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Co u nás máme nového?
...zábradlí
Zábradlí u Nečízu na náměs-
tí Přemysla Otakara je již 
opraveno. Opravu provedla 
Umělecko-kovářská a re-
staurátorská dílna Ilja Běhal 
a spol.

...vyhlídka
Vrchol Parduska nedaleko 
Měrotína se dočkal nového 
posezení a informační pa-
noramatické tabule. Ještě jste 
toto oblíbené výletní místo 
nenavštívili? Teď máte důvod!

...ambulance
Od 1. září funguje v Lékař-
ském domě u Svatojánu nová 
gynekologická ambulance. 
Ordinuje MUDr. Jan Ha-
rašta každé pondělí v době  
7–15 hodin. 

...poliklinika
V těchto dnech finišují sta-
vební úpravy na budově Po-
likliniky na ulici Kollárově, 
které od července probíhaly. 
Došlo k zateplení obvodo-
vého pláště a střechy a k no-
vému nátěru fasády. Po více 
jak dvouměsíčním omeze-
ní je tedy budova opět plně 
funkční a díky novému ná-
těru se stala i reprezentativní 
budovou v centru města. 

...název ulice
Nová ulice, jež se jmenu-
je Pošmýlská, se nachá-
zí v lokalitě Pavlínka, kde 
se v současné době sta-
ví nové rodinné domy. 
Sousedí s ulicemi Sadová  
a Pavlínka. Ulice dostala 
jméno podle Pošmýlu, bý-
valého mlýna, který se v lo-
kalitě nachází (u fotbalové-
ho stadionu). První zmínka  
o mlýnu pochází  již ze 14. stol.

...hala v Kvartě
Dne 14. září byla slavnost-
ně otevřena nově přistavěná 
hala společnosti Metal Trade 
Comax, výrobní závod Lito-
vel. Najdete ji v Průmyslové 
zóně Víska, Nasobůrky. 

Technické služby Litovel informují 
občany o podzimním sběru větví, 
který proběhne ve dnech pátek až 
neděle 10.–12. listopadu. TS Lito-
vel prosí občany, aby větve odklá-
dali na volná prostranství na urče-
ných místech až ve stanovené dny.  
A dále, aby zde neodkládali jiný 
odpad ze svých zahrádek a do-

Stanoviště:
1. Palackého (proti prodejně ETA) 
2. Parkoviště ulice Příčná 
3. Komárov (za pomníčkem)
4. Dukelská ulice u mostu (proti       
     marketu TESCO)
5. Červenská (konec ul. u zahrá-
     dek)
6. Žerotínova (za garážemi)
7. Pavlínka
8. křiž. ulic Šmakalova–Sochova

Co se u nás bude dít?
Již 5. ročník Národní 
potravinové sbírky se 
uskuteční letos i v Lito-
vli, v sobotu 11. listopa-

du od 8.00 do 20.00 h. v supermar-
ketu Billa. Národní potravinovou 
sbírku organizuje platforma Byznys 
pro společnost ve spolupráci s Čes-
kou federací potravinových bank, 
NADĚJÍ, Armádou spásy a Charitou 
Česká republika. Na realizaci sbír-
ky se podílí také řada neziskových 
organizací a více než 4 000 dobro-
volníků. Každý z nás může pomoci 
nákupem potravin a drogistické-
ho zboží lidem v nouzi. Potraviny 
pak putují např. seniorům či lidem  
v azylových domech. Hledají se 
dobrovolníci, kteří pomohou sbírku 
uskutečnit. Více informací poskyt-
ne paní Zavadilová, tel.: 736750222.
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Vážení a milí čtenáři, 

 měsíc říjen uplynul jako voda  
a já se s Vámi opět vítám u vydání nového, 
tentokrát už listopadového čísla Litovel-
ských novin. Již měsíc vládne podzim, ale 
mně to připadá, jako by tady byl už celou 
věčnost. Sluníčko se nám moc neukazuje, 
většinou dny buď proprší, nebo jsou za-
haleny mlhou, večer se brzy stmívá. Jen 
pár dní nás sluníčko hřálo do tváří a uka-
zovalo nám, jaká kouzla babí léto umí.  
A když si člověk uvědomí, že to tak bude až 
do února...hrůza, pošmourná nálada může nastoupit. Jak ale proti ní 
bojovat? Co dělat, abychom byli veselí, měli plno elánu a vše zvládali 
pořád s takovým přehledem, jako když nás sluníčko nabíjelo svou 
pozitivní energií? Já proti podzimnímu splínu bojuji především pra-
cí na zahrádce. Jelikož ji máme velkou, tak máme pořád co dělat – od 
sečení (snad už konečně posledního) trávy, sbírání ořechů, hrabání 
listí, úklidu letních květin až po aranžmá těch podzimních dekora-
cí. Dům si zdobíme vonnými svíčkami, vaříme si teplé čaje, čteme 
knihy a začínáme „zpomalovat“. Jak tak přemýšlím, zase ten podzim 
není až tak špatný – po hektickém létě asi člověk zpomalit, odpoči-
nout si a uklidit si v životě (stejně jako na té zahrádce), potřebuje.  
A nakonec i ten podzim v sobě má své kouzlo – ať už to jsou bar-
vy padajícího listí či kaštany, které teď zdobí i náš dům ve formě 
různých zvířátek. A jak zvládáte podzimní dny Vy? Co Vás nabíjí 
energií? Klidně mi do redakce napište nebo pošlete fotky podzim-
ních krás! 
 Významnou událostí měsíce října byl 23. ročník zá-
vodu, který se nevzdává, BobrCup 2017. Článek a fotogra-
fie z dění závodu přinášíme na str. 20. V říjnu jsme také plavali  
s městem a doplavali si pro 7. místo. Ve Výstavní síni Městského 
klubu jsme přivítali vernisáží novou výstavu Fotoklubu Beseda Ot-
rokovice. Akcí bylo tedy hodně. A nejinak tomu bude i v listopadu 
– nová výstava v Muzeu či podzimní koncerty se těší na Vaši účast.
 Chci se Vám omluvit, že jste v říjnovém vydání nenašli 
článek o Recyklojízdě, který jsem v úvodním slovu minulého čísla 
avizovala. Článek byl sice nachystán, ale byl na poslední chvíli na-
hrazen jiným. Proto Vám článek o Recyklojízdě přináším v tomto 
čísle. Děkuji za pochopení.
 Na konec se s Vámi rozloučím slovy Jaroslava Duška, která 
jsem si přečetla v knize Michala Viewegha „Můj život po životě“: „Člo-
věk je současně režisérem, scenáristou, hercem i divákem svého života  
a že závisí jen na něm, jaký film chce hrát.“ Přeji Vám, ať je Váš život 
skvělou hrou!                                           Eva Kratochvílová, redaktorka

Předplatné na rok 2018
Chcete předplacené Litovelské noviny dostávat každý mě-
síc do své schránky či předplatné  darovat jako milý dárek 
svým příbuzným či přátelům? 
Neváhejte se ohledně vyřízení obrátit na naši redakci se síd-
lem na Městském úřadě v pracovní dny vždy od 8 do 14 ho-
din. Můžete také zavolat na telefon 585 153 147 nebo využít  
e-mailovou adresu: litovelskenoviny@mestolitovel.cz. 
Jedno číslo Litovelských novin stojí 11 Kč, předplatné na rok pak 
činí 132 Kč.

Špatně vidíte?
PŘIJĎTE SE K NÁM PORADIT!

KDY: 
Poprvé 6. 11. a dále každé první pondělí v měsíci 

v době od 9:30 do 11:30 Budova 2, (dříve škola pro slabozraké) 
nám. Př. Otakara 778/1b, zasedací místnost v přízemí vlevo. 

Do budovy je bezbariérový přístup.

POSKYTUJEME:
1. Základní poradenství – informace, rady nebo podpora 

při výběru druhu sociální služby podle potřeb uživatele nebo 
členů rodiny, kdy se podílejí na péči o osobu se zrakovým 

postižením, zprostředkování navazujících služeb a potřebných 
kontaktů.

2. Odborné poradenství – poradenství v systému sociálního 
zabezpečení, v oblasti vzdělávání, rehabilitačních 

a kompenzačních pomůcek.

V rámci prvního setkání proběhne prohlídka Budovy 2, prostor 
bývalé školy pro slabozraké. Zveme všechny příznivce či absol-

venty na malou exkurzi „Z minulosti do současnosti“.

Budeme rádi, když si tato nová služba v Litovli najde své trvalé 
místo.

KONTAKT:
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. Ob-

lastní odbočka Olomouc, I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc, 
e-mail: olomouc-odbocka@sons.cz, 

tel: 770 101 441, 775 438 112. 

Den válečných veteránů v Litovli
V pátek 10. listopadu 2017 vyje-
dou opět členové Muzejní spo-
lečnosti Litovelska, z. s. uctít 
padlé v Litovli a integrovaných 
obcích. Položením kytiček vl-
čích máků a zapálením svící 
vzdají čest padlým vojákům již 
počtvrté. Předseda MSL Robert 
Najman k akci sdělil: „Plánu-
jeme objet pomníky v Litovli  
a všech místních částech. Vy-
rážíme v 16.00 hodin od lito-
velského muzea a pojedeme po 
trase Savín (16.20), Nová Ves 
(16.25), Chudobín – hřbitov 
(16.30), Myslechovice (16.45), 
Unčovice – sokolovna (17.00), 
Rozvadovice – hřbitov (17.15), 
Litovel – pomníček letce (17.25), 
Tři Dvory – hřbitov (17.35) i po-
mník u silnice (17.45) a pamět-
ní desky na náměstí v Litovli, 
kde předpokládáme zakončení 
pietního podvečera krátce po  
18. hodině. Budeme rádi, pokud 

se k nám přidáte, zavzpomínáte  
a vzdáte hold padlým spoluob-
čanům ze všech bojišť.“ 
Upozorňujeme,  že uvedené časy 
jsou orientační a mohou se lišit. 
Den 11. listopad není jen svát-
kem sv. Martina, ale 11. 11. 1918 
je také datem konce 1. světové 
války. Tento svátek dnes v mno-
ha zemích světa symbolizuje 
květ vlčího máku. Najdete ho 
nejen na klopách kabátů, ale 
také na společenských šatech, 
automobilech, jeho květy jsou 
ozdobeny celé ulice a výlohy 
obchodů. Tento den, nazvaný  
u nás Dnem válečných veteránů 
a připomínaný jako významný 
den teprve od roku 2001, je ve 
světě nazývaný také Poppy Day 
(Den vlčího máku). K největ-
šímu rozšíření tohoto symbolu 
došlo v USA, ve Spojeném krá-
lovství, ale také v Belgii.         

red. kráceno, RoN

Nepřehlédněte: Městský úřad zveřejnil nabídky k obsazení  
pracovních míst na odboru životního prostředí, odboru místní-
ho hospodářství a stavebních investic  a odboru dopravy – pře-
stupky v dopravě. Více informací na www.litovel.eu.



Stíny Litovelska

Ostrůvek v Rozvadovicích
Dne 17. 9. přijala hlídka 
Městské policie Litovel ozná-
mení, že za autobusovou za-
stávkou v Rozvadovicích,  
v poli, stojí poškozená dodáv-
ka. Na místě strážníci zjistili, 
že řidič dodávky, z nezjištěné-
ho důvodu, vrazil do zpoma-
lovacího ostrůvku a skončil  
s vozidlem v poli. Na místo 
byla přivolána dopravní policie  
k vyšetření dopravní nehody. 
Ostrůvek opraví Technické 
služby Litovel, po kolikáté již?!

Rozbitý elektrický rozvaděč
Dne 7. 10. v 5.15 hod. zjistila 
hlídka Městské policie Lito-
vel, že na křižovatce ulic Pav-
línka a U stadionu, neznámý 
pachatel poškodil, zřejmě 
motorovým vozidlem, elek-
trický rozvaděč veřejného 
osvětlení. Na místo byla při-
volána hlídka dopravní policie  
a elektrikáři Technických slu-
žeb Litovel rozvaděč zabez-
pečili, aby nedošlo ke zranění 
osob elektrickým proudem. 
Pomůže náhodný svědek ob-
jasnit tuto  dopravní nehodu?

Přeplněná žumpa
Dne 10. 10. v 20.30 hod. bylo 
na Městskou policii telefo-
nicky oznámeno, že na Nové 
Vsi, ze dvora jednoho z domů, 
vytékají do dešťového žlabu  
u komunikace fekálie a znečiš-
ťují veřejné prostranství.  Na 
místě bylo zjištěno, že fekálie 
vytékají z přeplněné žum-
py. Přestupek byl projednán  
s obyvateli domu, účet vystaví 
správní orgán.

Zmatená žena
Dne 20. 9. v 11.30 hod. přijala 
hlídka Městské policie Litovel 
telefonické oznámení, že se 
na ulici Šargounské pohybuje 
starší žena, která je v zubože-

ném stavu, promoklá a dezori-
entovaná. Žena nebyla schopná 
souvislé komunikace. Hlídka 
Městské policie po příjezdu na 
místo zjistila totožnost ženy  
a byla přivolaná zdravot-
ní záchranná služba, která 
ženu odvezla k ošetření do 
nemocnice. Hlídka Městské 
policie dále zjistila, že žena je 
umístěna v Domě pro seniory  
na Prostějovsku. Telefonicky 
zkontaktovala toto zařízení  
a informaci rovněž předala 
pracovnicím sociálního odbo-
ru Magistrátu Prostějov.

Pokousání psem
Dne 20. 9. se dostavil na služeb-
nu Městské policie Litovel muž, 
kterého pokousal pes. Společně  
s pokousaným mužem přišel  
i majitel psa. Ve výpovědi uve-
dl, že asi v 9 hod. na ulici 1. máje  
v Litovli, při odemykání jízdní-
ho kola, k němu zezadu přibě-
hl pes, kterého měl jeho majitel 
na vodítku a kousl ho do lýtka 
pravé nohy. Muž byl poučen, 
aby se nechal ošetřit lékařem  
a byla mu vydána kopie očko-
vacího průkazu psa. Věc dále 
řeší správní orgán.

Krádež
Dne 29. 9. v 14.20 hod. při-
jala hlídka Městské policie 
telefonické oznámení, že  
v supermarketu Tesco Litovel 
byl zadržen zákazník, který 
provezl přes pokladnu zboží 
bez zaplacení. Na místě bylo 
zjištěno, že poberta, pohy-
bující se na invalidním vo-
zíku, pobral čokolády a jiné 
sladkosti za bezmála 300 Kč  
a jako by nic odjížděl. Na po-
zorné pracovníky supermarke-
tu si však nepřišel. Byl zadržen 
a předán hlídce Městské poli-
cie. Přestupek projedná pře-
stupková komise.  

Městská policie Litovel
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Recyklojízda projela Litovlí
V úterý 12. září se Litovel stala 
15. zastávkou týmu Recyklojíz-
dy 2017. Tento tým se rozhodl 
projet na elektrokolech Českou 
republiku od Aše až po Bukovec. 
Jízdou chtěl podpořit třídění  
a recyklaci použitých baterií. 
Tým se zastavil ve 23 městech  
a obcích, setkával se s lidmi 
na náměstích nebo s dětmi 
ve školách a šířil povědomí  
o třídění baterií. Celkem jezd-
ci v cyklistickém sedle ujeli  
700 km. Měsíc září si pro svou 
jízdu nevybrali náhodou, 9. září 
je totiž Evropským dnem recyk-
lace baterií. 
Možnosti setkat se s týmem 
Recyklojízdy využily Zá-

kladní škola Jungmannova  
a Základní škola Vítězná.  Eko-
logická výchova má u nás vel-
kou tradici – např. Základní 
škola Jungmannova je držitelem 
certifikátu EKO Škola a má titul 
Zelená škola kraje. 
Lidé se také mohli připojit  
k týmu Recyklojízdy a zdolat 
pár kilometrů společně – toho 
ale nikdo nevyužil. Zúčastnění 
občané a žáci základních škol 
dostali boxy ECOCHEESE na 
třídění baterií. Poté tým Recyk-
lojízdy pokračoval dál ve své 
jízdě, kterou ukončil 14. září  
v Bukovci. 
Tímto týmu vyjadřujeme velký 
obdiv!                                          red.

INZERCE

Společnost Eifler Kunststoff-Tech-
nik GmbH & Co. KG se sídlem  
v německém Bad Salzuflenu je vý-
robce precizních termoplastových 
produktů používaných převážně 
v domácích spotřebičích. Lisová-

ní plastových dílců představuje náš stěžejní výrobní program, 
dále se zabýváme potiskem, frézováním, svařováním a montáží 
skupin nejen pro domácí spotřebiče, ale i automobilový průmysl 
a medicínskou techniku. Pro plánovanou expanzi v roce 2018 
hledáme zaměstnankyně a zaměstnance na následující pracovní 
pozice:

• Skladový manipulant
• Dělník/-ice

Požadujeme ochotu pracovat ve třísměnném provozu (pondě-
lí – pátek) a manuální zručnost. Uvítáme odpovídající vzdělání  
a zkušenosti v oboru. 

Nabízíme:
• Odpovídající mzdové ohodnocení 
• 25 dní dovolené
• Stravenky, příspěvek na penzijní připojištění a Vánoce
• Každý měsíc odměnu za přítomnost v práci (3 % mzdy)
• Příplatky za směnnost nad rámec zákona 
• Smlouvu na dobu určitou (1 rok), poté na dobu neurčitou
• Jistotu stálého zaměstnání ve stabilní a expandující společnosti
• Možnost kariérního růstu
• Čisté a moderní prostředí nového závodu

Pošlete nám prosím svůj životopis na níže uvedený e-mail.
EKT CZ k.s., Víska u Litovle, 784 01 Litovel. 
Tel.: 583 361 020, e-mail: prace@eifler-kt.de
Internet: www.eifler-kt.de.

Muzejní společnost Litovelska, z. s. pořádá komentovanou 
prohlídku s návštěvou restaurátorského pracoviště v olomouc-
ké pobočce Zemského archivu Opava. Pan Michal Tomanec, 
konzervátor a restaurátor, dvě nahlášené skupinky (max. 15+15 
osob) provede v úterý 14. listopadu 2017 v 9.45 hodin a ve 14.30 
hodin. Doprava je individuální. Tam i zpět je možné jet z Lito-
vle linkovým autobusem. Z důvodu omezené kapacity je nut-
né nahlásit Vaši účast dopředu u pracovníků Muzea Litovel.  
Tak neváhejte!

Muzejní společnost Litovelska, z. s.
zve do olomouckého archivu za poznáním
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Nedá mi to a musím reagovat 
na článek, který byl uveřejněn 
v  Litovelských novinách číslo 
10/2017. Článek nese název: 
„Plnění volebního programu 
ve městě Litovel Sdružením 
nezávislých kandidátů“, ve kte-
rém starosta města jako hlavní 
představitel tohoto sdružení 
popisuje, co všechno dobrého 
sdružení, respektive on, pro 
naše město udělal.
Článek mě velice pobouřil ze 
dvou důvodů. V  článku je se-
znam investičních akcí, o které 
se „zasloužilo“ jedno sdružení.
Pravdou je, že zmiňované akce 
prochází kolečkem od jednotli-
vých zaměstnanců úřadu, rady 
a zastupitelstva města Litovel. 

Jednotlivé akce jsou výsledkem 
nespočet jednání a pracovních 
schůzek všech zúčastněných 
osob z  různých politických 
stran a sdružení. Nakonec je 
vše projednáváno na speciálním 
pracovním zastupitelstvu při 
sestavování rozpočtu. Celý člá-
nek znehodnocuje práci všech 
zmiňovaných lidí. Přivlastňovat 
si zásluhy uveřejněné v článku je 
opravdu silná káva. 

Druhý důvod proč musím re-
agovat, je ten, že celý článek je 
vlastně politickou agitací jedno-
ho sdružení z  peněz rozpočtu 
města Litovel. Litovelské noviny 
by rozhodně neměly sloužit 
k agitačním účelům. Pokud čle-

nové sdružení nevěděli o člán-
ku, připisuji jeho účel politické 
agitaci pana starosty jako kan-
didáta do poslanecké sněmovny.
Do politiky jsem šel z  pře-
svědčení, že chci spoustu věcí 
v  našem městě změnit. Nefé-
rový přístup starosty k  práci 
ostatních je přesně to, s  čím 
souhlasit nemohu.
Veřejně vyzývám starostu měs-
ta, minimálně k přehodnoce-
ní  agitačního článku na pla-
cenou inzerci, a dle platného 
ceníku inzerce v  Litovelských 
novinách zaplatit celý rozsah 
článku ze soukromých peněz, 
nikoliv z veřejných peněz města 
Litovel.                         Martin Geprt 

zastupitel města Litovel   

Zneužití Litovelských novin k propagaci 

Při čtení článku pana starosty 
„Plnění volebního programu ve 
městě Litovel Sdružením nezá-
vislých kandidátů“ v minulém 
čísle LN jsem po úvodním pře-
kvapení chvíli přemýšlel, jakou 
pohádku mi to připomíná. Vy-
bavila se mi postava Ivana ze 
známé ruské pohádky Mrazík, 
kdy se Ivan zálibně dívá do zr-
cátka a se slovy „musím já se 
pochválit“ je spokojen sám se 
sebou. Nevěřícně jsem četl, co 
všechno dokázali zastupitelé za 
SNK. Pravdou je, že se dokáza-
lo mnohé, ale když pan starosta 
vyjmenovával a popisoval akce  
z rozpočtu města a chválil pl-
nění volebního programu SNK, 
tak poněkud pozapomněl, že 
rozpočet schvaluje všech 25 za-
stupitelů a není to jen zásluha 
pěti zastupitelů za SNK. Pokud 
by takový článek podepsal jako 
lídr sdružení nebo strany, tak by 
to bylo pochopitelné. Starosta 
by ale měl zastupovat všechny 
zastupitele a občany.

Když si ale sundáme růžové brý-
le nebo se už delší dobu díváme 
na hospodaření města bez těch-
to brýlí, tak se naskýtá pohled, 
který moc veselý není a kterým 
se vedení města chlubit nebude. 
Zadávají se studie a zpracováva-
jí se projekty, které se následně 
nerealizují. Za roky 2013–2016 
tak město zbytečně vyplatilo 
více než 2,5 mil. Kč. Vracíme 
dotace nebo nám hrozí vracení 
dotací pro neplnění podmínek, 
které jsme se pro poskytnutí 
dotací zavázali plnit: revitaliza-
ce náměstí Př. Otakara – téměř  
6 mil. Kč, dokončení kanalizace 
a ČOV – 1,7 mil. Kč, dekonta-

minace skládky v Nasobůrkách  
– 1 mil. Kč, koupaliště – 1,4 mil. 
Kč. Netvrdím, že je jednoduché 
vždy plnit podmínky dotace, ale 
jsem přesvědčen, že je jedno-
dušší a levnější platit někoho, 
kdo bude hlídat plnění těchto 
podmínek a dotace nevracet, 
než následně platit právníky, 
kteří se již vrácené peníze budou  
snažit vymoci zpět.

Není to tak dávno, co se opra-
vovala silnice přes Chudobín. 
Měla být zavřená od 1. 3. do 8. 5. 
Uzavírka však trvala podstatně 
déle. Proč? Protože se opravova-
ly chodníky a s opravou chodní-
ků se původně nepočítalo. Tady 
někdo evidentně zaspal. Až na 
připomínku a podnět jednoho 
opozičního zastupitele na jed-
nání ZML 7. 3., tedy týden po 
uzavírce, se začalo s horečnou 
přípravou a realizací. Pokud 
bychom totiž ty chodníky ne-
opravili současně se silnicí, tak 
by dalších 5 let nebyly opravené, 
protože by nám Ol. kraj, jako 
vlastník silnice, pravděpodobně 
nedovolil výměnu obrubníků. 
Proto to zpoždění. Je určitě dob-
ře, že se chodníky opravily, ale 
málokdo z občanů Chudobína 
a dalších obcí asi bude chválit 
vedení města, že musel strpět 
uzavírku o zhruba měsíc déle, 
než by bylo nutné.

Další poněkud záhadnou akcí je 
oprava dětského hřiště „U hříb-
ku“ na Kollárové ulici. Hřiště 
mělo být opraveno dle smlouvy 
do 7. 7. RM však zadala zakázku 
firmě, která v Litovli ještě žádné 
hřiště neinstalovala, neopravo-
vala a výsledek podle toho vypa-

dá. Hřiště bylo opraveno až kon-
cem prázdnin a s firmou se ještě 
do dnešního dne (16.10.) jedná 
o dodání potřebných dokladů.

Zastupitelstvo města schvaluje 
plán kontrol, které provádě-
jí členové kontrolního výboru 
a finančního výboru. Jít něco 
kontrolovat není většinou pří-
jemné ani pro kontrolovaného 
a někdy ani pro kontrolujícího. 
Jsem členem fin. výboru a byli 
jsme s kolegyní vysláni na kon-
trolu jak se hospodaří s pohon-
nými hmotami a vede evidence 
spotřeby na městském úřadě 
a příspěvkových organizacích, 
tedy Městském klubu a Tech-
nických službách. Kontrolovali 
jsme roky 2015 a 2016. Kon-
trola na MěÚ a MK proběhla 
bez problémů. Na TS nám ale 
předložili ke kontrole podkla-
dy, ze kterých nám šla hlava 
kolem. A to jsme kontrolovali 
jen tři náhodně vybrané měsíce.  
Z předložené evidence jsme se 
například dozvěděli, že do ná-
drže Fabie o objemu 45 litrů 
se vejde 55 litrů, že průměrná 
spotřeba Octavie po ujetí 706 
km je 0 na 100 km, další měsíc 
se průměrná spotřeba zvedla na  
74 litrů na 100 km (to není 
chyba tisku). Dozvěděli jsme 
se také, že podle výkazu jízd 
dokáže dispečer jezdit v pra-
covní dobu ve dvou vozidlech 
současně. Úžasný pracant. 
Něco jsme se ale nedozvědě-
li. Například jak je možné, že 
ve služební Fabii je koncem 
dne v nádrži podle výkazu  
52 litrů a začátkem druhého dne 
je ve stejné nádrži dle výkazu jen  
10 litrů, aniž by se vozidlo po- 

hlo z místa? Na logickou otáz-
ku kam se podělo 42 litrů jsme 
odpověď nedostali. Že by díra  
v nádrži? Podobnou „díru“ mají 
dle předložené evidence i jiné 
prostředky v TS. 
Na základě těchto zjištění jsme 
navrhli hloubkovou kontro-
lu hospodaření s pohonnými 
hmotami v TS a dopadlo to jako 
obvykle. Tady byla „koalice“ až 
na výjimky jednotná. Zastupi-
telstvo hloubkovou kontrolu 
neschválilo. Dispečer TS, kte-
rý vede a zpracovává eviden-
ci PHM je koaličním radním  
a ředitel TS je koaličním zastu-
pitelem, takže zastupitelstvo 
schválilo pouze usnesení, že se 
tím bude rada města zabývat. 
Rada města se tím zabývala po 
dvou měsících, byla prý na TS 
přijata nová směrnice, ale rada 
nepřijala žádné usnesení, žádné 
opatření. Nejsem přesvědčen, 
že na ztrátu pohonných hmot je 
nejlepším opatřením směrnice, 
papírem se „díra“ v nádrži ne-
ucpe. 

Dívat se na hospodaření měs-
ta růžovými brýlemi, nevidět  
a nechtít vidět přešlapy a to-
lerovat nešvary je pohodlné, 
ale platíme za to všichni. Mys-
lím si, že je načase sundat rů-
žové brýle a problémy řešit  
a ne zametat pod koberec. P.S. 
Názory zde vyslovené jsou 
moje osobní názory. Fakta  
a údaje zde zmíněné byly  
v letošním roce projednává-
ny na veřejných jednáních 
zastupitelstva a jsou doloži-
telné. Přeju všem pěkný den. 
                 

Jaroslav Skála, zastupitel

Ivan, růžové brýle a díra v nádrži

Omluva
Rád bych se omluvil za nevhod-
nou formulaci nadpisu článku 
v říjnovém vydání Litovelských 
novin „Plnění volebního pro-
gramu ve městě Litovel Sdru-
žením nezávislých kandidátů“. 
Chtěl jsem v něm informovat 
občany o tom, co se podařilo 
splnit a s čím se dále potýkáme, 
a to z pohledu našeho sdružení. 
Samozřejmě že jde o společnou 
práci mnoha zaměstnanců úřa-
du, zastupitelů, firem a občanů. 
V článku to také několikrát uvá-
dím. 
Omlouvám se za nešťastnou 
formulaci nadpisu – smyslem 
nebylo nikoho poškodit nebo 
znevážit něčí práci.

Ing. Zdeněk Potužák, starosta
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Biopopelnice – kdy a jak to bude
V zářijovém vydání Litovel-
ských novin jsme Vás informo-
vali o získané dotaci na nákup 
biopopelnic. Od té doby jsme 
se posunuli opět o krok dál.  
V září byl vybrán dodavatel 
a byla s ním uzavřena kup-
ní smlouva. V současné době 
běží lhůta na dodání popelnic. 
V průběhu listopadu bude do 
všech domácností doručen le-
táček, kde se dozvíte podrobné 
informace o termínech rozvozů 
popelnic a odběrných místech, 
 o termínech vlastních svozů bio-
odpadu a mnoho dalšího týkají-
cího se právě svozu bioodpadu. 
Svoz bioodpadu se bude týkat  
i bytových domů – zejména 
sídlišť, kde na obvyklých stano-
vištích budou umístěny velké 
nádoby na bioodpad. 
Stále je možné vyplnit objed-
návkový formulář pro dodání 
Vaší vlastní biopopelnice. For-
mulář si můžete vyzvednout 
na podatelně MěÚ, stáhnout  
z webových stránek města nebo 
ho přímo na webových strán-
kách města vyplnit a odeslat 
on-line. Vyplněnou objednávku 
pak odevzdávejte na podatelně 
MěÚ nebo odešlete e-mailem 
na adresu e-podatelna@mestoli-
tovel.cz.
Spolu s rozvozem biopopelnic, 
může město také zajistit rozvoz 
nádob na papír a plast, které 
jsou stále k dispozici. Snažíme 
se Vám touto cestou umožnit 
opravdu pohodlné třídění odpa-
dů přímo u Vašich domů a tím 
snížit množství směsného ko-
munálního odpadu ukládaného 
na skládku Medlov. Naše město 
se tak s předstihem připravuje 
na zákaz skládkování neupra- 

Odpovědi na článek „Ivan, 
růžové brýle a díra v nádrži“
Reakce na 2. odstavec: Tvrzení 
autora: „Zadávají se…zpraco-
vávají se…, nerealizují se“ je 
naprosto zavádějící! Pan Skála 
je členem zastupitelstva, a tudíž 
moc dobře ví, že zadávání studií 
a projektů předchází schvalová-
ní rozpočtových položek na kaž-
dou takovou studii či projekt, na 
jejímž schválení se podílí svým 
hlasem – proč tedy tak hlasuje? 
Není pravda, že vracíme dotace! 
To bychom totiž museli vracet 
stovky milionů! To, co autor 
označuje za vracení dotací jsou 
tzv. korekce, tedy vrácení urči-
tého % za nenaplnění některé 
z podmínek projektu, např. za 
deštivého počasí malá návštěv-
nost koupaliště způsobuje ne-
naplnění původně očekávaného 
počtu návštěvníků.
Reakce na 3. odstavec: Silni-
ci rekonstruovala Správa sil-
nic Olomouckého kraje na 
náš dlouholetý požadavek. 
Silnice je majetkem Olomouc-

kého kraje a stavba byla plně 
v jeho kompetenci. Město  
s prodlužováním samozřejmě 
nebylo spokojeno, ale nemělo 
pravomoc to změnit.
Reakce na 4. odstavec: Ano, hřiště 
dodala firma pozdě, a proto za-
platí sankci za každý den. Autor 
ovšem ví, ale neuvádí, že hřiště 
stálo polovinu nákladů než na-
bídka jiných firem. Uvedená fir-
ma v obcích našeho okolí reali-
zovala množství dětských hřišť. 
Reakce na 5. odstavec: Kontrolu 
pohonných hmot v Technických 
službách projednal finanční výbor  
a doporučil zastupitelstvu, aby 
se rada města zabývala zjištěním  
a aby TS přijaly opatření k elimi-
naci evidenčních chyb. Pan Ská-
la jako člen finančního výboru  
s tímto usnesením souhlasil  
a hlasoval pro něj. Zjištěné nedo-
statky byly evidenční záležitos-
tí a ředitel TS provedl opatření  
k nápravě. 

Ing. Zdeněk Potužák, starosta

Plamenná výzva pisatele na konci 
článku: „Dívat se na hospodaření 
města růžovými brýlemi, nevi-
dět a nechtít vidět přešlapy a to-
lerovat nešvary je pohodlné, ale 
platíme za to všichni. Myslím si, 
že je načase sundat růžové brýle  
a problémy řešit a ne zametat pod 
koberec,“ není pravdivou infor-
mací! Zjištěné nedostatky byly 
jen evidenční záležitostí stavu po-
honných hmot (PHM) vozidel na 
konci a začátku měsíce následují-
cího v měsíčních výkazech PHM. 
Technické služby (TS) předložily 
tabulkové přehledy jízdních výko-
nů a spotřeby PHM kontrolova-
ných vozidel za roky 2015, 2016, 
2017 po jednotlivých měsících. 
Z nich vyplynulo, že průměrné 
spotřeby osobních vozidel jsou  
v souladu s normovanou spotře-
bou a druhem provozu, a že ne-
docházelo k žádné nadspotřebě 
či ztrátě. Tento přehled byl pro 
jednání finančního výboru (FV) 
zpracován na základě požadavku 
jeho předsedy. V komentáři bylo 
uvedeno, že pokud nebylo v da-
ném měsíci do vozidla tankováno  
a tankování 51 l proběhlo až za-
čátkem následujícího měsíce  
a v něm prakticky celý mě-
síc (kvůli nemoci ředite-
le TS) nevyjelo (ujeto jen  
69 km), je potřeba počítat sku-
tečnou spotřebu a ujeté km 
za oba měsíce dohromady, 
a ta činila u vozidla Octavia  

6,2 l/100 km. Tvrzení pisatele  
o provedeném zjištění, že „prů-
měrná spotřeba Octavie po ujetí 
706 km je 0 na 100 km, další mě-
síc se průměrná spotřeba zved-
la na 74 litrů na 100 km“ snad 
ani nemůže být myšleno vážně!  
V žádném případě nejde o stav, 
který se p. Skála snaží ve čtenářích 
vzbudit, tedy že by se mělo jednat 
o flagrantní nehospodárnost či 
„díry v nádrži“. Žádná nadspo-
třeba nebyla prokázána! Ale to 
vše, včetně evidenční chyby stavu 
PHM ve výkazu spotřeby paliva 
u vozidla Fabia bylo vysvětleno 
ředitelem a dispečerem TS při 
projednávání výsledku kontro-
ly provozu osobních vozidel na 
schůzi FV dne 19. 6. 2017. Dle 
zápisu z této schůze bylo přijato 
jednoznačné usnesení (včetně čle-
na p. Skály), že TS provedou opat-
ření v evidenci spotřeby PHM. 
Usnesení FV bylo projednáno  
a schváleno zastupitelstvem. Ná-
sledně na 60. schůzi rady města 
dne 7. 9. 2017 byla projednána ře-
ditelem TS předložená opatření ke 
zlepšení evidence provozu osob-
ních vozidel. Závěrem bych chtěl 
říct, že článek p. Skály s cíleně 
vytrženými a nepravdivými údaji  
z kontextu předložených podkla-
dů poškozuje jméno pracovníků 
TS a celé organizace zajišťující 
služby pro naše město. 
Proč asi...?             Ing. Karel Zmund

     ředitel Technických služeb

Městská televize

Premiéra st   1. 11. 18.45 hod.
 st 15. 11. 18.45 hod.
 st 29. 11. 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 
sdělit tel. či písemně Bc. Ing. Jaromíru Hla- 
vinkovi z MěÚ Litovel na tel. 585 153 250, 
e-mail: hlavinka@mestolitovel.cz nebo 
infotv@centrum.cz.

veného směsného komunálního
odpadu od roku 2024. Od toho-
to roku bude každá tuna směs-
ného odpadu opravdu drahým 
luxusem, který byste ve finále 
zaplatili Vy, občané. Proto se 
naučme perfektně třídit odpad 
přímo u nás v domácnostech  
a „nevyhazujme peníze z okna“. 
Objednávku nádob na papír  
a plast můžete provést stejným 
způsobem jako u popelnic na 
bioodpad. První fáze třídě-
ní (papír, plast) bude v lednu 
vyhodnocena a na základě 
výsledků bychom rádi zvolili 
(po projednání na zastupitel-
stvu města) vhodnou formu 
motivačního programu pro 
všechny, kteří se do třídění ak-
tivně zapojili. Také v jarních 
měsících 2018 by mělo dojít  
k očipování nádob na komunál-
ní odpad. A opět na závěr pro-
síme: TŘIĎTE ODPAD! MÁ TO 
SMYSL.                   Viktor Kohout



Ze společnosti

Přišli na svět  
27. 1.  Martin Nič z Litovle
21. 2.  Tereza Pekařová z Litovle
20. 4.  Martin Janeček z Litovle
23. 4.  Michal Kauer z Litovle
  3. 5.  Stella Luscoň z Litovle
  7. 5.  Martin Křepelka z Litovle
12. 5.  Lucie Vacková z Litovle
19. 5.  Eliška Trávníčková z Litovle
23. 5.  Kateřina Balcarová z Chudobína 
30. 5.  Viktor Kozubský z Litovle
30. 5.  Kryštof Vysloužil z Litovle
31. 5.  Jan Dvořák z Litovle
  6. 6.  Natálie Hájková z Chudobína
  7. 6.  Patrik Dočkal z Litovle
16. 6.  Tomáš Kaller z Litovle 
20. 6.  Leontýna Piňosová z Litovle
22. 6.  Matyáš Loun z Bohuňovic
29. 6.  Barbora Baciaková z Chořelic
  4. 7.  Šimon Rosman z Chudobína
  7. 7.  Adéla Buchtová z Litovle
13. 7.  Michal Zlámal z Vísky 

Odešli
  6. 10.  Jiří Příborský z Litovle (76 let) 
  7. 10. Jarmila Pekařová z Litovle (96 let)
10. 10.  Marta Vařeková z Mladče (82 let)
13. 10.  Ing. Pavel Tomášek z Myslechovic (39 let)
19. 10.  Věroslava Vavrdová z Nové Vsi (89 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
VIA ULTIMA, Hrandop a Misericordia.
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Mesto Revúca sa predstavuje po desiatykrát
Dni sa skracujú, rána sú hmlistejšie, vo 
vzduchu cítiť mráz. Prichádza najchladnej-
šie ročné obdobie, milované i nenávidené – 
ZIMA. Toto obdobie je úzko späté so zvykmi 
a tradíciami i s najkrajšími sviatkami v roku, 
Vianocami. 
Pre nás občanov a návštevníkov mesta je to 
čas, kedy sa stretávame na rôznych spolo-
čenských podujatiach, počas ktorých zdieľa-
me tradičné hodnoty našej kultúry. 
Pani zimu vítame a atmosféru príchodu Via-
noc vychutnávame na Revúckych vianoč-
ných trhoch, na ktorých nechýbajú vystúpe-

nia detí materských škôl, žiakov základných 
škôl, členov folklórnych súborov, ale aj víta-
nie Mikuláša, ochutnávka regionálnych špe-
cialít, vianočného punču a už tradičná súťaž 
vo varení kapustnice. 
V  Rímskokatolíckom kostole sv. Vavrinca 
diakona sa zúčastňujeme koledníckej akcie 
Dobrá novina spojenej so zbierkou pre pro-
jekty spolupráce v afrických krajinách. Po-
čas svätej omše dostávajú koledníci všetkých 
vekových kategórií osobitné požehnanie 
a  sú vyslaní, aby priniesli vianočnú radosť 
do rodín vo svojich farnostiach. 
Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju 
moc. Svia-
tok Lucie,  
13. decem-
ber, je najo-
bávanejším 
dňom pred-
vianočného 
o b d o b i a , 
kedy sa podľa 
povery strigy 
snažia škodiť ľuďom. Tradíciu vyháňania 
zlých duchov, temných síl, chorôb a trápenia 
z domov v  deň pred Luciou zachovávajú 
žiačky základný škôl. 
V  polovici mesiaca december navštevuje-
me Turistické informačné centrum Revú-
ca, ktoré organizuje predvianočný jarmok 
Veselý Krašún. Vstupné priestory budovy 
Prvého slovenského gymnázia premieňa na 
malé vianočné trhovisko, ktorým podporuje 
predaj remeselných a ľudovoumeleckých vý-
robkov tvorcov z Revúcej i blízkeho okolia.
Zvyky a dedičstvo našich praotcov a prasta-
rých materí pre ďalšie generácie zachovávajú 
folklórne skupiny Lykovec a Lykovček, ktoré 
nás pozývajú na kultúrne podujatie Folklór-
ne Vianoce. Koledy v  ich podaní vytvoria 
pravú atmosféru Vianoc symbolizujúcu lás-
ku a pokoj.  
Pár dní pred štedrovečerným dňom skauti 
prinášajú do Revúcej svetlo z  Betlehema, 
ktoré má rozžiariť každý kút nášho mes-

tečka a obohatiť tak sviatočnú atmosféru 
Vianoc svojím posolstvom jednoty, lásky 
a mieru. Mesto Revúca, kultúrne stredisko 
a  Rímskokatolícka cirkev v  Revúcej orga-
nizujú akciu Príchod betlehemského svetla 
v  Rímskokatolíckom kostole sv. Vavrinca 
diakona v Revúcej. Počas programu môže-
me vidieť vystúpenia detí Katolíckej mater-
skej školy  Svätej Rodiny v Revúcej, žiakov 
základných škôl a Zboru svätého Antona. 
Dňa 26. decembra Klub slovenských turis-
tov Dúbrava z  Revúcej každoročne reali-
zuje turistickú vychádzku Vianočný výstup 
na Stolicu, najvyšší vrch Stolických vrchov, 
ktorého masív poskytuje výhľad na Kráľovu 
hoľu, najnavštevovanejší vrch Nízkych Ta-
tier. Počas túry preverujeme svoje turistické 
zdatnosti po sviatočnom hodovaní alebo si 

vyberieme jednu z  menej náročných trás 
a pozorujeme čaro zimnej krajiny.
Sviatkom Troch kráľov končí vianočné 
obdobie a  začínajú Fašiangy, obdobie hoj-
nosti, tancovačiek, veselíc a  karnevalov. 
Mesto Revúca v  spolupráci s ďalšími orga-
nizáciami usporadúva Fašiangový sprievod, 
ktorého súčasťou je sprievod v  maskách  
a bohaté pohostenie. O program sa starajú 
folklórne skupiny z  Revúcej a členovia 
ochotníckeho divadelného súboru Komedia 
Rev. Toto podujatie zlučuje v  sebe mnoho 
obyčajov, ktoré súvisia s  vyháňaním zimy, 
smrti a s príchodom jari. Začiatok plesovej 
sezóny už tradične odštartúva Gemerský 
ples. Spoločenské podujatie plné spevu, ži-
vej hudby, tanca a dobrého jedla.
Čarokrásna príroda zasnežených hôr láka 
nadšencov turistiky a športu, ktorí tiež tvo-
ria svoje zimné tradície. Neďaleká Obec Mu-
ráň v spolupráci s Telovýchovnou jednotou 
Tatran Muráň nám umožňuje absolvovať 
Zimný prechod Muránskou planinou ur-
čený ako pre lyžiarov, tak i peších turistov. 
Zároveň Mesto Revúca v spolupráci s Lesmi 
SR, š.p, OZ Revúca a KST Dúbrava organi-
zuje Zimný prechod Stolickými vrchmi, kto-
ré patria medzi obľúbené ciele nielen miest-
nych turistov. 
Na záver fašiangového obdobia sa zúčast-
ňujeme akcie Pochovávanie basy, kedy sa 
aktom pochovania basy končí obdobie ve-
selosti a zábav, hudba utíchne a  začína sa 
40-dňový pôst, ktorý trvá až do Veľkonočnej 
nedele. 
Pani Zima postupne stráca svoju moc, pri-
chádza čas jarného prebúdzania, čas nových 
jarných spoločenských dobrodružstiev a zá-
žitkov. 

Text: Oddelenie regionálneho rozvoja, MsÚ 
Revúca, Foto: KST Dúbrava, Peter Poboček, 

archív MsÚ

Inzerce

Hledáme soustružníka na klasický soustruh 
TOS, typ SU 50/2000.
Podmínky:
• stálý pracovní poměr či brigáda s nástupem ihned
• jednosměnný provoz
• pracoviště: Zámečnická dílna v Haňovicích, menší 
   kolektiv
• plat 130–150 Kč/ hod. dle praxe
Požadavky:
• vyučení ve strojírenském oboru
Dále hledáme montéry papírenských strojů 
pro práci v tuzemsku i zahraničí. 
• vyučený zámečník nebo ve strojírenském oboru
• plat dohodou 
Zájemci, posílejte životopis na e-mail: mdostal@
celpap.cz nebo volejte na mobil: 739 079 362.  

Poděkování
Děkujeme všem za projevenou soustrast  
a za účast a květinové dary na pohřbu naší 
maminky Jarmily Pekařové z Litovle. 
Za celou truchlící rodinu 

dcera Jarmila Balcárková
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Téměř v každé obci, i v té nejmenší, jsou 
válečné hroby. Nejsou to hroby v pravém 
slova smyslu, připomínají padlé vojáky 
z první světové války.
Důstojný památník je i v obci Náklo. Který 
z místních spolků dal podnět ke stavbě po-
mníku svým 28 občanům, kteří v průběhu 
první světové války zemřeli na bojištích, 
není z kroniky jasné. V té době, stejně jako 
v současnosti, jich v obci fungovalo mno-
ho. Mimo jiné i Družina válečných poško-
zenců. Ale i Abstinentní odbor v  Nákle. 
V kronice obce Náklo se píše: „Památník 
padlých se sochou sv. Václava byl posta-
ven na Zábrani r. 1929 a odhalen 18. srpna 
téhož roku… Socha byla zřízena společ-
ným nákladem různých dárců a obce.“ 
Společně se rozhodli koncipovat pomník 
jako sochu sv. Václava v životní velikosti. 
Světce, kolem kterého se ve vážných do-
bách shromažďuje český národ. Pomník, 
který navrhl akademický sochař Josef 
Hladík z  Olomouce, je celkově vysoký  
475 cm. Pískovcový reliéf ve spodní části 

soklu zná-
z o r ň u j e 
p a d l é h o 
v o j á k a 
s  andělem. 
Na reliéfu 
vlevo je 
žena loučí-
cí se se sy-
nem, který 
jde do vál-
ky, vpravo 
žena se tře-
mi malými 
d ě t m i , 
která vy-
hlíží svého 
muže. Původně, podle staré fotografie, měl 
pomník ještě oplocení. Deska z černé žuly, 
mezi sochou sv. Václava a reliéfy, nese čes-
koslovenský znak a nápisy: „Z  vděčnosti 
všem, kteří ze světové války 1914–1918 se 
nevrátili a z jejich utrpení a krve vykvetla 
naše svoboda. Hrdinové, myšlenky naše za 
vámi spějí tam, kde vaše těla tlejí.“ V dal-
ším odstavci je nápis: „Sv. Václave, nedej 
zahynout nám ni budoucím.“ 
Vlevo i vpravo jsou jména, fotografie, 
roky narození a úmrtí těch, pro které byl 
pomník postaven. Na každé straně je jich 
14. Celkem 28 mladých mužů z Nákla se 
nevrátilo ke svým rodinám. Pohřbeni jsou 
v daleké cizině, často se ani neví, v které 
zemi. Jejich jména a podoba však zůstaly 
navždy uchovány na majestátním pomní-
ku, který pro ně spoluobčané postavili.
Do války musely jít i dva ze čtyř zvonů z ná-
kelského kostela sv. Jiří. V roce 1916 přijel 
do Nákla inženýr stavebního oddělení 
vojenského velitelství v Krakově s desátní-
kem a dvěma vojáky. Shodili z věže 2 zvony, 
jeden z nich byl umíráček. Věž je vysoká  
30 m, ale oba zvony dopadly na zem nepo-
rušené. Byly odvezeny, roztaveny a použity 
na výrobu smrticích děl. Smrt 28 padlých 
už nákelský umíráček nemohl oznámit.

Eva Vaňková

Má rodná obec  Těrlicko, 1. část 

Jak jsem v říjnovém vydání avizovala, 
pocházím z obce Těrlicko, které možná ne 
všichni znáte. Proto jsem se rozhodla Vás  
s historií mé rodné obce seznámit a uká-
zat Vám, jak stavba vodního díla může 
ovlivnit ráz obce a život lidí. V 1. díle 
mého vyprávění Vás seznámím s nejstar-
šími zmínkami o Těrlicku. 

Obec Těrlicko se nachází asi devět kilometrů zá-
padně od města Český Těšín. Zabírá plochu 24,4 
km2 a rozkládá se na svazích těšínské pahorka-
tiny. Řadí se k nejstarším obcím na Těšínském 
Slezsku (Těšínsku). Toto území je charakteristic-
ké zejména jazykově smíšeným obyvatelstvem 
– českým a polským. Stalo se také významným 
komunikačním bodem. Pro tyto ale i mnohé 
další důvody se toto území stalo v dějinách 
předmětem zájmů jak československého, tak 
polského státu. 
Podle lidové pověsti existovala obec Těrlicko už 
v pohanských dobách. Rozkládala se na dvou 
kopcích. Na prvním, který byl nazýván Babí 
horou, stál hrad, který měl obrannou funkci. 
Na druhém kopci, zvaném Kostelec, existovala 
pohanská svatyně. Podle pověsti sehrál největší 
roli při prvotním rozvoji osady ratibořsko-těšín-
ský kníže Měško I. (1163–1211), který se staral 
o zalidnění této oblasti. 
První písemné zmínky o Těrlicku pochází ze 
13. století. Těrlicko je v dokumentu z 26. květ-
na 1229 zmiňováno v souvislosti s potvrzením 
vsi Orlové benediktýnskému klášteru v Týnci: 
„Řehoř biskup, sluha sluhův, synům v Boze otce 
milým Luitfridovi opatovi a všem bratřím kláš-
tera Tyneckého potvrzujeme klášter s veškerým 
příslušenstvím, se vsemi, kostely, desátky, brtmi, 
hospodami, myslivostí, lovením ryb: dědiny Orlo-
wa, Dubrawa, Koczobenc, Cierlitzko,...“
Pro Těrlicko významnější zmínka o jeho historii 
pak pochází z 12. května 1268: „Ve jméno Otce. 
Amen. My Vladislav z Boží milosti kníže Opolské 
známo činíme, že obdarování našich předkův 
slavné paměti, jakáž bratřím řádu sv. Benedik-
ta byli učinili ku kapli v Orlové, kdež jim někte-
ré dědiny s veškerým příslušenstvím s požitky  
a svobodami byli pustili, milostivě obnovujeme: 
totižto sůl veskrze i s Da(m)brow–ou a všemi 
lukami, Chotebanz, Vrbici, Záblať; kromě soli 
hospodu s plným právem na třech všech: Žukově, 
Těrličku, Ostravě;...“ V listině je poprvé zmíně-
na Jaskovická krčma, která je jednou z nejstar-
ších hospod na území Slezska.                              red.

Válečné hroby 10: Pomník padlým v Nákle

Nová výstava v Muzeu Litovel
Kdo by ji neznal... Panenka Barbie od firmy Mattel provází 

děti i dospělé již dlouhá desetiletí a za tu dobu se stala 
fenoménem, který mnohokrát určoval, co je moderní a trendy. 
V Muzeu Litovel budou mít návštěvníci možnost zhlédnout  
v rámci nové výstavy část jedinečné sbírky těchto panenek od 
paní Miluše Rejkubové z Krnova, jež v současné době čítá přes 
jeden a půl tisíce kusů hraček i příslušenství. Tvoří ji Barbie  
z mnoha různých časových období, což umožňuje zachytit 
vývoj obličeje, tělesných proporcí i způsobu oblékání panen-
ky. Mimo klasické 30 cm vysoké hračky jsou součástí sbírky 
také sběratelské kousky vysoké 45 a 90 cm, porcelánové Barbie 
nebo speciálně vydávané edice v luxusním provedení. Přijde-
te-li nás navštívit, můžete mezi panenkami navíc zahlédnout 
i známé tváře. Výstava bude k vidění od 12. 11. 2017 až do 5. 2. 2018. Těšíme se na Vás  
v Muzeu Litovel vždy od středy do neděle od 9.00 do 16.00 hod.               Litovelští muzejníci



Stalo se v Litovli
▪ V závěru husitských válek hejtman Jan Pardus 
z Horky (tvrze v jižních Čechách), jenž tehdy 
ovládal Svitavsko, přešel s čeledí kněze Bedřicha 
Strážnického na Moravu a 2. 11. 1437 přepa-
dl Litovel. Měl něco přes 300 koní a pěšáky, do 
města vnikl přes zamrzlou strouhu na Valech   
(u Husova sboru). Litovli však přišli na pomoc 
Olomoučtí a Pardus byl poražen. Byl zajat  
a vězněn v Olomouci, po smrti krále Albrechta 
bylo jednáno o jeho propuštění, výměnou za to 
odstoupil Pardus olomouckému biskupovi Pav-
lovi z Miličína své město Svitavy. Markrabě Al-
brecht snížil Olomouci za pomoc Litovli lozunky  
o 50 kop grošů.
▪ 19. 11. 1927 zemřel Alois Zima. Přišel do 
Litovle roku 1914, aby vystřídal Karla Hullu ve 
funkci technického ředitele cukrovaru. Zima byl 
nadšeným divadelním ochotníkem, zakládajícím 
členem divadelního odboru Sokola a obětavým 
sokolským pracovníkem. Když v roce 1924 one-
mocněl, byl jmenován technickým správcem 
cukrovaru Ing. Otakar Ledvinka. Alois Zima z Li-
tovle odešel koncem května 1925 do Prahy. 
▪ 27. 11. 1947 zemřel dlouholetý předseda 
Loveckého klubu František Václavík. Narodil se  
11. 1. 1876 ve Stykovci u Příbrami, od r. 1895 
sloužil na Konicku jako četnický strážmistr,  
r. 1900 nastoupil v Litovli jako tajemník okresní 
politické správy. V této funkci pak zůstal až do 
důchodu. Jeho hlavním zájmem a koníčkem byla 
myslivost. Celý svůj volný čas věnoval Okresnímu 
mysliveckému spolku a Loveckému klubu v Lito-
vli, jehož byl jedním ze zakladatelů a dlouhole-
tým předsedou. Zasloužil se o zvelebení bažant-
nice v městském lese, jako chovatel psů, zejména 
ohaře krátkosrstého, si odnesl mnoho uznání.
▪ 2. 11. 1987 zemřel 
Martin Strouhal, 
učitel, spisovatel, 
sokolský a veřejný 
pracovník, po vál-
ce první předseda 
okresního národní-
ho výboru. Narodil 
se 11. 4. 1907 ve 
Zdětíně, po studiu 
na pedagogické fakultě UP v Olomouci se stal 
učitelem, aprobace čeština, němčina a tělesná 
výchova. Jako známý veřejný pracovník neušel 
pozornosti nacistů, roku 1941 byl zatčen a do  
12. 5. 1942 vězněn v Osvětimi. Odezvou těch-
to zážitků byla sbírka básní Osvětim. Po vál-
ce byl jmenován ředitelem dívčí měšťanky  
v Litovli, současně však též prvním předse-
dou okresního národního výboru. Jako vládní 
zmocněnec se zasloužil o výstavbu vypáleného 
Javoříčka. Již od studentských let se věnoval 
poezii. Své první verše vydával pod pseudo-
nymem Mars Ždětínský. Kraji, v němž pro-
žil svůj život, věnoval knihy „Báje a pověsti“  
a „Kytice pověstí“.               red. kráceno, Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Minulý sloupek jsme zakončili slavným ví-
tězstvím našich borců na Zábřežském sed-
miboji a ziskem poháru. Nedařilo se turis-
tům, a pěší výšlap s paní Lidkou Kaštilovou 
na Svatý Kopeček a do Radíkova (20. 9.) 
musel být pro nevlídné počasí a déšť zru-
šen, ale uskuteční se v náhradním termínu 
na jaře 2018. Zato o den později cyklisté 
na výletě do Lhoty nad Moravou, Hynkova  
a Chomoutova (11 účastníků) ho měli do-
cela pěkné, a ještě byli 
svědky neobvyklé příhody 
– v Chomoutově vběhla do 
lokálu srna, když vyrazila 
sklo, proběhla místností  
a stejným způsobem vy-
běhla, aniž se kdokoliv sta-
čil vzpamatovat. Zajímavé! 
Na akci Babička roku 2017 
v Olomouci jsme, bohužel, 
byli jen jako diváci, ale vě-
říme, že do příštího klání  
v roce 2018 už pošleme  
i svou reprezentantku. Po-
přemýšlejte, kdo by měl 
šanci uspět, a dejte návrh 
do Samosprávy. Díky!
Slavný Mezinárodní den seniorů (1. 10.) 
jsme sice oslavili až o jeden den později, 
zato ale s veškerou parádou. Městský klub 
připravil vystoupení skupiny Michal Tučný 
Revival Band ve Velkém sále Záložny, kte-
ré nám město věnovalo jako dárek k svátku 
(oběma děkujeme!). Po úvodním slovu sta-
rosty města a předsedy klubu se to rozjelo 
naplno. Kapela, která jakoby měla ne sedm, 
ale patnáct hráčů (zajímavé – čtyři měli 
stejné křestní jméno Lubomír!), spustila 
naplno, až uši zaléhaly. Poskytla průřez vše-
mi alby Michala Tučného s největšími hity,  
a nakonec dala v plen ty nejznámější – Bá-
ječná ženská, Poslední kovboj či Snídaně  
v trávě – ale to už zpíval a tleskal téměř plný 
sál. Byl to příjemný večer plný vzpomínek 
z mládí, taky s trochou nostalgie – kdeže 
ty loňské sněhy jsou? Uspořádání akce se 
povedlo, tak asi i příští rok požádáme MK 
o zajištění programu, snad v jiném žánru. 
Uvidíme, jaká bude nabídka.
Z říjnových akcí ještě zmíníme opako-
vaný a jako obvykle plně obsazený au-
tobusový zájezd do losinských termálů  
(5. 10.) a reciproční návštěvu Samosprá-
vy klubu po 6 letech v Revúci ve dnech  

6 . – 8 . 1 0 . S r d e č n ě 
jsme byli přijati 
členy MO JDS Re-
vúca a primátor-
kou města MVDr. 
Evou Cireňovou, od 
kterých vyřizujeme 
upřímné pozdravy. 
Další pěší výšlap 
do Luké, Javoříčka  
a na Bouzov (11. 10.;  
11 účastníků) se vy-
dařil za příjemného 
teplého dne bez deš-

tě, barevnými lesy plnými hub. Těch si turis-
té nasbírali plno, a doslova spojili příjemné 
s užitečným. Poslední letošní cyklovýlet  
(12. 10.) zamířil přes Červenku, Renoty, 
Střelice a Uničov do Nové Dědiny, kde je 
známá rybí restaurace U Horáků, takže až 
do Šumvaldu, podle původního plánu, na-
konec 19 účastníků akce ani nedorazilo. 
V měsíci listopadu, to stejně jako v celém 
2. pololetí roku, máme pořádně našlapáno. 

Ve čtvrtek 2. 11. od 15 hodin v klubovně 
bude beseda s Ing. Jiřím Hambálkem „Olo-
mouc včera a dnes“. Turistická vycházka 
Litovelským Pomoravím bude ve středu  
8. 11., podrobnosti opět najdete ve skříň-
ce v Husově ulici. Na čtvrtek 16. 11. na  
15 hodin v klubovně je přesunuta 2. beseda 
o fotografování s panem Lukášem Navarou. 
Ta největší akce listopadu bude ve čtvrtek 
30. 11. od 15 hodin v Koncertním sále MK, 
a to obvyklé setkání s vedením města spo-
jené s kulturním programem, občerstvením, 
hudbou a tancem. Budete také seznámeni  
s přehledem naší činnosti za rok 2017. Těší-
me se na vaši hojnou účast!
Jen informativně: Zastupitelstvo města Li-
tovel schválilo provoz seniortaxi spolkem  
AKSELIT (Aktivní senioři Litovel). Po-
drobné informace najdete v říjnových 
Litovelských novinách č. 10 na straně 2. 
Předvánoční schůzku seniorů chystáme 
na čtvrtek 14. 12., a bude opět spojena se 
soutěží o nejchutnější vánoční cukroví. 
Tentokrát jsme vybrali perníčky (zdobe-
né i nezdobené). Máte tak dostatek času je 
vyrobit a přihlásit do soutěže o věcné ceny. 
Přejeme příjemné a pohodové podzimní 
dny a těšíme se na vaši účast na akcích klu-
bu.                                                                     jh

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
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Kniha na listopad
UNIČOVSKÁ
Ulice byla pojmenovaná podle města Uničova, 
jehož směrem vede dopravu ven z města. Uni-
čov leží přibližně 10 km od Litovle na přechodu 
Hané, Hrubého a Nízkého Jeseníku. Město bylo 
založeno z podnětu moravského markraběte 
Vladislava Jindřicha a od počátku bylo městem 
královským. Datum založení (1213) je stano-
veno na základě listiny z roku 1223, ve které 
král Přemysl Otakar I. založení města potvrdil 
a udělil mu některá městská práva. Nejedná se 
o zakládací listinu jako takovou, ale tato listina 
představuje nejstarší dochovaný dokument  
o udělení městských práv na území našeho 
státu. Němečtí zakladatelé město nazvali jako 
Neustadt, od r. 1601 se užíval název Mährisch 
Neustadt. 
Uničovská ulice vychází směrem na sever z kři-
žovatky ulice Loštické, Staroměstského náměstí 
a ulice Karla Sedláka, prochází průmyslovou 
zónou města a končí zároveň se značkou ozna-
čující konec města. V minulosti byla součástí 
Uničovské ulice vedoucí až z náměstí. Od roku 
1900 spadala pod název Staroměstská, která  
v tu dobu vedla od dnešní polikliniky (zahrno-
vala tedy kromě dnešní Uničovské ulice také 
dnešní ulici Vítěznou, část Žerotínovy a Staro-
městské náměstí). Svůj název jako samostatná 
ulice dostala až v roce 1930, kdy se také vyčleni-
lo samostatné Staroměstské náměstí .  
Proměny názvu: součást Neustädterstrasse ve-
doucí až z náměstí (1893)  součást Staroměst-
ské ulice vedoucí od mýta (1900)  Uničovská 
pro pokračování vzniklého Staroměstského ná-
městí (1930)  Neustädterstrasse (1940)  
Uničovská (1945)

VODNÍ
Název ulice byl zvolen podle její polohy při toku 
řeky Moravy, jejíž rameno se v těchto místech 
nazývá Muzejní. V minulosti se mluvilo o Val-
chovní strouze podle soukenické valchy.
Ulice Vodní odbočuje z ulice Palackého hned 
na jejím počátku při mostu u muzea a končí 
u lávky přes Muzejní rameno řeky Moravy, 
jehož tok kopíruje. Název ulice pochází z roku 
1893, kdy se uvádí, že dosud bezejmenná řada 
domů po pravém břehu řeky, nazývaná dříve 
„Walkmarch“, má být pojmenována jako Vodní 
(Wassergasse).
Proměny názvu: Walkmarch  Wassergasse 
(1893)  Vodní (1900)  Wassergasse (1940) 
 Vodní (1945)

Ivana Kubíčková

Máte doma poklad?
Vážení čtenáři,
jistě jste již slyšeli, že 
v letošním roce slaví 
město Litovel pade-
sátileté výročí družby 
se slovenským měs-
tem Revúca. Muzeum 
Litovel se do těchto 
oslav také zapojilo – 
například panelovou 
výstavou v prostorách 
Městského klubu. Tuto 
příležitost bychom rádi využili k doplnění 
našeho sbírkového fondu, v němž shroma-
žďujeme nejrůznější informace o spřátele-
ném městě na Slovensku. Máte-li doma bro-
žury, pohledy, vlastní dobové fotografie  
z návštěvy města, upomínkové předmě-
ty, knihy a další suvenýry z města Revúca  
z uplynulých 50 let, budeme velice rádi, po-
kud se nám s nimi pochlubíte. Konkrétně 
hledáme především literární práce čestného 
občana města Revúca pana Dušana Dubov-
ského: Osobnosti z histórie Revúcej, Pamät-
nica mesta Revúca či Revúcké kostoly, zvo-
ny a ich tvorcovia. Potřebných, dnes již na 
Slovensku neprodávaných, titulů by se však 
našlo více. Za zápůjčky i dary do muzea pře-
dem srdečně děkujeme.   

Litovelští muzejníci

Jakuba Katalpa: Doupě
Jakuba Katalpa (vlastním 
jménem Tereza Jandová) 
je česká spisovatelka a vý-
tvarnice. Autorka oceňo-
vaného titulu Němci při-
chází s mnohovrstevnatým 
románem ze současnosti. 
Květa je po manželo-
vě smrti sužována po-
citem samoty a neužitečnosti. Ve skle-
pě svého domu proto vybuduje malou 
místnost — doupě — a čeká na návštěv-
níka, kterého by do ní mohla zavřít  
a jemuž by mohla vyprávět svůj životní pří-
běh. Zatímco Květa opečovává svého vězně, 
v Americe umírá na rakovinu Akiko Ikeda-
ová. Dochází sice na chemoterapii, ta však 
nezabírá a její manžel postupně ztrácí víru  
v manželčino uzdravení. Hoang Thi An-
hová opouští rodný Vietnam a vydává se 
na dalekou cestu do Prahy, aby pomohla 
své dceři s vedením domácnosti a malého 
obchodu. Naráží při tom na odcizení, ne-
jen kulturní, ale také rodinné a generační. 
Jakkoliv jsou cesty protagonistů zprvu mi-
moběžné, v jednom okamžiku se protnou  
v Praze, aby pak nadále pokračovaly vlast-
ním směrem.                                                            lf
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• KLOBOUKY OD MARIE – prodlouženo do 23. 11.
Výstava klobouků paní Marie Mazánkové v prostorách TIC při MK Litovel. 
Výstava bude doplněna o nové klobouky. 
PO–PÁ: 8–17 h., SO: 9–12, 12.30–17 h., vstupné dobrovolné.

• VÝSTAVA FOTOKLUBU BESEDA OTROKOVICE – prodlouženo do 24. 11.
Výstava fotografií ve Výstavní síni MK Litovel, vstupné dobrovolné.
PO, ÚT, ČT 8–15 h., ST 8–17 h., PÁ 8–13 h., SO 10–13 h.

• čtvrtek 9. 11.   KONCERT VE VARNĚ PIVOVARU LITOVEL  
Varna Pivovaru Litovel, 19 h., vstupné: 120 Kč
JIŘÍ VODIČKA – housle, MARTIN KASÍK – klavír, koncert v rámci KPH, gene-
rální sponzor: PIVOVAR LITOVEL, a. s.
• úterý 14. 11.   BESEDA S VÁCLAVEM ARNOŠEM – PRO ZŠ  
Malý sál Záložny, 10 h., vstupné 40 Kč
Toulky světem 2 – povídání s fotoprojekcí o tom nejzajímavějším, co cesto-
vatel viděl a zažil. Pro I. a II. st. ZŠ, včetně veřejnosti.

• úterý 14. 11.   BESEDA S VÁCLAVEM ARNOŠEM 
Malý sál Záložny, 18 h., vstupné 50 Kč
Beseda s fotoprojekcí známého cestovatele Václava Arnoše s názvem – 
STŘEDNÍ AMERIKOU Z MEXIKA …. DO MEXIKA přes Belize, Guatemalu, 
Honduras a Salvador.

• sobota 18. 11.   METALLICA REVIVAL LITOVEL
Malý sál Záložny, 19 h., vstupné v předprodeji 90 Kč, na místě 140 Kč
Kapela hraje nejznámější skladby od americké trash metalové legendy Metallica.

• úterý 21. 11.   PODZIMNÍ KONCERT ZUŠ
Koncertní sál MK, 17 h., vstup volný
Vystoupí žáci a soubory ZUŠ. Pořadatel: ZUŠ Litovel.

• středa 22. 11.   POHÁDKY Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY
Velký sál Záložny v Litovli, 10 h., vstupné 40 Kč 
Pohádka pro I. stupeň ZŠ, včetně veřejnosti.

• pátek 24. 11.   20. ROČNÍK PRODEJE VÁNOČNÍ HVĚZDY
Vestibul MK Litovel, 8–16 h. Pořádá SDRUŽENÍ ŠANCE – sdružení rodičů  
a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí při Dětské klinice Fakul- 
tní nemocnice Olomouc za pomoci studentů Gymnázia Jana Opletala Litovel.

• pátek 24. 11.   ZÁVĚREČNÁ KOLONA TANEČNÍHO KURZU
Velký a Malý sál Záložny v Litovli, 18 h., vstupné: 120 Kč, bez místenky 60 Kč
Do všech prostor vstup pouze ve společenském oblečení (pánové s kravatou)!!! 

• pondělí 27. 11.   Dermot Canavan: TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE
Velký sál Záložny v Litovli, 19 h., předprodej od 280 Kč, na místě +50 Kč
Hořkosladké drama s autobiografickými prvky, ve kterém autor vypráví  
o životě svých sester, hrají: Iva Pazderková, Martina Randová.

• středa 29. 11.   DESMOD
Velký sál Záložny v Litovli, 19 h., v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč
Koncert oblíbené slovenské rockové skupiny.

PŘIPRAVUJEME
  1. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
  2. 12. Adventní tvoření, vánoční prodejní výstavy
  5. 12. Slet čertů, Mikulášů a andělů
  7. 12. Balónkový den
10. 12. Koncert Senzakordu v kostele
12. 12. Helena Vondráčková – vánoční koncert
13. 12. Česko zpívá koledy    
16. 12. Česká mše vánoční pro Litovel

Koncert ve varně Pivovaru Litovel
Jiří Vodička patří k nejvýznam-
nějším českým houslistům. Již 
v dětství získal ceny v mnoha 
houslových soutěžích. Ve svých 
14 letech byl mimořádně při-
jat na vysokou školu, Institut 
pro umělecká studia v Ostravě,  
a to do třídy renomovaného 
pedagoga prof. Zdeňka Zoly.  
V roce 2007 uzavřel studium 
magisterským titulem. Od té 
doby se naplno věnuje sólové 
koncertní dráze. V roce 2002 byl 
jmenován sólistou Janáčkovy 
filharmonie Ostrava. Pravidelně 
spolupracuje s dalšími význam-
nými orchestry.
Martin Kasík se věnuje klavír-
ní hře rovněž od útlého mládí. 
Studoval Janáčkovu konzervatoř 
v Ostravě a poté AMU v Praze 
pod vedením prof. Ivana Klán-
ského. K mimořádným úspě-
chům interpreta patří vítězství 
na festivalu Pražské jaro 1998 
a na jedné z nejprestižnějších 
světových soutěží Young Con-
cert Artists Competition v New 
Yorku 1999. Dále obdržel Cenu 

Davidoff Prix 2000 pro nejlepší-
ho českého interpreta do 28 let 
v oblasti klasické hudby a Cenu 
Harmonie pro nejúspěšnějšího 
mladého umělce za rok 2002.
Jiřího Vodičku a Martina Ka-
síka můžete slyšet v jedineč-
ném prostředí varny Pivovaru 
Litovel ve čtvrtek 9. listopadu  
v 19 hodin. Koncert se koná  
v rámci koncertů KPH a vstupné 
je 120 Kč. Vstupenky zakoupíte 
v TIC Litovel (budova Záložny).         

MK

Koncert skupiny Desmod
Slovenská rocková skupina, kte-
rá původně vznikla roku 1996 
jako metalová formace v Nitře. 
Název skupiny je inspirován 
latinským názvem upíra obec-
ného (Desmodus rotundus), 
čímž konvenuje s jedním z ob-
líbených motivů metalové 
hudby. Základní sestava 
skupiny se úplně rozpadla. 
Postupnými personálními 
změnami se vystřídalo ob-
sazení jednotlivých nástrojů 
a zároveň se změnil i jejich 
hudební styl od heavy meta-
lu přes crossover, punk rock 

až k melodickému rocku. Skupi-
na DESMOD zavítá do Litovle 
29. listopadu v 19 hodin, kde 
zahraje ve Velkém sále Záložny. 
Vstupné je 250 Kč v předprode-
ji, na místě 300 Kč. Vstupenky 
zakoupíte v TIC Litovel.        MK

EVANGELIUM
Cílem přednášek je povzbudit zájem o víru v Ježíše podle učení 

Nového zákona a podpořit ji v těch, kdo věří.

KDY: ve středy 1., 8. a 15. listopadu 2017 od 17:00 do 18:00

KDE: Městský klub Litovel, nám. Přemysla Otakara 753
 klubovna 1, 1. poschodí 

 
Jsme křesťané, kteří se snaží uctívat Boha v duchu a v pravdě, 

podle vzoru původních křesťanů. Nezastupujeme žádnou 
náboženskou organizaci.

Každý je vítán!
D. Jíchová                 S. Walaszová

Máte-li otázku nebo Vám nevyhovuje čas, 
můžete zavolat či napsat e-mail: djichova@gmail.com

nebo zavolat na tel.: 737 306 172.

INZERCE



KULTURA  / 11

Dermot Canavan: 
TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE
„Můžeme si vybrat svoje přáte-
le, ale rodinu si člověk nevybí-
rá.“
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 svérázný 
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 

Randová
Hořkosladké drama mů-
žete zhlédnout v pondělí 
27. listopadu v 19 hodin 
ve Velkém sále Záložny  
v Litovli. Vstupné od  
280 Kč, na místě přípla-
tek 50 Kč. Vstupenky za-
koupíte v TIC Litovel.               

MK     

STŘEDNÍ AMERIKOU Z MEXIKA.... 
DO MEXIKA přes Belize, Guatemalu, Honduras a Salvador
„Skoro se mi to nechce věřit…“.
Letos to bude už po dvacáté, co 
mám možnost předstoupit před 
milovníky cestování z Litovle  
a okolí s dalším pásmem vyprá-
vění, promítání fotografií a videí 
z mých cest.
Dvacet let je velká část života. 
Nebudu zapírat, že mě těší kaž-
doroční zájem veřejnosti.    Na 
druhé straně je to i nesmírně za-
vazující a já si toho moc vážím!
Před dvaceti lety jsem poprvé 
vystoupil v Malém sále Zálož-
ny s obrovskou trémou, které 
jsem se dodnes nezbavil, a po-
vídal o cestě na americký kon-

tinent – do Mexika. Od té doby 
jsem pak rok co rok vyprávěl  
o cestách především do Afriky  
a Asie, které mi osud dopřál 
vidět a poznat. Dělal jsem to  
a dělám rád, protože je pro mne 
štěstím dělit se s lidmi „stejné 
krevní skupiny“ se svými zážit-
ky a zkušenostmi.
Jakoby symbolicky se letos kruh 
těchto přednášek uzavírá, po 
dvaceti letech opět v Americe  
a opět v Mexiku. Na přelo-
mu roků 2016 a 2017 jsme se  

s manželkou a dvěma kamará-
dy vypravili do střední Ameri-
ky. Tentokrát byla naším cílem 
především dlouho vysněná  
a dlouho odkládaná Guatemala. 
Současně jsme navštívili i Beli-
ze, Honduras a tak trochu ne-
plánovaně Salvador. A jak to tak 
často bývá, tento maličký stát 
se stal jedním z vrcholů našeho 
putování.
O této cestě bych Vám chtěl 
letos povídat. Zavedu Vás na 
úžasné památky po starých in-
diánských kulturách v mexic-
kém Palenque a Chichén Itzá. 
Podíváme se také na pyramidy  
v honduraském Copánu  
a v guatemalském Tikalu. Po-
plujeme po sopkami lemova-
ném jezeře Atitlán a projdeme 
se uličkami starého města An-
tiqua v Guatemale. Jen nedaleko 
odtud bývají barevné indián-
ské trhy v horském městečku 
Chichicastenango. Tam přece 
nemůžeme chybět! Navštívíme 
Salvador, abychom zdolali jed-
nu s nesčetných sopek. Budeme 
odpočívat u Tichého oceánu  
a Štědrý večer strávíme v ulič-
kách honduraského městečka 
Gracias…..Takže Vás všechny, 
kteří máte rádi cestování, dob-
rodružství a poznávání dale-
kých zemí, zvu už po dvacáté do 
Malého sálu Záložny v Litovli. 
Tentokrát to bude 14. listopadu 
2017 v 18.00 hodin.
Těší se na Vás Václav Arnoš.

Výstava fotografií Fotoklubu
Beseda Otrokovice 
V říjnu jsme ve Výstavní síni 
Městského klubu přivítali spřáte-
lený Fotoklub Beseda Otrokovi-
ce, který zde své fotografie vysta-
vuje už po několikáté. Vernisáž 
výstavy byla doplněna vystoupe-
ním žákyň Základní umělecké 
školy a závěr pak patřil vystoupe-
ní orientální tanečnice Hannah.

Jaké obrazy na Vaší výstavě uvi-
díme? 
Přivezli jsme kolekci celého fo-
toklubu – je to výběr z interních 
soutěží, které u nás 4x do roka 
probíhají, a na kterých se pre-
zentuje každý člen fotoklubu. 
Jednou za čas se ta nejlepší ko-
lekce vybere a stane se putovní – 
jezdí po republice, využívá se na 
výstavy po spřátelených klubech 
a městech. Cílem kolekce je, aby 
tam byl každý člen klubu a aby 
měla jednotnou formu. Kolekce 
je ale svými fotografiemi roz-
manitá – každý člen fotí něco 
jiného, jsou zde portréty, fotí se 
divadlo, muzikanti nebo auto-
mobily. Fotky, které zde uvidíte, 
jsou tištěny klasickou mokrou 
cestou. 

Proč jste se rozhodli vystavovat 
právě v Litovli?
V Litovli už jsme jednou vysta-
vovali, je tomu již pár let, a tak 
jsme se rozhodli vrátit se sem  
znovu. Říká se tomu prostě přá-
telství. 

Představte, prosím, čtenářům 
Váš Fotoklub. 
Fotoklub byl založen v roce 1949 
jako fotokroužek vznikajícího 
Závodního klubu SVIT Otro-
kovice. Fotokroužkem (nyní 
Fotoklubem) prošlo více jak 
290 fotoamatérů. V roce 2014 
Fotoklub oslavil 65. výročí své-
ho založení, v současné době 
jej tvoří kolem 30 členů, kromě 
těch aktivních máme i síň slávy 
pro matadory, kteří pro klub 
hodně udělali. Významné jmé-
no si v poslední době získaly 

od roku 2011 pořádaná setkání  
a workshopy v rekreačním are-
álu Kamínka nedaleko Kromě-
říže. Akce je isnpirována krásou 
krajiny Chřibů a každoročně 
ji navštíví amatéři i odborníci  
z celé republiky i zahraničí. Fo-
toklub je náročným koníčkem, 
spíše koněm, který „sežere“ 
strašně moc času. 

Účastníte se soutěže „Mapový 
okruh Vysočina“. O co přesně 
jde?
Akce, které se účastní 17 foto-
klubů probíhá hodnocením fo-
tografií formou zasílání kolekcí. 
Kořeny sahají až do roku 1957, 
a otrokovičtí fotografové jsou 
účastníky od samého začátku bez 
jediného přerušení. Minulý rok 
jsme soutěž vyhráli, letos jsme se  
s klubem umístili na 4. místě  
a v hodnocení autorů získala  
4. místo Petra Tomaštíková.  

red.

Petr Bořuta, předseda Fotoklubu Beseda 
Otrokovice, s předsedou Fotoklubu Litovel 
Pavlem Dačickým a ředitelkou Měst. klubu

Vystoupení orientální tanečnice Hannah

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

INZERCE
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Dům dětí a mládeže Litovel
• 4.–5. listopad ▶ Noc na litovelském Karlštejně 
Děti čeká noc plná her, kvízů, zábavy s kapkou strašení a dob-
rodružství a přenocování v rytířském sále. Ráno bude pro děti 
přichystaná královská snídaně. 
Místo a čas srazu: 4. 11. 2017 v 18 hod. na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli,  
konec 5. 11. 2017 v 10 hod. tamtéž. Cena: 160 Kč. S sebou: oblečení a obuv  
podle aktuálního počasí, pláštěnku, vydatnou svačinu, pití, kopii průkazky ZP.  
Děti je nutné přihlásit nejpozději do středy 1. 11.!
Bližší informace na tel.: 720 995 102, e-mail: pospisilova@ddmlitovel.cz 

• 11. listopad ▶ Litovelská dětská výstava domácích mazlíčků  
– podzimní kolo
Vystavovat lze různá malá zvířátka, ovšem kromě psů a koček, a vždy ve vlastní  
kleci nebo teráriu. Místo a čas srazu: DDM Komenského ulice, přejímka zví- 
řat je od 8 hod., vstup pro veřejnost je od 9 hod. Ukončení je ve 13 hod. Cena: 
poplatek za jednu expozici je 20 Kč, vstupné je 20 Kč. Pro všechny účastníky 
jsou připraveny pěkné ceny! Přihlášku na akci je třeba odevzdat nejpozději do 
čtvrtka 9. 11.! Její tiskopis lze stáhnout z webových stránek DDM nebo si ji 
vyzvednout v DDM Litovel na Komenského ulici.
Bližší informace na tel.: 585 342 448, 775 550 964, 725 823 618, e-mail: p.so-
va@ddmlitovel.cz 

• 12. listopad ▶ Diskohrátky
Zábavné taneční odpoledne pro děti i dospělé, ukázky tanečních vystoupení  
a hry pro všechny děti. Místo konání: kulturní dům Těšetice. Datum a čas akce: 
neděle 12. 11. 2017, prostorové zkoušky od 14 hod., začátek akce pro diváky  
v 15 hod. Přihlášky na vystoupení v přehlídce do 31. 10. 2017. Vstupné i star-
tovné 30 Kč za osobu. Občerstvení zajištěno.
Bližší informace: mobil 775 550 961, e-mail: grulichova@ddmlitovel.cz 

• 25. listopad ▶ Zahájení adventu v DDM – pečení mikulášských per-
níčků
Místo a čas: začátek v 8.30 hod. v DDM Litovel, Komenského ul. Cena: 60 Kč. 
Přihlásit se můžete do 22. 11. 2017!            
Bližší informace na tel. 775 550 962, e-mail: weberova@ddmlitovel.cz

Připravujeme na prosinec:
• 5. prosinec ▶ Mikulášská nadílka pro mateřské školy a školní dru-
žiny
Návštěva proběhne na základě objednání MŠ, ŠD.  

• 5. prosinec ▶ Mikulášská nadílka v rodinách
Návštěva proběhne v časovém rozmezí od 16-20 hod. Cena: za návštěvu  
a malý dárek činí 100 Kč. Přihlásit se můžete do 1. 12. 2017! 
Bližší informace na tel. 775 550 962, e-mail: weberova@ddmlitovel.cz    

Divoký západ v Litovli?
Ano, přátelé, odpověď na tuto 
otázku je nasnadě. Litovelská 
ochotnická divadelní scéna zase 
jednou ožije. Za zvuků coltů, 
pušek a svistu letících šípů náš 
soubor S.O.S. při Sokole Lito-
vel uvede novou autorskou hru  
s názvem „Vi-
nnetou – Po-
slední ústřel“.
K o m e d i i , 
vlastně by-
chom mohli 
říci i veselo-
hru, z Divo-
kého západu 
sepsal a zre-
žíroval místní 
k n i h k u p e c 
Petr Linduška  
a přes půl 
roku ji s ko-
m u n á l n í m i 
h v ě z d a m i 
s o k o l s k é h o 
divadla na-
cvičoval. Plody společné dřiny 
byste měli ochutnat již brzy. 
Premiéra bude v pátek 17. listo-
padu, reprízy pak v sobotu 18.,  
v pátek 24. a v sobotu 25. listopa-
du, vždy v 19.00 hodin na Soko-
lovně.
Přijďte se podívat, jak známé 
postavy z kultovních Mayovek 

ztvárnili naši – Vaši kamará-
di. A protože to má být kome-
die, všichni herci doufají, že se 
dobře pobavíte, tak jako oni se 
bavili při zkouškách. Na Vaši 
návštěvu se těší Vinnetou, Old 
Shatterhand, Ribanna, Nšo-Či, 

Sam Hawkens, 
Kaslpool, něko-
lik banditů, jeden 
pořádný zloduch  
a v neposlední 
řadě indián glo-
sátor – Opruzený 
Buvol. Snad se 
Vám budou líbit 
i naše indián-
ská dítka, která 
budou perfor-
movat několik 
více či méně zná-
mých písniček,  
a to živě. Protože 
děj se odehrává  
v romantickém 
prostředí indián-

ského tábora, v saloonu a v Apač-
ských horách, není třeba příliš 
upjatého společenského oděvu. 
Naopak, dobře se budete cítit  
v tradičním cowboyském či in-
diánském oblečení. Předprodej 
vstupenek je v knihkupectví 
Atlas Alfa na náměstí Přemysla 
Otakara.                 Petr Linduška

Mateřské centrum Rybička
PRODEJ NEJEN DĚTSKÝCH ZIMNÍCH ČEPIC
• středa 1. 11. od 9.30 do 11.30 hodin
Poslední prodej čepic pro děti i dospělé od paní Kvapilové z Příkaz.

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A ZVÍŘÁTEK – LAMPIČKOVÝ PRŮVOD
• pátek 3. 11., sraz od 16.30 hodin, odchod od MK v 16.45 hodin
Zveme všechny rodiče a prarodiče s dětmi, pojďte s námi za paní Zimou, uspat všechny 
broučky k lesní chatě Doubravě. Na každého malého účastníka čeká dárek. Vyrobte si 
své světýlko (lampičku) a vezměte krmivo pro zvěř. Na akci spolupracují: 
Město Litovel, Trubači z Doubravy a Myslivecký spolek Litovel. Možnost 
občerstvení, výtěžek určen na podporu projektů MC Rybička. Soutěž  
o nejlepší fotografii – odměnou je poukaz v hodnotě 400 Kč na posezení 
v Regio kavárně Ječmínek. 

MINIŠKOLKA NA ZKOUŠKU 
• úterý 7. 11. od 8.30 do 11.30 hodin
Pro děti od 2 let, s sebou: svačinu, pití a přezůvky. Tato lekce je zdarma, dále již platba 
předem, cena 100 Kč. 

BAZAR KNIH A HRAČEK
• čtvrtek 23. 11. od 8.00 do 16.00 hodin
Máte doma navíc dětské knihy, hračky, hry, které nepotřebujete? Nebo naopak byste 
rádi levně nakoupili? Doneste je nebo přijďte nakoupit do MC. Výtěžek bude určen pro 
projekty MC Rybička. Knihy možné nosit od 22. 11. 

ADVENTNÍ VĚNCE
• čtvrtek 30. 11. od 15.00 do 17.45 hodin
Zveme všechny maminky, babičky i slečny na výrobu vlastního adventního věnce dle 
fantazie. Cena kurzu je 120 Kč + ozdoby zakoupené v MC. Pouze svíčky si doneste své.  

Pozvánky
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
• neděle 5. 11. od 17 hod., u kapličky v Náměš-
ti na Hané.

TURISTICKÁ VYCHÁZKA
• středa 8. 11., vycházka Litovelským Po-
moravím se Seniorklubem Litovel. Bližší 
informace na vývěsce SK. 

KLUZOVSKÉ HODY
• so 11. 11. od 14 hod.
Kluzovské hody v maskách, průvod obcí, 
veselice na sále Kulturního domu, ne-
formální ukončení zemědělské sezóny. 
K tanci a poslechu hraje dechová kapela 
NÁKELANKA. Pořadatel: Haňovští.

TANEČNÍ ZÁBAVA
• čt 16. 11. od 20 hod., KD Haňovice.

ADVENTNÍ JARMARK 
• út 21. 11. od 14 hod.
ZŠ Jungmannova a Spolek rodičů a přátel 
školy zve na Adventní jarmark, den ote-
vřených dveří a adventní dílny. 

PODZIMNÍ KONCERT 
• út 21. 11. od 17 hod. v Koncertním sále 
Městského klubu vystoupí žáci ZUŠ Litovel.

VÁNOČNÍ JARMARK
• pátek 24. 11. od 13 hod na náměstí  
T. G. Masaryka v Náměšti na Hané. 
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Glenn Clark z Aucklandu na 
Novém Zélandu vyrazil letos  
16. srpna na 1 000 km dlou-
hou trasu pochodu smrti svého 
otce, válečného zajatce George  
W. Clarka. Nazval ji „POW Wal-
king Tour“. Za čtyři týdny projel 
Glenn na kole cestu, kterou jeho 
otec šel pěšky v roce 1945 déle 
než tři měsíce. Z velké části přes 
území Moravy a Čech. Spolu  
s ním prošlo tento pochod smr-
ti 70.000 válečných zajatců. Od 
konce ledna, za mrazu a zimy, 
chladným jarem, až do osvoboze-
ní v prvních květnových dnech. 
Cesta Glenna rozhýbala mnoho 
událostí – napříč celou Českou 
republikou.

Glenn vyjel na cestu 16. srpna 
2017. V duchu projíždím trasu 
zimních pochodů smrti váleč-
ných zajatců – Nový Bohumín, 
Ostrava, Odry, Potštát, Olo-
mouc, Litovel, Mohelnice, Li-
tomyšl, Hradec Králové, Jičín.... 
počítám, kde asi teď může být, 
jak rychle vlastně jede? Volám 
do Českého Těšína, vzápětí na-
cházím další článek od noviná-
ře Tomáše Januszka s mailovou 
adresou Glenna. Ten mi posílá 
ochotně i fotografii Glennova 
otce George W. Clarka. Mezitím 
mi konečně odpoví Glenn na  
e-mail – dnes večer, 23. 8. 2017 
bude nocovat v Holicích. Což 
si nenechám ujít, je to jen 1,5 
hodiny autem z Prahy. Kolem 
osmé večer se poprvé setkává-
me – Glenn sdílí mé nadšení, 
těší ho zájem o osudy jeho otce 
a o pochody smrti. Původně če-
kal na své cestě více pozornosti 
a informací. Postupně pochopil, 
že pochody smrti jsou i v Evro-
pě téma teprve objevované, i po 
více než 70 letech od konce vál-
ky. Glenn mi představuje svého 

otce, vypráví, ukazuje dokumen-
ty. Vojín George William Clark  
z Aucklandu, pro své blízké Jack, 
na první pohled přitažlivý mla-
dý muž, sportovec, cyklista. Do 
zajetí se dostal v červnu 1942  
v Egyptě. Novozélandské jed-
notce se tehdy podařil noční 
průlom z téměř beznadějného 
obklíčení u Minqar Qaim. (Je 
poněkud nechvalně známý pro 
oběti z řad raněných spojenec-
kých vojáků v německém vo-
jenském lazaretu – Glenn mě 
na to sám upozornil.) Glennův 
otec byl však jako řidič jednoho 
ze zasažených nákladních aut 
vyhozen při explozi ven z vozu. 
Při pádu si zlomil stehenní kost. 
Bitevní palbu přežil, byl nalezen 
a zajat italskými vojáky, tehdy 
pod velením generála Romme-
la. Převezen do Itálie, kde pobyl  
v několika lazaretech až do chví-
le vystoupení Itálie z války. Brit-
ské zajatce, tedy i Novozélanďa-
na Clarka, měli 
přijet osvobodit 
spojenci. Něm-
ci byli bohužel 
rychlejší, nestáli 
o osvobozené 
vojáky, které 
co nevidět na-
sadí znovu do 
boje proti nim.  
V listopadu 
1943 je G. W. 
Clark už v ně-
meckém zaje-
tí ve Stalagu 
VIII A (Zho-
řelec), později  
VIII B (polský 
Těšín). Pracuje 
pak v jednom z jeho mno-
ha pobočných táborů v Novém 
Bohumíně. Zlomená noha zů-
stane až do konce života krat-
ší, kulhá – práci, přežití zajetí  
a nakonec i absolvování pocho-
du smrti mu to nepochybně ztí-
žilo. A co víc, doma byl známým 
a úspěšným cyklistickým závod-
níkem. Na kole už po válce jezdit 
nemohl. Jeden z důvodů, proč 
Glenn trasu na počest otce chtěl 
projet na kole. Jako nejmlad-
ší syn o této době moc od otce 
vyprávět neslyšel. O zajetí nebo 
pochodu smrti téměř vůbec nic, 
ani jeho rodina. Až po smrti 
rodičů se Glenn dostal ke ko-
respondenci otce ze zajetí. Také  
k soupisu míst pochodu smrti, 
pořízeném jeho otcem. Ale ne-
bylo se už koho na něj zeptat. 
Ostatní váleční zajatci, kamarádi 
otce z novozélandského Spolku 
válečných zajatců, už také nežili. 

Glenn se rozhodl pátrat sám – 
už v roce 2009 podnikl cestu do 
Evropy. Navštívil Lambinowice, 
muzeum na místě bývalého Sta-
lagu VIII B Lamsdorf. Dostal 
se na místa pobočného tábora  
v Novém Bohumíně, za po-
moci místního staršího pana 
učitele místo dokonce našli. 

Letos se rozho-
dl projet celou 
trasu pochodu 
smrti – téměř  
1000 km na 
kole. V Olo-
mouckém kra-
ji projížděl ve 
stopách pocho-
du přes Potštát, 
Kozlov, Velký 
Újezd a Štarnov  
u Šternber-
ka 21. srp-
na. Trans-
port zde dne  
9. 2. 1945 no-
coval a další 
den přišel do 

Litovle, kde byl ubyto-
ván, snad prý v areálu cukro-
varu nebo pivovaru. Další trasa 
směřovala do Loštic a Mohel-
nice. Hladoví a vysílení zajatci 
byli začátkem února 1945 uby-
továni ve stodolách rolníků  
v Lošticích, Horních Krčmách  
a v Újezdě, kde byl mimo jiné za-
jatecký tábor a informací o něm 
je poskrovnu. Dne 12. února 
1945 je transport opět na trase 
směr Lukavice, Mohelnice, Zvo-
le, Nemile, Hněvkov, Tatenice  
a Žichlínek. Ale to už je jiný pří-
běh.
V pátek 1. 9. 2017 je Glenn na 
trase do Slaného a já dostávám 
zprávu a foto od Jiřího Neséta 
z daleké severní Moravy. Ten 
neúnavně sbírá svědectví o po-
chodech smrti válečných zajatců 
již několik let a dokončuje knihu  
s názvem Pochody hladu a smr-
ti.  Dozvěděl se ode mne o cestě 

Glenna a vybavil se mu příběh, 
až romantický – ale se smutným 
závěrem. Novozélanďan Ernest 
Browne byl vězněn jako válečný 
zajatec v moravském Úsově. Za-
miloval se do místní dívky a taj-
ně se scházeli večer v lesíku nad 
úsovským zámkem. Německý 
strážce na něj jednou čekal a za-
střelil ho – za nedovolené opuš-
tění tábora. Jiří Nesét s  kni-
hovnicí Marcelou Hamplovou  
z Úsova vyrazili na místní hřbi-
tov a opravdu u márnice našli 
náhrobní kámen s jeho jménem. 
Foto mi hned zaslali. Dávám 
zprávu Glennovi a jeho příbuz-
ní na Novém Zélandu okamžitě 
reagují. Starší bratr Warren ob-
jeví kontakt na příbuzné Ernesta 
Browna, i na jeho dosud žijícího 
bratra Allana. O dva dny pozdě-
ji si s ním už telefonuje. Rodina 
Ernesta dostala jen zprávu, že 
byl jako zajatec zastřelen na útě-
ku. O své české dívce jim Ernest 
psal, i o jejich plánech po válce 
se vzít. Ale netušili, že zemřel 
tak tragicky. Zpráva je dojala  
a potěšil je i zájem v daleké zemi 
v Evropě o jejich Ernesta. Hle-
dáme ještě, kde je pohřben. Jeho 
ostatky byly převezeny v roce 
1947 do Prahy, zřejmě na ně-
který ze hřbitovů spojeneckých 
vojáků. 
Glenn úspěšně dorazil do bavor-
ského Weidenu a cílové stanice 
Krailburgu, kde byl jeho otec 
dne 3. 5. 1945 osvobozen ame-
rickou armádou. Dnes je Glenn 
již zpět v Aucklandu. Po doho-
dě s  badatelem Jiřím Nesétem, 
kronikářem obce Třeština, jsme 
se rozhodli seznámit čtenáře 
vašich novin s neobvyklou akcí 
Novozélanďana Glenna Clarka 
a připomenout hrůzy pochodů 
smrti, které procházely zdejším 
krajem v zimě roku 1945.

Milena Městecká, Praha

Cesta Glenna Clarka na trase pochodů smrti

George W. Clark

Glenn Clark s paní Milenou Městeckou

Glenn Clark
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Od 1. 8. 2017 začal na 
Gymnáziu Jana Opletala 
působit nový ředitel pan 
Mgr. Radim Lindner. Vy-
dala jsem se tedy za ním, 
aby se nám představil  
a prozradil nám své plá-
ny do budoucna. 

Můžete se našim čtená-
řům krátce představit?
Dobrý den, jmenuji se 
Radim Lindner a je mi 
39 let. Pocházím z Olo-
mouce, kde i bydlím. 
Baví mě sport ve všech podo-
bách na rekreační úrovni, ze-
jména turistika. Dále jakožto 
učitel informatiky sleduji stále 
nové trendy ve světě IT, protože 
musím držet krok se svými stu-
denty.

Proč jste se rozhodl pro učitel-
ské povolání? Mužů je v učitel-
ském oboru jako šafránu.
Již na gymnáziu jsem cítil, že 
mě bude práce s dětmi bavit  
a že bych chtěl učit. Po ukončení 
studií na Univerzitě Palackého  
v Olomouci jsem nastoupil jako 
učitel na Střední školu polygra-
fickou v Olomouci. Mou apro-
bací je informatika a biologie.

Proč jste se rozhodl odejít ze 
školy, kde jste tak dlouho pů-
sobil? Pociťoval jste již syn-
drom vyhoření?
Patnáct let je dlouhá doba. Ke 
konci období jsem už cítil, že je 
potřebná změna. Nebyl to pří-
mo syndrom vyhoření, ale cítil 
jsem, že se musím posunout 
někam dál, udělat další profesní 
krok. Působil jsem jako vedou-
cí projektových týmů, kde jsem 
si ověřil, že mám organizační 
schopnosti a umím vést kolektiv 
lidí. Proto jsem se rozhodl, že 
zkusím pozici ředitele školy.

Proč jste si vybral Gymnázium 
v Litovli?
Začal jsem sledovat konkurz-
ní řízení. Gymnázium v Litovli 
jsem z doslechu znal. Věděl jsem 
o něm, že je to kvalitní škola ro-
dinného typu a že jsou na něj 
místní lidé patřičně hrdí, což 
mě těšilo. Proto jsem se na tuto 
pozici do konkurzu přihlásil.

V čem se liší ředitelská pozice 
od té učitelské?
Ředitelská pozice je hodně 
pozicí manažerskou – ředitel 
musí být dobrý personalista, 

ekonom, právník, archivář,  
metodik, správní úředník, 
technik správy budov a k tomu 
ještě učí na snížený úvazek. 
Což je fajn, protože zůsta- 
ne v kontaktu s žáky. Nejsem tedy 
zavřený v ředitelně a odtržený od 
reality.

Jaké jsou Vaše plány na letošní 
školní rok?
Nyní jsem ve fázi rozkoukávání 
se. Během tohoto roku neplánu-
ji žádné velké změny. Teď probí-
há výměna oken a rekonstrukce 
bočního vchodu. Podařilo se 
nám rozjet facebookový profil 
školy, plánuji změnit webové 
stránky školy a více spolupra-
covat se studentskou radou. 
Tradiční akce, které na škole 
probíhaly, zůstanou zachová-
ny. Na škole začal fungovat ša-
chový kroužek, který chci vést. 
Tím rozšíříme pestrou nabídku 
kroužků, které již na naší škole 
běží. Jelikož gymnázium nemá 
žádnou zahraniční partnerskou 
školu, tak bych chtěl začít s ně-
kterou spolupracovat – nabízí se 
například gymnázium v Revúci. 
V letošním školním roce u nás 
působí americká lektorka – do 
budoucna bych chtěl, aby školu 
navštívilo více takových rodi-
lých mluvčích. Z dlouhodobé-
ho hlediska udělám maximum 
proto, aby gymnázium v Lito-
vli vzkvétalo a mělo stále velmi 
dobrou pověst.

Jste tedy spokojen s rozhodnu-
tím usednout na místo ředitele?
Na tuto otázku je ještě brzy od-
povídat, ale prvotní pocity jsou 
vesměs pozitivní.

Co byste chtěl, aby si lidé vy-
bavili pod slovy Gymnázium 
Jana Opletala v Litovli? Nějaké 
synonymum? 
Tradice, rodinný přístup, otevře-
nost, kvalitní učitelský sbor.      red.

Představujeme nového ředitele 
Gymnázia Jana Opletala  

Americká lektorka na Gymnáziu 
Na Gymnáziu Jana Opleta-
la působí ve školním roce 
2017/18 asistentka Eleanor 
Baude-Phillips pro výuku an-
glického jazyka. Je jednou ze 
třiceti mladých Američanů, 
stipendistů mezivládního čes-
ko-amerického Fulbrightova 
programu, kteří působí na ško-
lách po celé České republice. 
Fulbrightova komise, která 
program tzv. English Teaching 
Assistants (ETA) spravuje, při 
výběru upřednostňuje mimo-
pražské školy, které nemají 
mnoho jiných příležitostí zís-
kat pro výuku angličtiny rodi-
lého mluvčího. V tomto škol-
ním roce absolventi prestižních 
amerických univerzit asistují  
v hodinách angličtiny na střed-
ních školách v Benešově, Be-
rouně, Čáslavi, České Lípě, 
Holicích, Hradci Králové, Che-
bu, Jablonci nad Nisou, Jihlavě, 
Křivoklátu, Litomyšli, Litovli, 
Luhačovicích, Mnichově Hra-
dišti, Novém Jičíně, Olomouci, 
Opavě, Ostravě, Pardubicích, 
Plzni, Prostějově, Rakovníku, 
Sušici, Třebíči, Třinci, Turnově, 
Uherském Brodě, Velehradu  
a Veselí nad Lužnicí. 
„O asistenty do výuky anglič-
tiny každoročně žádá téměř  
200 škol. Těší nás, že jsme v le-
tošním roce počet asistentů díky 

podpoře Ministerstva školství  
mohli navýšit na třicet. Ze zku-
šeností víme, že zdaleka nejde 
jen o výuku angličtiny, hlavním 
přínosem programu je kultur-
ní výměna. Naší snahou je, aby  
asistenti působili především  
v regionech, kde mají studenti 
méně příležitostí potkávat rodi-
lé mluvčí. Dbáme také na to, aby 
asistenti učili na školách růz-
ného zaměření, naši asistentku 
proto potkáte i na lesnické ško-
le,“ dodává koordinátorka pro-
gramu Kristýna Džmuráňová.
Program českým středoškol- 
ským studentům a pedagogům 
umožňuje získat roční pracov-
ní i osobní zkušenost s rodilým 
mluvčím z USA a mladí Ameri-
čané se seznámí s běžným živo-
tem a kulturou v České republi-
ce. Program tak naplňuje hlavní 
poslání Fulbrightovy komise – 
vzájemné porozumění mezi ob-
čany České republiky a USA.
Komise J. Williama Fulbrighta  
již od roku 1991 na základě me-
zivládní dohody spravuje čes-
ko-americký program vládních 
stipendií a koordinuje vzdělá-
vací, vědecké a kulturní výmě-
ny. Poskytuje také informační  
a poradenské služby pro zájemce  
o studium v USA. Bližší informace 
o Fulbrightově komisi naleznete 
na www.fulbright.cz.    Jiří Kaňák
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Etwinning na Jungmance
Evropský den jazyků, 26. září, 
slavila 7. B po svém. V ho-
dinách angličtiny vytvářeli  
v rámci projektu Etwinning  po-
hlednice, které poté zasílali do 
zemí jako např. Turecko, Ukra-
jina, Portugalsko, Nizozemí  
a mnoha dalších. Jejich úko-
lem bylo vytvořit pohlednici, 

která bude představovat naši 
zemi, napsat krátký textík v čes- 
kém jazyce s anglickým překla- 
dem pro ostatní a rovněž zaslat 
malý dáreček. Dětem se aktivita 
velice líbila a chtějí i nadále s ně-
kterými zeměmi spolupracovat 
na dalších projektech.

Mgr. Marcela Nevěřilová

V průběhu září a října 2017 se 
žáci 5., 7. a 9. tříd Základní ško-
ly Litovel, Vítězná 1250 zúčast-
nili výzkumného projektu Fa-
kulty tělesné kultury Univerzity 
Palackého v Olomouci s názvem 
„Volný čas a životní styl dětí  
a školáků – HBSC studie“. Cí-
lem tohoto projektu je vytvořit 
validní výzkumný nástroj, který 
umožní poskytovat relevantní 
podklady pro tvorbu komunální 
politiky v oblasti volného času, 
sportu a prevence kriminality  
u mládeže. Projekt metodo-
logicky vychází z mezinárod-
ní studie Health Behaviour in 
School-aged Children (HBSC), 
která je realizována za podpory 
Světové zdravotnické organiza-
ce (více informací naleznete na 
www.hbsc.org; www.hbsc.upol.
cz). 

Počátky HBSC studie se da-
tují do první poloviny 80. let  
20. století a v současné chvíli 
je do této studie zapojeno 47 
států z Evropy, Severní Ame-
riky a Asie, přičemž garantem 
této studie za Českou repub-
liku je právě Fakulta tělesné 
kultury Univerzity Palackého  
v Olomouci. HBSC studie zkou-

má ukazatele zdraví a životní-
ho stylu 11, 13 a 15letých dětí  
a vzhledem k široké členské zá-
kladně umožňuje porovnávat 
data na mezinárodní úrovni. 

Jednotlivé výzkumné oblasti po-
krývají subjektivně hodnocený 
zdravotní stav, životní spokoje-
nost, obezitu, pohybovou akti-
vitu, sedavé chování, stravovací 
návyky, úrazy, rizikové, násilné 
chování aj. v kontextu sociál-
ního prostředí – školy, rodiny  
a vrstevníků. Vzhledem ke zvý-
šenému zájmu o téma volného 
času v rámci sítě HBSC byl nově 
vyvinut a zkompilován dotazník 
podrobně zkoumající volný čas, 
jehož pilotní testování je před-
mětem aktuálně realizovaného 
výzkumného projektu. 

Po vyhodnocení výsledků bude 
dotazník na volný čas zahr-
nut do sběru dat v roce 2018 
na národně reprezentativním 
výzkumném souboru za Čes-
kou republiku (cca 15 000 re-
spondentů) a následně i ve vy-
braných zahraničních státech 
mezinárodní studie HBSC. 

Mgr. Petr Baďura, UP Olomouc

Mezinárodní výzkumná studie
o životním stylu dětí na ZŠ Vítězná

Žáci 3. A u hasičů v Uničově
Ve čtvrtek 12. 10. žáci 3. A na-
vštívili Požární stanici v Uničo-
vě. Stanicí nás provedl Ing. Pavel 
Doležel, velitel uničovských ha-
sičů. Pan velitel nás minulý rok 
navštívil ve škole a žáci se od něj 
dozvěděli základní informace, 
jak se bezpečně chovat při po-
žáru. Když jsme se minulý rok 
loučili, pozval nás pan velitel 
na prohlídku Požární stanice do 
Uničova a my jsme jeho pozvání 
přijali. 
Pan velitel nás provedl celou sta-
nicí, děti se seznámily s náplní 
práce hasičů, s tím, jak musejí 

pečovat o svou fyzickou kondi-
ci, s hasičskou technikou, s ha-
sičskými auty. Děti se oblékly do 
hasičských speciálních obleků,  
vyzkoušely si helmy. 
Na závěr pro nás hasiči uspořá-
dali hasičskou soutěž, ve které 
museli žáci napumpovat vodu  
a „uhasit“ oheň. Následovalo 
vyhlášení soutěže a rozdávání 
cen.
Den s hasiči se nám všem moc 
líbil. Děkujeme Ing. Pavlu Do-
leželovi za pozvání a zajímavé 
povídání.

Mgr. Věra Čamková, tř.uč.

  

MANIACI

9. 11. LITOVEL
Start: 19:00       ZÁLOŽNA - VELKÝ SÁL

VSTUPNÉ: 
80 - 100 Kč.
Předprodej: 
CK BAVI Litovel
náměstí Přemysla Otakara 754

Nevhodné pro dĚti do 12 let.

RVALI SPADLIˇ

 25SLAVÍME

LET NEPODMÍNENE

AŽ

Nepřemýšlej

ODKAĎ SI
A PŘIJĎ!!!

Hrají:            VIKTOR K.                 LUBA F.

         TOMÁŠ O.             TOMÁŠ F.

         KAMCA               VERKA

              DINO                  ŠPUNT

 E. E. T. mimozEmšŤan
 Sojka a Krakonoš
 Indiana Džouns
 Čáp
 Krtek
 Perioda s mĚsÍČky
 VševĚdoucí otec Fura
 a dalŠí

Velká výpravná scéna
ZtŘeštĚNý humor
Parodie
Satira
Černý humor
SvĚtelné efekty
Velkoplošná projekce
ProfesIonální ozvuČení

BEST 
OF   

CESTOVNÍ KANCELÁŘ • KULTURNÍ AGENTURA

NejosTŘejší šou v dĚjinách ManiakŮ! 
V pŘEDstavení vystoupí vzácní HOsté, 
zavzpomÍname na pradávná pŘedstavení 
a na Časy, kdy bylo lÍp... 
PŘijĎte, bude p_del!

Naposled...

NEJLEPŠÍ VOLBA
na listopadový večer

Dále hrají:

ˇˇ

ˇ

ZVUKOVÁ REŽIE: RADIM

ˇ

Občanské sdružení Dívka Jičín vyhlašuje další ročník celostátní soutěže
krásy a talentu určené dívkám ve věku 13–15 let.

DÍVKA ROKU ČR 2018
výběrový casting 
do základního kola v Litovli 
se uskuteční v DDM Litovel, Komenského ulice
v pondělí 20. 11. a 11. 12. 2017 od 14.00–16.00 hod.

Doporučujeme předem zatelefonovat paní Weberové na telefonní číslo  
775 550 962 nebo napsat e-mail na: weberova@ddmlitovel.cz.
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Družstvo z Vítězné 3. na soutěži
středoškoláků
Ve dnech 10.–11. října organizo-
vala Obchodní akademie ve Va-
lašském Meziříčí soutěž studentů  
2. ročníků v psaní všemi de-
seti s názvem Valašský datel. 
Soutěže se zúčastnilo deset 
středních škol z celé republiky  
a jedna základní škola – ta naše. 
Družstvo z Vítězné ve složení 
Tomáš Němeček (9. A), Eliška 
Smetanová (7. A) a Tereza Spur-
ná (7. A) se umístilo na 3. místě. 
V jednotlivcích se dařilo To-
máši Němečkovi, který obsadil  
3. místo v desetiminutovém 
opisu s penalizací 100 úhozů za 
chybu. Eliška Smetanová byla 

v kombinaci tří disciplín na  
8. místě (z 39 soutěžících)  
a získala ocenění jako nejmladší  
(12 let) účastnice soutěže. Všem 
moc gratuluji ke skvělé reprezen-
taci školy! 
Mgr. Zuzana Absolonová, ředitelka

Jak Jungmanku navštívili Kašavští
Výměna zkušeností z výuky 
i běžného školního života je 
jedním ze způsobů, jak vedení 
školy i její kantoři můžou po-
souvat školu dál a zároveň získat 
motivaci k novým přístupům 
ověřeným jinou školou. Tohle 
byly důvody, proč naši školu na-
vštívili na konci září učitelé ze 
Základní školy a Mateřské školy 
Kašava. Proč právě Kašava? Na 
základě spolupráce MAS Mo-
ravská cesta a Vizovicko a Slušo-
vicko měl v minulosti možnost 
navštívit naši školu pan ředitel 
Zdeněk Vlk; škola a její chod 
se mu zalíbila. Zároveň vloni 
navštívilo naše vedení a pár zá-
stupců kantorů ZŠ Jungman- 
nova ulice v rámci již zmiňo-
vané spolupráce právě ZŠ a MŠ 
Kašava a měli možnost nahléd-
nout, jak to chodí „u nedalekých 
sousedů“. Oboustranné sym-
patie pak vedly k naplánování 
návštěvy kašavských kantorů  
u nás. 
Co jsme se o této škole během 
návštěvy dověděli? Vesnická Zá-
kladní škola Kašava, která vloni 
oslavila 70 let svého trvání, láká 
svým rodinným prostředím  
a krásnou valašskou přírodou. 

Navštěvuje ji okolo 150 žáků, 
což je méně než polovina žáků 
v naší škole. Přesto je to plně 
funkční devítiletá škola s malým 
počtem žáků ve třídách. V řadě 
věcí jsme si podobní – účast-
níme se stejných projektů, žáci 
mají také možnost vyjadřovat se 
k chodu školy prostřednictvím 
žákovského parlamentu (u nás 
Ekotým) a i v takové malé škole 
jsou pro rodiče a žáky informace 
dostupné on-line informačním 
systémem školy (třídní kniha, 
docházka, známky, akce, úko-
ly,…). Příjemně strávené dopo-
ledne uteklo velmi rychle. Ná-
vštěvě jsme nabídli ochutnávky 
z netradičních metod výuky  
a samozřejmě představili celou 
školu. Na společném setkání 
učitelů pak nebylo slyšet vlast-
ního slova, jak se každý snažil 
s kolegy stejného aprobačního 
zaměření v rychlosti prodisku-
tovat, jak se to či ono vede re-
alizovat na jejich či naší škole.  
A závěr? Ten se vlastně nekonal. 
Přišli jsme totiž na to, že bude 
nejlepší si návštěvu zopakovat. 
Už teď se těšíme na další setkání 
s kolegy, tentokrát však v Kaša-
vě.                                  (-ZSJL-PS-)

Žákovské semináře ke Dni 
evropských jazyků
Každým rokem si u příležitosti 
Dne evropských jazyků (EDJ) 
připomínáme, že učit se cizím 
jazykům je v dnešním světě  
a běžném životě stále potřebněj-
ší. Neradi se v aktivitách opa-
kujeme, proto se programy EDJ 
vždy liší od těch předchozích. 
Letošní rok měli žáci možnost 
zvolit si program podle svých 
zájmů. Vyučující si pro ně při-
pravili pestrou paletu aktivit, do 
kterých zapojili jazykové doved-
nosti dětí. Většina tříd 1. stupně 
využila příjemného babího léta 
k venkovním aktivitám pro-
kládaným anglickými slovíčky 
či větami. Žáci 2. stupně se již 
předem mohli zapisovat do jed-
notlivých „seminářů“ vedených 
našimi učiteli, stejně jako to 
dělají studenti vysokých škol.
Nabídka byla opravdu lákavá: 
zpívání v cizím jazyce spojené 
s hrou na drumbeny; poznává-
ní zvířat, kde žijí a čím se živí  
a jejich přiřazování k jednotli-
vým světadílům; soutěž v Aj/
Nj ve vyhledávání informací na 
internetu nebo ověření všeo-
becného přehledu ve hře „Kdo 
chce být milionářem?“ v Aj; 

rychlokurz ruštiny s azbukou  
a prvními slovy; vaření a pe-
čení světových pokrmů podle 
anglických receptů; seznámení 
s polštinou, nejslavnějšími pol-
skými písničkami a animova-
nými postavičkami; prezentace  
o Německu vedenou v Nj a srov-
nání českých a anglických názvů  
v literárním světě Harryho Po-
ttera. Přidali jsme i další aktivity, 
na které nezbývá při běžné výu-
ce čas, jako například kreslení 
pravou mozkovou hemisférou, 
besedu o Nepálu s ochutnáv-
kou tradičního jídla, ukázkovou 
hodinu jógy a netradiční spor-
tovní hry. Dle ohlasů samot-
ných žáků byla právě volba ak-
tivit na základě vlastního zájmu 
trefou do černého a rozhodně 
letošní oslava Dne evropských 
jazyků neupadne hned tak  
v zapomnění.            (-ZSJL-J-PS-)

První velké medaile rychlostních 
kanoistů TJ VS Litovel na MČR 
Koncem července se v Rači-
cích konalo mistrovství ČR  
v rychlostní kanoistice. Toho-
to závodu se zúčastnili i mladí 
závodníci oddílu rychlostní ka-
noistiky TJVS Litovel pod ve-
dením trenéra Ludvíka Smrčka 
st. Prostředí Račic už důvěrně 
znají z letního soustředění, kde 
měli možnost pozorovat při ost-
rém tréninku naše olympioniky 
a sami po jejich vzoru najíždět 
spoustu kvalitních kilometrů. 
O tom, že příprava na MČR ne-
byla promarněnou šancí, svědčí 
pěkné výsledky celého mládež-
nického družstva. Třešničkou 
na dortu byla první senior-
ská medaile Ludvíka Smrčka 
ml. Získal  bronzovou medaili 
v kategorii K2 500 metrů, kdy na 
stupních vítězů tento litovelský 
kajakář jako jediný dokázal na-
rušit hegemonii reprezentantů 
Dukly Praha. Martina Geprtová 
je sice věkem ještě benjamínka 
(r. 2007), ale v její hrudi bije srd-

ce velké závodnice. Nejprve na 
trati 500 metrů skončila smolně 
na nepopulárním čtvrtém mís-
tě. Na „dvoustovce“ však utřela 
slzu a jela přesně dle taktických 
pokynů trenéra pro stříbrnou 
medaili!
Výsledky jsou tyto:
Ludvík Smrček – 3. K2 500 m,  
6. K2 200 m , 16. K1 500 m,  
14. K1 200 m
Martina Geprtová – 2. MK1 200 
m, 4. MK1 500 m, 10. MK1 1 km
Samuel Krist – 5. MK1 500 m,  
7. MK1 200 m
Julie Arnošová – 5. MK1 200 m, 
7. MK1 500 m

Autor: Geronimo,
    foto: archiv TJVS 
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Dne 4. 10. se konal již 26. ročník 
této soutěže, ve které mají mož-
nost startovat plavci všech věko-
vých kategorií. Letos se Litovel 
umístila na 7. místě. Účastníků 
bylo 301 a společně plavci získali 
4 472 bodů. Nejmladší účastnicí 
byla Valerie Kratochvílová, 7 let, 
ze ZŠ Vítězná – zaplavala vyni-
kajícím časem 1:49. Nejrychlej-

ší čas zaplaval Daniel Baciak ze 
ZŠ Vítězná 1:27, ze ZŠ Jungma-
nnova to byl s časem 1:32 Franti-
šek Salaj. Nejrychleji z veřejnosti 
100m trať zaplavali Matěj Morong  
1:17 a pan Antonín Maitner za 
1:27. Nejstarším účastníkem sou-
těže byl pan Karel Mikulica, 80 let. 
Děkujeme všem účastníkům za 
reprezentaci města!                      red.

TYP CVIČENÍ DEN HODINA MÍSTO KONTAKTNÍ OSOBA TELEFON
Individuální cvičení pondělí   9:00 Fit–centrum Ilona Kohoutová I. Kohoutová 777 249 158

Jumping pondělí 17:00 Fit–centrum Ilona Kohoutová I. Kohoutová 777 249 158
Kalanetika bodystyling pondělí 17:40 Zlatá rybka (naproti Pinii) J. Holínková 608 626 506

Cvičení pro ženy pondělí 18:30 DDM Litovel, Staroměstské nám. M. Vojáčková
Ženy I pondělí 19:00 Sokolovna – tělocvična V. Machalová

Posilovna pondělí 19:00 Fit–centrum Ilona Kohoutová I. Kohoutová 777 249 158
Mix aerobic úterý 9:00 a 15:30 Fit–centrum Ilona Kohoutová I. Kohoutová 777 249 158

Cvičení pro těhotné úterý 16:00 MC Rybička J. Dospivová
Jumping úterý 17:00 a 18:15 Fit–centrum Ilona Kohoutová A. Buknová 777 249 158

Zdravotní cvičení pro seniorky úterý 17:00 Sokolovna – tělocvična A. Gruntová,
J. Svojanovská

Fitness dance úterý 17:40 Zlatá rybka (naproti Pinii) J. Holínková 608 626 506
Jóga úterý 18:00 ZŠ Jungmannova M. Stratil

Jóga dle Tichanovského úterý 18:00 Sokolovna – tělocvična M. Čech
Pilates úterý 18:50 Zlatá rybka (naproti Pinii) J. Holínková 608 626 506

Aqua aerobic úterý 19:00 Plavecký bazén při ZŠ Vítězná D. Němcová 734 409 170
Věrná garda–muži středa 15:00 Sokolovna – tělocvična P. Hojgr

BodyShaping středa 17:00 Zlatá rybka (naproti Pinii) J. Holínková 608626 506
Kruhový trénink středa 17:30 Fit–centrum Ilona Kohoutová A. Buknová 777 249 158

Mix aerobic středa 15:30 a 19:00 Fit–centrum Ilona Kohoutová I. Kohoutová 777 249 158
Ženy II středa 19:00 Sokolovna – tělocvična M. Smékalová

Cvičení s Denisou středa 19:00 MC Rybička D. Němcová
Břišní tance čtvrtek 14:00 Fit–centrum Ilona Kohoutová MUDr. Gragounová 777 249 158

Individuální cvičení čtvrtek 15:00 Fit–centrum Ilona Kohoutová I. Kohoutová 777 249 158
Jumping čtvrtek 17:00 Fit–centrum Ilona Kohoutová A. Buknová 777 249 158
Tabata čtvrtek 17:40 Zlatá rybka (naproti Pinii) J. Holínková

Jóga manželů Markových čtvrtek 18:00 Sokolovna – tělocvična J. Vyhnálková
Mix aerobic čtvrtek 18:15 Fit–centrum Ilona Kohoutová D. Němcová 734 409 170

Pilates čtvrtek 18:50 Zlatá rybka (naproti Pinii) J. Holínková 608 626 506
Pilates čtvrtek 19:00 Sokolovna – tělocvična M. Vojáčková 606 511 735

Body fitness pátek 17:40 Zlatá rybka (naproti Pinii) J. Holínková 608 626 506
Posilovna pátek 19:00 Fit–centrum Ilona Kohoutová I. Kohoutová 777 249 158

Fitness lekce po–pá Studio FIT, Poděbradova 751 J. Freibergová 774 550 595
Pilates lichý pátek   8:00 Fit–centrum Ilona Kohoutová M. Vojáčková
Pilates sudý pátek 15:30 Fit–centrum Ilona Kohoutová M. Vojáčková

Fitbox/TRX/Bosu po–pá LV Studio, Mlýnská 682/2 L. Vondrová 723 523 380

Nabídka cvičení pro rok 2017/2018 v Litovli

Krátce ze sportu

Litovel získala 
7. místo v soutěži 
Plaveme s městem
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Ne každý ví, že špičko-
vé lyžařské boty značky 
HEAD jsou vyráběny 
ve výrobním závodě 
v Litovli u Olomouce.
Tento závod je součástí 
mezinárodní společ-
nosti HTM Sport GmbH. 
se sídlem v Rakousku. 
Lyžařské boty se vyrábějí od dětských modelů až 
po špičkové závodní modely, které vidíme u nej-
lepších světových závodníků např. v televizi při 
celosvětových sportovních událostech.
Kromě lyžařských bot a jiných výrobků je 
lyžařské vybavení v rámci stejného koncernu 
vyráběno také v Českých Budějovicích tj. lyže 
a ve Valticích je to lyžařské vázání, vše pod 
celosvětově známou značkou HEAD, která 
reprezentuje jedny z nejlepších sportovních 
výrobků na světových trzích.

Na otázku jak se daří v Litovli nám ředitel výrob-
ního závodu pan Jiří Hýbl odpověděl následov-
ně: Daří se nám úspěšně naplňovat očekávání 
našich zákazníků s jednotlivými modely a kvali-
tou, což se odráží na růstu poptávky po našich 
výrobcích a požadavcích na dodatečné nábory 
nových pracovníků do výroby.

Špičkové lyžařské boty z Litovle 
a nové pracovní příležitosti

Zájemcům tímto nabízíme práci v našem výrob-
ním závodě na pozicích: pracovník montáže,  
lisovny plastů, tampo-printu.
Kontaktovat nás můžete na telefonním čísle: 
731 691 531, e-mailu: info@cz.head.com, nebo 
přímo na adrese naší společnosti: HTM Sport 
s.r.o., Palackého 34, 78401, Litovel

INZERCE

Házenkáři Tatranu vstoupili do sezóny na výbornou
Prvoligový celek mužů zvítězil ve 
všech čtyřech svých úvodních zá-
pasech sezóny a pomalu, ale jistě, 
začíná potvrzovat pozici favorita 
soutěže. V prvním kole házen-
káři zvítězili na půdě nováčka 
soutěže Sokola Praha-Vršovice 
29:22. V domácí premiéře si po-
radili s Bystřicí pod Hostýnem 
30:24 a dobrou formu potvrdili 
výrazným vítězstvím v Náchodě 
33:20. Po dvoutýdenní pauze se 
pak tým podruhé ukázal domá-
cím příznivcům 14. října proti 
zatím nejsilnějšímu soupeři TJ 
JM Praha-Chodov. „Po výpadku 
z herního rytmu a drobným zra-
něním 2-3 hráčů, která je nepus-
tila do utkání, jsme měli trochu 
z utkání obavy. Ale zvládli jsme 
jej velice slušně, udržovali jsme si 
po celou dobu dostatečný náskok 
a myslím docela po zásluze vy-
hráli, i když vítězství mohlo být 
ještě daleko výraznější. Věřím, 
že se našim opět fantastickým 
divákům zápas líbil, k čemuž 
bezpochyby přispěl i velice kva-
litní výkon hostujícího celku,“ 
okomentoval trenér Ivo Vávra  
vítězné utkání nad Chodovem 
v poměru 30:26, které navštívi-

lo přes 300 diváků. 
Videosestřih z to-
hoto utkání můžete 
zhlédnout na Lito-
velském infokanálu 
a na webu klubu. 
Zdá se, že mož-
nost postupu zpět 
do Extraligy je 
reálná? Do konce 
soutěže je však ješ-
tě daleko a výkon-
nostní rozdíl mezi 
oběma soutěžemi je 
velký. „Naše výko-
ny nebyly ještě zce-
la ideální, ale daří 
se získávat body. Musíme stále 
pracovat, abychom se posouvali 
dopředu. Kluci zaslouží pochva-
lu, je radost s nimi pracovat,“  
s potřebným nadhledem mírní 
předčasný optimismus trenér Ivo 
Vávra, jehož svěřenci trénují čty-
řikrát týdně.
Dobrý vstup do soutěže zazna-
menali také starší dorostenci. 
Tým vedený Zdeňkem Sléhou  
v 6 zápasech zaváhal pouze jed-
nou, a vede tabulku 2. ligy Mo-
rava, když těsně podlehl jen dal-
šímu favoritovi soutěže – Zlínu. 

Daří se i žákovským celkům, 
starší žáci během podzimu za-
bojují o kvalifikaci do celostátní 
Žákovské ligy, která jim může 
přinést velkou porci zápasů s nej-
lepšími celky z celé republiky. 
Nově v klubu také začali na 
zkvalitnění tréninkového pro-
cesu mládeže pracovat zkušení 
trenéři Lubomír Krejčíř a Kvě-
toslav Kuba. Oba mají bohaté 
zkušenosti s mládeží a dobře 
znají i problémy, se kterými se  
v předchozích sezónách setkávali 
u celku mužů v nejvyšší soutěži. 

„Naším cílem je, abychom při-
pravovali mládež v našem regio-
nu tak, aby při příchodu do celku 
mužů měli hráči již komplexní 
házenkářské dovednosti a tento 
tým tak mohl být dlouhodobě 
konkurenceschopným špičko-
vým klubů z celé země,“ při-
blížil svoji práci Lubomír Krejčíř.  
Takže nechť se házené daří dál! 
Dění z litovelské házené den po 
dni sledujte aktuálně na hazena.
tatranlitovel.cz.

Autor textu: Radovan Šimek 
Foto: Tomáš Navrátil
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DVA z Vás získají roční předplatné na rok 2018 
ZDARMA!

Podmínky soutěže:
Správně vyluštěné sudoku odstřihněte nebo přepište a odevzdejte na podatelně 
MěÚ Litovel. Připište k tomu své jméno, adresu a kontaktní údaje – telefon nebo 
e-mailovou adresu. Výhru získají dva z Vás, kteří odevzdají správně vyluštěné 
sudoku v termínu konání soutěže. 
Soutěž probíhá od 1. 11. do 20. 11. Výherce bude oznámen v příštím vydání 
Litovelských novin. Výhra bude k vyzvednutí po uveřejnění jmen v redakci Lito-
velských novin na MěÚ Litovel. 

Výherci diářů na rok 2018 se stali: 
paní Drahomíra Kráčmarová z Litovle

pan Milan Vybíral z Olomouce

GRATULUJEME!
Výhru si vyzvedněte v redakci Litovelských novin každý den  

mezi 8. a 15. hodinou. 

Soutěž o předplatné 
Litovelských novin

Rozhovor s kajakářkou Barborou Dimovovou
Sobota 7. října byla vyhrazena 
tradičnímu BobrCupu. Barboru 
Dimovovou se nám podařilo od-
chytit při cestě ze stupňů vítězů, 
kde si převzala cenu za vítězství  
v kajaku žen a druhé místo  
v soutěži ženských družstev.

LN: Co pro tebe znamená Bobr-
Cup?
BD: Bobr cup prožívám už od 
dětství, kdy jsem se se sestrama 
chodila dívat na velké závodní-
ky. Teď jsem mezi nima a spo-
lečně si užíváme krásný závod 
na domácí trati.

LN: Letos bylas opět nejrychlej-
ší mezi kajakářkami a s týmem 
druhá. Byl v něčem závod jiný 
než loni?
BD: Krom toho, že letos byla 
prodloužena trať, to bolelo víc 
než jindy, protože jsem se v pon-
dělí vrátila z MS v Pau a posled-
ní dva měsíce jsem se připravo-
vala na sprint, který má minutu. 
Moje bajkerka mi předávala šta-
fetu na druhém místě se ztrá-
tou skoro 4 minuty na první, 

takže mě čekala 
víc než půlhodi-
nová fuška. První 
kajakářku jsem 
dojela až v cílové 
rovince, ale na ví-
tězství v týmech to  
o 3 sekundy nevy-
šlo. Určitě to byl 
pro mě nejtěžší 
závod této sezony.

LN: Každopádně z toho byly opět 
stupně vítězů, to je typický obrá-
zek pro tuto sezonu, že?
BD: To je pravda. Tato sezona 
pro mě byla jedním velkým pře-
kvapením. 

LN: Jaké úspěchy řadíš nejvýš?
BD: To se tak úplně nedá říct, 
protože letos se mi fakt docela 
dařilo. 

LN: Tak aspoň největší úspěchy?
BD: Určitě moje první vítězství  
v ČP ve sprintu na Otavě v Su-
šici. Dále první velká medaile ze 
SP ve sprintu ve Švýcarsku, ví-
tězství ve sprintu na MS juniorů 
v Rakousku a čtvrté místo na MS 
seniorů ve francouzském Pau.

LN: Kde a s kým trénuješ a jak 
často jsi na cestách? 
BD: Většinou trénuju v Litovli 
nad splavem s mojí tréninko-
vou skupinou, kterou tvoří moje 
dvojče Vika a Míša Vaňková. 
Na soustředění jezdívám přes 
rok poměrně často za divokou 
vodou do zahraničí. Letos jsem 
strávila asi 12 týdnů ve Španěl-
sku, Francii, Švýcarsku, Ně

mecku a v Rakousku. Ve škole za  
půlrok zameškám asi 260 hodin. 

LN: Co stojí za tak úspěšnou se-
zonou?
BD: Dobré jídlo, tvrdá dřina při 
trénincích a taky trenér „Kenoš“. 
Velké díky patří i učitelům a ve-
dení mé školy, Gymnáziu Jana 
Opletala v Litovli, za to, že mě 
všude pouští a jsou na mě hod-
ní.

LN: Co tě teď čeká?
BD: Teď bych si chtěla trošku 
odpočinout a lehce se připravit 
na maraton ve Francii. Poté pár 
zimních soustředění na běžkách 
a zpátky na vodu.

LN: Jaké máš plány na další rok? 
BD: Nemám moc ráda pláno-
vání si věcí dopředu. Řídím se 
heslem, co bude, tak bude. Jedi-
ný plán co mám, je úspěšně se 
nominovat na všechny velké zá-
vody v příští sezoně a výsledek 
se potom uvidí.

LN: Tak ať se daří!
BD: Děkuji.             Text: red., foto:    
     Petr Berka a archiv B. Dimovové

vítězná jízda ČP Lipno

Dimovová 4. na
MS ve Francii
V sobotu 30. září se jelo finá-
le mistrovství světa ve sprintu 
ve francouzském Pau. Teprve 
17letá kajakářka TJ VS Litovel 
Barbora Dimovová při svém 
prvním startu na dospělém MS 
zazářila a umístila se na fantas-
tickém 4. místě! Porazit ji doká-
zaly pouze 1. Clair Bren (2x mis-
tryně světa a mistryně Evropy 
ve sprintu), 2. Manon Hostens 
(mistryně světa ve sjezdu 2016  
a účastnice OH Rio) a 3. Han-
nah Brown, GBR (mistryně svě-
ta ve sprintu 2016)! Od medaile 
ji dělilo pouze půl sekundy! Po 
zlaté medaili z mistrovství světa 
juniorů ve sprintu, další skvělý 
výsledek. 
GRATULUJEME!                              red.

Sportovní pozvánky

TURNAJ V PÉTANQUE TROJIC TOP KLIP 
2017
so 4. 11. od 8.00 do 20.15 hod. v areálu 
Sokolovny.
Přihlásit se může každý, kdo bude mít ješ-
tě dva spoluhráče. 

HALOVÉ PARKUROVÉ ZÁVODY
so 4. 11. od 8.30 hod., Dvůr Nové Zámky.
Hobby do 70–80 cm, skoková soutěž.

ROZBĚHÁME LITOVELSKO
so 2. 12. v 15 hod. na náměstí Přemysla 
Otakara.
Seznámení se s běžci z blízkého okolí. Více 
informací na Facebooku „Spartan Race 
Trainig Group Litovel“. 
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BobrCup 7. 10. 2017
15 km běh, 25 km kolo, 6 km kajak

Tradiční závod extrémních štafet BOBR CUP 2017 není třeba 
představovat. Skoro by se mohlo zdát, že už ani nemůže ni-
čím překvapit. Ale co to? Dalo by se říct, že v roce 2017 bylo 
„VŠECHNO JINAK“. Extrémní závod tříčlenných štafet – běh 
– horské kolo – sjezd na divoké vodě  se odjel na kompletně no-
vých tratích. Deštivým počasím rozbahněné úseky a překvapi-
vou technickou náročnost si všichni závodníci na nových tratích 
mimořádně užili. Dostat se na předávku čistý nešlo, přestože 
byla spousta možností ke koupeli. Běžci okusili chladnou vodu 
Moravy hned pětkrát a i cyklisté museli svoje tretry ponořit 
na dno řeky třikrát. A poslední disciplína? Divoká voda, byla 
opravdu divoká. Kajakáře a kanoisty čekaly nově dvě 2,5km kola  
a hustota provozu způsobila na řece opravdové vlnobití. K tomu 
se přidaly dva skluzy a extrém byl na světě. 
Jedinou změnou ovšem nebyly jen tratě. Rok 2017 přivítal poprvé 
také individuální kategorii nazvanou TREK BOBR MAN. Poprvé  
v třiadvacetileté historii oficiálně startovala desítka borců, kteří 
absolvovali sami všechny tři disciplíny. A rozhodně se ve výsled-
kové listině neztratili.
Závěrem je potřeba snad jen vyseknout poklonu všem účastní-
kům, všichni jsou vítězové. Oficiální výsledky najdete na www.
bobr-cup.cz.

KEEP BOBRING!                                          Autor: Bobr Cup Team
Foto: Bobr Cup Team a Marie Vykydalová


