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  5 Dimovová první na MS 17 Hry bez hranic 7

9
Radniční věž

výstupy v 10, 11, 
13, 14 a 15 hod.

zdarma

Procházka Litovlí
od 14 hod.
sraz u Morového 
sloupu
zdarma

Muzeum harmonik
14–18 hod.

vstupné dobrovolné

Muzeum Litovel
9–17 hod.

vstup zdarma

9. září
Litovelské slavnosti 
navštíví i Revúčané
program na náměstí – strana 20

Kostel sv. Marka a kaple sv. Jiří
14–17 hod.
vstup zdarma
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Pozvánka na veřejnou schůzi
Starosta města Litovel Ing. Zdeněk Potužák

svolává veřejnou schůzi s občany
ve věci odprodeje části městských lesů

v úterý dne 19. září 2017 v 16.00 hodin
v Koncertním sále Městského klubu v Litovli.

Předmětem jednání je záměr odprodat část lesů z majetku města 
Litovel, která se nachází na území CHKO Litovelské Pomoraví, 
do vlastnictví státu, z důvodu ochrany přírody.

Vedení města zajímá názor občanů, protože se jedná o důležité 
rozhodnutí v oblasti nakládání s majetkem města Litovel, a proto 
svolává schůzi, kde bude otázka odprodeje s občany projednána. 

Všichni jste srdečně zváni.

Vážení spoluobčané,

předkládám vám informace 
o současném dění v našem měs-
tě a obcích i předpokládané har-
monogramy akcí majících vliv 
na náš život.

Revitalizace panelových sídlišť 
Uničovského předměstí v Lito-
vli – 2. etapa, K. Sedláka
Tato stavba patří mezi nejná-
kladnější akce letošního roku. 
Práce na základě výběrové-
ho řízení provádí společnost 
MODOS spol. s r. o. z  Olo-
mouce. Vysoutěžená cena činí 
8,8 mil. Kč vč. DPH.

Realizace 2. etapy byla s  ohle-
dem na možnosti parkování 
rozdělena na dvě části. Práce 
byly zahájeny v  měsíci dub-
nu. První část byla dokončena 
a zprovozněna v měsíci červnu. 
Následně se začalo s  druhou 
částí. 

Stávající asfaltová vozovka byla 
odstraněna a nahrazena no-
vou, vznikly zde nové chodníky 
ze  zámkové dlažby. Proměny 
se dočkala stanoviště kontejne-
rů. Nádoby na tříděný odpad 
jsou opět částečně zapuštěny 
do země. Přibyly nové odpadko-
vé koše a stojany na kola. Insta-
lováno je nové veřejné osvětlení 
a městský rozhlas. Největší změ-
nou je jistě navýšení počtu par-
kovacích míst na osmdesát. Sta-
lo se tak především díky novým 
místům pro příčné parkování, 
jež byla vybudována za zahrád-
kami v první části sídliště.

Revitalizace historického cen-
tra města Litovel, stavba č. VI
Revitalizace představuje další 
velkou investiční akci. Práce 
na základě výběrového řízení 
provádí společnost M – SILNI-
CE a.s. z Pardubic. Vysoutěžená 
cena byla 7,2 mil. Kč vč. DPH.

Práce byly zahájeny na začátku 
července a hotovo by mělo být 
do poloviny listopadu. V rámci 
této akce se upravuje celý ko-
munikační prostor z důvodu 
nežádoucího zvlnění a poničení 
chodníků a povrchu komunika-
cí. Bude vyměněno a doplněno 
nové veřejné osvětlení a městský 
rozhlas. Šířka komunikací zů-
stává zachována a všechny zpev-
něné plochy budou z kamenné 
dlažby s kamennými obrubami. 
Navržené materiálové řešení 
a způsob provádění vozovky, 

obrubníků, parkovacích míst 
a chodníků je následující: 
vozovky – žulová kostka drobná 
10/10 cm, štípaná šedá, krouž-
kový klad, směr kladu dle jed-
notlivých provozů v ulicích; 
obrubníky – žula řezaná šedá, 
hrana ke komunikaci s  fazetou, 
výška obrubníku nad komuni-
kací 100 mm; 
parkovací místa – do kroužkové 
dlažby vyznačena bílými mra-
morovými kostkami;
chodníky – mozaika, žula ští-
paná šedá, řádkový klad kolmo 
na chodník; podél obrubníků 
a fasád domů jednořádek z mo-
zaiky. 

Stavební úpravy na poliklinice 
Litovel – zateplení obvodové-
ho pláště a střechy
Na základě výběrového říze-
ní zakázku provádí společnost 
VESTAV group s.r.o. z Vyškova.
Hodnota díla je 4 228 119,95 Kč.
Firma zahájila stavbu 17. čer-
vence a ve smlouvě o dílo 
je stanoven termín dokončení 
díla na 31. října letošního roku. 
Zateplení je prováděno z  čedi-
čové vlny odolné proti požáru.

Ve spolupráci s  obcí Červen-
ka se rekonstruuje stezka – 
tzv. Hrázka, která bude nově 
i osvětlena.

V  Litovli probíhá mnoho dal-
ších akcí, především udržovací 
práce a rekonstrukce v  mateř-
ských a základních školách, 
které se musí provádět v  době 
prázdnin, výměna oken na GJO, 
realizuje se přístavba nového 
výtahu na Záložně.

V  Chudobíně se rekonstruo-
vala část dešťové kanalizace, 
po níž Správa silnic Olomouc-
kého kraje provedla opravu sil-
nice vedoucí přes obec. Město 
Litovel financovalo nový chod-
ník podél této komunikace. 
Vzhled obce se těmito úpravami 
výrazně zlepšil. Vyvíjíme tlak 
na Olomoucký kraj, aby zre-
konstruoval i další komunikace 
ve své správě v obcích, kde je již 
vybudována kanalizace. Jedná 
se o hlavní, tj. páteřní průjezdy 
obcemi.

V obcích, ve kterých byla vybu-
dována nová splašková tlaková 
kanalizace, se nyní řeší moni-
toring a  čištění dešťové kana-
lizace. Na rozdíl od gravitační 
kanalizace nelze do systému 
tlakové kanalizace dešťové vody

Slovo starosty

napojit, proto nás v  některých 
obcích čekají rekonstrukce sa-
mostatných dešťových kanali-
zací.

Na průmyslové zóně se chystá 
projekt dalšího závodu a tři stá-
vající firmy připravují rozšíření 
svých provozů. Po mnoha le-
tech by tak měla být průmyslová 
zóna zcela využita a měla by při-
nést další pracovní místa.

Město koupilo areál tzv. Védep-
ky na ulici Boženy Němcové 
a připravuje jeho úpravu 
na malometrážní byty a par-
koviště pro odlehčení provozu 
na náměstí.

Dům č. p. 752 na náměstí (bý-
valá fotografie) vedle Městské-
ho klubu prodává insolvenční 
správce místní firmě. Objekt 
je nyní prázdný a firma plánuje 
rekonstrukci  na byty. 

Tok Nečízu připravuje Národní 
památkový ústav na zařazení 
do seznamu kulturních pamá-
tek. Město chystá rekonstrukci 
v  části Jungmannovy a Husovy 
ulice, která umožní průjezd lo-
děk pod náměstím až do parku. 
Město by tak získalo novou turis- 
tickou zajímavost.

S  Olomouckým krajem se pro- 
jednává harmonogram rekon-
strukce silnice přes město. Sna-
žíme se dohodnout termín pro-
vedení etapy Unčovice – Litovel 
okružní křižovatka na rok 2018 
a průtahu městem na rok 2019.

Už dlouho se mi nelíbí stav ko-
lem samoobsluhy v ulici Novo-
sady – špatné schody, vyvrácená 
brána, na pozemku haldy s ple-
velem. K projednání této situace 
a navržení možného zlepšení 

jsem svolal schůzku s majitelem 
a nájemcem prodejny. 

Letošní městské slavnosti ko-
nané 9. září budou ve znamení 
50. výročí spolupráce a přátel-
ství s  městem Revúca. Děkuji 
organizátorům a organizacím 
podílejícím se na zajištění této 
hezké akce.  V  dnešní meziná-
rodní situaci vzrůstá význam 
soudržnosti národů se společ-
nými historickými a kulturními 
kořeny. Je nutné toto posilovat 
a udržovat.

Zastupitelstvo města projed-
nalo zveřejnění záměru prode-
je městských lesů. Důvodem 
je jejich zatížení nemocí jasanů, 
která způsobuje ekonomickou 
ztrátovost. Zájem o koupi má 
CHKO Litovelské Pomoraví. 
K  tomuto významnému roz-
hodnutí jsem inicioval veřejnou 
schůzi s  občany, která se  usku-
teční v úterý 19. září.

Mám radost, že se nám se Zá-
kladní školou Jungmannova 
podařilo vyřešit a odstranit 
nevzhledné graffiti, které léta 
vítalo návštěvníky Litovle jdou-
cí od vlaku či autobusu kolem 
elektrárny ke kostelu sv. Marka. 
Nyní už je přemalováno graffiti 
s motivem přírody, které je oz-
dobou tohoto prostoru.

V sobotu 8. července se ve Vilé-
mově uskutečnily Hry bez hra-
nic Mikroregionu Litovelsko. 
Byla to  hezká a zábavná akce. 
Děkuji obci Vilémov za orga-
nizaci her a našim dvěma druž-
stvům za účast a nasazení.

Vážení spoluobčané, po létě 
a dovolených vám přeji další 
hezké dny.

Ing. Zdeněk Potužák, starosta
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Stíny Litovelska – léto bylo perné

Jako Honza na vandr
Jako Honzu, když vyrazil 
na vandr, tak potkali nad ránem 
strážníci jednoho mladíka v Li-
tovli na ul. Vítězná, jen místo 
uzlíku buchet měl přes rameno 
dopravní značku. Zřejmě mu 
to v  danou chvíli přišlo jako 
dobrý způsob, jak se vytáhnout 
před svou slečnou. Povolit 
šroub, vytáhnout značku z pat-
ky a jde se. Když uviděl blížící 
se auto městské policie, odhodil 
značku na chodník a jako by nic 
pokračoval. Jeho chování však 
neuniklo pozornosti strážníků.  
Značku musel nasadit zpátky 
a na cestu do světa dostal po-
kutu.

Asistence u dopravní nehody
V pondělí 19. 6. došlo k  váž-
né dopravní nehodě na dálnici 
u Nasobůrek. Litovelští stráž-
níci pomáhali odklánět a regu-
lovat dopravu.  Veškerý provoz 
byl po dobu likvidace nehody 
sveden přes Nasobůrky, ulici 
Svatoplukovu a Olomouckou 
až do Unčovic, kde se vozidla 
opět vrátila na dálnici. 

Je sucho
Je sucho, řekl si zřejmě nezná-
mý vandal, v  Moravě je málo 
vody, tak ji tam připustíme. 
Poškodil zabezpečení a otevřel 
výpustní kohout vodovodního 

řádu. Voda tekla do Moravy 
a nebýt pozorných občanů, asi 
by tekla dlouho. Hlídka stráž-
níků havárii oznámila pracov-
níkům vodohospodářské spo-
lečnosti, kteří na místo ihned 
přijeli a závadu odstranili.  

Chodí se po chodníku
V  noci 6. 7. se pokusil podna-
pilý muž na ul. 1. máje změnit  
zažitá pravidla. Ve chvíli, kdy 
projíždělo služební vozidlo 
městské policie, vstoupil přímo 
před něj. Nebýt zkušenosti 
strážníka, vše mohlo dopad-
nout zraněním. Opilec ale ještě 
nebyl se svým výkonem spo-
kojen, a tak se rozhodl bloko-
vat a bránit strážníkům v jízdě. 
S  roztaženýma rukama tanco-
val před vozidlem, kličkoval 
a neodpustil si jadrné komen-
táře. Muž byl hlídkou odveden 
na chodník, kde byl požádán 
o prokázání totožnosti a podání 
vysvětlení, proč blokoval provoz 
na silnici. To už tak zábavné ne-
bylo. Přestupek byl postoupen 
k projednání správnímu orgánu. 
Služební vozidlo městské poli-
cie je vybaveno kamerou, kde 
je vystoupení tohoto hazardéra 
zaznamenáno.

Vandalové
Ve čtvrtek 20. 7. v 0.24 hod. 
bylo přijato po telefonu ozná-

mení, že v parku Míru dochází 
k rušení nočního klidu. Hlíd-
ka MP zjistila, že celý prostor 
u dopravního hřiště je zadý-
men, a od dopravního hřiště 
směrem k vozovce se pohybují 
dvě osoby. Hlídka MP zjistila, 
že zadržené osoby vlezly 
do oploceného areálu doprav-
ního hřiště, kde rozbily dveře 
do skladu, vzaly práškový hasicí 
přístroj a ten vystříkaly. To způ-
sobilo zadýmení prostoru. Dále 
byly po parku rozházeny různé 
věci ze skladu na dopravním 
hřišti. Zadržené osoby byly pře-
dány hlídce Policie ČR. 

Matka
Ve čtvrtek 27. 7. odpoledne 
oznámila telefonicky nezletilá 
dívka, že je fyzicky napadána 
svou matkou. Hlídka Měst-
ské policie provedla výjezd 
na místo, kde zjistila, že se 
jedná o dlouhodobý problém. 
Na místo byli neprodleně přivo-
láni pracovníci Sociálně-právní 
ochrany dětí, kteří dívku pře-
vezli do zařízení pro ohrožené 
děti. Věc dále řeší sociální pra-
covníci.

Kuřáci se nepohodli
V sobotu 29. 7. v  1 hod. došlo 
k  fyzickému napadení mezi 
osobami před barem Manhat-
tan na ul. 1. máje v  Litovli. 

Do potyčky bylo zapojeno ně-
kolik osob, ale při příjezdu hlíd-
ky MP zde byl již jen zraněný 
muž. Byla přivolána rychlá lé-
kařská pomoc, která zraněného 
převezla k ošetření. Případ dále 
šetří PČR, která má k dispozici 
záznam z kamerového systému.

Nevyváží septik
V neděli 6. 8. v  pozdních noč-
ních hodinách přijala hlíd-
ka MP telefonické oznámení, 
že z  jednoho dvora v Nové Vsi 
vytékají fekálie do dešťového 
žlabu u komunikace. Hlídka 
MP Litovel vyjela na místo, kde 
kontaktovala obyvatele domu, 
ze kterého fekálie vytékaly. 
Hlídka zjistila, že žumpa je plná 
a přetéká. Věc byla postoupe-
na k  projednání příslušnému 
správnímu orgánu.

Opilec u dopravního hřiště
Ve středu 9. 8., krátce po poled-
ni, byl na chodníku na ulici Čí-
hadlo u dopravního hřiště ob-
jeven ležící muž. Pochrupkával 
si po obědě opilý na mol. Chůzi 
po chodníku nezvládal, hrozilo 
nebezpečí, že skončí na silnici 
pod autem, proto byl na místo 
přivolán lékař a opilec byl slu-
žebním autem městské policie 
převezen do protialkoholní zá-
chytné stanice v Olomouci.

Městská policie Litovel

V září nás čekají další investiční akce
Cyklistická stezka Hrázka 
(Litovel – Červenka) 

V pondělí 4. září začne výstav-
ba litovelské části nové stezky 
pro chodce a cyklisty na Hráz-
kách vedoucí z Červenky do Li-
tovle. Stezka by měla být podle 

smlouvy o dílo dokončena v po-
lovině října a bude navazovat 

na již provedenou 
červenskou část 
této stezky. 
V rámci stavby 
bude realizován 
nový propustek, 
položena nová 
konstrukce stezky 
s asfaltovým ko-
bercem a stezka 
o šířce 3 m bude 
osvětlena. Na stez-

ce bude vybudován ostrůvek, 
který zamezí vjezdu motoro-
vých vozidel. 
Na základě výběrového řízení 
bude stavební práce provádět 

firma STRABAG a.s. Celkové 
náklady na vybudování naší 
části stezky jsou 2,4 mil. Kč 
vč. DPH.

Výměna všech oken 
na gymnáziu Jana Opleta-
la v Litovli
V pondělí 7. srpna začala dlou-
ho připravovaná výměna oken 
na budově Gymnázia Jana Ople-
tala v Litovli. Za-
kázka je rozdělena 
do 3 let a dokončena 
má být nejpozději 
v roce 2019. Jedná se 
o celkovou výměnu 
všech oken na budo-
vě, která je kulturní 

památkou, práce proto probíhají 
pod kontrolou Národního pa-
mátkového ústavu v Olomouci. 
Dodavatelem stavebních prací 
se stal na základě výběrového 
řízení Jiří Novák z Uherského 
Brodu. Celkové náklady jsou 
13 mil. Kč vč. DPH a v letošním 
roce bude provedena výměna 
v hodnotě 5,5 mil. Kč vč. DPH.

pokračování na str. 4
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Městská televize

Premiéra     st    6. 9. 18.45 hod.
 st  20. 9. 18.45 hod.
                       st 4. 10. 18.45 hod.
Repríza denně 6.45, 11.00,
 18.45 a 23.00 hod.
on-line: infokanal.litovel.eu
 www.youtube.com 
 (kanál: Litovel.eu)

Připomínky, názory, nápady, náměty, ale  
i věcnou kritiku týkající se vysílání, infor-
mace o kulturních, sportovních i jiných 
nekomerčních akcích, událostech a zajíma-
vostech, které chcete bezplatně zveřejnit 
prostřednictvím TV obrazovky ve čteném 
zpravodajství, můžete sdělit nejpozději 
týden před uvedením premiéry telefonicky 
či písemně Bc. Ing. Jaromíru Hlavinkovi 
z MěÚ Litovel na tel. 585 153 250 nebo 
e-mail hlavinka@mestolitovel.cz nebo 
infotv@centrum.cz.

Co do hnědé nádoby patří? Třídění odpadu má smysl

Další krok v podpoře třídění od-
padů

Intenzifikace třídění odpadů v Litovli – také pro bioodpad

Další investiční akce – pokračování ze str. 3

Opravy místních komuni-
kací v  Litovli a místních 
částech
V pondělí 4. září budou zaháje-
ny práce na opravách místních 
komunikací v Litovli a místních 
částech. Na základě výběrové-
ho řízení bude stavební práce 
na pěti místech provádět spo-
lečnost KARETA s.r.o. Opra-
vy by měly být v měsíci září 
i dokončeny. Na fotografiích 
je zachycen stávající stav ko-
munikací.          odbor MHaSI

Plocha obratiště u městského 
hřbitova v Litovli

Příjezdová komunikace k  čer-
pací stanici v Chořelicích

Místní komunikace souběžná 
s  cestou k  Adrianě ve Třech 
Dvorech

Příjezdová komunikace 
ke hřbitovu v Rozvadovicích

Část komunikace ve Třech 
Dvorech na pozemku parcelní 
číslo 167 
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Litovel se stane patnáctou 
zastávkou týmu Recyklojíz-
da 2017, který se v září chys-
tá projet Českou republiku 
od západu na východ, aby pod-
pořil třídění a recyklaci baterií. 
A jak jinak než na kolech 
na baterky. Tříčlenný tým si dal 
za cíl na elektrokolech zdolat přes 
700 kilometrů. Vyjíždí v úterý 
5. září z Aše a končí 14. září 
v nejvýchodnější obci republiky 
Bukovec. Na cestě má 23 za-
stávek v českých a moravských 
městech. Navštěvovat bude pře-
devším městské a obecní úřady 
a také zavítá do některých škol 
se vzdělávacím programem Re-
cyklace hrou. Potkávat s lidmi 
se bude na náměstích, v parcích 
i kdekoliv po trase. 

„Celou akci děláme především 
proto, že chceme jít mezi lidi, 
mluvit s nimi o tom, že i když 
se někomu mohou zdát baterky 
malé, do koše rozhodně nepatří. 
Je potřeba je odnášet na sběrná 
místa, odkud putují na recyk-
laci. Chráníme tím životní pro-
středí,“ říká Eva Gallatová, která 
je členkou týmu Recyklojízdy 
a zároveň zastupuje neziskovou 
společnost ECOBAT. Ta v České 
republice již 15 let zajišťuje zpět-
ný odběr a recyklaci přenosných 
baterií. Projektem Recyklojízda 
ECOBAT podporuje také Ev-
ropský den recyklace baterií, 
který připadá na 9. září. 

Pojďte do toho s námi!
Zapojit do projektu Recyklo-
jízda se mohou i lidé v Litovli 
a okolí hned dvěma způsoby. 
První možností je, že na sběrná 
místa přinesou použité bate-
rie. A pak je tu druhá možnost 
– zájemci se mohou připojit 
k týmu Recyklojízdy, zdolat 

pár kilometrů společně a pod-
pořit tak dobrou věc. „Zveme 
všechny nadšence – jednotlivce 
i celé kolektivy, kamarády, or-
ganizace, školy, školky, ale třeba 
i firemní týmy, aby se k nám 
na kus cesty připojili,“ říká Eva 
Gallatová a doplňuje:  „Připojit 
se k Recyklojízdě je možné kde-
koliv po trase.“

Recyklojízda je koncipována 
jako otevřený projekt a zapojit 
se do něj může kdokoliv. Prin-
cip je jednoduchý. Kdekoliv 
po trase se mohou lidé připojo-
vat a kus cesty s týmem Recyklo- 
jízdy zdolat. Vítáni jsou lidé 
nejen na elektrokolech, ale 
i na běžných kolech, koloběž-
kách nebo zdatní běžci.

Proč je dobré třídit baterie?
Když hodíte použitou baterii 
do popelnice na směsný od-
pad, skončí na skládce nebo 
ve spalovně. V obou případech 
se z ní uvolňují škodlivé látky, 

včetně těžkých kovů, které zne-
čisťují ovzduší, půdu a podzem-
ní a povrchové vody.

Když ale absolvujete pár kroků 
navíc k nejbližšímu sběrnému 
místu, pak nejenže přírodu ne-
znečišťujete, ale navíc ji šetříte. 
Díky recyklaci z použitých bate-
rií získáváme druhotné surovi-
ny, zejména kovy, které mohou 
sloužit k výrobě nových produk-
tů. Sběrných míst je v České re-
publice už přes 20 tisíc. Asi nej-
známější jsou červené venkovní 
kontejnery na třídění drobných 
elektrospotřebičů a baterií. 
Na popularitě získává odevzdá-
vání baterií v obchodech. 

Kdykoli tedy půjdete nakoupit 
do supermarketu, můžete zde 
odevzdat i baterie. A pokud 
ještě nevíte, kde máte nejbližší 
sběrné místo, určitě ho najdete 
na interaktivním vyhledavači 
mapa.ecobat.cz. red.

Litovlí projede Recyklojízda

RECYKLOJÍZDA v LITOVLI
	V úterý 12. září od 9.30 hod. se na vás těšíme na náměstí Přemysla Otakara.
	Čeká na vás info stánek Recyklojízda 2017, kde se dozvíte více o recyklaci baterií.
	Domů si můžete odnést krabičku ECOCHEESE pro třídění baterií v domácnosti.
	V 9.30 hod. setkání se zástupci města Litovel.
	V 10.00 hod. vyjíždíme z Litovle směr Olomouc.
	Vítán je každý, kdo se chce připojit na kole, koloběžce i po vlastních nohou.
	Sledujte nás na Facebooku @Recyklojízda 2017 a na www.ecobat.cz.

Husův sbor v Litovli si připomíná 90 let od otevření
Budova Husova sboru stojí 
na velice krásném a poetickém 
místě – sousedí s  Nečízem 
a  Uničovským rybníkem, 
vzhlíží k budově gymnázia, 
jejími sousedy jsou také 
budova základní školy 
a Sochova i Kolářova vila. 
Původně byla v  roce 1874 

postavena ke zcela jiným 
účelům – vznikla jako prv-
ní sokolovna na Moravě. 
Podle návrhu Jana Kunčara 
ji postavil litovelský stavitel 
Otakar Douša. V  průběhu 
první světové války budova 
sloužila jako vojenský laza-
ret. Armádní způsob užívá-

ní budovy ji 
ale natolik 
zdevastoval, 
že se sokol-
ská jednota 
vzdala plánů 
na její ob-
novu. Budo-
vu odkou-
pilo město, 
a když v roce 
1920 vznikla 
Církev čes-
koslovenská, 
našla v  ní 
své útočiště. 

Po několika letech práce 
a budování byl kostel – Hu-
sův sbor – 4. září 1927 slav-
nostně otevřen.

Při Husově sboru vznikly 
také různé spolky a kroužky. 
Konaly se zde přednášky, byly 
pořádány poznávací výlety, 
za varhanami se střídali 
významní hudebníci, zná-
mý byl také orchestr Husova 
sboru, a samozřejmě se tady 
sloužily bohoslužby a byla 
poskytována další pastýřská 
péče.

Mezi významné osobnos-
ti duchovních, kteří slou-
žili v Litovli, se řadí faráři 
Mgr. František Dokoupil, 
PhDr. Přemysl Dostál, dále 
Mgr. Lubomír Hrudník, 
Mgr. Josef Bezděčka a také 
Mgr. Rostislav Valušek.

V  současné době Husův 
sbor zdaleka neplní jen 
účel náboženský, ale je 
také významným kulturním 
místem města Litovle. Kro-
mě bohoslužeb se zde konají 
koncerty, akce pro seniory, 
akce pro děti, přednášky, 
oslavy církevních svátků, 
dětské besídky základních 
škol a mnoho dalších akti-
vit. Probíhají zde pravidelné 
zkoušky pěveckých souborů 
– Litovelští koledníci a Ha-
nácká môzêka, konají se zde 
také biblické hodiny a pravi-
delná setkání Klubu pro děti 
Cvrček. 

90. výročí Husova sboru 
si připomeneme v  neděli 
10. září 2017 v  9 hod. slav-
nostní bohoslužbou, na kte-
rou jste srdečně zváni. 

Mgr. Lucie HaltofováFoto: Vlastimír Haltof
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 15. 6.
24. 6.
24. 6.
24. 6.
28. 6.

5. 7.
7. 7.
9. 7.

17. 7.
17. 7.
18. 7.
20. 7.
29. 7.

1. 8.
3. 8.
4. 8.
9. 8.

11. 8.
12. 8.
12. 8.

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

Odešli
Pavel Pospíšil z Litovle (44 let)
Hana Bořilová z Nasobůrek (58 let)
Anna Melková z Litovle (89 let)
Oldřich Novák z Vísky (92 let)
Zdeněk Koupil z Litovle (70 let)
Eliška Otavová z Haňovic (86 let)
Jaroslav Grunt z Červenky (85 let)
Ludmila Coufalová z Litovle (91 let)
Jaroslav Kamler z Chořelic (77 let)
Marie Sieglová z Litovle (84 let)
Marie Mlčochová z Červenky (67 let)
Anna Knoblochová ze Slavětína (88 let)
Karel Blechta z Litovle (78 let)
Svatava Čiklová z Litovle (88 let)
Ján Ulanovič z Litovle (73 let)
Václav Bartoš z Litovle (69 let)
Zdenka Vedrová z Litovle (66 let)
Vlasta Elefantová z Pňovic (90 let)
Vladimír Hladký z Litovle (72 let)
Vlastimil Skopal z Litovle (75 let)

Byli oddáni
1. 7.

18. 7.

Aneta Machatová z Litovle
a Jan Hubáček z Bílska

Květoslava Švédová z Litovle
a Miroslav Sedlář z Litovle

 5. 1.
6. 2.

10. 2.
14. 2.
23. 2.
24. 2.
25. 2.

1. 3.
6. 3.
7. 3.
8. 3.

14. 3.
14. 3.
17. 3.
21. 3.
27. 3.
28. 3.
28. 3.
30. 3.
31. 3.

3. 4.
7. 4.

10. 4.
11. 4.

Přišli na svět
Jakub Pelant z Myslechovic
Eliška Crháková z Chořelic
Tomáš Uličný z Litovle
Viktorie Štýbnarová ze Tří Dvorů
Sofie Musilová z Litovle
Jáchym Vyhnánek z Rozvadovic
Antonín Jedlička z Litovle
Nikolas Šišovský ze Tří Dvorů
Stela Novotná z Litovle
Miroslav Čikl z Litovle
Ondřej Vítek z Litovle
Matyáš Motola z Litovle
Václav Vavrek z Litovle
Lucie Kroutilová z Litovle
Jindřich Faltýnek z Litovle
Anna Arnošová z Myslechovic
Mikuláš Jaroš z Litovle
Karolína Lovašová z Litovle
Eliška Patáková z Litovle
Karolína Machálková z Litovle
Kryštof Šuba z Litovle
Matyáš Konečný z Březového
Sofie Nečesaná z Litovle
Daniel Mráček z Litovle

Muzeum Litovel otevírá novou výstavu
Společenský život hmyzu
V pátek 1. září bude v Muzeu Litovel ote-
vřena v prvním patře nová zajímavá výstava, 
tentokráte ze světa hmyzu. Budou zde k vi-
dění nejen poutavé statické předměty, ale 
také živé exponáty!
Málokdo asi tuší, nakolik jsou zvy-
ky běžného života hmyzí říše podobné 
těm našim. Některé druhy hmyzu jsou 
velice společenské, mají propracované 
rituály seznamování, důkladnou péči 

o potomky,  nebo podobně jako lidé 
řeší vztahové krize. Prostřednictvím 
výstavy budete mít možnost nahlédnout 
do fungování složitých hmyzích „států“ 
a poodhalit tak jejich tajemství.
Putovní výstavu připravilo Muzeum Vy-
sočiny v Jihlavě a navštívit ji můžete vždy 
od středy do neděle v době od 9 do 17 ho-
din.

litovelští muzejníci

Blahopřání
Naše maminka paní Ella Konečná z Litovle 
se dožívá 30. září 2017 významného jubilea 
95 let. Přejeme jí touto cestou hodně zdraví a děku-
jeme za její lásku a péči, kterou nám po celý život   
věnovala.
Dcery Eliška a Marie s rodinami.

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
Prázdniny končí a my opět napínáme plach-
ty! V  minulých dvou měsících se usku-
tečnily dva cyklovýlety, počasí jim přálo. 
Ve čtvrtek 20. července  se vydalo 6 odváž-
ných až do Loštic, nakoupili si tvarůžky 
a pak přistáli v  Sobáčově, kde je mohli 
i zapít. Početnější  peloton  se  potom  vydal 
na cestu 18. července – to se popralo s ki-
lometry 15 účastníků výletu na trase Žele-
chovice – Uničov – Střelice – Nový Dvůr.  
Ve  zdravém těle, zdravý duch – pokud 
to šlape, je ještě moc dobře!
Co se chystá na měsíc září? Hned první 
zářijový čtvrtek, 7. září od 15 hodin, se 
můžete rozhýbat na hřišti ZŠ Jungmannova 
„u kopečku“ na schůzce seniorů se sportov-
ními soutěžemi. Bude se bojovat v nenároč-
ných, spíše žertovných než vážných soutě-
žích, a na vítěze čekají sladké odměny. Další 
čtvrtek, 14. září od 15 hodin, bude vyprávět 
o Francii již osvědčená přednášející z našich 
akcí Mgr. Věra Mičková, která slibuje řadu 
zajímavostí i fotografií. V  pátek 15. září 
se naše pětičlenné soutěžní družstvo zú-
častní 2. ročníku Zábřežského sedmibo-
je – sportovních her, které pořádá Klub 
důchodců města Zábřeha. Osvědčený 
kapitán Mirek Fendrych chce motivovat 
k  úspěšnému vystoupení, jako se povedlo 
na sportovních hrách v Olomouci, kde jsme 
již sbírali medaile. Budeme jim alespoň dr-
žet pěsti!
Začínají opět pěší výšlapy s  paní Ludmi-
lou Kaštilovou. Tentokrát to bude středa 
20. září a půjde se asi 10kilometrová tra-
sa ze Svatého Kopečka do Radíkova a zpět 
na okruh Svatého Kopečka. Bližší informa-
ce najdou zájemci o pěší turistiku ve skříňce 
v Husově ulici. Zářijové akce ukončí posled-
ní letošní cyklovýlet ve čtvrtek 21. září, kte-
rý povede oblíbenými trasami Litovelského 

Pomoraví. Sraz účastníků u klubovny pen-
zionu u kostela ve 14 hodin. Využijte příle-
žitosti k rozhýbání!   
Výjimečně prozradíme i akci ze začátku říj-
na, která se uskuteční v mimořádném ter-
mínu. Městský klub pro nás objednal jako 
dárek města k Mezinárodnímu dni seniorů 
již na pondělí 2. října v  19 hodin ve Vel-
kém sále Záložny vystoupení skupiny MI-
CHAL TUČNÝ REVIVAL BAND. Vstupné 
je pouze dobrovolné. Zveme všechny senio-
ry i s doprovodem z Litovle i místních částí. 
Přijďte si zanotovat známé melodie. Těšíme 
se na skvělou návštěvu, podobně jako loni 
na vystoupení dechové hudby Vlčnovjanka. 
Sestavili jsme rámcový plán akcí na 2. po-
loletí roku 2017 a věříme, že vám s mnoha 
akcemi padneme do noty. Plán bude umís-
těn ve skříňce na Husově ulici, v penzionu 
a na webu města. V plánu jsou zájezdy, be-
sedy, schůzky seniorů s  programem – tak 
snad si něco vyberete. 
Příjemný konec léta a klidný vstup do pod-
zimních dní vám přeje Samospráva Seni-
orklubu Litovel.                                             jh  

Pozvánky
Cyklovýlet Hynkov – Náklo s TIC Litovel
úterý 12. 9. od 16 hod., sraz účastníků 
před budovou infocentra v 15.50 hod.

TIC Litovel pro vás připravilo posled-
ní z řady cyklovýletů letošní sezóny 
s průvodcem panem Miroslavem Pinka-
vou.

Trasa: Šargoun  Lhota nad Moravou  
Hynkov  směr Příkazy  před ves-
nicí odbočka směr Náklo  Lhota nad 
Moravou (občerstvení)  Litovel kolem 
lesního závodu                 celkem: 25 km

Cykloprohlídka je ZDARMA. Vlastní 
kolo je podmínkou, ale zároveň je mož-
no jej předem zapůjčit v půjčovně kol 
(Rakola tel. 731 112 455, 731 730 103). 
Osoby mladší 18 let musí jet v doprovo-
du dospělého. Za nepříznivého počasí 
je možno přesunout cyklovýlet o týden 
později.                                                  TIC
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V sobotu 8. července bylo na návsi ve Vilé-
mově podezřelé ticho… nikde ani živáčka. 
Všichni se totiž sešli na Homoli, aby společ-
ně prožili den plný zábavy, soutěžního na-
pětí a fandění. Konal se tam třetí ročník Her 
bez hranic mikroregionu Litovelsko!

Soutěže přilákaly 24 pětičlenných týmů! 
Kromě domácích Vilémováků se zúčastni-
la družstva z Litovle, Slavětína, Sobáčova, 
Loučky, Senice na Hané, Kluzova, Červen-
ky, Bílska, Haňovic, Olbramic, Mezic, Cho-
liny, Unčovic, Dubčan, Nasobůrek, Odrlic 
a Nových Dvorů. Tyto týmy byly smíšené 
a musela v nich figurovat vždy alespoň jedna 
žena. Bláznivými soutěžními disciplínami 
prošlo také šest ryze ženských týmů. Byly 
to holky z Vilémova, Senice na Hané, Lito-
vle, Haňovic, Nasobůrek a Choliny.
Disciplín bylo celkem osm a nelze říct, 
že byly jednoduché – ať už fyzicky, nebo… 
no však čtěte dál…

Největší úspěch jak u diváků, tak u soutěží-
cích sklidila soutěž nesoucí název „Krakonoš 
a lyžníci“. Týmy si v ní vyzkoušely biatlono-
vou štafetu. Stejně jako Gabriela Koukalová 
nebo Ondra Moravec se soutěžící proháněli 
po trati na běžkách! Disciplína byla bohatá 
na škobrtnutí, zamotání se do hůlek, nebo 
se běžky otáčely kolem bot závodníka… 
lidově řečeno spousta z nich spadla „hubou 
na tvář“. Nejlepšími biatlonisty se staly týmy 
z Choliny a Bílska se stejným počtem bodů.

Na pády a záchvaty smíchu byla bohatá také 
další disciplína – „Za humny je drak“. Jak 
už název napovídá „drak“ byl opravdu blíz-
ko… nebo to tak alespoň vypadalo. Hráči 
museli vypít malé pivo a 10krát se otočit 

kolem pálky. Poté se mnozí doplazili k míč-
kům, z  nichž jeden měli hodit do bedny 
před sebou. Nejlépe se motal tým Červenky.

Doslova nejvíc soutěžící hltali „Babicovy 
dobroty“. Tým bez možnosti zapíjení musel 
sníst velký jablečný koláč. Ale pozor, nesměl 
použít ruce! Krmič svým jedlíkům rval ko-
láč do pusy a motivujícím „žer!“ je pobí-
zel k  rychlejšímu kousání. Nejvíc chutnalo 
týmu z Haňovic.

V soutěži „Vychytávky Ládi Hrušky“ si hráči 
předávali jablko z úst do úst až k poslední-
mu, který jej hodil do bedny. Tolika polib-
ků se Homola ještě nenadála. Nejvíce jablek 
v limitu přenesli Vilémováci.

„Lovecká sezóna“ – disciplína, která spoji-
la sport, myslivost a logiku. Tuto disciplínu 
ovládla Litovel. Ve „Vesničko má středis-
ková“ musel tým odkoulet velký balík sena 
co nejrychleji po okruhu. S  dechberoucí 
rychlostí se nejlepšími hospodáři stali sou-
těžící z Olbramic.

Poslední dvě soutě-
že tvořily nafukova-
cí atrakce. Byly jimi 
zametač aneb „Zítra 
to roztočíme, dra-
houšku…!“, kdy 
soutěžící stá-
li na stupínku 
a výskokem se sna-
žili uniknout před 
otáčejícím se rame-
nem. Vyhrály Me-
zice. A disciplína 
„Copak je to za vo-
jáka“ představovala 
27 metrů překážek 
ve vojenském stylu. 
Nejtrénovanějšími 
vojáky se stali 
Kluzováci.

Celkově zvítězila Cholina! Putovní pohár 
a pořadatelskou štafetu tedy předáváme 
zpátky.

Stříbrnou medaili si odvezla Litovel 
a bronz putoval do Mezic.

Večer nám k poslechu a tanci zahrála kapela 
Lucie revival Morava. Poté krev v žilách roz-
proudila zábavová Via Paběda. Třešničkou 
na dortu byl krásný ohňostroj. Své pořada-
telské síly spojili členové TJ Sokol Vilémov 
a jejich ochotní kamarádi z Vilémova a Bíl-
ska. Společně vynaložili veškeré úsilí, aby 
akce proběhla ku spokojenosti soutěžících 
i diváků, kterých přišlo více než tisíc! Tímto 
všem ještě jednou děkujeme!

TJ Sokol Vilémov

Vilémov uspořádal skvělé Hry bez hranic

Jednou za rok vyjeďte někam,
kde jste ještě nebyli.

(14. dalajláma Tändzin Gjamccho)
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Stalo se v Litovli

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

V  tomto roku si mesto Revúca pripomína 
155. výročie založenia Slovenského evanje-
lického a. v. gymnázia, známeho ako Prvé 
slovenské gymnázium, a s úctou si spomenie 
na tých, ktorí stáli pri jeho zrode. 

Prvé slovenské gymnázium bolo zriadené 
zo zbierok a  milodarov slovenského ľudu 
s  podporou evanjelickej cirkvi a  svoju čin-
nosť začalo vyvíjať od 17. septembra 1862. 
Gymnázium bolo prvou úplnou stred-
nou školou v  histórii Slovákov, na ktorej 
sa vo všetkých predmetoch vyučovalo 
a od roku 1868 aj maturovalo v slovenskom 
jazyku. Pôvodný dom Prvého slovenské-
ho gymnázia, národná kultúrna pamiatka, 
je rokoková kúria z druhej polovice 18. storo-
čia, ktorá bola začiatkom 19. storočia klasici-
sticky upravená. V strede prízemného domu 
bol podchod a po jeho stranách boli triedy. 

V jednej z nich zriadili alumneum (školská 
jedáleň). Miestnosť za triedami tvorila ku-
chyňa slúžiaca aj ako byt pre kuchárku.

Za domom sa nachádzala malá záhrada, 
ktorá je dnes súčasťou Parku slovenských 
národovcov.

Gymnázium zohrávalo významnú úlohu 
v  národnouvedomovacom procese slo-
venského národa, avšak jeho odporcovia 
ho považovali za centrum protivlasteneckej 
činnosti. Po stupňujúcich útokoch odporcov 
bolo gymnázium 20. augusta 1874 násilne 
zatvorené. 
V rokoch 1862 až 1874 na gymnáziu študo-
valo 566 študentov, ktorí pochádzali nielen 
z  Gemera a  Malohontu, ale z  celého Ra- 
kúsko–Uhorska. 
V  súčasnosti sa v  budove Prvého sloven-
ského gymnázia nachádza Múzeum Prvého 
slovenského gymnázia, ktorého expozície 
rozprávajú príbeh tejto prvej slovenskej 
strednej školy.  

Pri príležitosti 155. výročia založenia Prvé-
ho slovenského gymnázia Múzeum Prvého 
slovenského gymnázia v  Revúcej v  spolu-
práci s Mestom Revúca, Prvým slovenským 
literárnym gymnáziom v Revúcej a Maticou 
slovenskou, pod záštitou predsedu Národnej 
rady Slovenskej republiky Andreja Danka, 
dňa 11. septembra 2017 pozývajú do pries-
torov Múzea Prvého slovenského gym-
názia v  Revúcej na vedeckú konferenciu. 
Témou konferencie budú Pedagogické po-
kusy v druhej polovici 19. storočia na území 
Slovenska. Zároveň dňa 13. septembra 2017 
Mesto Revúca v  spolupráci s  cirkevným 
zborom ECAV Revúca, pod záštitou predse-
du Národnej rady Slovenskej republiky An-
dreja Danka, organizuje celonárodné oslavy 
155. výročia založenia Slovenského evanje-
lického a. v. gymnázia, Prvého slovenského 
gymnázia. Súčasťou programu osláv budú 
slávnostné Služby Božie v Evanjelickom a. v. 
chráme, v  ktorom bolo dňa 16. septembra 
1862 Slovenské evanjelické a. v. gymnázium 
slávnostne otvorené. Zároveň prebehne akt 
položenie kvetov k  pamätnej tabuli veno-
vanej slávnostnému otvoreniu Slovenské-
ho evanjelického a. v. gymnázia pri vstupe 
do evanjelického chrámu a  sadenie pamät-
nej lipy v  Parku slovenských národovcov. 
Program osláv ukončí divadelný festival Slo-
venské kortyny (kulis) s divadelným pred-
stavením Národný cintorín I., II. v  podaní 
Komorného divadla Martin v divadelnej sále 
Mestského domu kultúry v Revúcej. Viac in-
formácií na http://muzeum.revuca.sk/.

Zdroj: Dubovský D., 2014. Album Revúcej. 
Revúca: Mestský úrad Revúca
Propagačný materiál Múzea Prvého 
slovenského gymnázia, 2016
Textová úprava: MsÚ Revúca, Oddelenie 
regionálneho rozvoja
Foto: Maroš Detko

Mesto Revúca sa predstavuje po ôsmykrát
 4. 9. 1927 Církev československá husit-
ská slavnostně otevřela Husův sbor a nový 
kostel vyzdobený sgrafity Fr. Doubravy, který 
přestavěla z bývalé sokolovny. Do Litovle se sjely 
církevní delegace z celé Moravy, přes město šel 
velký průvod s alegorickými vozy, bohoslužby 
se konaly nejen v novém kostele, ale pro množství 
lidí i na sousedním školním hřišti.
 18. 9. 1927 byl předán veřejnosti nový 
městský hřbitov u Chořelic. V průběhu staletí 
bylo v  Litovli několik hřbitovů, ty nejstarší byly 
kolem kostelů sv.  Marka a  sv.  Filipa a Jakuba 
na Starém městě. 
 23. 9. 1927 se v Litovli narodil Mirko 
Spurník. Studoval na litovelském gymnáziu 
a po jeho uzavření přešel do Olomouce. Tady 
v kvintě přerušil studium, aby odešel na pražskou 
konzervatoř. Roku 1964 byl jmenován ředitelem 
městské knihovny v Litovli. V roce 1968 se podílel 
na vysílání studia Ječmínek, za což byl odsouzen 
k podmínečnému trestu a propuštěn z městské 
knihovny. Byl pak zaměstnán v JZD Bouzov, kde 
založil výrobu pěnového polystyrenu. Od mládí 
se věnoval zejména divadlu. Jako herec a režisér 
se podílel na desítkách her litovelských ochotní-
ků. Zasloužil se i o vzkříšení litovelského ochotnic-
kého divadla po roce 1990. Zemřel 11. 11. 2012. 
 2. 9. 1937 se narodil v  Nasobůrkách sklář 
Bohumil Eliáš. V letech 1954–1957 absolvoval 
střední průmyslovou školu sklářskou v Železném 
Brodě a pak VŠ umělecko-průmyslovou, ateliér 
monumentální malby a skla prof. Josefa Kap-
lického. Bohumil Eliáš patří mezi nejvýraznější 
české umělce – skláře 2. poloviny 20. století 
a svou mnohotvárnou tvorbou se zapsal 
i do světového kontextu ateliérového skla. Vy-
tvořil celou řadu děl, určených pro realizaci v ar-
chitektuře. Bohumil Eliáš přispěl do dějin naší 
sklářské tvorby tím, že se zasloužil o  rehabilitaci 
malovaného skla. Eliášovy skleněné objekty zdo-
bí kromě tuzemských architektur také interiéry 
v Mexiku, v Íránu a v řadě dalších zemí. V Litovli 
vystavoval v r. 1988 a 2001. Zemřel 21. 5. 2005 
ve věku 67 let. 1. 9. 2007 byla na jeho rodném 
domě v Nasobůrkách odhalena pamětní deska.
 18. 9. 1937 se v Chudobíně narodil básník 
MUDr. Alois Volkman. Jeho otec byl duchovním 
církve československé v Chudobíně. Po maturitě 
na reálném gymnáziu v Litovli studoval na Lékař-
ské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ver-
še uveřejňoval už za studií, pak v novinách a časo-
pisech. Vydal řadu básnických sbírek. Jeho poezie 
je netradiční, velmi osobitá. MUDr. Alois Volkman 
byl i přítelem a osobním lékařem básníka Jarosla-
va Seiferta. Litovli a okolí je věnována jeho sbírka 
veršů K prahu domova vydaná v roce 1998.

Lubomír Šik
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Litovelské ulice

ŠTEFÁNIKOVA
Ulice nese v názvu příjmení slovenské-
ho politika, generála francouzské armády 
a také astronoma Milana Rastislava Štefánika 
(21. 7. 1880 Košariská – 4. 5. 1919 Ivanka 
pri Dunaji), který v letech 1914–1918 orga-
nizoval československé legie v zahraničí. Byl 
členem Národní rady v Paříži a prvním česko-
slovenským ministrem národní obrany. Spolu 
s T. G. Masarykem a E. Benešem je považo-
ván za zakladatele Československa. Zahynul 
při letecké katastrofě při návratu do vlasti.

Ulice Štefánikova se nachází na jihu města, 
kde se jako slepá odpojuje z ulice Olomoucké. 
Navazující polní cesta vede k bývalé cihelně  
u hřbitova v Chořelicích, kde se v 50. letech 
nacházela střelnice Svazarmu. Svůj první název 
dostala ulice v roce 1955 právě podle zkratky 
branné organizace Svazarm – Svaz pro spolu-
práci s armádou. V roce 1990 byl pro ulici zvolen 
název Štefánikova.

Proměny názvu: Svazarmovská (1955)  Šte-
fánikova (1990)

ŠVÉDSKÁ 
Název uličky má spojitost s historií města 
– švédským vpádem do Litovle ke konci tři-
cetileté války. V místech tehdejší Olomoucké 
brány prorazili Švédové pod vedením ge-
nerála Torstensona hradby, vtrhli do města 
a vyplenili jej. Na památku této události z roku 
1643, kdy se Litovelští rozhodli útoku postavit, 
je ve zbytku hradební zdi osazena deska z roku 
1650 připomínající tuto událost. Osobností této 
doby byl purkmistr města Štěpán Minnich, je-
hož svědectví o události se dochovalo v měst-
ském archivu uloženém v olomouckém archivu 
v knize nazvané Minnichův protokol.

Švédská ulička se nachází v historickém jádru 
města. Z ulice 
1. máje odbočuje 
jako úzká zaklenu-
tá ulička. Její zad-
ní část kopírující 
pozůstatky hradeb 
se v minulosti 
nazývala Kačení 
( E n t e n g a s s e ) . 
V roce 1893 byla již 
ulice spojena pod 
jedním názvem, 
který užíváme do-
dnes. 

Proměny názvu: 
S c hwe d e n g a s s e, 
Entengasse  
S c h w e d e n g a s s e 
(1893)  Švéd-
ská (1900)  
S c h w e d e n g a s s e 
(1940)  Švédská 
(1945)

Ivana Kubíčková

Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Černé světlo / Peter May
Eskejp / Jiří Charvát

Časodějové – Klíč k času a Srdce času / Natalja Ščerba

Černé světlo
Pokračování řady 
Akta Enzo výborného 
anglického autora 
detektivek Petera 
Maye. Enzo Macleod, 
Skot vyučující biologii 
na univerzitě v Tou-
louse na jihozápadě 
Francie, se  rozhodl, 
že s využitím svých 
znalostí vyřeší sedm 
nechvalně proslulých vražd popsaných 
v  knize odložených případů pařížského 
novináře Rogera Raffina. Enzo už dokázal 
rozlousknout první dva zločiny, ale na třetí 
případ teď nemá ani pomyšlení. Právě mu 
diagnostikovali rakovinu, a navíc se objevil 
někdo, kdo má v plánu zničit jeho pověst 
i vztahy.

Eskejp
Michal Majer hle-
dá lásku a naplnění, 
chce žít dechberoucí 
příběh. Přesto každý 
den míří do firmy, kde 
navrhuje reklamní 
předměty. Společnost 
mu dělají prokrastinu-
jící dredatý grafik Pi-
xel, ovulující recepční 
Sylva, vlezdoprdelka 
Patrik, senior account Alfons a další podi-
vuhodné kancelářské bytosti, s necitelným 
šéfem v zádech. Uvízne tu Majer až do smr-
ti? Co byste dělali vy, kdyby nešlo o peníze? 
Dřepěli byste osm hodin denně v kanclu 

a pinkali si e-maily? Bodavě humorná sonda 
do životů, které jsme si nevybrali, nomino-
vaná na Magnesia blog roku 2017.

Časodějové – Klíč 
k času a Srdce času
V  prvním díle série 
Časodějové – Klíč 
k  času – se setkáme 
s dívkou Vasilisou, kte-
rá žila až  donedávna 
se svojí babičkou a ne-
měla ani ponětí o tom, 
že její otec je mocný 
mág země Eflary. Mís-
ta, kde žijí tajemní ča-
rodějové, kteří ovládají silnou magii, díky 
níž mohou ovlivňovat čas. Když se pak sama 
ocitne v zemi časodějů a víl, netuší, jaké ne-
bezpečí tam na  ni čeká. Nikdo neví, proč 
se tam najednou objevila, ani kým ve sku-
tečnosti je.

Druhý díl nejúspěšnější ruské fantasy po-
sledních let o kouzelnících, kteří umí ča-
rovat s  časem, se jmenuje Srdce času. Dva 
světy, Ostala a Eflara, se nezadržitelně blíží 
k sobě. Časovou propast mezi nimi může 
zvětšit jen legendární Šarlatový kvítek 
a společně vyslovené přání všech klíčníků. 
Vydávají se proto na místo, kde květina ros-
te, a čekají, až rozkvete. Mezi klíčníky však 
propuká nová vlna nepřátelství. Veliký duch 
Astragor – nepřítel hodinářů, nečekaně sou-
hlasí, že jim pomůže uskutečnit jejich plány. 
Má však své vlastní zájmy, které si nechává 
pro sebe…

lf

V historické budově knihovny v srpnu 
proběhla druhá etapa oprav vlhkých omí-
tek. Dům soukenického cechu z 16. století 
má vzhledem ke svému stáří nárok na ně-
jaké ty neduhy, a tak je již bylo třeba léčit. 
Letos došlo na zázemí knihovny – vestibul 
a kanceláře. Do konce prázdnin bylo vše 
opraveno, nabíleno a uklizeno a my se tě-
šíme na to, že opět budeme moci děti 
pozvat do jejich oddělení za oblíbený-
mi knihami a už nebudeme uživatelům 
komplikovat návštěvu knihovny tím, 
že máme uzavřený hlavní vchod a ná-

vštěvníci tak musí použít přístup ze dvora. 
Po prázdninách se vrátíme k obvyklému re-
žimu a běžné půjčovní době.

Všem uživatelům, kterým částečné uzavření 
knihovny přineslo potíže, děkujeme za trpě-
livost a pochopení.

Mgr. Lenka Fišrová

Proč bylo v srpnu uzavřeno oddělení pro děti?

PŮJČOVNÍ DOBA oddělení DOSPĚLÝCH
pondělí, čtvrtek    9–12 hod. a 13–18 hod. 

úterý    9–12 hod. a 13–17 hod. 
středa    zavřeno
pátek   12–17 hod. 

PŮJČOVNÍ DOBA oddělení DĚTÍ
pondělí, čtvrtek    13–18 hod. 

úterý    13–17 hod. 
středa    zavřeno
pátek   12–17 hod.
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Městský klub Litovel 

 Předprodej: Turistické informační centrum při MK Litovel, nám. Př. Otakara 762, 
Litovel, tel.: 585 150 499  nebo 775 339 098, e-mail: vstupenky@mklitovel.cz
Rezervované vstupenky je nutné uhradit do 14 dní od rezervace.
Možnost platby na účet 35–7816970247/0100 – nutno předem kontaktovat.

9
září, Velký sál Záložny, kurzovné – mládež 1 000 Kč, dospělí 1 200 Kč
TANEČNÍ KURZY  taneční kurzy pro mládež i dospělé

28. 6.–13. 10., prostory TIC Litovel, v září PO–PÁ 9–17 hod., SO–NE 9–12  
a 12.30–17 hod., v říjnu PO–PÁ 9–17 hod., SO 9–12 a 12.30–15 hod., 
vstupné dobrovolné
KLOBOUKY OD MARIE  výstava klobouků paní Marie Mazánkové

út 5. 9., Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 80 Kč
IVAN ŽENATÝ A STANISLAV BOGUNIA  koncert na zahájení sezóny KPH 
Jeden z nejvýznamnějších českých houslistů současnosti s klavírním do-
provodem Stanislava Bogunia. Na koncertě je možné zakoupit předplatné 
na celou sezónu KPH.

6.–27. 9., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., 
PÁ 8–13 hod., SO 10–13 hod., vstupné dobrovolné
VÁCLAV LAMR – SMÍŘENÍ  výstava kreseb a obrazů; vernisáž: středa 
6. 9. v 17 hodin

pá 8. 9., Velký sál Záložny, 17.30 hod.
ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KURZU PRO MLÁDEŽ  taneční kurz pod vede-
ním tanečních mistrů Petra a Pavlíny Coufalových

pá 8. 9., Velký sál Záložny, 20.15 hod.
ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KURZU PRO DOSPĚLÉ  taneční kurz pod vede-
ním tanečních mistrů Petra a Pavlíny Coufalových

út 12. 9., sraz před budovou Záložny v Litovli, 15.50 hod., zdarma
CYKLOVÝLET LITOVELSKÝM POMORAVÍM  cyklovýlet Litovelským 
Pomoravím s průvodcem Miroslavem Pinkavou po nenáročných trasách 
v délce 20–30 km

čt 14. 9., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné
PŘÊNDITE SI SPLKNÓT  zábavný pořad s Hanáckó môzêkó pro příznivce 
hanáckého nářečí; pořadatel: Hanácká ambasáda

ne 24. 9., Velký sál Záložny, 19 hod., vstupné od 280 Kč
JENOM ŽIVOT  bystrá divadelní komedie se špičkovými dialogy 
V hlavních rolích Antonie Talacková a Igor Bareš.

po 25. 9., Mladečské jeskyně, 18 hod., vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 
170 Kč
KONCERT V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH  šansonový recitál Pocta Haně 
Hegerové – zpívá Dana Chytilová za klavírního doprovodu Petra Ožana 
Odjezd autobusu z nám. Přemysla Otakara v 17.15 hod., se zastávkami Pa-
lackého, Nasobůrky, Sobáčov – restaurace STOP (a zpět). Jízdenka je v ceně 
vstupného.

KURZY PŘI MĚSTSKÉM KLUBU LITOVEL
GOLDEN BEES – roztleskávačky (kurzy pro děti), Koncertní sál MK Litovel
zahájení kurzu v úterý 5. 9., dále pak každé úterý 16.30–17.30 hod.
vedoucí: Miroslava Tchírová, Lenka Bohuslavová
CARAMBA – latinskoamerické tance (kurzy pro mládež od cca 13 let), Kon-
certní sál MK Litovel
zahájení kurzu v pátek 15. 9., dále pak každý pátek 16–18 hod.
vedoucí: Pavla Vydrželová

PŘEDPLATNÉ NA DIVADELNÍ SEZÓNU 2017/2018
1 500 Kč (1.–6. řada)   1 300 Kč (7.–10. řada)
1 100 Kč (11.–15. řada)   1 000 Kč (16.–20. řada)
PŘIPRAVUJEME
  2. 10. MICHAL TUČNÝ REVIVAL BAND (koncert)
18. 10. SLET BUBENÍKŮ – Dark side of the groove (bubenická show)
12. 12. VÁNOČNÍ KONCERT HELENY VONDRÁČKOVÉ 

Koncertní sezóna KPH 
út 5. 9. 2017 v 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 80 Kč
IVAN ŽENATÝ A STANISLAV BOGUNIA  housle, klavír

út 10. 10. 2017 v 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 80 Kč
JANA KOPICOVÁ A DITA EISELTOVÁ  hoboj, klavír

čt 9. 11. 2017 v 19 hod., Varna Pivovaru Litovel, vstupné 120 Kč
JIŘÍ VODIČKA A MARTIN KASÍK  housle, klavír

út 9. 1. 2018 v 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 80 Kč
BENNEWITZOVO KVARTETO  Jakub Fišer – housle, Štěpán Ježek – 
2. housle, Jiří Pinkas – viola, Štěpán Doležal – violoncello

út 20. 2. 2018 v 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 80 Kč
KINSKY TRIO PRAGUE  Lucie Sedláková Hůlová – housle, Martin Sedlák 
– violoncello, Veronika Böhmová – klavír

st 28. 3. 2018 v 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 80 Kč
MATYÁŠ NOVÁK  klavír

po 21. 5. 2018 v 18 hod., Mladečské jeskyně, vstupné 120 Kč
VOKÁLNÍ KVINTET ENSEMBLE FRIZZANTE  Eva Daňhelová, Antonín 
Libicher, Veronika Slavíčková, Martin Kotulan, Petr Pytlík.

PŘEDPLATNÉ 600 Kč, důchodci 300 Kč
Abonentky je možné zakoupit také na prvním koncertě Kruhu přátel hudby.

září 2017
JENOM ŽIVOT
Veronique Olmi

Bystrá komedie se špičkovými 
dialogy dává vyniknout dvěma 
hereckým osobnostem. Man-
želé Igor Bareš a Antonie Ta-
lacková se potkávají na jednom 
jevišti, kde rozehrají napínavý 
příběh o jednom setkání „po le-
tech“.  Sam a Marion totiž bývali 
manželé.
Je večer a do Marionina bytu 
nečekaně vpadne promoklý 
a zraněný Sam. Více jak deset 
let se neviděli.  Počáteční starost 
o Samovo zdraví i fascinující se-
tkání po takové době rychle vy-
střídá hašteření těch dvou, kte-
ré zřejmě kdysi bylo důvodem 
k jejich rozchodu.

Hrají:
Antonie Talacková, Igor Bareš/  
Michal Hnátek/Antonín Týmal 

listopad 2017
TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE
Dermot Canavan

„Můžeme si vybrat svoje přá-
tele, ale rodinu si člověk nevy- 
bírá.“
Dvě sestry, Niamh a Grace 
k sobě měly kdysi velmi blízko. 
Když se setkávají nad krabicí 
fotografií z dětství a dospívání, 
dávno zasuté vzpomínky znovu 
ožívají. Postupně nám rozkrý-
vají svůj komplikovaný vztah 
s autoritativním otcem, citli-
vé období se svojí milovanou 
maminkou, i to, proč se jejich 
cesty na čas rozešly. A přestože 
jsou jejich vzpomínky mnohdy 
chvílemi bolestné, neopouští 
je pro ně tak typický svéráz-
ný smysl pro humor. A navíc, 
ať se děje cokoliv, existuje něco, 
co jim vždycky dává svobodu 
i na všechno zapomenout: 
tanec.

Hrají : 
Iva Pazderková, Martina Ran-
dová

Divadelní sezóna 2017/2018:
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únor 2018
LÍBÁNKY NA JADRANU
Patrik Hartl

Komedie o stanování v chorvat-
ském kempu, lásce po padesát-
ce i v pětadvaceti, dvojčatech, 
prázdninovém opalování, šnor-
chlování a koloběhu života ne-
jen na Jadranu. 
Manželé Eva a Bob si vyjedou 
připomenout svou svatební ces-
tu, aby se připravili na blížící 
se každodenní důchodové sou-
žití. Vydrží čelit tak velkému 
množství společně tráveného 
volného času? Budou si mít 
ještě vůbec co říct? A jakou roli 
během jejich dovolené sehrají 
mladí milenci, kteří si v kempu 
postaví stan vedle nich?

Hrají:
Eva Holubová, Bob Klepl, Mari-
ka Šoposká, Václav Jílek/Štěpán 
Benoni 

březen 2018
KŠANDA
Jaroslav Sypal

„Nelétej příliš vysoko, všimnou 
si toho…“
Magda Olezlá a Jindřich Klíště 
jsou milenci. Plánují společný 
život, ale ještě předtím se snaží 
získat hodně peněz a přitom zů-
stat čistí. Vymyslí ďábelský plán. 
K jeho realizaci zneužijí manže-
la Olezlé – Huberta Kšandu.
Pomůžou mu postupně vystou-
pat až na samý vrchol kariéry 
a pak jimi nastražená past 
sklapne.  Olezlé s Klíštětem 
už nic nebrání k dosažení vy-
touženého cíle. Jejich růžové sny 
o bohatství se začínají plnit. Ale 
všechno je nakonec úplně ji-
nak… Příběh o lidské hrabivosti 
má nečekané rozuzlení.

Komedie Kšanda je nabitá dě-
jem a originálním humorem. 
Dialogy ostré jako bič a strhu-
jící tempo nenechají diváky ani 
na chvíli vydechnout. Ne náho-
dou patří „Kšanda“ mezi  nej-
lepší české komedie roku 2014. 

Přijďte se o tom přesvědčit.
Láska ke Kšandovi kvete v kaž-
dém věku.

Hrají:
Jaroslav Sypal, Martin Maxa, 
Miluše Bittnerová, Tereza Šefr-
nová, Rostislav Kuba, Michaela 
Kuklová, Milan Pitkin, Miroslav 
Šimůnek/Petr Jančařík

duben/květen 2018
SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC
Tennessee Williams

Slavnou hru napsal americký 
autor se silně autobiografickými 
prvky ze své vlastní rodiny.
S humorem i dojetím a s tou 
největší upřímností líčí život 
opuštěné matky Amandy, která 
svou láskou a touhou udělat své 
děti co možná nejšťastnějšími, 
nadělá v rodině velikou paseku. 
Postava syna Toma je zosob-

něním samotného Tennessee 
Williamse a jeho sestra Laura 
je původně jeho pravá sestra 
Rose.  Tato rodinná tragikome-
die je o nás, o každém z nás, 
je to zrcadlo nastavené do na-
šich směšných rodinných kotr-
melců.  Z lásky se totiž udělají 
ty nejkrásnější i ty nejhorší věci. 
Společně s Amandou, Tomem, 
Laurou a nápadníkem Jimem 
se smějeme i  pláčeme sami 
nad sebou.

Hrají:
Simona Stašová, Jaromír Nosek/
Filip Cíl, Kamila Trnková/An-
drea Daňková, Karel Heřmánek 
jr./Adam Vacula 

KDY, KDE, ZA KOLIK

Všechna představení budou ode-
hrána ve Velkém sále Záložny 

v Litovli od 19 hodin. 

Vstupné je 400/350/300/280 Kč. 

Cena divadelního předplatného 
činí 1 000–1 500 Kč.

Abonentky můžete zakoupit 
v infocentru při MK Litovel v bu-
dově Záložny u paní Němečkové.

e-mail: vstupenky@mklitovel.cz 
tel.: 585 150 499, 775 339 098

Koncertní sezónu Kruhu přátel 
hudby letos zahájí dva famózní 
muzikanti duo Ženatý (housle) 
– Bogunia (klavír). Ivan Ženatý 
je společností brán za nejvý-
znamnějšího českého houslis-
tu dnešní doby, jeho hra bývá 
bezchybná a má světové para-
metry. Stanislav Bogunia je vel-
mi významný český klavírista, 
dirigent, sbormistr a hudební 
pedagog.

Na koncert těchto dvou sla-
děných muzikantů vás zveme 
do Koncertního sálu Městského 
klubu v Litovli v  úterý 5. září 
v 19 hod. Vstupné je 80 Kč. 

Ivan Ženatý
a Stanislav 

Bogunia Jak dobře vite, s nama mivá-
te spósto přiležitosti, zaméšlet 
se pře lestováni v kalendářo. 
Žádné kvalt. O teho se muže 
člověk e podivat z okna, nebo 
zaspominat a take nahlidnót 
dopředo. O nás, pře tech našech 
programech – rádi vebarvojem 
fšecek ten ževotni běh – nás sa-
méch e našech dědu a bábinek 
– co přenášel a co přenáši čas – 
pravidelně a zákonitě.
Divám se na modry nebe 
a na te –   jak peřenke – krásny 
bily mráčke,   jedo autobusem 

a řikám si – jak ož zasé fóká 
ze strnišť, a potkám náhodó zná-
my co sem dlóho neviděl – a co 
meslite, no prvni přende na řado  
čas. Schválně to přepominám, 
protože o nás nechcem ani slešet, 
že „čas fčel leti, kdepák kdese 
dávno, to bévalo ináč!“  Nevěřte 
temo, o nás pře tém vebarvo-
váni po našem, teda hanácke, 
rodnym nářečim, berem s óctó 
každyho, kdo s tém časem – jak 
se říká – omi hospodařet a omi 
se s ňém verovnat! 
A tak – jak vite če nekeři nevi-

te – ož potřeti se letos zendem 
v zářó, na konco letniho časo 
a na začátko podzemka... 
A bodem tentokrát právě vo tém 
zaméšlet se – jak a kdo se nechá 
če nenechá v ževotě překva-
pit. Néni to lehky a pokaždy se 
to holt nemosi podařet, ale lepši 
to je, než to nechávat  náhodě.
No právě!.... a tak si to neg-
de zapište, označte – ať neza-
pomenete! Ve štvrtek 14. záři 
od 18 hod. jak decky, Hanácká 
mozeka s nama, těšime se fšeci!

Váš ambasádor –  Zdenek Brané

Ož je tade záři – přepomináme z Hanácké ambasáde

Koncert sestavený z nejzná-
mějších šansonů přední české 
šansoniérky Hany Hegerové 
v komorním provedení – Dana 
Chytilová zpívá šansony za do-
provodu klavíru.
Koncert proběhne v  pondělí 
25. 9. v 18 hod. v akusticky jedi-
nečném prostředí Mladečských 
jeskyní.

Tento koncert můžeme zre-
alizovat díky vstřícnos-
ti Obecního úřadu Mladeč, 
Správě Mladečských jeskyní 
a především mecenáši kultur- 
ních akcí, generálnímu sponzo-
rovi Ing. LADISLAVU VITOU-
LOVI, Vápenka Vitoul, s. r. o.

TIC

Koncert v Mladečských jeskyních

vztahy, hudba, láska, originální humor, rodinná tragikomedie
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Válečné hroby 9: POMNÍK OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK V BOUZOVĚ
Téměř v  každé obci, i v  té nej-
menší, jsou válečné hroby. Ne-
jsou to hroby v  pravém slova 
smyslu, připomínají padlé vojá-
ky z 1. světové války. 
Hned na začátku je třeba zdů-
raznit, že bouzovský pomník 
v  posledních letech měnil ne-
jen vzhled, ale i samotné místo. 
Přestože je to velmi neobvyklé, 
samotnému pomníku to ni-
jak neuškodilo, spíš naopak. 
Na nově upraveném bouzov-
ském náměstí má od roku 2015 
opravdu čestné místo. 
Pomník má tvar zužujícího 
se pylonu, postaveného na vyš-
ším soklu. Na čelní straně 
je vyznačen znak republiky, ná-
pis: „Pamatujte živí, proč jsme 
umírali“. Pod nápisem je 5 jmen 
bouzovských občanů, kteří ze-
mřeli ve 2. světové válce. Jmé-
na byla doplněna v  roce 1946. 
Ve spodní části pomníku je další 
nápis: „Na věčnou paměť spolu-

občanů padlých v první světové 
válce“. Pod nápisem roky 1914 
– 1918. V  roce 1946 byl nápis 
doplněn: „a umučených v letech 
okupace“, pod nápisem roky 
1939 – 1945. 
Dne 28. října 1925, ve výroč-
ní  den vzniku samostatného 
Československa byla uspořádá-
na slavnost, jejíž součástí bylo 
odhalení nově vybudovaného 
pomníku. Za krásného poča-
sí a v  doprovodu hudby vyšel 
od hasičské zbrojnice průvod 
v  čele s  žáky školy a řídícím 
učitelem Václavem Chadimou. 
Slavnostní řeč pronesl starosta 
obce Václav Vařeka a Josef Sova 
z  Mladče. Se smutkem vzpo-
mněli na 26 mužů, kteří se z bo-
jišť 1. světové války nevrátili.
Po odhalení pomníku zahrála 
kapela národní hymnu a žáci 
školy přednesli básně. Starosta 
pak ukončil slavnost poděková-
ním za hmotnou pomoc.

 

Pak se šlo do hos-
tince U Nemerádů, 
kde byl v sále zdar-
ma koncert. Večer 
pak Sokol Bouzov 
sehrál divadelní 
představení, Jirás-
kovo drama Voj-
narka.
Výrobu pomníku 
objednal přípravný 
výbor v  čele s  pa-
nem Adámkem, ma-
jitelem sodovkárny, 
u olomoucké firmy 
Semerák. Vyroben 
je z  českého Sieni-
tu. Do základů byl 
vložen pamětní 
spis, kovové peníze 
a poštovní známky. 
Na pomník finanč-
ně přispěli občané 
Bouzova, místní 
spolky a obec.
Ani bouzovský 
pomník se nevy-
hnul nucenému 
zásahu v době německé okupa-
ce. Text, který by mohl připomí-
nat dobu svobody a tím odpor 
k nacismu, musel být odstraněn. 
V  roce 1946, kdy byla na po-
mník doplněna další jména, byl 
nápis na památník opět vrácen. 
Je stejný jako původní? Nevíme.   
Aby úprav pomníku nebylo 
málo, i v roce 1979 došlo k jeho 
změně. Protože byl sokl ve špat-
ném stavu, došlo k  jeho úpravě 
a vlevo byla dostavěna zídka. 
Pomník z černé žuly, který byl 
na zídku přidán, měl tvar ote-
vřené knihy, kde bylo poděko-
vání Sovětské armádě za svo-
bodu. Na jedné straně česky, 
na druhé rusky. Pomníček So-

větské armádě stál původně 
před školou, ale byl při úpravách 
školy odstraněn. Kde skonči-
la kamenná kniha a pomníček 
od školy? To taky nevíme.

Bouzovský pomník si prošel 
různými změnami. Dvě světo-
vé války se na něm podepsaly 
tak, že ani není poznat, ve kte-
ré válce 31 můžů, kteří jsou zde 
uvedeni, nechali svůj život. Není 
tam jejich fotografie, datum na-
rození ani úmrtí, ani kde padli. 
Ale je to vlastně jedno, důležité 
je, že na ně a jejich nesmyslnou 
smrt spoluobčané nezapomněli.

Eva Vaňková 

Památník v Bouzově v roce 2015

Památník v Bouzově v roce 2006

INZERCE

Pozvánky Muzejní společnosti Litovelska

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO LIP-
NÍKU NAD BEČVOU, VESELÍČKA 
A TRŠIC
sobota 23. září 
Navštívíme město Lipník nad Bečvou, 
kde se uskuteční prohlídka historic-
kého jádra s průvodcem, dále obec 
Veselíčko s nádherným zámeckým 
parkem a Obecní muzeum Tršice, mj. 
s expozicí chmelařství. Rámcový pro-
gram včetně pozvánky je k dispozici 
na www.muzeumlitovel.cz v sekci 
Připravujeme od 1. září 2017. Zájemci 
se mohou závazně přihlásit a zaplatit 
nejpozději do 17. 9. v Muzeu Litovel. 

TRADIČNÍ VÝLET NA NOVÉ ZÁMKY
neděle 17. září, sraz ve 13.30 hodin 
před zámkem Nové Zámky
Zveme všechny členy Muzejní spo-
lečnosti Litovelska i příznivce na cy-
klovýlet s památkářkou a zahradní 
architektkou dr. Lenkou Křesadlo-
vou. Na kole máme v úmyslu zaví-
tat do Růžového údolí. Vzhledem 
k aktuální situaci v okolních lesích 
(polomy, kácení, dočasný zákaz 
vstupu) je možná změna trasy. Akce 
se bude konat za každého počasí 
a předpokládaný návrat do Litovle 
je po 17. hodině.                      RoN
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kompletní servis autoskel

cištení interiéru
renovace laku

leštení svetlometu

AUTOSKLA   STAVARIC, s. r. o.

Javoříčská 1313/6a, Litovel

tel. 585 154 631
724 158 043

ˇ

ˇ ˇ
ˇ ˇ Kysucká 345/15, Litovel  mobil: 777 276 746 

e-mail: info@geodezielitovel.cz  www.geodezielitovel.cz

Tradiční festival skvělé hudby 
a ještě lepšího piva, Litovelský 
otvírák, má za sebou úspěšný 
třináctý ročník. V  areálu 
pivovaru Litovel hostil přes je-
denáct tisíc návštěvníků, kteří 
si užili koncerty na třech 
scénách, exkurze do Muzea 
pivovarnictví i závěrečný 
ohňostroj.
Festival Litovelský otvírák 
ve svém letošním třináctém 
ročníku začal již v  pátek, kdy 
na návštěvníky čekala exkur-
ze do Muzea pivovarnictví, 
ve kterém zhlédli zajímavé ex-
pozice o výrobě piva v  dávné 
i nedávné minulosti. K poslechu 
hrála kapela Hubertus.

Sobotní hlavní program zahájil 
jako již tradičně emeritní sládek 
pivovaru Litovel, Miroslav Kou-
tek, naražením soudku. „Ná-
vštěvníci mohli ochutnat zají-
mavé pivní speciály z naší varny, 
například nefiltrovaný Weizen-
bier, čtrnáctistupňové pivo 
typu IPA z minipivovaru nebo 
míchaná piva Višňový speciál, 
Medový ležák a Černý zázvor,“ 
říká sládek Pivovaru Litovel Petr 
Kostelecký. Čepovalo se však 
i klasické litovelské pivo, napří-
klad populární Moravan, který 
letos slaví výročí 35 let.

Na třech scénách vystoupily 
hudební hvězdy z  Česka i ze 

zahraničí, na pódiu 
zahráli například 
Janek Ledecký s ka-
pelou, punk rocko-
ví bardi Iné Kafe 
a také hlavní hvěz-
da Litovelského 
otvíráku, zpěvák 
Michal Hrůza s Ka-
pelou Hrůzy. Dru-
há scéna hostila 
alternativní žán-
ry, například folk 
rock nebo pop big 

beat. Nechyběla ani třetí scé-
na, určená mladým návštěv-
níkům – zde uvedl publikum 
do varu slovenský DJ Lixx spo-
lečně s  dalšími interprety růz-
ných žánrů elektronické hudby. 
Hvězdnou hudební produkci 
zakončil ohňostroj.

Pivovar Litovel – tradice trvající 
již přes 120 let, úcta k poctivému 
řemeslu, ruční práci a kvalitním 
surovinám. To jsou hlavní zása-
dy, kterých se dodnes drží pra-
covníci Pivovaru Litovel, jenž 
vznikl v roce 1893 jako ryze čes-
ký vlastenecký Rolnický akciový 
pivovar se sladovnou v Litovli. 
Historie pivovaru je lemována 

četnými úspěchy a  oceněními 
z mnoha výstav a gastronomic-
kých soutěží.
V  letošním roce získal Litovel 
Moravan Zlatou pivní pečeť 
v prestižní mezinárodní soutěži. 
V degustační soutěži Pivex 2017 
získal Litovel Dark první místo 
a v  kategorii Míchané pivo Li-
tovel Červený pomeranč bronz. 
Portfolio Pivovaru Litovel tvoří 
piva vařená tradičními postupy 
na předem danou stupňovitost 
a také pivní speciály či pivní 
mixy. Spolu s pivovary Zubr 
a Holba dnes patří Pivovar Lito-
vel do skupiny PMS (dříve Mo-
ravskoslezské pivovary).

Jitka Cilečková

Festival Litovelský otvírák přivítal tisíce návštěvníků

Foto: Lubomír Hradil

INZERCE

Mateřské centrum Rybička
ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉHO PROGRAMU V PONDĚLÍ 4. 9. 
EMOCIONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ POTŘEBY DÍTĚTE
 pondělí 4. 9. od 16 do 18 hodin
Přednáška pro rodiče. Lektor Mgr. Jiří Halda. Hlídání dětí zajištěno – nutné přihlásit 
předem. Cena přednášky: 100 Kč jednotlivci, 150 Kč manželský pár.
UKÁZKOVÁ HODINA A ZÁPIS DO MINIŠKOLKY
 úterý 5. 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.
PRODEJ DĚTSKÝCH PODZIMNÍCH ČEPIC 
 čtvrtek 14. 9. od 9.30 do 11.30 hodin
 středa 20. 9. od 16 do 17 hodin
SVATOVÁCLAVSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY V MC
 čvrtek 21. 9. od 8.30 do 17 hodin
Zveme k nákupu a prodeji drobných dárků, domácích kulinářských výtvorů a výpěst-
ků. Zájemci o prodej se musí hlásit v MC do 20. 9.
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.
Sídlo v budově Charity Litovel, ul. Vítězná 1129, Litovel.
J. Dospivová tel. 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz, www.mcrybicka.cz

Program MC Rybička 2017/18
PONDĚLÍ
   9.00–10.00 DOPOLEDNE S PROGRAMEM – pro děti ve věku 1–2 roky
10.00–11.00 DOPOLEDNE S PROGRAMEM – pro děti ve věku 1–2 roky
16.00–16.45 ANGLIČTINA PRO DĚTI – od října, pro děti od 5 do 7 let
ÚTERÝ
   8.30–11.30 MINIŠKOLKA – příprava dětí od 2 let na vstup do školky
16.00–17.00 CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
17.00–19.00 SPOLEČENSTVÍ MANŽELŮ  – vždy 2. úterý v měsíci
STŘEDA
10.00–12.00 DOPOLEDNE S PROGRAMEM – pro děti ve věku 2–4 roky
15.15–16.00 DĚTI VÍRY – společenství dětí, poznávání bible

vždy 1. středa v měsíci, pro děti od 4 let
19.00–20.00 CVIČENÍ S DENISOU
ČTVRTEK
10.00–12.00 DOPOLEDNE S PROGRAMEM – pro děti ve věku 2–4 roky
14.30–15.30 HOKUSY A POKUSY S IVOU – přírodovědný kroužek

od října vždy 2. čtvrtek v měsíci, pro děti od 5 do 7 let
16.30–18.00 PŘEDNÁŠKOVÉ ODPOLEDNE / WORKSHOP – 1x za měsíc
PÁTEK
   9.30–11.30 DOPOLEDNE PRO MIMINKA – pro rodiče s dětmi do 1 roku
   8.30–11.30 MINIŠKOLKA – příprava dětí od 2 let na vstup do školky
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BADATELÉ
Badatelé v tajemném muzeu – pro děti od 6 let
Nasobad – pro děti od 6 let ZŠ Nasobůrky – nově

HUDEBNÍ VÝCHOVA
Kytara pro začátečníky (táborákové hraní) – pro děti
Kytara pro pokročilé (táborákové hraní) – pro děti
Příprava na klavír individuální – pro děti a mládež od 7 do 18 let

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Angličtina pro nejmenší – pro předškoláky a malé školáky 
Angličtina pro školáky 
Angličtina pro dospělé začátečníky
Angličtina pro mírně pokročilé – dospělí (úroveň A2 – B1)  
Angličtina – individuální – děti (talentovaní) 

KLUBY
Klub mladých (klubové a herní činnosti, deskové hry) – pro děti a mládež od 6 let
Klub Raníček – pro malé děti od 2,5 roku
Logopedické chvilky – pro děti s problémy s výslovností  nebo komunikací

PŘÍRODNÍ VĚDY
Teraristika – pro děti od 2. třídy ZŠ   
Chovatelé (o zvířátkách, která se dají chovat doma) – pro děti od 2. třídy ZŠ
Koumáci (tajemství vědy, techniky, kuchyně i dílny) – pro děti od 2. třídy ZŠ
Matematika – individuální (doučování) – pro děti všech tříd ZŠ
Astronomie (o planetách a hvězdách) – pro děti od 5. třídy ZŠ 

TANEC
BABY TRIPS Senice na Hané – pro děti od 5 do 8 let
TK Těšetice – pro děti od 6 do 11 let
SHOW DANCE TRIPS ml. – pro děti od 7 do 12 let
SHOW DANCE TRIPS st. – pro děti od 11 do 14 let
TS KASTER MINI – pro děti od 4 do 7 let

TS KASTER DĚTI – pro děti od 8 do 11 let
TS KASTER JUNIOR – pro děti od 12 do 15 let
Tančíme, abychom žili (taneční odreagování pro dospělé)
Nábor nových a stálých tanečníků do TS KASTER se uskuteční ve středu 13. 9. 
v 16.30 hod. v tělocvičně SOŠ Litovel.

TECHNIKA
Radioelektrotechnika začátečníci – pro děti od 9 let
Radioelektrotechnika pokročilí – pro děti od 10 let – nově
RC HELI a FPV DRONE ŠKOLA – pro děti od 10 let  – nově
Počítače pro školní družiny – pro děti od 1. do 3. třídy ZŠ
Psaní všemi deseti – pro děti od 3. třídy ZŠ  – nově

TĚLOVÝCHOVA
Cipísek – pro předškoláky
Aerobik Haňovice – pro děti od 1. do 4. třídy ZŠ Haňovice
Aerobik Červenka – pro děti od 1. do 5. třídy ZŠ Červenka
SK8-RING (kroužek skateboardingu) – doporučeno pro děti od 6 let
Pohybové hry Haňovice – pro děti ze ZŠ Haňovice
Pohybové hry Červenka I., II., III. – pro děti ze ZŠ Červenka
Cvičíme s Evou Nasobůrky – pro děti ze ZŠ Nasobůrky
Cvičení pro ženy – pro dospělé

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Keramika děti – pro děti od 5 do 15 let
Keramika pro rodiče s dětmi – pro děti i dospělé
Keramika pro dospělé
Keramika Červenka I., II. – pro děti ze ZŠ Červenka
Keramika Nasobůrky – pro děti ze ZŠ Nasobůrky
Keramika Haňovice – pro děti ze ZŠ Haňovice
Pastelka – pro děti od 3 let 
Výtvarka pokaždé jinak – pro děti od 5 do 12 let

Divadélko Rolnička – pro předškoláky od 3 let a malé školáky

Kroužky DDM Litovel ve školním roce 2017/2018

Kroužky zahajují činnost v týdnu od 18. září. Informativní schůzky budou probíhat od poloviny září. Bližší informace o místě a termínu schůzek 
naleznete na našich webových stránkách www.ddmlitovel.cz v sekci kroužky.
O přijetí do kroužku se rozhoduje na základě přihlášky. Formulář přihlášky do našich kroužků a klubů pro děti i dospělé je k dispozici v sídle DDM Litovel na Komen-
ského ulici č. 719/6 nebo si jej můžete stáhnout z našich webových stránek,  kde najdete i telefonní kontakty. Těšíme se na Vás!

Dům dětí a mládeže
vás srdečně zve

na Den otevřených dveří
v pátek 15. září od 10 do 18 hod.

Kde všude nás najdete?
 na ul. Komenského 719/6
 na Staroměstském nám. 182
 v Klubu mladých na náměstí Přemysla Otakara 753

(vchod ze dvora naproti květinářství Pinie)

Během pátečního dopoledne a odpoledne můžete zhlédnout prostory 
Domu dětí a mládeže Litovel i prezentaci zájmové činnosti. Naši pedagogo-
vé 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
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Během uplynulých čtyř měsí-
ců byla Spartan Race Training 
Group Litovel velice aktivní, 
proto přinášíme stručný přehled 
naší aktivity a našich úspěchů.  
Zúčastnili jsme se závodů Spar-
tan Race ve městech čtyř států 
Evropy, od  maďarského Vesz- 
prému přes slovenskou Nitru, 
Valčianskou Dolinu, české Kouty 
nad Desnou až po polský Kra-
kow. Každý ze jmenovaných zá-
vodů měl svá kouzla.
V maďarském Veszprému jsme 
si již na Apríla užili příjemné 
koupání a 26 stupňů.
Polský Spartan Race Kra-
kow Sprint byl určen vyloženě 
pro rychlé běžce, protože trať 
byla na rovině a nikoho nezdr-
žovaly žádné kopce. V katego-
rii OPEN týmy jsme obsadili 
4. místo.

Spartan Race 
Kouty Super 
zase překva-
pil ve vyšších 
polohách tra-
tě více než 
p ů l m e t r e m 
sněhu. Zde 
jsme skončili 
na 16. místě.
Spartan Race 
Nitra Sprint 

na Slovensku byl slunce, déšť, 
voda, bláto... krása... a my 
na 3. místě v kategorii OPEN 
týmy.
Ve Valče jsme se zúčastnili 
úrovně  Ultrabeast, tj. nejvyš-
ší úrovně Spartan Race. Závod 
byl dlouhý 47 km a překá-
žek by se člověk nedopočítal. 
A i v takto náročném závodě 
jsme se umístili více než dobře. 

V kategorii OPEN týmy jsme 
dosáhli na 3. místo.

Kromě Spartan Race se účastní-
me i mnoha jiných závodů nebo 
soutěží. Na Predator Master 
Weekendu jsme během víken-
du zdolali tři úrovně Predátor 
Race a naběhali jsme bezmála 
45 km v šílených kopcích. Dále 
jsme běželi na hrad Bouzov, 
úspěšně jsme absolvovali Triat-
lon Šutr v Šumvaldu a několik 
z nás si zaběhlo se super výsled-
kem Olomoucký půlmaraton.
Uskutečnilo se i naše první 
soustředění a sportovní víkend 
na horské chatě v Peci pod 
Sněžkou, který byl nejen fyzicky 
náročný, ale také nás všechny 
stmelil a posunul skupinu zase 
o krok dopředu. Během sou-
středění jsme vystoupali na nej-

vyšší horu České 
republiky a užili 
si nádherný vý-
chod slunce. 

Děkuji všem, 
kteří se podílí 
na fungování naší 
litovelské skupi-
ny! Každá ruka 
se počítá!

Tomáš Meravý

SRTG Litovel soutěží a skvěle reprezentujePozvánky

DĚTSKÝ DEN A DISKOTÉKA
so 2. 9. od 15 hod., hřiště v Mezicích

FLERET & ZUZANA ŠULÁKOVÁ
ne 3. 9. od 15 hod., jízdárna Arbo-
reta Bílá Lhota
Společné vystoupení vizovické 
kapely s dcerou Jarmily Šulákové.

HASIČSKÁ SOUTĚŽ
so 9. 9. od 12 hod.,  areál hasičské 
zbrojnice v Chořelicích
Soutěží mladší a starší žáci a ve-
teráni.

PARKUROVÉ ZÁVODY
 so-ne 2.–3. 9.,  Dvůr Nové Zámky 
u Litovle

MISTROVSTVÍ SEVERNÍ MORA-
VY V DREZUŘE
so-ne 16.–17. 9., Dvůr Nové 
Zámky u Litovle

POZNEJ SVÉHO FARMÁŘE
so 23. 9., areál Doubravského 
dvora u Červenky

SVATOVÁCLAVSKÝ LAMPIONO-
VÝ PRŮVOD A DISKOTÉKA
st 27. 9. od 17 hod., areál 
za hasičskou zbrojnicí v Chořelicích

Potřetí v Litovli a potřetí 
se skvělou tečkou. Tak by se dal 
zhodnotit sobotní překážko-
vý závod Reebok Spartan Race 
2017 v Litovli. 

Trasa Spartan Sprintu měřila 
7,2 kilometru a čítala 23 překá-
žek. Vedla nejen po souši, ale 
také ve vodě. Závěr trasy tradič-
ně patřil parádně postavené fes-
tivalové aréně, kde diváci mohli 
vidět sedm posledních překážek 
a byli prakticky součástí zajíma-
vých soubojů o vítězství. V poz-
dějších hodinách jim ani neute-
kl pohled na šťastné a špinavé 
spartany v cíli, kteří se doslova 
brodili bahnem. 

Trasu zvládl nejrychleji Slo-
vák Peter Žiška v čase 34:02. 
Mezi ženami vyhrála kolínská 
Kristýna Hůrková. „Povedlo 
se mi trefit oštěp, kde jsem se do-

stal na první místo 
a už jsem ho udr-
žel,“ prozradil ví-
těz závodu, který 
neudělal ani jednu
chybu.
Spartan Race Lito-
vel, to nebylo jen 
5 073 doběhnuvších 
spartanů v cíli. Při-
počtěme k tomu ješ-
tě dvanáct set nad-
šených dětí po zá-

vodech Spartan Kids, které 
měly trasu opravdu vychyta-
nou. A po vzoru dospělých 
a rodičů měly poslední překáž-
ku před cílem stejnou – mu-
sely se ponořit pod vodu. Čis-
té sice nedoběhly, o to více si 
závod užily. A bláto nevadilo 
ani rodičům. Zkrátka už jsou 
na to ze závodů Spartan Kids 
zvyklí. 
Na závěr celého dne ukázalo 
477 spartanů své srdce, když 

se rozhodli běžet ještě 
jednou. Tentokrát však 
pro zábavu a s dobrým 
skutkem. Spartan Cha-
rity je totiž závod, kdy 
nemusíte dělat trestné 
angličáky za nepřeko-
nání překážky na trati. 
Je ideální také pro lidi, 
kteří si chtěli vyzkoušet 
Spartan Race poprvé. „Taťka 
běžel v rámci Charity Sprint po-
prvé a moc se mu to líbilo. Jsem 
rád, že si to vyzkoušel, a ještě 
jsme mohli společně přispět na 
dobrou věc,“ řekl Kutnohorák 
Michal Pavlík.
Výtěžek ze startovného Spar-
tan Charity totiž putoval Na-

daci Nova. A možná ani ne-
uvěříte, kolik se za jeden den 
vybralo. Spartani darovali 
charitě 270 459 korun! „Opět 
se ukázalo, že Spartan Race 
není jen závod. Naši závodníci 
mají velké srdce. Někteří ne-
váhali zaplatit startovné dva-
krát, aby pomohli lidem, kteří 
to potřebují. Za odměnu 
se mohli vydat na trať ještě jed-
nou ve žlutých tričkách a v cíli 
dostali speciální pamětní medai-
li. Moc všem děkujeme,“ vzkázal 
ředitel závodu Michal Kúkola.
Pokud chcete i vy být sou-
částí Spartan Race, přihlaste 
se na webu www.spartan-race.cz 
na další závody, které se poběží 
23. a 24. září 2017 v Liberci. 

Michal Pavlík, foto: Atila

Spartani se v Litovli brodili bahnem, ale také pomáhali
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Malebné rakouské městečko 
Murau bylo koncem července 
dějištěm mistrovství světa (MS) 
ve sjezdu na divoké vodě 
juniorů a závodníků do 23 let. 
Spolek TJ VS Litovel, z.s. (dří-
ve TJ Vodní sporty Litovel) zde 
měl zastoupení v  podobě tří 
reprezentantů, kteří si v  boji 
o světové medaile nevedli vůbec 
špatně.

Největšího úspěchu své spor-
tovní dosavadní kariéry dosáhla 
16letá kajakářka Barbora Di-
movová. Nejprve v  klasickém 
sjezdu vybojovala stříbrnou me-
daili a dva dny poté dominovala 
ve sprintu. S přehledem vyhrála 
kvalifikaci a následně ve finále 
nenašla přemožitelku a přivezla 
tak do Litovle TITUL JUNI-
ORSKÉ MISTRYNĚ SVĚTA. 
Tento skvělý úspěch doplnila 
ještě zlatou a stříbrnou medailí 
ze závodu družstev. 

O tom, že Barbora se svým tre-
nérem Keno Dimovem nad lito-
velským splavem skvěle vyladila 
formu svědčí i fakt, že starto-
vala na Mistrovství světa v pěti 
jízdách a její „nejhorší“ umís-
tění bylo 2. místo! Její úspěch 
je ještě cennější, protože je to 
historicky první individuální 
medaile z Mistrovství světa v ka-
jakářské kategorii pro litovelské-
ho závodníka. 

V Murau se jelo i MS do 23 let 
(U23). Skvěle si vedl kanoista 
Spolku TJ VS Litovel, z.s. Michal 
Šmoldas, který obsadil v katego-
rii C1m 4. a 8. místo, a k tomu 
přidal dvě zlaté a dvě stříbrné 
medaile ze závodu družstev.
Litovelská deblkánoe Michal 
Šmoldas – Karel Šotola vybojo-
vala 4. a 7. místo v  individuál-
ní kategorii a zlato plus stříbro 
v soutěži družstev.         Geronimo

Kajakářka Barbora Dimovová je juniorskou mistryní světa ve sprintu

Barbora Dimovová, juniorská mistryně světa                       Foto: Alena Ceplová

Umístění závodníků Spolku 
TJ VS Litovel, z.s. na Mist-
rovství světa (sjezd/sprint)

Barbora Dimovová
2. místo K1 juniorky

1. místo K1 juniorky team
1. místo K1 juniorky

2. místo K1 juniorky team

Michal Šmoldas
8. místo kat. C1

1. místo C1 team
4. místo kat. C2

1. místo C2 team
4. místo kat. C1

2. místo C1 team
7. místo kat. C2

2. místo C2 team

Karel Šotola
16. místo kat. C1
1. místo C2 team
4. místo kat. C2 
7. místo kat. C2

2. místo C2 team

Šachista Jan Krejčí vítězem největšího šachového festivalu v republice
Odcho-
v a n e c 
l i tove l -
s k é h o 
šachové-
ho od-
dílu Jan 
K r e j č í 
m l a d š í 
se zú-
č a s t n i l 

největšího šachového festiva-
lu v Česku, velmistrovského 
šachového Czech open 2017 
v Pardubicích.

V konkurenci sto padesáti hrá-
čů s několika desítkami vel-
mistrů, mezinárodních mistrů 
i mistrů FIDE z celého světa byl 
na startu nasazený jako turnajo-
vá dvacettrojka. Zvítězil ziskem 
osmi bodů z devíti možných 
s náskokem jednoho bodu 
před čtveřicí pronásledovatelů. 
Stal se tak po Milanu Žůrkovi 
teprve druhým hráčem z Olo-
moucka, který tento tradiční 
turnaj vyhrál.
Honza neměl nejlepší start, když 
pouze remizoval v prvních dvou 

kolech s papírově slabšími hráči, 
pak ovšem nasadil trhák a vyhrál 
sedmkrát  za sebou. Kromě naše-
ho velmistra Jiřího Štočka získal 
např. skalpy indických velmistrů 
Gupty Abhijeeta nebo v posled-
ním kole Lalitha Babu M R.

Odkazy na rozhovory s Ja-
nem Krejčím bezprostředně 
po jeho návratu z turnaje najde-
te na http://www.nss.cz/czech-
-open-2017 a  http://ssok.chess.
cz/zprava.php?id=1446.

Zdeněk Beil

Litovelští rybáři zvou do rybářského kroužku
Všem mladým zájemcům 
o sportovní rybaření tímto 
sdělujeme, že tradiční rybář-
ský kroužek pro děti, orga-
nizovaný Českým rybářským 
svazem, z.s., místní organi-
zací Litovel, bude zahájen 
v pondělí 18. září v 15.30 hod. 
v sídle ČRS MO Litovel (Pa-
lackého ul. 1162/29a). Kroužku 
se mohou účastnit děti od druhé 
třídy školní docházky (včetně 
letošních čerstvých druháků).
Přihlášky do kroužku najdete 
na stránkách www.crslitovel.cz 
nebo přímo na místě při zahá-
jení kroužku. Schůzky krouž-
ku jsou plánovány 1x za 14 dní 
v pondělí od 15.30 do 17 hod. 
Úvodní schůzka bude seznamo-
vací a tudíž kratší. Přesné termí-

ny, stejně jako případné změny, 
se dozvíte průběžně na webo-
vých stránkách. Cena kroužku 
je 200 Kč za celý školní rok. 
Účastníci kroužku se seznámí 
se základy rybařiny – tj. základ-
ními znalostmi o životě našich 
ryb i ostatních význačných vod-
ních organismů, s přehledem 
rybářského řádu určujícího 
pravidla pro rybaření a v nepo-
slední řadě také získají základ-
ní přehled možností lovu ryb 
– na plavanou, na položenou, 
muškařením, vláčením apod. 
Kroužek bude zakončen rybář-
skými zkouškami, po jejichž 
složení se stane mladý rybář čle-
nem ČRS. Kroužku se mohou 
účastnit samozřejmě i ti, kteří již 
rybářské zkoušky složili – mo-

hou si prohloubit své znalosti 
a procvičit své praktické do-
vednosti. Jen pro úplnost při-
pomínáme, že na základě zá-
kona č. 99/2004 Sb. o rybářství 
a pověřovacího dekretu Mini-
sterstva zemědělství České re-
publiky, je ČRS MO Litovel jedi-
nou organizací v našem městě, 
jež má právo provádět rybářské 
zkoušky, které jsou nezbytné 
pro vydání 1. rybářského líst-
ku. Jeho získání je dále nutné 
pro výdej povolenky k rybo-
lovu. Případná docházka dí-
těte do rybářského kroužku 
vedeného jinou organizací 
než je ČRS MO Litovel ne-
znamená při skládání rybář-
ských zkoušek žádné výhody 
či  úlevy.           ČRS, z.s., MO Litovel

Pozvánky

DVA RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
so 30. 9. start dospělých v 7 hod., 
start dětí ve 14 hod., Český (Uni-
čovský) rybník v Litovli

Prezence na závody dospělých 
bude zahájena v 6 hod. a startovné 
je 200 Kč. Závod bude odstartován 
v 7 hod. a ukončen ve 12 hod. Vy-
hlášení výsledků se předpokládá 
ve 12.30 hod.
Prezence na dětské závody (pro děti 
do 15 let včetně) bude zahájena 
ve 13.30 hod., závody odstartují 
ve 14 hod. a budou ukončeny 
v 16 hod. Účast dětí na dětských 
rybářských závodech je zdarma.
Bližší informace o závodech nalez-
nete na vývěskách naší organizace 
nebo na www.crslitovel.cz.



Bližší informace lze získat na webo-
vých stránkách www.sokol-litovel.cz, 
kde jsou k dispozici telefonní čísla 
na cvičitele a trenéry.
Další kontakty:
Mgr. Mirko Spurník 606 511 735 (sta-
rosta), Ing.   Ilona Jančí 723 311 942 
(jednatelka)

JÓGA DLE B. TICHANOVSKÉHO
úterý 18–19 hod.
zahájení: 12. 9.
cvičitel: Milan Čech

JÓGA MANŽELŮ MARKOVÝCH
čtvrtek 18–19 hod. 
zahájení: 7. 9. 
vedoucí: Jaroslava Vyhnálková

VĚRNÁ GARDA – MUŽI 
středa 15–16 hod. 
zahájení: 18. 10.

ŽENY I
pondělí 19–20 hod.
zahájení: 18. 9. 
cvičitelka: Vlasta Machalová

ŽENY II
středa 19–20 hod.
zahájení: 20. 9.
cvičitelka: Marie Smékalová

PILATES
čtvrtek 19–20 hod.
zahájení: 7. 9.
cvičitelka: Miroslava Vojáčková

PILATES
(Sokolovna Červenka)
úterý 18.30–19.30 hod. 
zahájení: 5. 9.
cvičitelka: Miroslava Vojáčková

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ 
PRO SENIORKY
úterý 17–18 hod.
zahájení: 18. 9.
cvičitelky: Anna Gruntová, Jana Svo-
janovská

SLETOVÉ CVIČENÍ ŽEN
úterý 19–20 hod. 
zahájení: 26. 9. 
cvičitelky: Vlasta Machalová, Ilona 
Jančí

SLETOVÉ CVIČENÍ RODIČE A DĚTI
pondělí 17–17.30 hod. 
zahájení: 11. 9.
cvičitelka: Martina Faltusová

TENIS
pondělí 18–19 hod. 
trenér: Marek Bednář
pátek 15.30–16.30 hod. 
trenér: Petr Soldán
do 15. 10. venkovní kurty, od 16. 10. 
v Sokolovně

BADMINTON
úterý 20–21 hod.
zahájení: 5. 9.
vedoucí: Marek Drešr

T. J. Sokol Litovel
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Plavecké kroužky 2017/2018
pondělí 17.00–18.00 Vydrýsek

(pro děti plavce i neplavce od 5 do 7 roků)

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

úterý 19.00–20.00 Aquaaerobic s Denisou Němcovou

čtvrtek 14.30–15.30 Batolata
(plavání rodičů s dětmi od 1 do 2 roků)

čtvrtek 15.30–16.00 Žabičky
(plavání rodičů s dětmi od 2 do 4 roků)

čtvrtek 16.00–17.00 Vodníček
(pro děti od 4 do 5 roků – bez rodičů)

čtvrtek 17.00–18.00 Vydrýsek
(pro děti plavce i neplavce od 5 do 7 roků)

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

čtvrtek 19.00–20.00 Kondiční plavání

pátek 15.00–16.00 Akvabela
(pro dívky od 6 do 9 roků)

pátek 16.00–17.00 Akvabela
(pro dívky od 9 do 14 roků)

Přihlásit se můžete v pokladně plaveckého bazénu PO–PÁ do 8. září.
Informace na tel. 585 156 225, 734 409 170, e-mailu: bazen@zsviteznalitovel.cz.

Cvičení T. J. Sokol ve školním roce 2017/2018

 Sportovní míčové hry
pro děvčata

Od září každé úterý a čtvrtek od 15 hod. v Litovli na hale ZŠ Vítězná.
Bližší informace Michaela Spannbauer, tel. 777 849 493 

Vlastimil Habermann, tel. 603 224 546

ročníky 2008 a mladší

Od roku 2009 působí v Litovli oddíl DHK 
Litovel. Formou různých her, soutěží a po-
hybových aktivit zlepšuje u dívek jejich 
obratnost a rychlost a učí je základům mí-
čových her. Po jejich zvládnutí se děvčata 
věnují miniházené a dívčí házené.
Přiveďte svou dceru nebo vnučku mezi 
nás. Scházíme se každé úterý a čtvrtek 
ve sportovní hale ZŠ Vítězná. Ročníky 
2008 a mladší od 15 do 16 hod. vede trenér-
ka Míša Spannbauer, mladší žačky (ročníky 
2005 a 2006) trénují od 16 do 17.30 hod. 
pod vedením trenérů S. Šišky a V. Haber-
manna.

Sportovní pozvánky
UTKÁNÍ 1. LIGY HÁZENÉ MUŽŮ
sportovní hala ZŠ VÍTĚZNÁ
* U všech domácích utkání předzápas 
staršího dorostu v 15.00 hod.

SOKOL VRŠOVICE – LITOVEL
ne 10. 9. v 16.00 hod.

LITOVEL – BYSTŘICE P. HOSTÝNEM
so 16. 9. v 17.00 hod.

NÁCHOD – LITOVEL
so 23. 9. v 16.00 hod.

LITOVEL – CHODOV
so 14. 10. v 17.00 hod.

HUSTOPEČE – LITOVEL
ne 29. 10. ve 14.00 hod.

LITOVEL –  VELKÁ BYSTŘICE
so 4. 11. v 17.00 hod.

ZLÍN – LITOVEL
ne 12. 11. v 18.00 hod.

LITOVEL –  DVŮR KRÁLOVÉ
so 18. 11. v 17.00 hod.

JIČÍN B – LITOVEL
ne 26. 11. v 18.00 hod.

ŠACHOVÁ SIMULTÁNKA
sobota 9. 9. od 14 hodin, náměstí 
Přemysla Otakara

V rámci Dnů Evropského dědictví 
organizuje TJ TATRAN LITOVEL pro 
zájemce z řad široké veřejnosti 
šachovou simultánku. Šachista 
s mezinárodním titulem bude hrát 
proti několika hráčům najednou. 
Simultánka je dotačně podpořena 
Šachovým svazem České republiky.
Začátek partií bude ve 14 hod. 
a zakončení akce se předpokládá 
v 16.30 hod.
Zváni jsou mladí i zkušenější zájemci 
o královskou hru, aby si ověřili svou 
výkonnost. 

DVĚ FOTBALOVÁ UTKÁNÍ

TATRAN LITOVEL – SOKOL KONICE
so 16. 9. v 15.30 hod., fotbalové 
hřiště TJ TATRAN LITOVEL

TATRAN LITOVEL – SOKOL PASEKA
so 30. 9. v 15.00 hod., fotbalové 
hřiště TJ TATRAN LITOVEL

DHK Litovel – dívčí házená



HÁZENÁ
pro koho: mladší, starší mini, mladší, starší žáci, 
mladší, starší dorost 
kde: hřiště házené Sokolovna, sport. hala ZŠ Vítězná
kontakt: trenéři mládeže PeadDr. Svatava Rozsypa-
lová (603 101 722) a Martin Zifčák (603 934 479)
Ing. David Číhal (602 714 839) – předseda, 
Mgr. Radovan Šimek (728 581 971) – sekretář

KOPANÁ
pro koho: mladší, starší benjamínci, mladší, starší 
žáci, mladší, starší dorost 
kde: fotbalový sportovní areál Pavlínka
kontakt: trenér mládeže Pavel Pěruška 
(602 714 699)
Ing. Alexandr Kučera (603 269 648), Kamil Kuchejda 
(736 774 632)

VOLEJBAL
pro koho: dívky přípravka, žačky, kadetky, juniorky
kde: sportovní hala ZŠ Vítězná, volejbalový areál 
Sokolovna
kontakt: trenér mládeže Ing. Tomáš Remeš 
(602 274 704)

FLORBAL
pro koho: přípravka, žáci, dorost – junioři
kde: sportovní hala ZŠ Vítězná

kontakt: předseda a trenér mládeže Václav Stra-
til (603  986  570), trenér mládeže Lukáš Říha 
(724 936 844)

TENIS
pro koho: žáci, žákyně, dorostenci, dorostenky 
kde: tenisový areál Sokolovna, areál Komárov
kontakt: trenér mládeže a předseda Tomáš Bar-
toň (737  501  694), trenér mládeže Jan Olšovský 
(608 569 073)

STOLNÍ TENIS
pro koho: žáci, žačky, dorostenci, dorostenky 
kde: Sokolovna
kontakt: trenér mládeže a předseda Radek Uvízl 
(776 616 103)                                                  

KUŽELKY
pro koho: žáci, žačky, dorostenci, dorostenky
kde: bude individuálně oznámeno
kontakt: Jiří Čamek (773 156 950) – sekretář
Kamil Axmann (607 016 144) – předseda

ŠACHY
pro koho: žáci, žačky, dorost, dorostenky, junioři, 
juniorky 
kde: Sokolovna
kdy: od 14. 9., nejmladší začátečníci od 14.30 hod., 

pokročilí od 15.30 hod.
kontakt: trenér mládeže Martin Hampl (727  887 
533), mezinárodní mistr a mistr sportu a trenér 
I. třídy Ing. Zdeněk Beil (606  591  096, e–mail 
beil@seznam.cz)
Ing. Jan Krejčí (732 974 369 ) – sekretář

LYŽOVÁNÍ
pro koho: žáci, žákyně, dorost, dorostenky, junioři, 
juniorky
kde: lyžařský areál Petříkov
kontakt: trenéři mládeže Josef Papula (725  717 
232), Lenka Zlámalíková (608 402 781)

HOROLEZCI
pro koho: jen kategorie dospělí
kontakt: předseda Vítězslav Špunda (776 393 854)
  
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (KČT)
pro koho: bez rozdílů věkových kategorií
kontakt: předseda Ing. Zdeněk Šišma (777 708 659)
Přehled akcí KČT naleznete na webových stránkách   
www.kctlitovel.aspone.cz

Přihlásit se můžete a bližší informace o družstvech, 
věkových kategoriích a časech tréninků získáte 
na kontaktních číslech předsedů a trenérů.

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

Již 10. září zahájí házenkáři sezónu mistrov-
ských soutěží utkáním ve Vršovicích. Ce-
lek mužů bude startovat v první lize mužů 
a bude usilovat o návrat do nejvyšší soutěže, 
kterou klub hrál předchozí 3 ročníky.
Ačkoliv házenkáři Tatranu Litovel skon-
čili po loňské smolné sezóně v extra-
lize na 12. místě, dle sporných regu-
lí nedostali možnost přímého srovnání 
v baráži s vítězem 1. ligy, celkem Strako-
nic, a přišlo tedy přeřazení do 1. ligy mužů. 
Pro samotné litovelské hráče ani pro klub 
to však není žádná tragédie a házená roz-
hodně není na ústupu.
„Chceme poděkovat všem příznivcům 
a sponzorům, kteří i přes neúspěchy zůstali 
týmu nakloněni po celou sezónu. Pro klu-
ky to bylo hodně důležité. Věříme, že jejich 
přízeň i v nové sezóně nám pomůže rychle 
se vrátit mezi elitu,“ poděkoval za celý klub 
manažer Karel Zmund. 
Celek mužů jako po každé sezóně doznal 
jisté změny. Slovenský trenér Michal Hra-
dil neodolal nabídce z Trenčína, kde pove-
de družstvo žen v nejvyšší česko-slovenské 
soutěži WHIL. Vedení klubu se však již 
v květnu dohodlo na spolupráci se zkuše-
ným charismatickým a sympatickým tre-
nérem Ivo Vávrou, kterého mohli litovelští 
příznivci vídávat v posledních letech jako 
kouče KH Kopřivnice. Asistent trenéra Kvě-
toslav Kuba se po 6 letech u týmů bude vě-
novat spolu s Lubomírem Krejčířem rozvoji 
mládeže v klubu a nejbližším regionu.

Řady změn doznal také hráčský kádr. „Vzhle-
dem k velkému nedostatku kvalitních hráčů 
na Moravě, nebylo možné udržet většinu 
hostujících hráčů. Před první ligou dali 
přednost extraligovým nabídkám, nebo hra-
jí v klubech stejné soutěže. Jádro odchovan-
ců, kteří před třemi lety vybojovali postup 
do Extraligy, však zůstává. Prostor vedle 
nich tak dostane řada mladých hráčů i zku-
šení navrátilci,“ dodal Zmund.

Úkolem pro nového 
trenéra je tedy po-
změněný tým během 
sezóny připravit zpět 
na působení v nej-
vyšší soutěži. „Jsem 
spokojený, jak kluci 
přistoupili k přípravě 
před sezónou, ačko-
liv chodí na tréninky 
po práci a s rodinou 
se v posledních  

týdnech moc neviděli,“ hodnotil v půli 
srpna trenér Vávra. Tým během srpna 
z počátku trénoval 5x týdně a absolvoval 
také víkendové soustředění v Kopřivnici. 
„Přípravná utkání jsme využili především 
k vyladění souhry mezi hráči, výsledky byly 
druhořadé,“ zmínil kouč.

Příznivci mohli po téměř 4 měsících od po-
sledního utkání vidět hru týmu na 58. roční-
ku domácího turnaje O pohár města Litovel, 
kde startovaly také celky extraligových Hra-
nic a Stupavy (Slovensko) a prvoligový Zlín.

Širší kádr celku mužů: Navrátil Jan, Sedlář 
– Šuba, Havlíček, Hrbček, Schmalz, Jindra, 
Nantl (hostování), Šmíd, Macek, Pavlík, Ha-
nák, Kuchař, Kráčmar J., Číhal J., Číhal D., 
Petrtýl, Barabáš, Nedoma, Štencl, Zapletal.

Odchody: Prauzek (ukončení kariéry), Pše-
nica (Brno), Pernička, Mičola, Kozlovský, 
Bechný (Hranice), Zbránek (Karviná), Hub, 
Vydra, Smékal (konec hostování), Dolák 
(HSG Werratal 05/Německo).

Příchody: Schmalz (obnovení kariéry), 
Šuba (Uničov), Navrátil Jan, Jindra, Hrbček, 
Pavlík, Zapletal (z B týmu), Číhal D., Kráč-
mar J., Sedlář, Štencl (z dorostu), Petrtýl 
(Šumperk), Borys, Piwko, Juráš (z Karviné 
– v jednání).

TJ TATRAN LITOVEL, z.s., házená
red. kráceno

Házenkáři zabojují o návrat mezi extraligovou elitu 

Trenér Ivo Vávra




