti 
ve škole podívaly do vyučovacích hodin, zatímco 
dospělí – paní učitelky M. Vagnerová, M. Kinštová, 
I. Navrátilová, paní ředitelka Z. Absolonová a pan 
klavírista J. Absolon – byli přijati na radnici panem 
viceprimátorem. Následovala generální zkouška na 
odpolední slavnostní akademii. Hned po obědě jsme 
zazpívali na vernisáži výstavy „Svet okolo nás“, na 
které se podíleli žáci obou škol – ZŠ Vítězná Litovel 
a ZŠ J. A. Komenského Revúca. Výstava stále probí-
há v Muzeu Prvého slovenského gymnázia. Krásný 

zážitek jsme si odnesli především ze slavnostní aka-
demie. Publikum zhlédlo vystoupení mažoretek, ta-
nečníků a tanečnic, dětského divadelního souboru, 
školního sboru z Revúce a DPS Mládí, které bylo oce-
něno potleskem ve stoje. Na závěr akademie sboráč-
ci z obou škol zazpívali společnou píseň Príbeh ne-
končí, jejíž symboliku jistě není třeba komentovat. 
Páteční den nás probudil sluníčkem a pozval na 
návštěvu Národního parku Muráňská planina, kde 
se na veliké louce pasou koně vyšlechtěné pro práci 
se dřevem přímo na tomto místě. Odtud to bylo už 
jen kousek lesem a do kopce na Muráňský hrad, třetí 
nejvýše položený hrad na Slovensku. Nádherný vý-
hled do kraje nám byl odměnou za trošku námahy. 
Odpolední zahradní párty se společenskými hrami 
byla milou tečkou za nabitým programem, který 
nám naši revúčtí přátelé nachystali. Sobotní loučení 
se spoustou slziček a vzájemně předaných dárků ni-
koho nenechalo na pochybách, že se určitě nevidíme 
naposledy. Naše kamarády přivítáme v Litovli příští 
rok v červnu. 
Děkuji rodičům všech sboráčků za jejich podporu, 
stejně tak jako všem sponzorům, vedení naší školy 
a Městu Litovel.

Mgr. Iveta Navrátilová
sbormistryně DPS Mládí při ZŠ Vítězná

V Javoříčku zahrají trubači
V pátek 2. června zavítají do Javoříčka 
myslivečtí trubači. 

Akce nazvaná Koncert nejen lovecké 
hudby začne v 18 hodin pod širým ne-
bem v tamním areálu Nové Javoříčko. 
Vystoupí na něm Trubači Zábřeh a Tru-
bači z Doubravy. 

Koncert pořádá Iniciativa pro podporu 
vypálených obcí a olomoucká organiza-
ce České myslivecké jednoty. 

Vstupné se neplatí. 

V Haňovicích proběhne sportovní den

Fanoušci fotbalu, kteří si pamatují úspěšné 
kanonýry Marka Heinze a Martina Kotůlka, 
se s nimi mohou setkat 17. června v Haňo-
vicích. 

Tamní oddíl kopané pořádá sportovní den. 
Kromě utkání žáků s rodiči, dorostenců s 
ženami a mužů se starou gardou bude jeho 
součástí nábor chlapců a dívek za účasti ně-
kdejších prvoligových kanonýrů. 

Sportovní den začne na haňovickém hřišti 
v 10.30 hodin tréninkem, na který přijede 
i Martin Kotůlek, program potrvá až do 
pozdního odpoledne, kdy jej zakončí pose-
zení u hudby.                                                  ih

Náhoda nám dává rodiče, 
výběr přátele.

(Jacques Delille, básník a překladatel)



Stalo se v Litovli

 13. 6. 1937 bylo v Litovli otevřeno nové kou-
paliště. Provoz odstartoval plaveckými závody 
za přítomnosti 31 borců z brněnského Klubu vod-
ních sportů. Hosté byli uvítáni na náměstí a po 
společném obědě se odebrali na koupaliště, kde 
měl projev starosta Ledvinka, vůdce brněnské 
výpravy. Následovaly ukázky výcviku v plování  
a závody i koncert.

 16. 6. 1937 zemřel ve věku 55 let malíř písma 
Alois Eckart. Převzal povolání po svém otci, ale 
měl řadu jiných aktivit. Spolu s Karlem Vaňkem 
byli roku 1912 zakladateli litovelského kina, 
Eckart pak byl mnoho let nájemcem cukrovar-
ského hostince U Zlatého beránka, než koupil 
dům v Boskovicově ulici č. 781. Byl členem Soko-
la, starostou Společenstva hostinských, členem 
správní rady pivovaru a všestranným živnosten-
ským pracovníkem.

 26. 6. 1997 obdrželo město dopis od předse-
dy poslanecké sněmovny Miloše Zemana, že po 
mnoha komplikacích byla konečně schválena 
podoba praporu města. List praporu v roz-
měrech 2:3 je rozdělen na šest čtvercových polí, 
střídavě modrých a bílých, v horním žerďovém 
modrém poli je bílý kapr a štika, hlavami vzhůru 
a břichy k sobě (znak města).

 26. 6. 1997 zemřel v Praze litovelský rodák 
Jaroslav Doubrava. Výtvarník přišel na svět  
2. 2. 1921, absolvoval litovelské gymnázium  
a v roce 1941 byl přijat na školu uměleckých ře-
mesel do Brna. Když ji v roce 1942 zavřeli, odešel 
do Prahy a nastoupil do firmy AFIT, kde se vy-
ráběly kreslené filmy. Po roce 1945 pracoval ve 
studiu kresleného filmu s J. Trnkou. V roce 1972 
napsal scénář k filmu „Co kdyby“, který také reží-
roval, v roce 1985 pro film  „O Matyldě s náhrad-
ní hlavou“ napsal scénář a režíroval jej. Kromě 
toho režíroval tyto filmy: Nesmysl (1974), Mach  
a Šebestová (1982), Mach a Šebestová k tabuli 
(1985), Žofka a spol. (1988) i Kocour Vavřinec  
a jeho přátelé (1994). Kreslený seriál příběhů 
spolužáků Macha a Šebestové vznikal od roku 
1976. Tehdy se utvořila autorská trojice: autor 
knižní předlohy Miloš Macourek, malíř Adolf 
Born a režisér a animátor Jaroslav Doubrava. 
Příběhy o kouzelném sluchátku napsal Miloš 
Macourek a jejich výtvarnou podobu vytvo-
řil Adolf Born. Do roku 1983 televize natočila  
13 příběhů. V letech 1986 až 1988 stejná autor-
ská trojice vytvořila pro Čs. televizi třináctidílný 
seriál o opici Žofce a jejích kamarádech. Jaroslava 
Doubravu, který se podílel na prvních 13 dílech, 
později nahradila jeho dlouholetá spolupracov-
nice Cilka Dvořáková.

Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel

8 / ROZMANITOSTI

V měsíci dubnu byly ještě další akce, o 
kterých  jste se v těchto novinách zatím 
nedověděli. Městský klub připravil prak-
ticky pro nás komponovaný pořad „Když 
dva se rádi mají“, který provedl světem 
operety a melodiemi Lehára, Frimla,  
Strausse, Nedbala i Piskáčka a dalších v po-
dání předních sólistů Národního divadla 
moravskoslezského v Ostravě Evy Zbrož-
kové a Petera Svetlíka. Koncertní sál MK 
opravdu patřil hlavně seniorům, a snad 
všichni odcházeli spokojeni i přesvědčeni  
o tom, že ve dvou se to skutečně lépe táhne,  
a to nejen v operetě.  Velkým hitem se sta-
ly žádané autobusové zájezdy do termálů  
ve Velkých Losinách, které se uskutečnily  
20. dubna a 4. května ke spokojenosti účastní-
ků, kteří se přimlouvali pro jejich opakování  
i na podzim. 
V  prezentaci  zájmových  sdružení  ve  měs-
tě  jsme  pokračovali  folklorním souborem 
Hanačka, který představila ta z nejpovo-
lanějších, jeho vedoucí Stanislava Kulatá. 
Nejprve pohovořila o pětatřicetileté historii 
souboru, jehož počátky najdeme již v roce 
1981 ve Spojeném  závodním  klubu  ROH 
v Hanáckém souboru písní a tanců, s jehož 
založením aktivně pomáhala paní Valérie 
Hladká ze Slatinic. Soubor  doprovázela  
i  dechovka Haná při koncertech po repub-
lice i prvních zájezdech do zahraničí, počí-
naje rokem 1986 (SSSR, NDR, Slovensko). 
Později jako hudební doprovod vypomáha-
la cimbálová muzika Šumica z Náměště na 
Hané nebo pan Milan Vybíral na varhany. 
Důležitou podporu získal soubor ze strany 
Městského klubu za ředitele Jaroslava Kres-
týna, kdy Hanačka vystupovala v polské 
Wieliczce, na Slovensku  a  v Holandsku. 
Později, po osamostatnění a díky podpoře 
města Litovel, soubor reprezentoval v Itá-
lii, Srbsku či Maďarsku. Společně s dalšími 
hanáckými soubory se pravidelně účastnil 
folklorního festivalu ve Strážnici. Význam-
ným projektem byl vlastní komponovaný 
program Hanácká svajba z roku 2007.  Za 
35 let působení prošlo řadami souboru na 
130 členů, do svého osamostatnění dlouho  
s ním pravidelně vystupovala i Hanácká 
mozeka. Soubor má  36 členů a jeho součástí 
je i dětský  soubor  Hanáčci. Lze jen obdi-
vovat  nadšení  pro  folklor, obrovskou obě-
tavost a skutečný zápal pro věc bez ohledu 
na čas i náklady. V závěru besedy došlo na 

promítnutí CD z některých zájezdů, hanác-
kých bálů, úspěšných pořadů i televizních 
vystoupení a zodpovězení dotazů. Díky!
Garantem schůzky seniorů ve čtvrtek  
11. května byla paní Libuše Grohmanová, 
která si připravila prezentaci zajímavých 
událostí z nedávné historie města (slavnost-
ní otevření Muzea Litovel, jeho rekonstruk-
ce, likvidace „vysílačů“ nebo tornádo). Akce 
se zúčastnilo 25 seniorů.   
Městská  knihovna  požádala o informová-
ní  seniorů  o dvou akcích, na kterých by se 
mohli podílet. Ve čtvrtek 1. 6. v akci „Dob-
roděj na kole“ bude před MěÚ nebo knihov-
nou umístěn interaktivní stánek projektu 
„Slyším, tedy čtu“ od 7.30 do 8.45 hodin  
a organizátoři zvou k  prohlídce nebo i při-
pojení cyklistů k cestě do Olomouce. Spo-
lečnost Wikipedia v projektu  Wikiměsto 
hledá možné přispěvatele z řad seniorů. Se-
minář pro zájemce bude v pátek 9. června 
od 17 hodin v knihovně.   V červnu máme 
v plánu již třetí letošní zájezd do losinských 
termálů  8. června a 15. června, cyklovýlet  
Litovelským  Pomoravím se srazem účast-
níků ve 14 hodin u Penzionu.  Pěší výšlap 
se uskuteční ve středu 14. 6. na trase Lipník 
nad Bečvou – Helfštýn  (cca 10 kilometrů). 
Bližší údaje ve vývěsní skříňce. Těšíme se na 
vaše nápady pro sestavení plánu činnosti na 
2. pololetí roku, nad kterým se chceme za-
mýšlet na příští schůzce samosprávy.
Jednu z možných akcí chceme představit. 
Její motto zní „Senioři, komunikujte!“. Na-
dační fond manželů Klausových za realizace 
EDU institutu Olomouc nabízí litovelským 
seniorům intenzivní kurz základů práce 
na počítači. Seniorklub Litovel za podpory 
města pomůže zrealizovat pětidenní kurz 
pro ty, kdo si stále ještě nevěří při práci  
s novými technologiemi. Kurz je určen těm, 
seniorům, kteří  se chtějí  vzdělávat, a není 
určující, zda již kusé zkušenosti s počítačem 
mají či ne. Cílem je odbourat obavy a pro-
cvičit praktické dovednosti. Termín bude 
ještě sdělen, předběžně počítáme s realiza-
cí v měsíci říjnu nebo listopadu 2017. Vše 
bude upřesněno zájemcům, kteří se přihlásí 
koordinátorce projektu Barboře  Protiván-
kové  na čísle 776 190 982 nebo v klubov-
ně v „úředních hodinách“ v pátek mezi  
9. a 10. hodinou či při některé z našich akcí,  
kde  si  mohou  vyplnit přihlášku do projektu.       

jh

Začal příjem žádosti o parkovací karty

Zájemci o parkovací karty na 2. pololetí 
letošního roku již mohou podávat přísluš-
né žádosti. Formulář, který je možné podat 
elektronicky, odevzdat osobně na městském 
úřadě nebo zaslat poštou, občané najdou na 
webových stránkách města.

Parkovací kartu mohou získat lidé bydlící  
v zóně placeného parkování, případně mají-
cí zde svou nemovitost. Dále ji město může 
vydat také podnikatelům, kteří mají v zóně 
svou provozovnu.                                           ih

Koupaliště hledá plavčíky
Koupaliště v Litovli hledá plavčíky, kteří 
by mohli od 1. června působit v přírod-
ním koupacím biotopu. Podmínkou je 
minimálně 18 let a dobrý zdravotní 
stav.

Zájemci mohou získat další informace 
od pracovníků Technických služeb Lito-
vel na telefonním čísle 585 341 445.       



Litovelské ulice

ROZMANITOSTI / 9

Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Deník malého Minecrafťáka 2/Cube Kid
Žízeň/ Jo Nesbø

Eva Vaňková: Litovelsko. Studánky

ŠEMBEROVA 
Ulice se nazývá podle šlechtice z rodu Boskoviců 
Jana Šembery Černohorského († 30. 4. 1597), 
který v 16. století zdědil po svém otci Václavu 
z Boskovic a bratru Albrechtovi (v roce 1570) 
Úsovské panství a s ním i město Litovel. Jan 
Šembera byl výraznou osobností 2. poloviny 
16. století. Byl jedním z nejbohatších šlechticů 
své doby na Moravě. Postavil zámek v Bučovi-
cích, ale zároveň proslul svým rozmarným živo-
tem, zálibou v lovu, ženách a alkoholu i četnými 
soudními spory. Jeho smrtí vymřel rod pánů  
z Boskovic po meči. Jan byl pohřben v rodinné 
hrobce v minoritském klášteře sv. Jana v Brně. 
Zanechal dvě dcery Annu a Kateřinu, které se 
provdaly za bratry Karla a Maxmiliána z Lich-
tenštejna a tím obrovský rodový majetek, včet-
ně úsovského panství a města Litovle, připadl 
Lichtenštejnům. 
O Janu Šemberovi je známo mnoho pověstí,  
z nichž k Litovli se váže např. ta, ve které straší  
v převleku za jelena, protože v něm prý pozoro-
val dívky koupající se u studánky. 
Z jeho pera se dodnes v archivu města, ulože-
ném v olomouckém archivu, dochovaly Artyku-
le (1593), v nichž městu stanovil různá opatře-
ní, kterými se jeho občané měli řídit.    

Ulice Šemberova se nachází ve východní vilové 
čtvrti. Vychází z ulice Studentů, kterou spojuje  
s ulicí Bezručovou. 
V minulosti byla ulice součástí trati U Boudy. 
Svůj dnešní název dostala až v roce 1930, kdy 
zde probíhala výstavba. Název pro ulici ve vá-
lečných letech se neuvádí, nejspíš byla zahrnu-
ta pod název U Boudy (něm. Baude) stejně jako 
budoucí ulice Bezručova a Lesní zátiší.

Proměny názvu: součást trati U Boudy  
Šemberova (1930)  Baude (1940)  Šembe-
rova (1945)

Ivana Kubíčková

V minulém vydání Litovelských novin jste si mohli 
přečíst poslední díl tříletého seriálu o bylinkách.  
S jeho autorem Vladimírem Vytáskem se v příštích 
týdnech můžete setkat také osobně a nechat si od 
něj představit botanickou zahradu olomouckého 
výstaviště. Právě pro ni totiž litovelský Vladimír Vy-
tásek řadu bylin pěstuje, a tak je také jejím velkým 
znalcem. 
Vycházky do botanické zahrady ležící v sousedství 
olomouckých Bezručových sadů se budou konat 
15. června a 14. září od 17 do 19 hodin. Průvodce 
účastníky seznámí s aktuálně kvetoucími jedlými  
i léčivými rostlinami a odpoví na případné dotazy 
týkající se pěstování a sběru bylin. 
Počet účastníků vycházky je omezený, proto by se 
účastníci měli zaregistrovat na telefonním čísle  
733 108 640, e-mailu botanka@flora-ol.cz nebo 
osobně v infocentru olomouckého rozária přiléhají-
cího k třídě 17. listopadu. 
Cena vycházky nazvané Bylinky z botanky činí 120 
korun pro každého účastníka. 

ih

Litovelský bylinkář zve na Floru

Litovelsko. Studánky
Do knihovny regionální 
literatury můžeme zařadit 
další půvabnou knihu, kte-
rá obohacuje naše poznat-
ky o okolních přírodních 
krásách a láká k výletům. Tajemství vody - 
nezbytné pro život, ukazuje skryté kapky na 
zemi - studánky, tůně a pramínky. O knize 
se podrobně zmiňujeme na straně 6. 

Žízeň
Harry Hole se vrací.
V Oslu dojde rychle po sobě 
k vraždám několika žen, 
které si domluvily schůzku 
prostřednictvím internetové 
seznamky. Vyšetřovacímu 
týmu zůstává rozum stát 

nad způsobem, jímž byly oběti zabity, i fak-
tem, že z míst činů vždy zmizela část jejich 
krve. 
Vrchní policejní náčelník potřebuje případ 
co nejrychleji vyřešit, aby mohl na kari-
érním žebříčku postoupit ještě výš. Proto 
povolá zpět Harryho Holea, který si chtěl 
užívat spokojeného manželského života  

a poklidného vyučování na policejní akade-
mii.
Jo Nesbø pokračuje ve stejné linii, kterou 
zahájil Sněhulákem a dále ji rozpracoval  
v Levhartovi a následujících dílech. Žízeň 
opět přináší svižný a dramatický děj plný 
překvapivých zvratů, Harryho sarkastických 
poznámek a svérázného chování.

Deník malého Minecrafťáka 2
Pro všechny, kteří propadli 
Minecraftu.
Deník jednoho obyčejného 
kluka v neobyčejném světě 
Minecraftu. Stát se bojovní-
kem, to není žádná legrace. 
Nestačí jen chodit do školy  
a být mezi nejlepšími. Ve vesnici je pořád 
živo – mám nového mazlíčka (a je to malič-
ký slizounek), jde po mně parta spolužáků, 
co si taky brousí zuby na kariéru bojovníka, 
les za hradbami se nebezpečně přibližuje  
k vesnici a pořád mě sleduje jedna holka.
Cube Kid si říká americký autor Erik Gu-
nnar Taylor, který využil popularity počíta-
čové hry a vytvořil  humorem nabitý deník. 

lf

Vítězný recept využil pivo při přípravě řízku
Minule jsme vyhlásili soutěž o nejlepší re-
cept využívající jako surovinu litovelské 
pivo. Z došlých nápadů se nám nejvíce líbil 
recept Renaty Ženožičkové, která od nás zís-
kala vstupenky na Garden Food Festival. 

Pivovarský řízek
0,5 kg vepřového řízku, 1 vejce, 100 ml piva 
Litovel, 6 lžic hladké mouky, hladká mouka 

na obalení, olej, 200 g brambor, česnek, ma-
joránka, sůl
Řízky naklepeme, okořeníme česneko-
vou solí a obalíme v hladké mouce. Syrové 
brambory oloupeme, nastrouháme, okoře-
níme, smícháme s moukou, pivem a vej-
cem. Vše důkladně promícháme, ve hmotě 
obalíme připravené maso a smažíme v hor-
kém oleji.                                                       red
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TANEČNÍ DOPOLEDNE S MAJDOU

Taneční pásmo pro děti s he-
rečkou a moderátorkou Mag-

dalenou Reifovou. Magda je pro 
dětské publikum velmi známá 
hlavně z televizních pořadů. 

PÍSKOMIL SE VRACÍ

Dovádivá koncertní show. Kape-
la Pískomil se vrací patří k jed-
né z mála profesionálních kapel 
v ČR, která se věnuje výhradně 
moderní dětské tvorbě. Koncert 
s původním repertoárem se nese 
v duchu energického holk´n´-
kluk´n´rollu, což je nový hudeb-
ní styl pro mladé, malé i nejmen-
ší. Tato velmi současná muzika 

prezentovaná ostřílenými a zku-
šenými hudebníky (dříve byli 
součástí projektu Kašpárek v 
rohlíku) si od roku 2012 získala 

řadu fanoušků. Jejich písničky 
hraje například Český rozhlas a 
klipy můžete vidět v České te-
levizi. Skupina odehraje ročně 
přes 100 koncertů po celé ČR.

Program kapely Pískomil se 
vrací se vymyká běžným kon-
certům pro děti, a můžete si být 
jisti, že jejich show bude neza-
pomenutelným zážitkem nejen 
pro ně, ale i pro jejich rodiče. 
Pískomil se pyšní tím, že tvoří 
mezigenerační zábavu. Vtipné  
a originální texty, našlápnuté pís-
ničky, barevné kostýmy a skvělá 
práce s dětským publikem.

SLZA

Slza je česká popová skupina, kte-
rá se v roce 2014 proslavila son-
gem Lhůta záruční. Jejími členy 
jsou Petr Lexa, známý také jako  
Hoggy, a Lukáš Bundil. Petr 
Lexa zpívá, současně svoji sku-
pinu prezentuje i na svém osob-
ním YouTube kanále. Lukáš 
Bundil hraje na kytaru a je za-
kladatelem této skupiny. Kromě 

nich s nimi na koncertech hrají 
i další hudebníci, kteří ale ne-
jsou stálými členy kapely. Tato 
skupina vyhrála v červnu 2015 
na festivalu Utubering cenu di-
váků. Jejich první album debu-
tovalo na první příčce České hit-

parády s prodejem tří tisíc kusů 
za jeden týden a za tři týdny po 
vydání má už platinovou desku. 
Na textech pracují s Ondřejem 
Ládkem, známým spíše jako 
Xindl X.

Jarní i podzimní část Katarze 
Tour 2016 byla záhy vyprodána 
a vydařenou show Slzy si nene-
chalo ujít přes 31 000 návštěv-
níků.

DOPROVODNÝ PROGRAM
PARK MÍRU A PŘED MUZEEM
10:00 – 14:00 OTEVŘENO DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ (půjčovna kol a koloběžek zdarma)
10:00 – 18:00 FARMÁŘSKÉ TRHY
10:00 – 17:00 hopsadla „Pony“ a stanoviště pro děti ZDARMA! 
13:00 – 16:00 MINIZOO z DDM Litovel 

ZŠ VÍTĚZNÁ
Po předložení vstupenky na Hanácké Benátky vstup do posilovny a bazénu na 
hodinu zdarma (13 – 19 hod.)

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ LITOVEL – PŘÍRODNÍ BIOTOP
Po předložení vstupenky na Hanácké Benátky vstup na přírodní koupaliště 
zdarma (9 – 19 hod.)

11:00 – 19:00 výstupy na radniční věž (dospělí 40 Kč, děti do 10 let 20 Kč) 
11:00 – 17:00 jízda na pramici pod náměstím (60 Kč, děti do 10 let 30 Kč)

OSLAVA 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ RYBÁŘSKÉHO SPOLKU V LITOVLI 
10:00 – 01:00 - prostranství před budovou Českého rybářského svazu, Palac-
kého 1162, Litovel 
rybí speciality, soutěže pro děti i dospělé, možnost lovu ryb na speciálním 
simulátoru, živá hudba k tanci i poslechu

MUZEUM LITOVEL
 9:00 – 17:00 interaktivní výstava nazvaná ZMATENÉ PENÍZE
13:00 – 16:00 VELKÁ MUZEJNÍ LOUPEŽ, vstupné 20 Kč

VÝSTAVA PROSTORY TIC (BUDOVA ZÁLOŽNY)
9:00 – 17:00 VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ ZUŠ LITOVEL 

Koho uvidíte a uslyšíte na letošních Hanáckých Benátkách? 
HLAVNÍ SCÉNA NA NÁMĚSTÍ

10.00 hod. zahájení, LINETBELLS BABY, LINETBELLS GIRLS, LINETBELLS MISS mini 
formace
10.15-10.40 hod. MAJDA REIFOVÁ
10.40-11 hod. autogramiáda 
11-12 hod. PÍSKOMIL SE VRACÍ (živá kapela pro děti)

12-12.30 hod. GOLDEN BEES, TS KASTER, DANGEROUS BEES, ZDRAVICE HOSTŮ

12.30-13.30 hod. SLZA
13.30-14 hod. SHOW DANCE TRIPS, TS KASTER
14-15.00 hod. JELEN
15-15.30 hod. TS KASTER  
15.30-16.30 hod. PEKAŘ
16.30-17 hod. LINETBELLS LADIES, LINETBELLS MISS MIX 
17-18.30 hod. PANGEA - THE BEATLES REVIVAL BAND
18-18.30 hod. HAPPY BEES, CARAMBA
19.00-20.00 hod. LENNY
20.30-21.30 hod. POLETÍME?

22:00 - OHŇOSTROJ

Vstupné

Od 11 let a dospělí v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč
děti do 10 let a ZTP/P 50 Kč i na místě, děti do 5 let ZDARMA

Předprodej

V SÍTI TICKETSTREAM a TIC Litovel, nám. Př. Otakara 762, Litovel, tel.: 585 150 
499, 775 339 098, e-mail: vstupenky@mklitovel.cz (v případě platby na účet č. 
35-781 697 0247/0100 nás kontaktujte). 



TÉMA MĚSÍCE / 11

Zrychlujeme Litovel 2017
CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a. s.) zahájí svou letní road-
show Zrychlujeme Česko na tradičním festivalu Hanácké Benátky. Spoustu 
zajímavých atrakcí si můžete vyzkoušet 10. června 2017 od 10 do 19 hod. na 
náměstí Přemysla Otakara v Litovli.

Během celého dne pro vás bude zajištěn  zábavný i naučný program. Odbor-
níci společnosti CETIN poskytnou praktické a užitečné informace o stabilním 
rychlém internetu. Budou připraveni zodpovědět vaše otázky a poradit  
o možnostech lepšího připojení. 

Do Litovle přivezeme například cyklosimulátor. Pro milovníky počítačových 
her je připravená Apple TV hra. Nevyžaduje fyzickou aktivitu, ale není o nic 
méně zajímavá. Za úspěšnou účast na vybraných atrakcích od nás obdržíte 
atraktivní dárky nebo si zkusíte vytočit výhru na Kole štěstí. To pro vás scho-
vává mimo jiné DSL modem nebo internet na rok zdarma. A to zdaleka není 
vše. Nejen zábavných aktivit pro vás máme více než dost.

Roadshow Zrychlujeme Česko připravuje pro každého návštěvníka užitečný 
informační servis o možnostech pořízení stabilního rychlého internetu. Ten 
zajistí přímo odborníci společnosti CETIN. Během akce budou k dispozici  
i počítače s internetovým připojením pro ty návštěvníky, kteří si informace  
o stabilním rychlém internetu chtějí vyhledat sami.

Vedle našeho stanoviště nabízí festival Hanácké Benátky i mnoho dalšího 
hudebního či divadelního programu. Již nemusíte hledat ideální místo pro 
strávení krásného rodinného dne.

Během uplynulého roku Slza 
odehrála více než 80 koncertů 
včetně největších hudebních 
akcí jako Majálesy a hudební 
festivaly. Kromě fanoušků, kte-
ří Slze přibývají neuvěřitelnou 
rychlostí, kapelu chválí i hudeb-
ní kritici. Jejich debut, jenž na 
podzim získal trojplatinu, byl 
nominován také v Hudebních 
cenách Anděl. 
Slza se rovněž dostala do TOP 
5 v kategorii Kapela roku v an-
ketě Český Slavík.

JELEN

Kapelu Jelen tvoří sedm mu-
zikantů. Nejviditelnější osob-
ností a lídrem kapely však bývá 
většinou zpěvák. V tomto pří-

padě tomu není jinak. Jindra 
Polák, charismatická osobnost 
s velmi příjemným hlasem a 
talentem pro skvělé písně. V 
dnešní době neexistuje snad 
nikdo, kdo by neznal písně jako 
například Magdaléna nebo Co 
bylo dál? 

Kapela Jelen do puntíku splňu-
je spojení „hezky česky“ – jed-
noduché jméno, jednoduché 
písničky. To co hrají, je směs 
žánrů – rock, pop, folk a coun-
try, říká se tomu roots music. 
Je to hudba, která se vrací ke 
kořenům. 

Muzika, kterou můžete hrát 
všude. Na svatbách, u táboráků, 
v hospodách, ale i  na pódiu. 

LENNY

Lenny nepochybně zdědila část 
talentu od své slavné matky, 
zpěvačky Lenky Filipové. Co 
už na geny „svést” nelze, je sobě 
vlastní píle a chuť posunovat 
své hranice. Ty Lenny překona-
la už když odjela studovat obor 
„songwriting“ do Londýna, kde 
úspěšně absolvovala. 
Mezitím stihla podepsat smlou-
vu s Universal Music, vydat dvě 
EP, dostat několik singlů do 
rádií a šířit pověst jedné z nej-
talentovanějších a hlasově nej-
charakterističtějších zpěvaček 
na domácí scéně. Její energický 
chraplák zpívající anglické tex-
ty prostě poznáte, i kdybyste 
nechtěli. Zároveň se jí podařilo 
nesklouznout do propasti bala-
dických, klavírem doprováze-
ných love songů – její debutové 
album Hearts z loňského roku je 
tak plné ostrých kytar, které její 
hlas skvěle podtrhují. Album 
pak sklidilo obrovský kritický 
úspěch – v anketě Anděl Lenny 
zvítězila v kategorii Objev roku 
a v mnoha žebříčcích nejlepších 
alb za rok 2016 obsadila první 
místo. Společně s úspěchem 
singlu Hell.o se pak Lenny po-
dařilo vyprodat své sólové tur-
né, na které naváže dalšími ter-
míny v letošním roce.  
 
Třiadvacetiletá zpěvačka je 
zkrátka další velkou nadějí čes-

ké hudební scény. Zatím se jí 
daří udržovat vysoký standard. 
A pokud jste ji někdy viděli na-
živo, víte stejně jako my, že to 
bude solidní jízda.

PANGEA 

PANGEA - The Beatles Revival 
Band patří díky svým dlouhole-
tým zkušenostem a profesionál-
nímu přístupu ke špičce české 
revivalové scény.

Domovem skupiny je měs-
to Šumperk, nacházející se  
v malebném podhůří Jeseníků, 
odkud vyjíždí za svými vystou-
peními do celé Evropy. Každým 
rokem odehraje Pangea několik 
desítek vystoupení na revivalo-
vých festivalech, oldies akcích  
a plesech, v rockových klubech 
a kulturních střediscích. 

Jsou žádanými hosty na růz-
ných městských a pivních slav-
nostech, vinobraních a open-air 
akcích. Jejich vystoupení bývají 
vítaným zpestřením firemních 
párty a prezentačních akcí. Kro-
mě stovek úspěšných koncertů 
má skupina na svém kontě také 
několik televizních a rozhlaso-
vých vystoupení.

V srpnu 2011 absolvovala Pan-
gea několik velice úspěšných 
koncertů v legendárním klubu 
Cavern v rámci festivalu Beat-
leweek v Liverpoolu Pangea se 
na osobní pozvání Horsta Fa-
schera (manažera a promotéra 
Beatles z dob jejich hamburské 
éry) zúčastnila v létě 2004 pres-
tižního mezinárodního festiva-
lu revivalových kapel Beatles 
Convention v Hamburku a ná-
sledně vystoupila i na přehlídce 
vítězů tohoto festivalu v ně-
meckém přímořském letovisku  
Dahme.                                     MK
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Kysucká 345/15, Litovel  mobil: 777 276 746 
e-mail: info@geodezielitovel.cz  www.geodezielitovel.cz

Městský klub Litovel 

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

6
4. 5. – 23. 6., prostory TIC při MK Litovel, PO-PÁ 8-17 hod., SO  9-12, 12.30-
15 hod., vstupné dobrovolné
VÝSTAVA ABSOLVENTI 2017  Výstava prací absolventů výtvarného 
oboru ZUŠ Litovel. 

sobota 3. 6., školní dvůr ZŠ Jungmannova od 8 hod., startovné 30 Kč, děti 
15 Kč a senioři 20 Kč 
TOULKY LITOVELSKÝM POMORAVÍM  18. ročník turistického pocho-
du určeného pro pěší i cykloturisty, od 9 do 14 hod. MINITOULKY: Filmové  
a televizní toulání- okruh pro rodiče s dětmi.
Pořadatel: Klub českých turistů TJ Tatran Litovel a spolek rodičů a přátel ZŠ 
Jungmannova. 

neděle 4. 6., Koncertní sál MK Litovel v 18 hod., vstupné v předprodeji 80 
Kč, na místě 130 Kč
KONCERT POPULÁRNÍ HUDBY aneb každý to vidí jinak  vystoupí PS 
SENZAKORD pod vedením Hany Kaštanové a PS PŘÍKAZY pod vedením Ivety 
Navrátilové. 

7. 6. – 30. 6., Výstavní síň MK Litovel, po, út, čt: 8–15 hod., st: 8–17 hod., 
pá: 8–13 hod., so: 10-13 hod., vstupné dobrovolné
70 LET FOTOKLUBU LITOVEL - VÝSTAVA  společná výstava členů Foto-
klubu Litovel k 70. výročí založení.
vernisáž: středa 7. 6. v 17 hod.

sobota 10. 6., náměstí Přemysla Otakara od 10.00 do 22.00 hod., park 
Míru 10.00–17.00, vstupné: dospělí v předprodeji 200 Kč, na místě 250 
Kč,  děti do 5 let zdarma, děti 5–10 let, ZTP/P a doprovod 50 Kč (i na 
místě)
HANÁCKÉ BENÁTKY  velká celoměstská akce, dopoledne pro děti: 
MAJDA REIFOVÁ a živá kapela pro děti PÍSKOMIL SE VRACÍ, odpoledne vy-
stoupí: SLZA, JELEN, PEKAŘ, PANGEA - THE BEATLES REVIVAL BAND, LENNY, 
POLETÍME?, bohatý doprovodný program, farmářské trhy, stanoviště a hry 
pro děti.

středa 14. 6., 17 hod., Koncertní sál MK
KONCERT ZUŠ
pořadatel: ZUŠ Litovel 

neděle 18. 6., sraz účastníků v 8.15 hod. na vlakovém nádraží Litovel město, 
každý účastník si hradí dopravu i jednotlivé vstupenky
PĚŠÍ VÝLET – STŘÍŽOV – BAROKNÍ SÝPKA – ČERNÁ VĚŽ  kombino-
vaný výlet vlakem spojený s pěší vycházkou s průvodcem Miroslavem Pin-
kavou.

úterý 20. 6., 17 hod., Koncertní sál MK
KONCERT ZUŠ
pořadatel: ZUŠ Litovel 

čtvrtek 22. 6.,  Koncertní sál Městského klubu Litovel v 18 hod., vstupné: 
dobrovolné
PŘÊNDITE SI SPLKNÓT  pořad pro přátele hanáckého nářečí
Host : Hanácká mozeka
pořadatel: Hanácká ambasáda

úterý 27. 6., odjezd v 16.00 hod. od budovy Záložny (TIC) 
CYKLOVÝLET LITOVELSKÝM POMORAVÍM
trasa: ŽELECHOVICE – UNIČOV s průvodcem M. Pinkavou
Turistické informační centrum Litovel, www.tic.litovel.eu, tel: 585 150 221

středa 28. 6., 17 hod., Koncertní sál MK
KONCERT ZUŠ
pořadatel: ZUŠ Litovel

INZERCE

Pozvánka

PĚŠÍ VÝLET – STŘÍŽOV – BAROKNÍ SÝPKA – ČERNÁ VĚŽ
neděle 18. června, od 8.15 do 17.30 hodin, vlakové nádraží Litovel město

Turistické informační centrum připravilo pro zájemce celodenní výlet po zajíma-
vostech regionu. Proběhne 18. června. 
Bude to kombinovaný výlet vlakem spojený s nenáročnou pěší vycházkou  
o délce asi 8 kilometrů. 
Účastníci navštíví zahradní železnici ve Střížově, barokní sýpku v Ludéřově, kde 
bude, mimo jiné, probíhat výstava fotografií pana Miroslava Pinkavy a dále 
Černou věž v Drahanovicích, případně galerii  
U Kalicha tamtéž. Jednotný oběd je možné zajistit 
v restauraci v Ludéřově. 
Sraz účastníků je 15 minut před odjezdem (v 8.15 
hod.) na vlakovém nádraží Litovel město, příjezd 
do Litovle v 17.30 hodin. Každý účastník si hradí 
dopravu i jednotlivé vstupenky.  V případě vašeho 
zájmu uvítáme nahlášení účastníků na telefonu 
585 150 221 nebo e-mailu tic@litovel.eu. Důvo-
dem je  rezervace jízdenek a vstupenek do jednot-
livých objektů a zajištění případného oběda. 
V případě nepřízně počasí lze domluvit přesun vý-
letu na termín 25. června. 
Bližší informace v infocentru.
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Muzeum až do srpna vystavuje Zmatené peníze
Až do 27. srpna bude Muzeum 
Litovel hostit výstavu Zmatené 
peníze. Interaktivní expozice 
zajímavou formou představuje 
platidla států, které byly zapo-
jeny do první světové války. Pří-
chozí mají možnost seznámit se 
s tématy tehdejších bankovek, 
pocházejícími například z histo-
rie či národních pověstí jednot-
livých zemí. 
Název nové výstavě daly zmat-
ky, k nimž v dané době při vy-
dávání platidel docházelo. Při 
výběru bankovek kladli autoři 
důraz na poutavost a zábavnost, 
aby expozice zaujala návštěvní-
ky všech generací. „Výstava je 
zajímavá nejen jako připomín-
ka první světové války, ale také 
stálou aktuálností témat včet-
ně hospodářské krize a tématu 
uprchlíků,“ říká Hana Ošťáda-
lová z Muzea Litovel. Expozice 
pochází z Regionálního muzea 
v Litomyšli. 
Návštěvníci muzea mohou 
zhlédnout na 250 platidel z let 

1803 až 1924. Většina z nich při-
tom byla vytištěna během roků 
1914 až 1918, případně z obdo-
bí těsně po prvním světovém 
konfliktu. Všechna pocházejí  
z Rakouska-Uherska, Česko-
slovenska, Polska, Ruska, Itálie, 
Francie, Černé Hory, Rumunska 
a Německa. 
Součástí expozice je také dopro-
vodný program. Ten tvoří mimo 
jiné společenská hra „Vojíne, 

nezlob se!“ s tématy bitev první 
světové války, focení v kostýmu 
minnesängera a chůze v dřevá-
cích. Příchozí se mohou vyfotit 
také v bankovce či ve stylizaci 
do barona Prášila. 
Nová výstava je otevřena od 
středy do neděle od 9 do 17 
hodin. Zájemci za ni zaplatí  
40 korun, snížené vstupné činí 
20 korun. 

ih

Mažoretky Linetbells se probojovaly na mistrovství republiky
Po půlroční přípravě se poprvé 
malé i velké mažoretky úspěš-
ně předvedly v kategorii baton 
(hůlka) v sobotu 4. března 2017 
v Kroměříži v soutěži O poklad 
Hanáckých Atén. 
Zde získaly kadetky (dívky ve 
věku 7 – 12 let) 3. místo a juni-
orky (dívky ve věku 12 – 14 let) 
2. místo. V sólových vystoupe-
ních se Sofie Jergonová umísti-
la na 3. místě a Johana Štaffová 
na 2. místě, v duech Barbora 
Zlámalová s Johanou Štaffovou 
získaly 3. místo a Natálie Elgne-
rová s Ivetou Rosmanovou také 
3. místo.
Další vystoupení proběhlo v so-
botu 25. dubna na akci Tornádo 
Ostrava, kde seniorky (dívky 
ve věku 15 let a více) získaly 2. 

místo. V sóle vybojovala Natálie 
Elgnerová 3. místo. Duo Natálie 
Elgnerové a Ivety Rosmanové 
porota ocenila 2. místem.
Další soutěží bylo pořádání  
7. ročníku soutěže mažoretek  
z České i Slovenské republiky  
O Litovelský pohárek. Akce 
se konala v sobotu 8. dubna  
v místní hale ZŠ Vítězná. Soutěž 
pořádal tým Linetbells, který je 
složen z trenérek a rodičů dětí. 
Akce to byla velká, v hale se se-
šlo zhruba tisíc mažoretek, kte-
ré soutěžily v kategoriích baton  
a pom-pon. I zde naše mažoret-
ky získaly spoustu medailí. Pří-
pravka 3. místo, kadetky 3. mís-
to, juniorky 2. místo, seniorky 2. 
místo a mini formace pom-pon 
byla oceněna 3. místem.

Následovala kvalifikace na Mis-
trovství ČR mažoretek 2017 
Region Cup Těšany v sobotu  
22. dubna. I zde jsme slavily vel-
ké úspěchy - všechny naše týmy 
se probojovaly a postoupily na 
Mistrovství Moravy do Vyškova. 
Medaile si odvezly juniorky za 
2. místo a seniorky za 3. místo.  
Kadetkám medaile utekla o kou-
sek, když skončily na 4. místě. 
Zatím poslední soutěží bylo 
vystoupení na Mistrovství Mo-
ravy, které se konalo v sobotu 
29. dubna ve Vyškově. Zde se 
předvedl i rodičovský tým, který 
získal 4. místo, kadetky dosáh-
ly na 7. místo a naše juniorky 
na 3. místo. Všechny tyto týmy 
postoupily na Mistrovství České 
republiky do Prahy.

V sólových formacích vystoupila 
Natálie Elgnerová, Iveta Rosma-
nová, Johana Štaffová, Barbora 
Zlámalová a Sofie Jergonová. 
Všechny dívky předvedly skvělé 
výkony, ale na postup to tento-
krát nestačilo.
V miniformacích děvčata Na-
tálie Elgnerová, Terezie Zláma-
lová, Anna Škopová, Daniela 
Slouková, Simona Arnošová, 
Pavlína Debnárová a Barbora 
Krylová získala 5. místo a za-
jistila si postup na Mistrovství 
ČR do Prahy, které se konalo 20. 
května.
Všem děvčatům moc gratuluje-
me a přejeme jim hodně spěchů.  
O Mistrovství ČR se více dozvíte 
příště. 

in

Pozvánky
DOPROVODNÉ AKCE  
K VÝSTAVĚ ZMATENÉ PENÍZE

V sobotu 10. června od 13 do 
16 hodin proběhne v prostorách 
muzea v rámci Hanáckých Bená-
tek zábavná akce „Velká muzejní 
loupež“  pro malé i větší loupež-
níky.

V úterý 13. června od 17 hodin 
se bude konat přednáška „Tajná 
poselství naší měny“. Povede  
ji David Křížan, člen Muzejní 
společnosti Litovelska a His-
torického spolku Kirri. Akce se 
uskuteční v prvním patře budo-
vy muzea.

Vždy od středy do pátku ve 
dnech 14. až 16. a 21. až 23. 
června pořádá muzeum tvůrčí 
výtvarné dílny pro 3. až 7. třídy 
základních škol. Žáci si budou 
moci vyrobit originální poklad-
ničku „Penězožrout“ a odlít čo-
koládové mince.
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Silácká Litovel připomněla Gustava Frištenského i Františka Kocourka
Několika snímky se vracíme  
k letošnímu 10. ročníku soutěže 
Silácká Litovel. Dříve se konala 
jako bienále, nyní už ji orga-
nizátoři připravují každý rok. 
Siláckou Litovel pořádá měs-
to společně s Muzeem Litovel  
a Spolkem Gustava Frištenské-

ho. Letos se na ní znovu utka-
ly týmy ve shybech na hrazdě, 
přemisťování břemen, hodu 
medicinbalem, skoku dalekém 
z místa a dalších disciplínách. 
Čas na odpočinek týmů vyplnily 
exhibice v řecko - římském zá-
pase a vystoupení siláka Franty 

(vlastním jménem Franta Še-
bela), který navazuje na legen-
dárního lamželeza Františka 
Kocourka známého například  
z vyprávění herce Miroslava 
Donutila. Tomáš Sohnel předve-
dl exhibici v kulturistice a ama-
térský silák Jan Stoklasa lámal 

podkovy, ohýbal v ruce hřebíky, 
trhal nové balíčky karet či v holé 
ruce držené hřebíky zatloukal 
do desek. Den, kdy se v Litovli 
snoubila síla s fortelem a umem 
siláků, se mohl uskutečnit za 
podpory řady sponzorů, kterým 
tímto děkujeme.                       red
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Válečné hroby 8: PAMĚTNÍ DESKY PADLÝM VE SVĚTOVÉ VÁLCE V LITOVLI
Téměř v každé obci, i v té nej-
menší, jsou válečné hroby. Ne-
jsou to hroby v pravém slova 
smyslu, připomínají padlé vo-
jáky z 1. světové války. 
Litovel postavila pomník svým 
padlým až mnoho let po ukon-
čení 1. světové války. Nebylo 
to tím, že by si své padlé měs-
to nechtělo připomínat, vždyť 
sbírky na jeho výstavbu začaly 
už během války. Prioritou se 
však stalo postavení pomní-
ku T. G. Masarykovi. Ve vět-
šině okolních obcí už stály 
důstojné památníky padlým  
a Litovel teprve diskutovala  
o místě, kde by měl po-
mník stát. Uvažovalo se  
o místě na hřbitově, u koste-
la, v parku… Nakonec se od 
velkého pomníku upustilo  
a v roce 1933 byly odhale-
ny pamětní desky na rad-
niční věži. Myšlenku, aby 
pamětní desky byly umís-
těny na zdi věže, schváli-
lo 29. 5. 1933 zastupitelstvo  
s tím, že desky budou pořízeny 
na náklady města. Výroba byla 
zadána firmě Fr. Anýž a spol.  
v Praze.
V neděli 2. července 1933 se  
v Litovli konal sjezd olomoucké 
župy legionářské. V jeho před-

večer byla na Záložně slavnost-
ní akademie. V neděli pak šel 
slavnostní průvod k radnici, 
kde byly po projevech a minutě 
velebného ticha k uctění památ-
ky padlých odhaleny 2 pamětní 
desky. Do zaskleného okénka 
pod oknem byla uložena prsť 
z bojišť, na nichž bojovali čeští 
vojáci: I. odboj Zborov, Terron, 
Doss Alto, Bachmač. Prsť však 
byla za německé okupace od-
straněna.  Nacisté odstraňovali 
nápisy a sochy, ale proč prsť,  
v podstatě obyčejnou hlínu?
Odpoledne téhož dne šel opět 
průvod, tentokrát z pivovaru 
městem do Smetanových sadů, 
kde vystoupilo vojsko a členové 
Sokola. Po vzdání holdu státní 
vlajce byla v sadech veselice. 
Lidé byli šťastní, koho by na-
padlo, že další válka se blíží? 
Obě bronzové desky nesou ná-
pis Obětem světové války. Úplně 
dole je vyryto V Litovli 2. VII. 
1933. Každá deska nese 36 jmen, 
celkem tedy připomínají 72 obě-
tí 1. světové války. Jména, která 
jsou v Litovli stále obvyklá. Na-
příklad Bohumil Vašíček. Do Li-
tovle přišel z Jarošova, kde se vy-
učil v pivovaru bednářem. Stejná 
práce ho a jeho rodinu živila  
i v litovelském pivovaru. Do 

války, k 25. pěšímu pluku, šel  
v 30 letech a 18. listopadu 1914, 
téměř na své narozeniny (9. lis-
topadu) padl na ruské frontě  
u  Goszcy. Zbyly po něm tři malé 
děti, nejmladšímu byl rok…
V květnu 1950 byla nově 
upravena spodní část věže. 
Do okna byla vsazena železná 
mříž se znakem města a datem  
28. 10. 1938. Návrh zhotovil aka-
demický malíř František Doub-
rava. Další desky byly odhaleny  
9. 7. 1950. Pod původní bronzo-
vé desky byly osazeny další dvě, 
tentokrát kamenné. Přibylo 
dalších 46 jmen… Znovu byla 
uložena prsť z bojišť první svě-
tové války, nově doplněna prstí  
z památných míst 2. světové 
války: Osvětim, Malá pevnost 
Terezín, Český Malín, Dukla. 
Pod oknem byla nainstalová-
na travertinová deska s nápi-
sem „My jsme zemřeli, abyste 

vy žili“. Později byl ještě nad 
oknem osazen pískovcový re-
liéf znázorňující poprsí muže.  
V levé ruce drží pochodeň, pra-
vé zápěstí nese zbytky okovů. 
Reliéf doplňuje dvouocasý lev 
a holubice. Autorem je sochař 
Julius Pelikán. 
Samostatný pomník sice 118 
litovelských občanů, kteří ze-
mřeli během dvou světových 
válek, nemá. Jejich jména se 
však stala součástí radniční 
věže, součástí historie města.

Eva Vaňková

Pozvánka

CYKLOVÝLET ŽELECHOVICE – UNIČOV
úterý 27. června, 15.50 hodin, prostory před informačním centrem

Turistické informační centrum Litovel připravilo první cyklovýlet, který účastníky  
zavede do oblasti Želechovic a Uničova. Sraz je v 15.50 hodin před budovou info-
centra, trasou bude doprovázet Miroslav Pinkava. Cykloprohlídky jsou zdarma  
a vlastní kolo je podmínkou. Zároveň je ale možné si je předem zapůjčit v půjčov-
ně kol (Rakola,  telefon 731 112 455 a 731 730 103). Osoby mladší 18 let musí 
jet v doprovodu dospělé osoby a za nepříznivého počasí se prohlídky nekonají. 
O dalších trasách a termínech vás budeme informovat v příštích novinách. 

Dětský pěvecký sbor 
MLÁDÍ 

a jeho přípravný sbor 
BENJAMÍNEK

při ZŠ Vítězná v Litovli
vás srdečně zvou  

na svůj
VÝROČNÍ KONCERT

čtvrtek 1. června  
17.00 hodin
 koncertní sál  

Městského klubu 
v Litovli
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Jarní měsíce jsou v Domě dětí  
a mládeže Litovel velmi pes-
trým obdobím co se týká 
pořádání různých soutě-
ží. Dne 22. dubna jsme po-
řádali Krajské kolo soutěže  
v radioelektronice dětí a mlá-
deže. Soutěž proběhla ve spo-
lupráci s Českým radioklubem  
a radioamatéry z Olomoucké-
ho kraje, zúčastnilo se jí celkem 
osm soutěžících (těch, kteří 
postoupili z okresních kol ko-
naných v rámci kraje) ve třech 
věkových kategoriích. Vítězové  
z jednotlivých kategorií po-
stupují do celostátního kola,  
v němž budou reprezentovat 
Olomoucký kraj. 
Děkujeme tímto našim spon-
zorům Železářství Novák, 
Železářství Vaněk, HPS Li-

tovel s.r.o., Dobroslavu Lá-
talovi z Elektro Látal Čer-
venka, HTM Sport, s.r.o.  
a v neposlední řadě také Čes-
kému radioklubu a radioama-
térům z Olomouckého kraje, 
zejména Jiřímu Bahounkovi!
Další v pořadí byla již tradiční 
Dopravní soutěž mladých cyk-
listů, která se konala 3. května 
na dopravním hřišti v parku 
Míru. Základního kola soutě-
že se letos zúčastnilo celkem 
28 soutěžících ze ZŠ Litovel, 
Vítězná 1250, ZŠ Litovel, Jung-
mannova 655, ZŠ Cholina a ZŠ 
Červenka, příspěvková organi-
zace. Soutěžilo se ve dvou věko-
vých kategoriích (mladší a star-
ší žáci) v těchto disciplínách: 
pravidla provozu na pozem-
ních komunikacích (test + jíz-

da po dopravním hřišti), jízda 
zručnosti a zásady poskytování 
první pomoci. V první věkové 
kategorii vyhrálo čtyřčlenné 
družstvo ze ZŠ Litovel, Vítězná 
1250, ve druhé věkové kategorii 
družstvo ze ZŠ Litovel, Jung-
mannova 655. Tato družstva 
postupují do okresního kola 
soutěže pořádaného 23. května 
2017 v Uničově.  Ceny do sou-
těže a občerstvení bylo financo-
váno z prostředků BESIP.
Ve čtvrtek 11. května proběhlo 
v okolí chaty Doubravka v Li-
tovli základní kolo přírodověd-
né soutěže Zlatý list. Letos se 
této soutěže zúčastnilo celkem  
72 žáků ze základních škol  
z Medlova, Pňovic, Senice na 
Hané, základních škol Jungma-
nnova a Vítězná z Litovle. Do 
klání se zapojili také studenti 
nižších ročníků Gymnázia Jana 
Opletala v Litovli. Na osmi sta-
novištích odpovídali soutěžící 
na otázky ze zoologie, botani-
ky, mineralogie, meteorologie 
a ekologie. Opět se soutěžilo  
v mladší a starší věkové katego-
rii, přičemž v mladší kategorii 
zvítězil tým Gymnázia Jana 
Opletala Litovel, ve starší tým 
žáků ze ZŠ Senice na Hané. Dě-
kujeme MS Doubrava za zapůj-
čení lovecké chaty, sponzorům  
z Českého svazu ochránců pří-

rody i Olomouckému kraji za 
pěkné odměny pro soutěžící, 
všem pořadatelům nejen na 
soutěžních stanovištích za je-
jich pomoc a ochotu, no a též 
všem soutěžícím za příjemně 
strávený den v krásné jarní pří-
rodě Litovelského Pomoraví!
Poslední soutěží v řadě (co 
do počtu účastníků a nároč-
nosti příprav si však tato sou-
těž zaslouží první místo) byla 
taneční nepostupová soutěž  
„O erb města Litovel“. Jako ka-
ždý rok se do Litovle sjely ta-
neční soubory z celé Moravy. 
Letos se akce konala 13. května  
a zúčastnilo se jí rekordních 893 
tanečníků se 103 vystoupení-
mi. Zde jsou soutěžní kategorie 
rozlišeny podle věku na „mini“, 
„děti“ a „juniory“. Taneční sou-
bory při Domě dětí a mládeže 
Litovel se umístily následovně: 
KASTER „mini“ na 1. a 3. mís-
tě, „děti“ na 2. místě a „junioři“ 
na 1. místě; Baby Trips Litovel 
„mini“ na 2. místě a „děti“ na  
2. místě; Show Dance Trips Li-
tovel „děti“ na 3. místě a „juni-
oři“ na 1. místě.
Podrobnější informace k těmto 
soutěžím naleznete na strán-
kách Domu dětí a mládeže Li-
tovel www.ddmlitovel.cz.

Jana Chmelařová

Dům dětí a mládeže Litovel má za sebou kolotoč jarních soutěží

Těmito slovy začíná píseň, kte-
rá nás, třídu 4. B a část třídy  
3. A ZŠ Vítězná, provázela na 
přírodním pobytu v Horce nad 
Moravou Sluňákově ve dnech  
9. až 12. května letošního roku.  
Naše dobrodružství nás za-
vedlo až na daleký ostrov Kra-
katau, který byl zcela zničen 
výbuchem sopky. Postupně se 
na něm probouzí život, a my, 
účastníci pobytu, se na tom-

to malém zázraku síly přírody 
podílíme. Prožili jsme týden 
v krásném prostředí nízko-
energetického domu a v jeho 
nádherném okolí se zajímavý-
mi stavbami. Například jsme 
navštívili Sluneční horu, Lesní 
chrám, plavili jsme se po rybní-
ku Rozvišťi.
Odjíždíme plni dojmů. Byl to 
prima týden.

Ivana Navrátilová

Vzhůru na palubu, dálky volajíDům dětí a mládeže
10. června  Minizoo na Hanáckých Benátkách
park Míru (13.00 až 16.00 hod.)
Přijďte prožít příjemné odpoledne se zvířecími kamarády!
Info Ing. Pavel Sova: 585 342 448, 775 550 964, p.sova@ddmlitovel.cz  

16. června  TS KASTER – rozlučka s tanečním rokem 2016/2017 
dvůr GJO od 16.30 hod. 
Přehlídka tanečních formací, opékání špekáčků, pohoda a zábava.
Info Monika Pospíšilová: 720 995 102, pospisilova@ddmlitovel.cz .
                        
24. června  Bouzovský rarášek 
sraz v 8.15 hod. na aut. nádr. v Litovli - točna
Výlet s myšákem Hubertem za dobrodružstvím, tentokrát na Bouzov.  
Cena: 60 Kč, v ceně doprava a materiály. 
Info Bc. Eva Mariánková: 739655803, mariankova@ddmlitovel.cz 

27. června  Barevné arboretum 
9.00 hod. v DDM na Komenského ulici
Cyklistický výlet do pohádkově barevného arboreta Makču Pikču. Zúčastnit 
se mohou děti od 10 let, mladší jen v doprovodu dospělé osoby.
Cena: 50 Kč za osobu. 
Podmínkou účasti je odevzdání přihlášky na akci do středy 14. 6., s sebou 
průkazku ZP, dobrý technický stav kola a cyklistická přilba podmínkou! 
Info Ing. Pavel Sova: 585 342 448, 775 550 964, p.sova@ddmlitovel.cz  

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



Mateřské centrum Rybička
POKUSY A HOKUSY S IVOU
čtvrtek 8. 6., 14.30 - 15.30 hodin
 přírodovědný kroužek pro děti 5 -7 let
lektorka: Mgr. Ivana Kubíková
ZA LESÁNKEM NA KOLE  
čtvrtek 15. 6., odjezd v 9 hodin
 Zveme rodiče s dětmi na cyklovýlet, pojedeme Lesánkovu cestu, se zastáv-
kou na dětském hřišti na Březovém. Pro děti nutná cyklistická přilba! Pokud 
nám nebude přát počasí, tak se nikam nejede.
DEN PRO RODINY 
sobota 24. 6. od 15 hodin
 Zveme rodiče s dětmi. Doprovodný program: den otevřených dveří Chari-
ty, hudba, občerstvení, pro děti trampolína, skákací hrad, výtvarná dílnička  
a malování na obličej. 

V pátek 2. 6. a v pátek 30. 6. budeme mít zavřeno.

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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INZERCE

Pátek 5. května byl pro žáky ZŠ 
v Jungmannově ulici výjimečný 
den. Na děti čekalo překvapení. 
Škola přes noc zarostla a změni-
la se v prales. Všude se ozývala 
spousta zvířat a rachot, tento-
krát nepocházející od dětí, ale 
od obyvatel pralesa, kteří na ně 
promlouvali ze školního rozhla-
su. Žáci druhého stupně se po-
nořili do hlubin původního lesa 
a na různých stanovištích se blí-
že seznamovali s jeho obyvateli 
a tropickými rostlinami, jejichž 
dary využíváme i my v srdci 
Evropy. Zamýšleli se nad veli-
kostí (drobností) člověka vůči 
pralesu. Velmi na ně zapůsobila 
problematika palmy olejné. Šo-
kovalo je hrůzostrašné zachá-
zení s orangutany, ničení jejich 
přirozeného prostředí a přístup 

k původním obyvatelům. Žáci 
na prvním stupni pracovali ve 
svých kmenových třídách. Pro-
střednictvím různých aktivit se 
nejprve seznámili s prostředím 
deštného pralesa, s jeho zvuky, 
vůní i chutí. V další části tema-
tického dne zkoumali, co má 
palmový olej společného s ži-
votním prostředím, jak výroba 
palmového oleje ovlivňuje živo-
bytí lidí sumaterských kmenů, 
jaké jsou důsledky odlesňování 
a vypalování pralesů, jak ničení 
vzácných ekosystémů předsta-
vuje hrozbu pro život divokých 
zvířat a jak zakládání nových 
palmových plantáží nastoluje 
vážné ekologické problémy.
Všichni si uvědomili, kolik nám 
prales dává a že by bylo dobré 
na oplátku darovat něco prale-

su. Stačí opravdu málo. Nako-
nec zjistili, že důležitý je každý 
jednotlivec. Aby se mohlo něco 
změnit, stačí sledovat složení 
oblíbených výrobků a zvolit si 

cestu bez palmového oleje. Lho-
stejnost ubližuje. Šiřme tedy my-
šlenku - BEZ „palmáče“ -  dál.   

-ZSJL-PM-FL-SI-

Družina ZŠ Jungmannova vyrazila na letošní jarní výletování
Počasí posledních dnů bylo 
opravdu aprílové, „hltali“ jsme 
relace o počasí na všech dostup-
ných stanicích, protože nás čekal 
tradiční výlet školní družiny, 
tentokrát po trase Staré Město  
u Uherského Hradiště a Veselí 
nad Moravou. Vybaveni pohodl-
nou obuví, oblečením a stravou 
na celý den jsme vyjeli v pátek 
12. května patrovým autobusem 
vstříc novým dobrodružstvím. 
První dlouhá zastávka nás čeka-
la ve Starém Městě u Uherské-
ho Hradiště, kde jsme navštívili 
Kovozoo. Celý areál jsme projeli  
s komentovaným výkladem vláč-
kem Steelinka a zjistili jsme, že 
je to vlastně firma, kde se eko-

logicky zpra-
covávají staré 
lednice, pračky  
a auta. Z kovo-
vých součástí se 
partě nadšenců 
podařilo „slo-
žit“ množství 
velkých zvířat 
– slony, koně, 
ještěry, želvy, 
které zasadili 
do přírody. Vypadá to opravdu 
věrohodně. Součástí parku je  
i pirátská loď a 23 m vysoký ma-
ják s krásnou vyhlídkou do okolí. 
Prohlédli jsme si i útroby starého 
letadla, které využívali naše ba-
bičky a prababičky. Bylo to super! 

Plni dojmů jsme nastupovali do 
autobusu, který nás dovezl do 
Veselí nad Moravou. Tam jsme se 
nalodili na loď. Čekala nás plavba 
po Baťově kanále do přístaviště 
Vnorovy. Na břehu tamních luž-
ních lesů nás již netrpělivě čekala 

„pořádná“ čarodějnice, kouzelník 
a princezna. Každý z nás obdržel 
krásně ilustrovaný deníček s po-
hádkovými úkoly a společně jsme 
vyrazili na „Cestu pohádkovým 
lesem“. Plnili jsme připravené 
úkoly, dostávali razítka do de-
níčku a dokonce nás překvapila 
i „sprcha“ z nebe. Paráda! Díky 
finanční podpoře rodičů – panu 
Skopalovi, Hamouzovi, Marko-
vi, Papulovi a Janečkovi jsme se 
mohli všeho zúčastnit za nižší 
finanční obnos. Velice děkujeme.
Výlet se nám opravdu vydařil a 
zjistili jsme, že paní vychovatel-
ky nám vždy připraví krásné po-
znávací „lahůdky“.                      

-ZSJL- A. Albrechtová

Základní škola se na jeden květnový den změnila v prales
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Novinky z litovelské házené
Házenkáři zakončili třetí  
extraligovou sezónu vítězstvím

Vítězstvím proti celku KH 
Kopřivnice 33:31 zakončili 29. 
dubna sezónu v Extralize mužů 
házenkáři Tatranu Litovel. Vý-
sledkově však ročník Tatranu 
nevyšel zdaleka podle představ. 
Na tom se podepsala přede-
vším výraznější obměna kád-
ru před sezónou. Tým vedený 
trenérem Michalem Hradilem 
měl po celý ročník stoupající 
výkonnost, ale spousta utká-
ní skončila bohužel prohrami 
o 2 až 3 branky. Nejzářivějším 
momentem bylo podzimní ví-
tězství nad Duklou Praha (až  
v 10. vzájemném zápase a po 
50 letech od prvního střetnutí), 
čerstvým mistrovským celkem. 
Celkově tým skončil s 10 body 
na 12. příčce. Od začátku roku 
2017 se vedla jednání mezi klu-
by a Českým svazem házené 
o avizované Česko-slovenské 
soutěži. Ta se nakonec neusku-
teční, přesto se ČSH rozhodl  
k reorganizaci soutěží, tedy 
zúžení Extraligy na 10 celků.  
V příští sezóně tedy budou há-
zenkáři Tatranu Litovel opět 
startovat v 1. lize mužů.

Sezóna zakončena i pro B-tým  
a dorost

Také další týmy již mají po  
mistrovských zápasech letošní-
ho ročníku. Celek mužů B v 2. 
lize Severní Morava obsadil pod 
vedením Zdeňka Čtvrtníčka 
hezké 6. místo se 24 body za 11 
vítězství a 2 remízy. Nejlepším 
střelcem týmu byl zkušený Ja-
kub Schmalz s 84 body, zdatně 
mu sekundovali i mladí Mirek 
Nedoma se 74 a Petr Jindra s 62 
brankami.
Starší dorostenci odehráli se-
zónu s velmi mladým kádrem, 
který během roku pod vedením 
trenéra Zdeňka Sléhy rostl zá-
pas od zápasu. V základní části 
2. ligy Severní Morava se tým 
umístil na 7. pozici, ale nadstav-
bovou část již dokázal vyhrát 
s plným počtem bodů z osmi 
utkání. Střeleckými tahouny 

týmu byli David Číhal se 151  
a Jirka Štencl se 107 brankami.
Mladší dorostenci pod vede-
ním Zdeňka Sléhy a Davida 
Číhala si vedli nad očekává-
ní dobře a v severomoravské  
2. lize uhráli výborné 3. místo 
s 26 body za 13 vítězství.  Vý-
borně chytal brankář Pekař  
a střelecky se nejvíce prosazo-
vala hned čtveřice Čikl – 154, 
Valouch – 107, Protivánek  
– 111 a Hemelka – 99 branek. 
Všichni jmenovaní již často 
nastupovali i za starší dorost  
a jsou bezesporu nadějemi lito-
velské házené.

Házenkáři  z Litovle úspěšní na 
Prague Handball Cupu

Start litovelských družstev há-
zené na největším evropském 
mládežnickém turnaji Prague 
Cup je již každoročním pravi-
dlem. Letos herní zkušenosti 
sbírali starší žáci a starší mi-
niházená. Miniházenkáři na-
víc dosáhli pěkného úspěchu, 
když z 27 účastníků vybojovali 
5. místo. Tým vedený trené-
ry Martinem Zifčákem a Jiřím 
Klanicou prohrál jediné z osmi 
utkání, v nichž dokázal porazit 
i tři zahraniční soupeře včetně 
německého Emporu Rostock.

Litovel MiniCup již popáté

Po tři dny od pátku 9. do neděle 
11. června opět po roce obsadí 
Základní školu Vítězná a hřiště 
na Sokolovně nejmladší házen-
káři z celé republiky. Oddíl há-
zené Tatranu Litovel pořádá již 
5. ročník turnaje, který získává 
na popularitě. „Letošní ročník 
byl obsazen velice rychle, pro 
týmy jsme připravili i několik 
novinek, které družstvům zpří-
jemní sportovní klání i víken-
dový pobyt v Litovli,“ prozradil 
ředitel turnaje Martin Zifčák. 
Zveme tak všechny příznivce 
házené i litovelskou veřejnost  
– zavítejte během víkendu Ha-
náckých Benátek se svými dět-
mi také na miniházenou na So-
kolovnu a do haly.
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INZERCE

Družstvo starších žáků TJ Tatranu Litovel se 13. května zúčastnilo krajského 
přeboru v Horce nad Moravou, jehož vítěz postupuje do 1. ligy dorostu-vý-
chod.
O postup bojovalo pět účastníků, a to ŠK ZŠ Horka nad Moravou, Přerov-ŠK Vi-
nary, SK Prostějov, A64 Grygov a Tatran Litovel. Favoritem bylo družstvo A64 
Grygov, A družstvo SK Prostějov z 1. ligy sestoupilo a chtělo opět do 1. ligy 
dorostu postoupit. Přerov-ŠK Vinary letos vyhrálo krajskou soutěž družstev 
mladších žáků a chtělo uspět i v kategorii starších.
Rozlosování jednotlivých utkání naplánovalo náš vzájemný zápas s favoritem 
z Grygova až na poslední kolo. Jak A64 Grygov tak i naše družstvo si s dalšími 
týmy poradily a čekal je rozhodující vzájemný zápas při stejném počtu bodů  
i totožném skóre. Štěstí se v posledním kole přiklonilo na stranu grygovských, 
kdy na páté šachovnici Jarda Renda nedocenil matový útok soupeřky a Tomáš 
Sklenář nezvládl obtížnou koncovku. Zápas jsme těsně 3:2 prohráli a obsa-
dili jsme druhé nepostupové místo. Třetí místo konečného pořadí vybojoval 
Přerov SK Vinary s jednou výhrou a remízou stejně jako SK Prostějov, ale  
s lepším skóre.
Z našich zahrál nejlépe Vít Maitner se čtyřmi výhrami a hostující Magda Kočí.
V květnu byl také zakončen seriál turnajů Grand prix jednotlivců. Z našich 
uhrál nejlepší výsledek Tomáš Němeček v kategorii nejstarších.

Zdeněk Beil

Šachisté bojovali o postup
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Mesto Revúca sa predstavuje po šiestykrát: Gurmánska Revúca
Tradičná slovenská kuchyňa 
skrýva mnoho pokladov, ktoré 
sú viac i menej známe. Revúca 
rozprestierajúca sa v srdci regi-
ónu Gemer ponúka pestrú po-
nuku jedál z gemerskej kuchyne. 
Najznámejším gurmánskym 
potešením nášho mesta je 
ochutnávka tradičnej revúckej 
špeciality „revúcke guľky“. 
Ich hlavnou ingredienciou sú  
zemiaky a údené mäso. Podávajú 
sa s kyseľom, masťou a opraže-
nou cibuľkou alebo kyslou ka-
pustou. Tento pokrm obľubovali 
už študenti Prvého slovenského 
gymnázia v Revúcej, o čom sved-
čí aj úryvok v diele Úvod k va-
káciám od Martina Kukučína, v 
ktorom spomína na svoje gym-
naziálne štúdiá a chutné revúcke 
zemiakovo-mäsové guľky: 
„Už napríklad len tie guľky re-
vúcke! Jak sucho som ich tu odba-
vil, kdežto ony tak hladko kĺzali sa 
dolu hrdlom! A ten kyseľ, čo bol 
na nich! Že je niečo dobrého, samé 
muchy dokazujú. Vzdor tomu, že 
vedia, ako musia zahynúť, hádžu 
sa doň. Utopia sa vďačne, len keď 
im je daná príležitosť v kyseli 
si pohovieť. A sú ešte veselé, čo  

i pieseň ukazuje: ,Chlapci, buďme 
veselí ako mucha v kyseli… ‘Ej, 
guľky, to je jedlo, ale darmo bu-
dem o nich teoretizovať!“.

Príjemnou obmenou tejto špe-
ciality sú „gemerské guľky“. Ich 
výnimočnosť spočíva v mäso-
vej guľôčke, dynamite, ktorá sa 
obalí zemiakovou hmotou. Prí-
prava guliek sa spája s obdobím 
slávenia Troch kráľov alebo sa  
s touto chutnou delikatesou mô-
žete stretnúť aj na súťaži vo va-
rení gemerských guliek, ktorá sa 
každoročne koná začiatkom leta  
v Jelšave, neďaleko Revúcej, po-
čas miestnych dní mesta.
Ďalším tradičným pokrmom te-
jto oblasti sú jedlá z húb, ktoré 
už dávno obohacujú jedálniček 
domácich obyvateľov.  Skvelo 
dochutia divinu, ale výborné sú 
aj na smotane či v praženici. Na 
Vianoce nesmú chýbať nasušené 
v kapustnici. Tunajšie lesy ukrý-
vajú množstvo druhov húb, kto-
ré si môžete sami po potulkách 
našou prírodou nazbierať.
Ojedinelým dielom tradičného 
cukrárskeho umenia, ktoré zdo-
bí sviatočné stoly tunajších oby-
vateľov je dobošová torta, ktorá 
sa poctivo pripravuje z približne 
tridsiatich tenkých plátov.
Sladké pečené lahôd-
ky s názvom Murán-
ske buchty, ktoré sú 
dostupné v rôznych  
príchutiach (napr. tva-
rohovej, orechovej, 
lekvárovej, čučoried-
kovej, makovej), lákajú 
návštevníkov v neďale-
kom Muráni.  
Kuchyňa regiónu sa 
spája aj s výrobou do-

mácich cestovín z rezancové-
ho cesta „gágoríkov“, ktoré sa 
výborne hodia do slepačích  
a hovädzích polievok. Ich prí-
prava je veľmi náročná, preto sa 
s nimi môžete stretnúť hlavne 
pri slávnostných príležitostiach 
(najmä tých svadobných), ale aj 
v niektorých miestnych reštau-
ráciách.
Najznámejším a najchutnejším 
ovocným destilátom tejto ob-
lasti je drienkovica, ktorej vznik 
podmienila dlhodobá tradícia 
ovocinárstva na Gemeri. V pále-
nici v neďalekej Revúckej Leho-
te je možné po dohode ochutnať 
nielen tento, ale aj ďalšie  chutné 
ovocné destiláty.
Dúfame, že týmto krátkym 
prehľadom našich špecialít sme 
pohladili Vaše chuťové poháriky 
a zavítate k nám ochutnať z por-
cie gurmánskych zážitkov regió-
nu Gemer i Revúcej.

Text: MsÚ Revúca, Oddelenie re-
gionálneho rozvoja

Foto: archív MsÚ Revúca




