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V sobotu 14. dubna byla v Litovli zahájena turistic-
ká sezóna. Teplé a slunečné počasí přálo jak pěším 

vycházkám, tak cyklistickým výletům po Litovli a oko-
lí. Již pátý ročník (1. ročník byl nultý) této akce přilákal 
množství turistů. Těm byla zpřístupněna největší lákadla, 
která zde máme – radniční věž, Muzeum Litovel, Mu-
zeum harmonik, kaple sv. Jiří, kostel sv. Filipa a Jakuba, 
Knihovna nebo Informační středisko CHKO Litovelské 
Pomoraví – Šargoun. Celý program zahájil úvodním slo-
vem pan starosta Ing. Zdeněk Potužák. Pro děti byl při-
praven na náměstí dopolední doprovodný program se 
skřítkem Lesánkem, vystoupily taneční skupiny Kaster  
a Golden Bees. V Turistickém informačním centru pro 
Vás byly připraveny ochutnávky produktů Brazzale 
Moravia a.s., v kapli sv. Jiří jste mohli ochutnat mešní 
vína, odpolední čas před Muzeem Litovel zpříjemnila 
hudba kapely Střemkoš. Samozřejmě nemohly chybět 
ani tradiční projížďky na loďkách po Nečízu a opékání 
špekáčků na Šargouně. Vydařené akce se celkem zúčast-
nilo přes 600 návštěvníků, nejvíce Vás lákaly prohlídky 
radniční věže (359 osob) a plavby na loďkách (280 osob).  
Zahájení turistické sezóny bylo pořádáno ve spolupráci s Klu-
bem českých turistů a Turistickým informačním centrem. 
Všem za spolupráci děkujeme a věříme, že se tato akce líbila  

i Vám! Budeme se těšit opět za rok na shledanou!

TuriSTická Sezóna
 zahájena
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Vážení a milí čtenáři,

taky už přemýšlíte nad tím, kam se v létě vydáte 
na dovolenou? Jestli zůstanete tady v České repub-
lice nebo se vydáte do zahraničí? Nebo už máte 
dovolenou vybranou a objednanou? Vzpomínám 
si, že když jsem chodila na střední školu, tak se 
nás vždy učitelé po letních prázdninách ptali, 
kde jsme byli na zahraniční dovolené. A já spolu  
s jednou spolužačkou vždy svorně odpověděly, 
že v Polsku. S rodiči jsme na zahraniční dovolené nejezdili, obje-
vovali jsme krásy naší země. Člověk totiž mnohdy ani neví, co má 
pár kilometrů od domu, ale zahraniční destinace zná jak své boty. 
Každopádně ať se vydáte kamkoli, užijte si to, načerpejte nové síly  
a hlavně se v pořádku zase vraťte! V minulém čísle bylo chybně uve-
deno příjmení Barbory Dimovové, za což se zde omlouváme.     red.

nová aplikace Litovel v mobilu
Vážení občané,
zdravím Vás v první jarní dny  
a předkládám Vám několik in-
formací. 
Jak víte, chystá se projekt pro-
pojení města Litovle, Červenky 
a Uničova cyklostezkou. Tuto 
akci jsem inicioval před dvěma 
roky na společné schůzce sta-
rostů. K dnešnímu dni má naše 
město podanou žádost o schvá-
lení dokumentace pro územní 
řízení a stavební povolení by 
mělo být koncem roku. Uničov 
a Červenka očekávají také vydá-
ní stavebního povolení na pod-
zim letošního roku. K finanč-
ní podpoře proběhlo jednání  
v pondělí 19. března s představi-
teli ITI Olomoucké aglomerace 
(Integrované teritoriální investi-
ce) a bylo dohodnuto, že společ-
ně podáme žádost o dotaci do  
30. září. Realizace stezky by tak 
mohla být zahájena v roce 2019. 

V minulém čísle Litovelských 
novin jsme Vás informovali  
o schůzi s občany Pavlínky, na 
které se řešila stavba nového 

mostu a byl představen zho-
tovitel stavby IDS Olomouc 
a.s. Další setkání, tentokrát  
s obyvateli ul. Šmakalovy, pro-
běhlo 14. března. Projednávaly 
se variantní studie rekonstruk-
ce této ulice s požadavkem na 
řešení parkovacích míst. Byly 
projednávány varianty zjedno-
směrnění provozu, obytná zóna  
a ponechání stávajícího provozu 
s rozšířením možnosti parko-
vání. Z diskuse nakonec vyšel 
požadavek dále pracovat na va-
riantě poslední. Nová parkova-
cí místa by měla vzniknout ve 
druhé polovině ulice (směrem  
k lesu) a na ulici Čs. armády.

V současné době probíhá výbě-
rové řízení na dodavatele stavby 
kanalizace v obci Myslechovice 
a Haňovice. Stavba bude s nej-
větší pravděpodobností zaháje-
na v květnu, dokončena by měla 
být v říjnu 2019. Před zahájením 
stavby proběhne v obci veřejná 
schůze k podrobné informova-
nosti občanů.

Ing. Zdeněk Potužák, starosta

informace starosty
V minulém čísle Litovelských 
novin jsme Vás informovali  
o nových webových stránkách 
města. Kromě nich se město 
rozhodlo jít vstříc dalšímu no-
vému trendu. Tím je mobilní 
aplikace s názvem Litovel v mo-
bilu. Jelikož v současné době 
má skoro každý člověk mobilní 
telefon, tak se díky této aplikaci 
snadno a rychle dozví o všech  

novinkách, které se v Litovli 
dějí. Budete mít přístup k ak-
tualitám z města, informacím  
z Městského klubu o pořáda-
ných akcích nebo veškerým 
kontaktům na vedení města  
a jednotlivé odbory úřadu. 
Jdete po městě a vidíte napří-
klad nefunkční veřejné osvětle-
ní? Pomocí této aplikace – hlá-

šení závad – můžete tuto závadu 
snadno nahlásit. Stačí dané mís-
to vyfotit, určit, kde se závada 
nachází, vyplnit své kontaktní 
údaje a požadavek na odstraně-
ní odeslat. Na webu města pak 
můžete sledovat stav zpracování 
až po konečné vyřešení.
Mobilní aplikaci si můžete do 
svého telefonu nainstalovat po-
mocí QR kódu nebo přes odkaz: 
https://www.litovel.eu/mobile-
-app/litovel/. Díky této aplikaci  
budete vždy v obraze!                red.

zpětný odběr pneumatik už i u nás
Pneumatiky patří k těm druhům 
odpadů, které lze odložit v rám-
ci tzv. zpětného odběru na mís-
tech, která jsou k tomu určená.  
V Litovli je možné bezplatně 
odevzdat pneumatiky u spo-
lečnosti Bobcat CZ, a.s. Fir-
ma má sídlo v ulici Cholinské 
1005/17 (téměř naproti sběr-
nému dvoru). Provozní doba 

společnosti Bobcat CZ a.s. je 
pondělí až pátek od 8 do 14 ho-
din. POZOR! Přijímají se pouze  
pneumatiky bez disků. Sběr-
ný dvůr tyto pneumatiky od  
1. května již nebude přijímat.
Naopak, pneumatiky s disky bude 
možné i nadále odvézt na sběrný 
dvůr.      

Odbor životního prostředí

Správně vykročit

Od října 2017 začal olomouc-
ký EDU institut, z.s. realizo-
vat projekt spolufinancovaný 
Evropským sociálním fondem  
s názvem Správně vykročit. Na-
bízí mladým nezaměstnaným 
do 30 let se základním vzdělá-
ním možnost zvýšit si kvalifika-
ci a tím lépe uspět na trhu práce.  
Projekt je realizován v okresech 
Olomouc, Šumperk a Prostějov. 
Kromě vzdělávání jsou připra-
veny také dotace na pracovní 
místa, které usnadní uchazečům 
nástup do pracovního poměru. 
V projektu je prioritou indi-
viduální přístup ke každému 
jednotlivci. Vstupní klíčovou 
aktivitou je motivační kurz, kte-
rý obsahuje: osobní potenciál, 
krizovou komunikaci, pracovní 
právo, pracovní životopis a pra-

covní pohovor. Další aktivitou 
je job klub, kde se klienti schá-
zejí, a společně s konzultantem 
pro danou oblast mapují situaci 
na trhu práce. Po celou dobu 
účasti v projektu je tým připra-
ven poskytovat individuální 
poradenství. Pro ty, kteří nemají 
ve své pracovní dráze jasno, je 
k dispozici profesní či bilanční 
diagnostika.
Projekt Správně vykročit je re-
alizován v rámci operačního 
programu Zaměstnanost pod 
číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_0
6/0007105 a potrvá do listopadu 
roku 2019. 
Zájemci o vstup kontaktujte ko-
ordinátorku cílové skupiny pro-
jektu Libušu Navrátilovou na 
tel. č. 775 775 837.

 Barbara Protivánková



Stíny Litovelska
Povedený tatínek
Dne 16. března v dopoledních 
hodinách přijala hlídka Městské 
policie telefonické oznámení 
od anonymního oznamova-
tele, že se na ulici Palackého,  
v prostoru autobusové zastáv-
ky, pohybuje zjevně opilý muž  
s malým dítětem. Hlídka pro-
vedla výjezd na místo, kde muže 
i s dítětem nalezla. Po zjištění 
totožnosti muže, byla na místo 
přivolána matka dítěte, která 
si jej převzala. Případ dále řeší 
Odbor sociální a správní Měst-
ského úřadu Litovel.

Žádost o pomoc
Dne 24. března ve večer-
ních hodinách přijali stráž-
níci oznámení, že na ul. Pa-
lackého poškodil neznámý 
pachatel plot u rodinného domu.  
K poškození došlo předešlý 
den v noci, kdy majitelé ne-
byli doma. Pokud si někdo  
z občanů něčeho všiml nebo má 
informace, které by pomohly 
k odhalení pachatele, žádáme, 
aby je oznámil na Městskou po-
licii Litovel. Děkujeme.

Mstitel cyklista
Dne 6. dubna v 13.35 hod. 
přijala hlídka Městské poli-
cie oznámení, že na parko-
višti u prodejny Tesco došlo  
k poškození motorového vozi-
dla. Na místě strážníci zjistili, 
že podnapilý cyklista jel po sil-
nici od autobusového nádraží. 
Na mostě u prodejny Tesco jej 
míjel bílý osobní automobil, 
který následně zatočil na par-
koviště před prodejnou. Při 
míjení cyklista zavrávoral, což 
jej naštvalo a rozhodl se, že si 
to s řidičem vyřídí. Počkal, až 
řidič odejde do prodejny a klí-
čem mu poškrabal zadní víko 
kufru auta. Nevšiml si ale, že ve 
vedlejším vozidle sedí pracov-
níci ostrahy prodejny. Muže za-
drželi a přivolali strážníky. Při 
dechové zkoušce cyklista msti-
tel nadýchal 2,5 promile. Škodu 
na vozidle vyčíslí servis. Případ 
byl předán k dalšímu šetření 
Policii České republiky.

Zraněná labuť
V pondělí 9. dubna v 18 hod. 
přijali strážníci Městské policie 

oznámení, že v Litovli na Číha-
dle sedí na silnici zřejmě zra-
něná labuť. Strážníci přijeli na 
místo, kde labuť nalezli. Odejít 
ze silnice se jí zjevně nechtělo 
a začala nahánět hrůzu. Syčela, 
mávala křídly, to krčisko a ty 
nožiska. Co teď? Odchyt zraně-
né labutě není jednoduchý, jak 
by se na první pohled mohlo 
zdát. Na místo byl přivolán ve-
terinář, který pohledem zjistil, 
že má zraněné křídlo. Společně 
se jim, po asi půl hodině, poda-
řilo labuť konečně zpacifikovat. 
Labuť byla převezena do stani-
ce pro zraněná zvířata, kde jí 
byla poskytnuta odpovídající 
péče. 

Uhynulý divočák
V sobotu 14. dubna v 10 hod., 
upozornil strážníky občan, 
že v korytě řeky Moravy asi  
100 m pod Svatojánským mos-
tem, je uhynulé divoké prase. 
Strážníci přivolali hasiče a ti pra-
se vytáhli. Věc byla oznámena na 
veterinární správu, jejíž pracov-
níci si prase odvezli k vyšetření.   
                  Městská policie Litovel

 z raDnice a OkOLÍ / 3

Městská televize

Premiéra st   2. 5. 18.45 hod.
 st 16. 5. 18.45 hod.
 st 30. 5. 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)

Litovelský INFOkanál (městské televizní 
vysílání) mohou přijímat všichni TV účast-
níci napojení na kabelovou TV společnosti 
UPC ČR, a.s. v rámci informačního kanálu  
„Regiony+ “. Jde o televizní program 
určený pro vysílání informací a pořadů 
UPC, pořadů z regionů a městských info-
kanálů. Tento program běží mimo výše 
uvedené časy vysílání Litovelského INFO-
kanálu nepřetržitě v hodinové smyčce. 
Připomínky, názory, nápady, náměty, ale  
i věcnou kritiku týkající se vysílání resp. infor-
mace o kulturních, sportovních i jiných neko-
merčních akcích, událostech a zajímavostech, 
které chcete bezplatně zveřejnit prostřednic-
tvím televizní obrazovky ve čteném zpra-
vodajství, sdělte telefonicky či písemně na 
Městském úřadě Litovel tel. č. 585 153 250  
(Ing. J. Hlavinka), e-mail: hlavinka@
mestolitovel.cz  nebo infotv@centrum.cz 
nejpozději týden před uvedením premiéry.

Společnost FCC Litovel hledá vhodného kandidáta 
na pozici

ŘIDIČ/KA POPELÁŘSKÉHO VOZIDLA

Požadujeme:
• řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz řidiče, digitální  
   kartu, výpis z karty řidiče
• praxi v řízení silničních motor. vozidel nad 12 t min. 1 rok 
• vstřícnost a chuť k práci, samostatnost, spolehlivost a časovou 
   flexibilitu

Nabízíme: 
• nástup v červnu 2018
• odpovídající finanční ohodnocení
• pravidelné výplatní termíny 
• stravovací poukázky
• mobilní telefon
• zázemí prosperující společnosti 

Zájemci se mohou hlásit (pouze osobně) v kanceláři společnosti 
FCC Litovel, s.r.o. na adrese: 
Cholinská 1008, Litovel (areál Technických služeb) v pracovní 
dny v době od 8 do 11 hod. nebo zaslat životopis na adresu:  
litovel@fcc-group.cz.

INzERCEnikola hemzalová ve finále České 
Miss 2018
Studentka 3. ročníku Gymnázia 
Jana Opletala Nikola Hemza-
lová se dostala mezi deset nej-
krásnějších finalistek prestižní 
soutěže Česká Miss 2018. Tepr-
ve 18letá Nikola Hemzalová je 
nejmladší účastnicí a jak sama 
říká, s modelingem nemá žádné 
větší zkušenosti.  
Finále České miss 2018 se bude 
konat 2. června v ostravské 
multifunkční aule Gong. Až do  
30. května máte možnost Niko-
lu Hemzalovou podpořit svým 
hlasem na webových stránkách 
https://ceskamiss.cz/finale. Pře-
jeme jí hodně štěstí!               red.               

ZŠ a MŠ Nasobůrky přijme
kvalifikovaného učitele/učitelku

pro 1. stupeň ZŠ
(úv. 0,41 – AJ, PČ, VV, INF) –

zástup za RD.
Dále přijme 

kvalifikovaného vychovatele/
vychovatelku ŠD

(úv. 0,68) – zástup za RD.
Pozice lze spojit. 
Nástup: 1. 9. 2018

Životopisy zasílejte na: 
zs.nasoburky@tiscali.cz

Město Litovel upozorňuje obča-
ny, že od středy 2. května bude 
úplně uzavřen pro motorová 
vozidla most na Pavlínce, a to  
z důvodu výstavby nového 
mostu. Vjezd do lokality Pav-
línka bude možný pouze z ul. 
Žerotínovy. Plánovaná dél-
ka uzavírky je do konce roku 
2018. Provoz pro pěší nebude 
touto uzavírkou nijak omezen.                   
                                                OMHaSI

uzavření mostu 
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INzERCE

 

se sídlem Loštická 131/1, Litovel

přijme do hlavního pracovního poměru 

ELEKTRIKÁŘE
Pracovní doba: pondělí–pátek od 6 do 14.30 hodin. 
V době kampaně (září–leden) nepřetržitý provoz. 

Platové podmínky: 20–35 000 Kč měsíčně 

Požadované dovednosti: 
· znalost vyhlášky č. 50/1978 Sb. – § 5
· pozice je vhodná i pro absolventy, možnost zaškolení

Firemní benefity: 
· 5 týdnů dovolené 
· dotované stravování v areálu společnosti 
· deputátní cukr 
· po roce zaměstnání příspěvek na penzijní připojištění 
Více informací poskytne pan Martin Drtil, tel. 585 112 153, 
723 614 014, e-mail: drtil@cukrovarna.cz nebo se zastavte 
osobně v sídle firmy v pracovní dny od 6 do 14.30 hod.

Letní turistická sezóna je za rohem. na co se můžeme těšit?
V letošní nabídce si vyberou jak 
příznivci pěší turistiky, tak cyklový-
letů. Na své si přijdou také milovní-
ci dobrého piva. Nabídka je pestrá, 
je opravdu z čeho vybírat!

Komentované prohlídky města  
a Pivovaru Litovel
Turistické informační cent-
rum ve spolupráci s Pivovarem 
Litovel připravili na červenec  
a srpen pravidelné komento-
vané prohlídky. Hodinová pro-
hlídka městem, při které bu-
dou k vidění nejvýznamnější 
památky města, začíná každou 
středu (poprvé 4. července) ve 
13.30 hod. před infocentrem  

a je pro všechny zájemce zdarma.
Každou středu od 18. července 
do 22. srpna budou opět probí-
hat od 12 hod. i hodinové pro-
hlídky Pivovaru (bez ochutnáv-
ky), které může navštívit osoba 
starší 15 let, vstupné 50 Kč. 
Návštěvníci tak mají možnost  
v jeden den navštívit až dva pro-
hlídkové okruhy, kterými vás 
provede jeden průvodce. 

Pěší výlet – Přes Rampach kolem 
Svaté vody do Choliny
Na neděli 17. června pro vás 
Turistické informační centrum 
Litovel s průvodcem panem Mi-
roslavem Pinkavou připravilo 

další nenáročný výlet po zajíma-
vostech našeho mikroregionu. 
Tentokrát pojedeme vlakem do 
Myslechovic a odtud nás čeká 
asi 6km procházka přes Ram-
pach až do Choliny. Zastavíme 
se u cholinské Svaté vody, v obci 
navštívíme Hanácké muzeum, 
muzeum ořezávátek, kostel Na-
nebevzetí Panny Marie a nebude 
chybět ani občerstvení v místní 
hospůdce.
Odjezd je z vlakového nádra-
ží Litovel město v 8.29 hod., 
příjezd do Litovle v 15.27 hod.  
Každý účastník si hradí do-
pravu i jednotlivé vstupenky.  
V případě nepřízně počasí lze do-
mluvit přesun výletu na termín  
24. června. Bližší informace vám 
rádi poskytneme v infocentru.

Cyklovýlety Litovelským Pomo-
ravím
I na letošní léto jsou pro zájem-
ce připraveny zdarma komento-
vané cyklovýlety s průvodcem. 
Připraveny jsou opět zajímavé 
trasy Litovelským Pomoravím, 
a to v těchto termínech: 8. 7., 
17. 7., 22. 7., 31. 7., 5. 8., 14. 8., 
19. 8. a 28. 8. Sraz účastníků je 
na náměstí před Turistickým 
informačním centrem (budo-
va Záložny), odjezdy v úterý  
v 15 hod, neděle ve 14 hod.  
O jednotlivých výletech vás 
budeme průběžně informovat  

Minimální počet účastníků jsou 
tři platící osoby. Plné vstupné 
stojí 40 Kč, zlevněné 20 Kč.

Kaple sv. Jiří
Kaple sv. Jiří bude otevřena celé 
prázdniny od 4. července do  
25. srpna denně kromě pondělí, 
od 9.30 do 16 hod.

Dům přírody na Šargouně
Informační středisko CHKO Li-
tovelské Pomoraví na Šargouně 
bude otevřeno od dubna do září 
vždy o víkendech v době 10–16 
hod. V červenci a srpnu pak od 
úterý do neděle v době 10–16 
hod. 

Zážitková karta 
Je karta, která je určená návštěv-
níkům našeho města a oprav-
ňuje svého držitele získat zvý-

v aktuálních číslech Litovel-
ských novin a také na plakátech. 

Výstupy na radniční věž
Od června do září budou pro-
bíhat prohlídky radniční věže 
od pondělí do pátku v časech 
10, 11, 13, 14, 15 a 16 hod. Dále  
v sobotu v těchto časech: 10, 11, 
13 a 14 hod. a v neděli v čase  
10 a 11 hod.
V měsících červenec a srpen 
budou prohlídky probíhat takto: 
od pondělí do neděle v časech 
10, 11, 13, 14, 15 a 16 hod. 

hodněné vstupné na významné 
atraktivity v Litovli.
Ten, kdo si na jednom ze čtyř 
míst, která jsou do programu 
zapojena, koupí plné vstupné 
pro dospělou osobu, získá zá-
roveň se vstupenkou slevovou 
kartu, která mu umožní zlev-
něný vstup na další tři místa.  
S kartou tak lze navštívit radnič-
ní věž (20 Kč), Muzeum Litovel 
(20 Kč), Muzeum harmonik  
(20 Kč) a městské koupaliště  
(25 Kč). Karta má platnost tý-
den od vystavení.                      TIC

Loňský pěší výlet – Keltská svatyně u Ludéřova

Odjezd na cyklovýlet od budovy Turistického informačního centra
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Společnost Eifler Kunststoff-Tech-
nik GmbH & Co. KG se sídlem 
v německém Bad Salzuflenu je  
výrobce precizních termoplasto-
vých produktů používaných pře-
vážně v domácích spotřebičích. Li-
sování plastových dílců představuje 

náš stěžejní výrobní program, dále se zabýváme potiskem, fré-
zováním, svařováním a montáží skupin nejen pro domácí spo-
třebiče, ale i automobilový průmysl a medicínskou techniku. Pro 
plánovanou expanzi hledáme zaměstnankyně a zaměstnance na 
následující pracovní pozici:

    
Seřizovač a obsluha tamponového tisku

Požadujeme odpovídající zkušenosti v oboru a ochotu absolvo-
vat několikatýdenní zaškolení v mateřském závodě v Německu. 

Nabízíme:
• práci na ranní směně
• nadstandardní mzdové ohodnocení
• 25 dní dovolené
• stravenky, příspěvek na penzijní připojištění a Vánoce
• každý měsíc odměnu za přítomnost v práci (3,5 % mzdy)
• příplatky za směnnost nad rámec zákona 
• smlouvu na dobu určitou (1 rok), poté na dobu neurčitou
• možnost kariérního růstu
• čisté a moderní prostředí nového závodu

Pošlete nám prosím svůj životopis na níže uvedený e-mail.
EKT CZ k.s., Víska 42, 783 21 Chudobín. 
Tel.: 583 361 020, e-mail: prace@eifler-kt.de
Internet: www.eifler-kt.de.

Pozvánky Muzejní společnosti Litovelska
· 12. května ▶ Komentovaná vy-
cházka na litovelském hřbitově
Již více než 5 let probíhají na 
jaře a na podzim komentované 
prohlídky litovelského hřbitova. 
Dokumentační práce započatá  
v roce 2012 je paní Marií Hru-
bou prezentována na místě sa-
mém. Můžeme směle říci, že pá-
trání po osudech pochovaných 
na místním hřbitově se jí stalo 
volnočasovou náplní. Vycházka 
volně navazuje na všechny pře-
dešlé. Ke standardu patří prů-
vodcovský systém, který zesílí 
hlas průvodkyně ve vnitřním  
i venkovním prostoru.
V úvodu posluchači uslyší výklad 
o organizaci pohřebních prů-
vodů zejména v 19. a 20. století. 
Následně se podíváme do další 
sekce litovelského hřbitova a opět 
si zavzpomínáme na občany na-
šeho města u míst jejich posled-
ního odpočinku. Sraz je v sobotu  
12. května ve 14 hodin u vstupní 
brány litovelského hřbitova. Věř-
me, že počasí bude přívětivější 
než loni (přívalový déšť, hromy  
a blesky) a umožní nám tuto akci 
realizovat. 

· 16. června ▶ Zájezd Muzejní 
společnosti Litovelska, z. s.
Poznávací autobusový zájezd 
jsme tentokrát naplánovali na 
polovinu června. V sobotu  
16. června vyrazíme v 7.30 hod. 
ze zálivu naproti autobusovému 
stanovišti Litovel do Holešova, 
Pravčic a Střílek. 
V Holešově dopoledne účast-
níky čeká vycházka po vý-
znamných památkách a zají-
mavostech města s průvodcem 
(zámek, zámecká zahrada, zá-
mecká kovárna, židovský hřbi-
tov, Šachova synagoga atp.). 
Po obědě se přesuneme do 
Pravčic, kde navštívíme s míst-
ním průvodcem zemědělský 
skanzen a odtud se vydáme do 
Střílek, kde nás další místní prů-
vodce seznámí s unikátním ba-
rokním hřbitovem. 
Pokud Vás tento program zaujal, 
neváhejte navštívit Muzeum Li-
tovel v době od středy do neděle 
od 9 do 17 hodin, kde se můžete 
na zájezd přihlásit. Nejpozději 
do 10. června je pak zapotřebí 
zaplatit účastnický poplatek.

RoN

nová výstava Loutky v Muzeu 
Ve středu 25. dubna se pro ná-
vštěvníky otevřela nová krátko-
dobá výstava v Muzeu Litovel  
s jednoduchým názvem Loutky. 
Co vše si lze pod tímto názvem 
představit, Vám poodhalí na 
stránkách Litovelských novin 
kurátorka výstavy Mgr. Hana 
Ošťádalová. Na výstavě jsou 
k vidění sbírkové předměty  
z Vlastivědného muzea v Olo-
mouci, dále Loutkové divadlo 
ze Lhoty nad Moravou, loutky  

a divadla z místních zdrojů 
(DDM Litovel) a ze sbírek Mu-
zea Litovel.
Představíme Vám historii lito-
velského loutkového divadla, 
historii loutkového divadla ve 
Lhotě nad Moravou a zajíma-
vosti o loutkovém divadle obec-
ně. Muzeum Litovel je po celou 
dobu výstavy až do konce srpna 
otevřeno denně od středy do ne-
děle od 9 do 17 hodin.

Litovelští muzejníci

nový dar do sbírek Muzea Litovel
Akademický malíř Mikoláš 
Axmann, prostějovský rodák  
a významný český umělec  
v oboru litografie, daroval  
v měsíci březnu Muzeu Li-
tovel reprezentativní soubor  
33 výtvarných děl z celoživotní 
práce svého otce, malíře Lubo-
míra Axmanna. Výběr zahrnuje 
hned několik spíše abstraktních 
obrazů s litovelskými motivy  
a do našeho muzea byl darován 
na výslovné přání autora. Tímto 
zůstane v litovelských sbírkách 
jako ucelený odkaz umělce, kte-
rý své rodné město nepřestal 
milovat po celý svůj život.
Lubomír Axmann se narodil  
9. února 1928 v Litovli, v dnešní 
Mlýnské ulici, v rodině legionáře 
a skladníka Městské elektrárny 
v Litovli Emanuela Axmanna. 
V letech 1946–1950 vystudoval 
Střední uměleckoprůmyslovou 
školu v Uherském Hradišti, 
obor modelářství a návrhářství 
obuvi. Od roku 1956 žil s rodi-

nou v Praze, kde byl zaměstnán 
jako grafolog a soudní znalec  
v oboru grafologie. Zde žil až do 
své smrti v roce 2009. 
Celý život se věnoval kresbě  
a malbě, které mu poskytova-
ly zázemí, prostor k návratům 
i rozletům v souběhu s životní 
cestou. Tématem jeho kreseb  
a maleb je láska k člověku, rod-
nému kraji a městu, stejně jako 
vytrvalé zaujetí světem barev.

hoš

Silácká Litovel se koná 19. května
V sobotu 19. května se sejdou  
v Litovli příznivci a obdivovate-
lé silových sportů. Ve sportovní 
hale ZŠ Vítězná 
začne v 10 ho-
din Silácká Li-
tovel. Sportovní 
družstva silných 
mužů poměří 
své síly ve shy-
bech na hrazdě, 
v z p ě r a č s k é m 
nadhozu, skoku 
dalekém z mís-
ta, hodu 10kg 
medicinbalem 
přes hrazdu, 
bench-pressem 
na rovné lavici  
se 70kg činkou 
či v přemisťování různých bře-
men na čas po vyznačené trase. 
O přestávce vystoupí Jiří Tka-

dlčík, profesionální strongman  
a powerlifter, nejsilnější muž 
planety ve váhové kategorii do  

105 kg. Honza 
Stoklasa ohne 
v ruce koňskou 
podkovu či 
zatluče rukou 
hřebík do silné 
fošny. Všichni 
si budou moci 
vyzkoušet páku 
– armwrestling, 
pod odborným 
dohledem pro-
fesionálních pá-
kařů. 
Celou akcí pro-
vází pan Viktor 
Kohout. Nevá-

hejte a přijďte v sobotu 19. květ-
na fandit silákům! Těšíme se na 
Vás!           Mgr. Zdenka Frištenská



ze společnosti

Přišli na svět  
29. 12.  Barbora Bolková z Litovle
10. 1.  Jiří Škrabal z Rozvadovic
21. 1.  David Jirsák z Litovle
21. 1.  Cedrik Sova z Litovle
27. 1.  Leoš Rozsíval z Myslechovic
28. 1.  Matěj Kučera z Litovle
31. 1.  František Remeš z Litovle
  1. 2.  Debra Valentová z Nové Vsi
  8. 2.  Agáta Feráková z Myslechovic
16. 2.  Lukáš Jureček z Litovle
16. 2.  Adam Svoboda z Chořelic
26. 2.  Sofie Kvapilová z Litovle
27. 2.  Ema Obrátilová z Myslechovic 

Byli oddáni
  7. 4.  Kateřina Dreiseitlová z Olomouce
  a Aleš Chytil z Litovle
17. 4.  Vlasta Citronová z Litovle
  a Jiří Vaněk ze Třech Dvorů
21. 4.  Aneta Bajerová z Žerotína 
  a Josef Brisuda z Pňovic

  2. 3.  Josef Vydržel z Nasobůrek (89 let)
  6. 3.  Františka Petrželová z Litovle (75 let)
  6. 3.  Jaroslav Flášar ze Sobáčova (84 let)
  7. 3.  Bořivoj Melich z Pňovic (60 let)
  9. 3.  Alena Konečná z Litovle (86 let)
12. 3.  zdeněk Huličný z Vísky (85 let)
14. 3.  Heřman Grossmann z Haňovic (79 let)
15. 3.  Ing. Alfons Smrček z Litovle (84 let) 
16. 3.  Libuše Hošková z Litovle (86 let)
20. 3.  Anna Ftačniková z Litovle (82 let)
20. 3.  Vladimír Jorda z Chořelic (59 let)
24. 3.  František Šmerda z Litovle (70 let)
25. 3.  Miroslav Pytolaj z Litovle (80 let)
26. 3.  Irena Vrzalová z Litovle (85 let)
26. 3.  Antonín Navrátil z Myslechovic (71 let)
27. 3.  Leopold Schenk z Litovle (86 let)
  4. 4.  Jaroslava Faltýnková z Chudobína (93 let)
  9. 4.  Josef Grunt z Litovle (85 let)
12. 4.  Jaromír Kráčmar z Červenky (82 let)
17. 4.  Libuše Horváthová z Nasobůrek (96 let)
18. 4.  Ludmila Vojáčková z Litovle (79 let)

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

Významné dny v květnu

· 4. květen   Den hasičů
Hasiči, ať už dobrovolní či 
profesionální, slaví svůj 
den 4. května. Není tomu 
náhodou – v tento den 
slaví svůj svátek sv. Flo-
rián, který je ochráncem 
proti ohni. Bývá zobrazen 
jako římský voják s hel-
mou na hlavě a vědrem  
v ruce, polévající vodou hořící kostel. Modlili se  
k němu hrnčíři, kováři, kominíci a další řemeslní-
ci, kteří s ohněm pracovali. Byl ochráncem zed-
níků a bednářů, patronem hasičů, kteří se někdy 
nazývají Floriánovými učedníky. 

· 8. květen   Světový den Červeného kříže
V tento den roku 1828 se 
narodil zakladatel Čer-
veného kříže a nositel 
Nobelovy ceny za mír  
Henri Dunant. K základním 
principům této organizace 

patří humanita, nestrannost, neutralita, nezávis-
lost, jednota a světovost. Působí zejména v oblas-
ti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-
-výchovné. Mezinárodním výborem Červeného 
kříže byl Český červený kříž uznán 26. 8. 1993. 
Český červený kříž navazuje na své předchůdce 
– na Vlastenecký pomocný spolek pro Království 
české, který byl založen 5. 9. 1868 jako 13. ná-
rodní společnost Červeného kříže na světě, a na 
Československý červený kříž, který byl založen  
6. 2. 1919.

· 15. květen   Mezinárodní den rodiny
V roce 1993 Valné shromáždění OSN rozhodlo, že 
počínaje rokem 1994 bude každoročně 15. kvě-
ten vyhrazen Mezinárodnímu dni rodin. Svátek 
má celosvětově připomenout důležitost rodiny 
jako základu společnosti. 

· 18. květen   Mezinárodní den muzeí
Již XIV. ročník Festiva-
lu muzejních nocí bude 
letos probíhat ve dnech 
18. května až 9. červ-
na. Festival navazuje na 
Mezinárodní den muzeí, 
který od roku 1977 každoročně připadá právě na  
18. května. 

· 31. květen   Světový den bez tabáku
Světový den bez tabáku se 
pravidelně připomíná po-
slední květnový den již od 
roku 1987, kdy ho ustano-
vila Světová zdravotnická 

organizace. Cílem je upozornit na rizika spojená  
s kouřením a ukázat možnosti jeho odvykání.           red.

Touto cestou chceme vyjádřit vděčnost  
a poděkování Charitě Litovel v čele  
s vedoucí a veškerému personálu 

za péči o naši maminku
 paní Jaroslavu Faltýnkovou z Chudobína. 

Velké poděkování taktéž patří 
panu Vlastimilu Nedomovi, členům  
Kantiky a litovelským Koledníkům 

za krásné rozloučení s naší maminkou  
v chudobínském kostele. 

dcery Jitka Pisková a Dagmar Šmejkalová 
s rodinami

Na konci cesty – to jsou první slova písně 
Jaroslavy Faltýnkové, kterou zpívala po-
zůstalým při loučení se svými bližními. 
Tentokrát, bohužel, se ta píseň zpívala jí, 
Slávce, jak jsme jí říkali. Bývalá úřednice  
z Chudobína se dožila 93 let. Dne 8. dub-
na se s ní rozloučila rodina, chudobínští 
spoluobčané a ostatní známí v tamním 
sboru Církve československé husitské. 
Byla to pozoruhodná osobnost. Hudebně 
nadaná a vzdělaná, obdařená výrazným, 
nosným a tvárným mezzosopránem, zpí-
vala při každé vhodné příležitosti jako 
sólistka. Milovala operu, nastudovala 
řadu árií při klavírním nebo varhanním 
doprovodu svého manžela. Byla u zrodu 
Chudobínského pěveckého sboru – poz-
dější Kantiky – a po 23 let byla její oporou. 
Později pak hodnotná zprostředkovaná 
hudba zněla v její domácnosti jako samo-
zřejmá potřeba. V tomto inspirativním 
prostředí vyrůstaly i její dvě dcery: Jitka, 
učitelka hudby a Dagmar, violistka Mo-
ravské filharmonie.                    V. Nedoma

Vzpomínka

Blahopřání

Dne 11. května 2018 
uplyne 20 let ode dne, 
kdy nás navždy opustil 

pan Oldřich Vydra.

Vzpomeňte s námi.
manželka 

Anna Vydrová 
s rodinou

V pátek 18. května 2018 
oslaví má sestra 

paní Jarmila Kubičková 
krásné jubileum 60 let. 
Celá rozvětvená rodina 

jí přeje pevné zdraví, 
spokojenost a elán.                               
Dana Kuchařová

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

Odešli
  1. 3.  Eva Kuhnová z Litovle (91 let)
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Psalo se před 100 lety...

· Povětrnost v květnu dle methody prof. zen-
gera. Poruchy mají se dostaviti 1., 5., 6., 17., 20.  
a 30. května. Na počátku a ke konci května býti má 
vesměs deštivé počasí a celý květen má býti po-
někud vlhčí než obyčejně. Teplota se bezpochyby 
neodchýlí mnoho od normálu, ale spíše možno se 
připraviti na mírnější nežli studený květen. 

· Sto tisíc francouzských dětí chce na své 
náklady vychovat nejbohatší člověk světa Ame-
ričan Rockefeller. Výchova prý ho bude státi 
ročně 65 milionů korun. 
· Kdy vejdou v platnost „tabáčenky“. Dle sdě-
lení místopředsedy říšského svazu rakouských 
trafikantů, E. Lofllera, vstoupí tabáčenky v plat-
nost dne 17. června a zniti budou na několik 
měsíců. Soupisné lístky pro zápis kuřáků budou 
trafikám rozeslány v nejbližších dnech. 
· To zde ještě nebylo! Jak se orá ve čtvrtém 
roce války, sděluje „Přerovský obzor“. Na Šum-
bersku orají vojáci a za potahy jim slouží psi! 
Inu, pokračujeme ve všem „ku předu.“
· Ve Vídni měli tučné svátky. Ve dnech před-
svatodušních rozprodalo se ve Vídni 5 000 kg 
solené uherské slaniny, dále dáno na prodeje 
20 000 kg vepřového masa (za 15 kor. 1 kg), 
100 kg uzeného masa vepřového chorvatské-
ho a množství telecího masa rusko-polského.  
A v Litovli dostala rodina na celé svátky čtvrt 
kila masa hovězího a to ještě po několikahodin-
ném stání ve frontě. O jakosti masa hovězího 
škoda se zmiňovat. Jest co nejhorší!
· Májový svátek oslaven byl letos poprvé ne-
jen dělnictvem, nýbrž všemi vrstvami a třídami 
českého národa a to společně. Oslava ta byla zá-
roveň velkým mohutným projevem vůle celého 
národa, horujícího po svobodě a své samostat-
nostiu, jakož i manifestací pro mír a sbratření 
národů. Ve městech i na venkově odpočívala 
práce a uspořádány tábory a schůze, na nichž 
všude slavnostně obnovována byla národní pří-
saha ze dne 13. dubna. – Také v Litovli panoval 
sváteční klid. Obchody, kanceláře, dílny a továr-
ny odpočívaly.                                                         red.

Hubnutí – Víme, jak na to. Zdravě, bez hla-
du, bez omezování, s poradcem a natrvalo.
Tel. kontakt: 778 002 827.
E-mail: ifcacerna@seznam.cz.
Web: www.hubnete.cz/snevajsova.

KOUPÍM GARÁŽ v Litovli. Nabídky  
volejte na tel. číslo 608 915 626. 

knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

james hazel: jepice
emily hawkins: expres po stopách objevů

James Hazel: Jepice
Charlie Priest, bývalý po-
licejní vyšetřovatel a nyní 
prestižní londýnský práv-
ník, se stane obětí útoku. 
Ve vlastním bytě ho pře-
padne muž, který se vydá-
vá za policistu a dožaduje 
se jakýchsi tajných dat. 
Priest mu je ale dát nemů-
že, protože je nemá, a jen díky zkušenostem 
z policejní služby dokáže o vlásek uniknout 
smrti.
Krátce nato se v Priestově kanceláři objeví 
bohatý a vlivný podnikatel Kenneth Ellin-
der, aby si ho najal k vyšetřování rituální 
vraždy svého syna. Vzápětí vyjde najevo, 
že zavražděný mladík byl oním záhadným 
útočníkem a Priest je tudíž jedním z posled-
ních lidí, kteří ho viděli živého. Musel mladý 
Ellinder zemřít, protože nedokázal získat to, 
pro co si přišel? 
Priest rozplétá jednotlivé indicie a je mu 
stále jasnější, že klíč k vyřešení spletitého 
případu představují právě ona tajná data, 

která však nejsou nikde k nalezení. Pátrání 
ho postupně dovádí zpět do posledních dnů 
druhé světové války, kdy došlo k událos-
tem, jejichž smrtící poselství zasahuje až do 
dnešních časů.
Napínavý thriller, který protřelé čtenáře to-
hoto žánru určitě nezklame, je jako stvořený 
pro květnové čtení!

Emily Hawkins: Expres po stopách objevů
Kniha určená menším 
dětem se zabývá zajíma-
vými dějinami dopravy.
Kromě napínavé a inter-
aktivní cesty časem musí 
čtenáři vyřešit jednu 
velkou záhadu. Je třeba 
pomoci posádce Expre-
su po stopách objevů 
rozluštit všechny hádanky a najít zmizelého 
profesora.
Tak děti nastupujte! Expres po stopách obje-
vů právě odjíždí.

Kdo byl hostem v knihovně?
Autorka 35 titulů, spisovatelka Petra Brau-
nová, píšící především pro děti, navštívila 
litovelskou knihovnu. Besedy se účastnilo 
kolem dvou set dětí litovelských škol. Pet-
ra Braunová děti velmi zaujala vyprávěním 
o své tvorbě, o tom, jak vzniká kniha, kdo 
všechno se na jejím vzniku podílí. Vyprá-
věla, odkud bere náměty, co ji oslovuje  
a inspiruje. Povídání s paní Braunovou bylo 
milé, zajímavé a živé a malé posluchače mo-
tivovalo k objevování nekonečně bohatého 
světa literatury. Fotografii z besedy najdete 
na straně 20.                                                       lf



Stalo se v Litovli
· 260 let. závěr sedmileté války přivedl roku 
1758 do Litovle podruhé pruské vojsko. Olomouc 
už byla říšskou pevností a pruská armáda se 
připravila na její obléhání, základnou velitelství 
se stala Litovel. Sám král Fridrich Veliký s gene-
ralitou přijel do města 4. 5. 1758, byl se všemi 
poctami uvítán magistrátem a na náměstí pro-
vedl přehlídku dvaceti tisíc vybraných jednotek 
pruské armády. Měšťané se museli vypořádat 
se stálou přítomností vojska, což přinášelo stále 
více těžkostí. Městská rada se proto rozhodla pro 
zřízení stálých kasáren pro posádku, která byla 
ve městě umístěna již od roku 1657. Pro tyto 
účely byl přestavěn panský dům vedle radnice. 
Vojenská strážnice stávala naproti radniční věži 
při Nečízu a výměna stráží bývala oblíbeným 
divadlem. 
· 21. 5. 1878 se narodil 
čtvrtý český starosta 
Litovle Ing. Otakar Led-
vinka, absolvoval českou 
vysokou školu technickou  
v Praze. Na praxi vystří-
dal několik cukrovarů.  
V cukrovaru v Litovli se stal 
technickým adjunktem  
22. 7. 1912 a od 1. 7. 1925 i jeho technickým 
ředitelem. Od počátku se účastnil veřejné práce 
v Sokole, v Krajinské muzejní společnosti, byl 
členem zastupitelstva a městské rady, 4. 8. 1928 
byl zvolen starostou a zůstal jím do 8. 7. 1938. 
zasloužil se o stavební aktivity města, v jeho 
době byly vydlážděny ulice i náměstí, přestavěn 
okresní úřad, postaveno koupaliště aj. V obec-
ních volbách r. 1938 již nekandidoval a zemřel  
10. 3. 1952 v Poděbradech.
· 3. 5. 1928 zemřel na Barachově (Žerotínova 47) 
rolník a měšťan František Haderka ochrnutím 
srdce ve věku 71 let. Od roku 1896 stál v čele 
katolického měšťanstva a byl dlouholetým před-
sedou lidové strany. Stal se členem prvního čes-
kého výboru v r. 1899 a po převratu zastupoval  
v městském zastupitelstvu a radě stranu lidovou.
· 27. 5. 1933 se narodil  
v Července Jan Marek, hous-
lista, koncertní mistr České 
filharmonie. Již od pěti let 
se učil hře na housle u ře-
ditele hudební školy Aloise 
Holoubka, r. 1954 absolvo-
val konzervatoř a AMU  
v Praze. zvítězil v sou-
těži uměleckých škol ke  
200. výročí W. A. Mozarta,  
v letech 1956–1959 byl 
členem orchestru divadla D 34, v letech 1957–
1962 koncertním mistrem Pražského komor-
ního orchestru bez dirigenta, pak až do roku  
1993 členem České filharmonie. Vedle toho 
účinkoval v řadě komorních souborů. Jan Marek 
zemřel 14. 4. 2007.                                    Lubomír Šik  

zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Jaro si s námi dlouho 
zahrávalo, přetahovalo 
se s návraty zimy, ale 
je tady! Se sluníčkem  
a vším, co k němu pa-
tří. I my jsme se těšili 
na procházky a chysta-
li kola.
Ve čtvrtek 22. března 
Ing. David Číhal při-
pravil pro 45 seniorů 
besedu o novinkách  
v pravidlech silničního 
provozu. Zaměřil se na 
chodce, cyklisty a řidi-
če v seniorském věku. 
Promítání dopravních 
situací s přestupky i odpovědi na dotazy byly 
působivé. Všichni jsme si odnesli reflexní 
pásky od Městské policie.
V neděli 1. dubna jelo 50 našich členů do 
Městského divadla v Olomouci na krásnou 
vídeňskou operetu ,,NETOPÝR“ od Johan-
na Strausse. Nádherný zážitek!
Podle počasí plánujeme cyklovýlety a vy-
cházky. Podrobnosti uslyšíte v hlášení měst-
ského rozhlasu a najdete na naší vývěsce.
Ve středu 11. dubna nás Bc. Zuzana Mírová 
seznámila s vlastními zážitky z Itálie. Pro-
vedla slovem i obrazem nejzajímavějšími 
místy. Italská republika má 60 milionů oby-
vatel. V hlavním městě Římě je nejmenší 
městský stát Vatikán s nádhernými církev-
ními památkami. Baziliku sv. Petra, Pan-
theon, Forum Romanum, fontánu di Trevi, 
Koloseum a další jsme viděli na fotografiích. 
V Itálii jsou atraktivní sopky, nejznámější je 
dosud činný Vesuv. Města Pompeje a Her-

kulaneum byla zničena jeho erupcemi, po-
stupně je archeologové objevili znovu pro 
turisty. Je vidět tehdejší vyspělost obyvatel. 
Obdivovali jsme řadu měst, Neapol a proti-
pól svěží nádheru ostrova Capri. Studentka 
archeologie přidala i pověsti a zajímavosti  
z dějin měst i země. Těšíme se na další bese-
dy, které nám slíbila.
Co plánujeme dál? Ve čtvrtek 17. května se 
uskuteční III. Krajské sportovní hry senio-
rů Olomouckého kraje. Naši sportovci tam 
budou také. Povede je Miroslav Fendrych. 
Můžete je přijít povzbudit od 9 do 15 hodin 
na stadion TJ Lokomotiva Olomouc. Budou 
zajisté rádi!
Ve čtvrtek 24. května plánujeme zájezd do 
termálních lázní ve Velkých Losinách.
Užívejte sluníčka a těšíme se na setkání  
s Vámi při akcích seniorklubu!                                                              

mf

Deset let, to není žádná zanedbatelná doba 
ani v životě lidském, ale ani v tom spolko-
vém, kde v práci pro druhé uběhne čas jako 
voda. Když jsme v roce 2008 zakládali lito-
velský Seniorklub, neměli jsme pražádné 
zkušenosti a museli začínat od nuly systé-
mem pokus – omyl. Aktivní nadšenci vytvo-
řili Samosprávu a sepsali první plán činnos-
ti. Ve srovnání s tím dnešním byl chudičký, 
protože ten již obsahuje širokou paletu čin-
nosti aktivního života našich seniorů. Kaž-
doročně jsme připravili kolem 40 samostat-
ných akcí a několik dalších ve spolupráci  
s místními subjekty. Takže za těch deset let 
to dá kolem 400 akcí nejrůznějšího typu 
a náplně. Také členská základna se rok od 
roku zvyšovala – kdysi prvních 60 členů, 
dnes šestinásobek!
Měnil se i vztah vedení a orgánů města  
k naší činnosti. Počáteční nedůvěra byla vy-
střídána všestrannou pomocí, ať už finanč-
ní či materiální nebo poskytnutím bonusů. 
Máme dnes svůj statut i vybavenou klubov-
nu, vstřícný přístup dalších institucí je již 
samozřejmostí. 

Důležitá zkušenost! Zpočátku jsme nevě-
řili, že jedním z nejžádanějších požadavků 
budou schůzky seniorů v klubovně. Omyl! 
Ukázalo se, že jsou přitažlivé a hojně na-
vštěvované – že setkávání a vzájemná ko-
munikace jsou především pro ty, kteří zů-
stali sami, důležitější než třeba přednáška 
či dokonce zájezd. Když se taková schůzka 
doplní i zajímavým programem, stává se ví-
taným zpestřením všedních dnů. Je faktem, 
že prim hraje kolem stovky těch nejaktivněj-
ších, kteří se účastní většiny akcí, ale postup-
ně se nám daří vtáhnout a získat zajímavou 
nabídkou i ty pasivnější.
Sám nejsi nic!  A to platí i zde. Bez zápalu 
a nadšení členů Samosprávy by se nedala 
dohromady tak pestrá činnost. Je obdivu-
hodné, jak aktivně a iniciativně, bez nároků 
na uznání, pochvalu či odměnu její členové 
vše dělají. Tou nejlepší odměnou jsou jim 
především spokojení senioři, kterým dává-
me možnost žít plným a aktivním životem 
tohoto ne vždy lehkého životního období.     
                                            PhDr. Josef Hubáček, 
                             předseda Seniorklubu Litovel

Ohlédnutí předsedy

Beseda o Itálii



Má rodná obec Těrlicko, 7. část
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V minulém vydání novin jsme zmínili jméno 
největšího vlastníka těrlických pozemků Jana La-
rische Monnicha. S ním je spojeno i vybudování 
tzv. hladové zdi v letech 1845–1848. Byla to léta 
velké bídy, neúrody a nakažlivých nemocí. zeď 
měla stát na Kostelci (místní část)  a měla chránit 

ovocné stromky, které byly za zdí vysázeny. U zdi 
byla postavena menší budova – rotunda známá 
pod jménem Larischův letohrádek, ze které za-
hradník pozoroval a hlídal celou zahradu. Pozůs-
tatky zdi můžeme vidět dodnes. 
S touto oblastí jsou spjaty i pověsti o Černé kněž-
ně spadající do 16. století. za Černou kněžnu 
byla považována buď Kateřina Sydonie (vdova 
po knížeti Václavu Těšínském), Alžběta Lukrécie 
(vévodkyně, jejíž osobou vymřeli Piastovci po 
přeslici) nebo Marie Anna Cardinálová. 
Když se naplnily dny Černé kněžny, bylo to v době 
léta, kdy se celá příroda smála. Avšak lidé okolo 
Těšína nosili ve svých srdcích smutek a obavy. 
Kněžna ulehla, schvátila ji nemoc a očekávala 
poslední dny svého života. Umírající Černá kněž-
na si přála, aby jí byl vystrojen zvláštní pohřeb. 
Chtěla odpočívat v prosté rakvi, bez přepychu  
a odznaků knížecího důstojenství. Chtěla, aby její 
prostou rakev vložili na prostý selský vůz, který 
potáhnou čtyři páry černých volů a ti sami najdou 
místo, kde má být pohřbena. Bude to tam, kde 
se sami zastaví. Vůle umírající kněžny byla sva-
tou, nikdo by se nebyl odvážil se jí protivit. Ještě 
než slunce zapadlo, Černá kněžna zemřela. Po tři 
dny přicházeli prostí lidé z vesnic poklonit se své 
dobré paní. Čtvrtého dne časně ráno přijel před 
těšínský zámek prostý selský vůz, tažený čtyřmi 
páry černých volů, podle poslední vůle zesnulé.
Černou rakev položili na vůz, kdosi vykřikl: Vjo!  
A voli vykročili. Postupovali krok za krokem. Ni-
kdo vůz nedoprovázel, jenom těšínské zvony vy-
hrávaly Černé kněžně smuteční hranu. Smuteční 
vůz s černým spřežením jel neustále kupředu. Od 
knížecího zámku v Těšíně přes Dlouhý most ve-
doucí přes Olzu ke Stanislavicím, až k nejvyššímu 
kopci mezi Stanislavicemi a Těrlickem. Dnes se 
nazývá Kostelcem a leží nedaleko Těrlické pře-
hrady. A na tom kopci se země otevřela, objevila 
se tu ohromná propast a v ní ve zlomku vteřiny 
zmizeli voli i smuteční pohřební vůz s tělem Čer-
né kněžny. Právě na tom místě našla kněžna svůj 
hrob. Po letech tam byl vystaven kostelík.
Zdroj: Pověsti a legendy Moravy a Slezska, 
Jiřina a Jaromír Poláškovi.                                      red. 

Seniorklub Litovel oslavil 10 let svého působení
Vítání jara, loučení se zimou, ale 
hlavně desáté výročí Seniorklubu 
byly důvodem setkání, které pro-
běhlo ve čtvrtek 5. dubna v Kon-
certním sále Městského klubu.  
Deset let fungování Seniorklubu je 
již důvodem k bilancování jeho čin-
nosti, nechci vyjmenovávat všechny 
akce – bylo by to únavné, ale důle-
žitá data, která klub formovala, je 
nutné zmínit.
Z iniciativy tehdejšího staros-
ty MVDr. Vojtěcha Grézla se se-
šla skupina seniorů, které pozval  
PhDr. Josef Hubáček a Alenka Ma-
chačová. Navrhovali náměty činnos-
ti. Rada města schválila 27. 3. 2008 
založení klubu seniorů. Na pozvání 
senátora Vavrouška navštívilo 49 vybraných 
aktivních seniorů Staroměstskou radnici, 
Vadštejnský palác a Senát v Praze. Město dalo  
k dispozici na akce místnost v DPS, dnes je 
to naše klubovna. Předsedou samosprávy 
se stal J. Hubáček, zástupkyní A. Machačo-
vá, jednatelkou J. Köhlerová, kronikářkou  
M. Faltusová a členy L. Faltus, M. Fendrych, 
L. Grohmanová, J. Kabelíková, M. Kubínová 
a O. Zajíček. Začala všestranná činnost – be-
sedy, exkurze, zájezdy do divadla, na hrady  
a zámky. V roce založení nás bylo 60 senio-
rů. V r. 2013 jsme měli  260 členů, v r. 2016 
329 a v r. 2017 356 členů. 
Využívali jsme nabídky Seniorského cesto-
vání, navštívili lázně na Moravě, okolní mu-
zea a pořádali cyklovýlety. Městský klub pro 
nás připravuje různé zajímavé akce. V letoš-
ním roce to budou např. tyto: Duo Jamaha, 
operetní koncert nebo Kozlaňáci, taneční 
večer k Mezinárodnímu dni seniorů. Ke Dni 
seniorů měla v minulých letech úspěch Vlč-
novjanka nebo Revival band M. Tučného.
Městská knihovna pro nás připravila kur-
zy práce na počítači a s internetem a řadu 
besed. Výborná spolupráce je s Muzeem 
Litovel, Muzejní společností a Mikroregi-
onem Litovelsko. S činností nás seznámili 
turisté, vodáci, myslivci, házenkáři, lékaři  
a prezentoval se nám i soubor Hanačka. 
Poznali jsme mnoho řemesel. Exkurze nám 
umožnily: cukrovar, pivovar, sladovna, 
SEV, Vápenka Vitoul, Dům přírody a Mu-
zeum harmonik. Zpívaly nám sbory Mládí,  
Benjamínek, Úsvit a Kantika. Krásu Litovle 
nám přiblížily filmy J. Hrozka a fotografie  
M. Pinkavy. Vzpomínáme na besedy s bás-
nířkou J. Cholinskou a na sbírky P. Linduš-
ky komentované hanácky. On i Hanácká 

ambasáda vracejí úsměv mládí seniorkám.
Připomenout musíme také úspěchy našich 
sportovců. Na Krajských sportovních hrách 
v Olomouci v r. 2016 získali 2. místo a na 
Zábřežském sedmiboji v r. 2017 1. místo.
V roce 2017 oslavila města Litovel a Revú-
ca 50 let partnerství měst. Senioři z Revúce 
navštívili Litovel a naše samospráva v říjnu  
2017 byla na reciproční návštěvě.
Spolupracujeme také s oběma základními 
školami v Litovli. Senioři připravují dílničky 
pro žáky a žáci zase osvěžují naše slavnost-
ní akce kulturním programem. Zapojují se  
i litovelské mažoretky. Vánoční náladu při-
pomínají děti z mateřských škol.
Oslovili jsme také řadu cestovatelů a díky 
komentovaným filmům jsme poznali Čínu, 
Mexiko, Thajsko, Brazílii a mnoho dalších 
zemí. Cyklovýlety organizuje M. Fendrych 
a pěší turistiku L. Kaštilová.
V Krajské radě seniorů (KRS) Olomouc-
kého kraje pracují dva členové samosprá-
vy L. Faltus a J. Köhlerová. V r. 2017 se  
10 členů zúčastnilo krajské táborové školy  
v přírodě v Domašově. Letos v říjnu využije 
20 seniorů wellness pobyt v Sezimově Ústí  
a KRS Olomouckého kraje uvažuje o rekon-
dičním pobytu i v r. 2019. Dne 16. 9. 2015 
měl náš Seniorklub prezentaci v Šantovce  
v Olomouci, která měla velký ohlas.
Naše samospráva prošla za 10 let také 
změnami. Místopředsedou je od r. 2013  
L. Faltus. Za práci děkujeme p. Machačové, 
Kubínové, Kýrové, Kabelíkové a O. Zajíč-
kovi. Poslední dva nás opustili už navždy.  
V. Hojgrová a J. Jedličková jsou novými 
členkami samosprávy. Vedení města si váží 
práce seniorů. Každoročně je mezi Osob-
nostmi města řada oceněných seniorů. Toto 

ocenění mají i náš předseda J. Hubá-
ček a místopředseda L. Faltus. Spolu-
pracujeme i s Litovelskými novinami. 
Děkujeme vedení města, vedení 
Městského klubu, Muzea, Muzej-
ní společnosti, Městské knihovně  
a všem organizacím, které nám po-
máhají. Jsme hrdí na naše výsledky 
a úspěchy za 10 let práce. Věříme, že 
se nám bude dařit i v dalších letech. 
Za podporu děkujeme všem senio-
rům, protože bez jejich účasti na ak-
cích by naše snažení nemělo smysl.                                                              
                                                                   mf
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Lásky čas, svátek práce i den matek – různé podoby měsíce května
Odkud se vzal květen?
Slovo květen poprvé použil  
v roce 1805 (doba Národního 
obrození) Josef Jungmann ve 
svém překladu Chateaubriando-
vy Ataly, ve kterém se snažil do-
kázat, že je český jazyk schopen 
vyjadřovat nejmodernější umě-
lecké obsahy. Stará čeština znala 
přídavné jméno květný, které se 
vysvětlovalo jako kvetoucí zdra-
vím a silou. Josef Jungmann ale 
čerpal inspiraci u polského ná-
zvu měsíce kwieceń, kterým se 
v Polsku označuje čtvrtý měsíc, 
tedy u nás duben. Původní ná-
zev máj tak začal být vytlačo-
ván Jungmannovým výrazem.  
K jeho rychlému nahrazení při-
spělo i jeho zakončení na -en 
(stejně jako leden, březen, du-
ben, červen a srpen). Pro pátý 
měsíc se zvažoval i název traven, 
tráven či trnopuk, nakonec ale 
tyto názvy neuspěly. 
Slovo máj ale z české řeči tak 
úplně nevymizelo. Můžeme 
se s ním setkat v lidových pra-
nostikách, mluvíme o oslavách  
1. máje, používá se v označeních 
májový deštík nebo stavění máj-
ky, báseň od K. H. Máchy nese 
taktéž název Máj.  

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,

kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;

květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.

Jezero hladké v křovích stin-
ných zvučelo temně tajný bol,

břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných

bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.

1. květen jako svátek práce
Svátek práce upomíná z histo-
rického hlediska na vypuknu-
tí stávky amerických dělníků  
v Chicagu dne 1. května 1886. 
Dělníci se tehdy snažili prosadit 
osmihodinovou pracovní dobu. 

Jejich iniciativa vyvrcholila Chi-
cagskou tragédií, 4. května bě-
hem demonstrace explodovala 
bomba, která způsobila ztráty 
na několika životech. Poprvé se 
Svátek práce slavil právě v USA 
1. května 1888. 
V roce 1889 pak schválila 1. kvě-
ten jako svátek všech pracujících 
Druhá internacionála na svém 
ustavujícím sjezdu. 
V českých zemích se Svátek prá-
ce poprvé slavil v roce 1890 na 
Střeleckém ostrově v Praze. Za 
vlády komunistického režimu 
patřil k nejdůležitějším dnům  
v kalendářním roce – pořádaly 
se prvomájové průvody s má-
vátky a hesly na transparentech. 
V dnešní době je 1. květen chá-
pán spíše jako den volna, místy 
se udržuje tradice líbání pod 
rozkvetlou třešní. 

1. květen jako svátek lásky
Již ve starověkém Římě existo-
val svátek zvaný Floralia a byl 
zasvěcen bohyni 
jara a plodnosti 
Flóře. Dodnes 
se ale přesně 
neví, kde se vzal 
zvyk líbat se 
pod rozkvetlým 
stromem. O po-
libku, který dív-
ka pod rozkvet-
lým stromem 
dostane, se říká, 
že jí zajistí krásu 
po celý rok. Po-
kud však poli-
bek nedostane, 
tak uschne.
Dalším zajíma-
vým zvykem, který se udržoval, 
byly tzv. chodníčky lásky. Zami-
lovaní mezi svými domy vysy-
pali pěšinky z písku, vápna, pilin 
nebo otrub. Pokud se ale jeden 
z nich dopouštěl např. nevěry  
a někdo o tom věděl, mohl vy-
sypat cestičku z domu za milen-
kou či milencem. O nevěře tak 
rázem věděli všichni. 

Stavění májek
V minulos-
ti bylo běžné 
stavět májky 
jak na ven-
kově, tak i ve 
městech. Máj-
ky se stavěly 
před městský-
mi radnice-
mi, před okny 
zámků nebo 
před domy 
úředníků. 

Poddaní pak za postavení májky 
byli většinou odměněni sudem 
piva. 
Stromy na májku musely být sil-
né, rovné a vysoké. Používaly se 
smrky, jedle, borovice, oblíbená 
byla i bříza. Zelený vršek koru-
ny se zdobil stuhami, květinami  
a fábory z pestrého papíru. 
Májky stávaly ve vsích často do 
svatodušních svátků, někdy až 
do léta. Musely se ale hlídat, 

protože je mohli 
ukrást z vedlejší 
vesnice. 
Kromě těchto 
velkých má-
jek se stavěly  
i menší. Ty sta-
věli chlapci před 
domem své 
dívky. Nejstarší 
známý doklad 
o stavění májky 
je z roku 1422 
z Prahy, kdy za 
její postavení 
dostal mladík 
ruku své vyvo-
lené a slavila se 

svatba. 
Májka je tak symbolem jara, 
růstu a plodnosti. Se stavěním 
májek byly spojeny i taneční zá-
bavy. Jestliže byly v režii dívek, 
nazývaly se Věneček, jestli je or-
ganizovali chlapci, říkalo se jim 
Kytka. 

Svátek sv. Jana Nepomuckého
Květen není ale jen o tom prv-
ním dni. Když 
p o o t o č í m e 
kalendář, uvi-
díme datum  
16. května. 
Ten den si 
připomínáme 
svátek sv. Jana 
N e p o m u c -
kého, jehož 
sochu máme 
i zde v Litovli 
na Svatoján-
ském mos- 

tě. Jan Nepomucký se narodil  
někdy kolem roku 1340, může-
me se také setkat se jménem Jo-
hánek z Pomuku (dnešní Nepo-
muk, městečko ležící nedaleko 
Plzně). Celý svůj život zasvětil 
církvi – byl kanovníkem vyše-
hradským a generálním vikářem 
pražského arcibiskupství. Stál  
v centru politického boje mezi 
pražským arcibiskupem Janem  
z Jenštejna a králem Václavem  
IV., ve kterém šlo o vliv na ob-
sazování úřadů. Arcibiskup 
bez králova vědomí potvrdil 
nového opata kladrubského 
kláštera, uvalil na některé krá-
lovské úředníky klatbu. Vác-
lav pak dal pronásledovat ar-
cibiskupovy spolupracovníky 
včetně Jana z Pomuku. Ten byl 
uvězněn, mučen a 20. března 
1393 svržen z Karlova mostu 
do Vltavy. Hned po jeho smr-
ti se o něm začalo mluvit jako 
o mučedníkovi, již v 17. století 
byl pokládán za jednoho z pa-
tronů české země. Je pokládán 
za ochránce kněží, zpovědní-
ků, lodníků. S jeho jménem je 
spojováno zachování tajemství  
a mlčenlivosti.

Den matek
Den matek připadá na druhou 
květnovou neděli a je osla-
vou mateřství. Poprvé se tento 
svátek v českých zemích slavil  
v roce 1923, jeho velkou propa-
gátorkou byla Alice Masaryko-
vá, dcera T. G. Masaryka.      red.

Dodržujete tradici líbání pod rozkvetlou třešní?

Radek: Určitě, dodržujeme. Líbáme se pod třešní na zahradě.
Drahomíra: Líbají mě vnoučata.
Roman: Jak kdy, ale snažíme se!

Alena: Nedodržujeme.
Hana: Musím někoho sehnat!

Martina: S partnerem dodržujeme každý rok.
Jana: Snažíme se, ale někdy to nevyjde...

Honza: Nedodržuji, není s kým...
Ondřej: Dodržuji, i když se mi to musí připomenout.

Michaela: Dodržujeme, i když ne pod třešní.
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zahrádkářův rok aneb co musíme udělat na zahrádce v květnu

Třiďme odpad, má to smysl 5: sklo
Co PATŘÍ do zeleného a co do bí-
lého kontejneru? 
Do zeleného kontejneru patří 
barevné sklo – např. lahve od 
vína, alkoholických i nealkoho-
lických nápojů. Dále zde může-
te  vhodit i tabulové sklo z oken  
a dveří. Do bílého kontejneru 
pak vhazujte sklo čiré – tedy 
sklenice od marmelád, zavaře-
nin či rozbité skleničky. 

Co do zeleného a bílého kontej-
neru NEPATŘÍ? 
Nepatří zde keramika a porce-
lán. Nepatří sem ani autosklo, 

zrcadla nebo třeba drátované 
sklo, zlacená a pokovená skla. 
Varné a laboratorní sklo, stejně 
jako sklokeramika do zeleného 
kontejneru také nepatří. Vratné 
zálohované sklo vracejte zpět do 
obchodu.

Recyklace a využití skla
Lahve od nápojů, zavařovací 
sklenice či sklenice od marme-
lád, rozbité skleničky či misky 
máte možnost v domácnosti 
ukládat do zelených tašek ozna-
čených jako SKLO. Obvyklým 
kontejnerem na sběr skla je tzv. 
zvon. Na rozdíl od běžných kon-
tejnerů s kolečky a otvíracím 
víkem, které se do vozidla na 
svoz tříděného odpadu vyklápí, 
se tento kontejner vyprazdňuje 
tak, že se zvedne do výšky, ote-
vře se podlaha kontejneru a sklo 
se vysype na korbu auta. 
Sklo se sveze většinou do areá-
lu svozové firmy nebo na jiné 
překladiště, odkud je následně 
ve větším množství převáženo 
na speciální dotřiďovací lin-
ku. Dotřiďovací linky na sklo 
mohou být samostatné nebo 
součástí skláren. Jejich úkolem 
je bezchybně odstranit vše, co 

není ze skla a tudíž nelze 
nadále recyklovat. Toto 
dotřídění musí být velmi 
důkladné, aby nedošlo ke 
znehodnocení celé vár-
ky skleněných výrobků.  
V první fázi se ručně vybe-
rou velké nečistoty, jako je 
keramika, porcelán, kovy  
a další pevné částice. 
Následně se sklo nadrtí  
a pomocí dopravníků  
a vibračních sít se upra-
vuje. Nakonec se na poža-
dovanou vysokou kvalitu 
čistí pomocí optoelektric-
kých čidel. Nečistoty by se 
mohly dramaticky projevit na 
zhoršených vlastnostech no-
vých skleněných výrobků. Běž-
nými nástrahami, se kterými 
si dotřiďovací linka na sklo 
snadno poradí, jsou etikety  
a kovové části. 
Velkou výhodou recyklace 
skla je fakt, že ho lze recyklo-
vat neomezeně stále dokola. 
Z vytříděného skla se vyrábí 
nejčastěji obalové sklo – lahve 
na minerálky, alkohol a pivo 
a jiné skleněné výrobky. Sklo 
se dále používá pro výrobu te-
pelných izolací – skelné vaty  

a pěnového skla nebo jako pří-
sada do speciálních druhů beto-
nů a do brusných hmot.

Na skle mnoho recyklačních 
symbolů nenajdete. Je to velmi 
snadno rozpoznatelný materiál. 
V ojedinělých případech se mů-
žeme setkat s těmito: 

První značka znamená bílé sklo, 
druhá značka zelené sklo a třetí 
značka hnědé sklo.                   red.

Teplé dubnové počasí způsobi-
lo doslova invazi zahrádkářů 
v různých hobby marketech.  
A není se čemu divit. Letošní 
dlouhá zima, kdy jsme plánovali 
co kdy a kde zasadíme, opraví-
me či uděláme nově, skončila. 
Nastal čas naše plány proměnit 
ve skutečnost. Začněme se tedy 
těšit z první sklizené zeleniny  
a osázených kvetoucích truhlíků... 

 

· Nastal ten správný čas vysázet 
do zahrady většinu letniček. 
Ty nejchoulostivější dejte do 
země raději až po zmrzlících. Po 
zmrzlých také na terasy, balkó-
ny a do zahrad vracíme exotické 
rostliny pěstované v nádobách. 
Ale pozor, nikdy je neumísťuje-
me na přímé slunce rovnou, ale 
pomalu je zvykáme. Po několika 
dnech v polostínu je přemístíme 
na cílové stano-
viště. 
· Proti nočním 
p ř í z e m n í m 
mrazíkům mů-
žete rostliny 
bránit např. fó-
liovými tunely. 
Jednotlivé rost-
liny pak třeba 
plastovými kry-
ty (postačí půl-
ka pet lahve).
· Také osázené truhlíky může-
te po ledových mužích umístit 
na svá stanoviště. Platí pro ně 
samozřejmě to, co pro většinu 
rostlin v tomto období: zalévat  
a přihnojovat. 
· Je čas sklízet ranou zeleninu, 
především hlávkový salát, špe-

nát, ředkvičky. Vyřádkované 
brambory přihrneme. Po zmrz-
lých mužích patří do země raj-
čata, papriky, okurky, lilky, pati-
sony, cukety a melouny.
· Co nás v tomto období začí-
ná hodně trápit, je neustálý boj  
s plevelem. Proti němu se dá 
bránit silnější vrstvou mulče  
z borky nebo štěpků. 
· Nezapomeňte na výsev okras-

ných dvouletek 
– náprstníku či 
hvozdíku brada-
tého. 
· Nezapomeňte 
postupně od-
straňovat uvad-
lé a usychající 
květy cibulovin, 
okrasných kvě-
tin i keřů. Pokud 
nechcete získat 
jejich semena, 

tvorba je zbytečně vyčerpává.
· Kromě plevele nás mohou trá-
pit slimáci a jiní škůdci. Slimáky 
lze na malých plochách posbírat 
a usmrtit je vařící vodou. Na 
mšice můžete použít chemic-
ké postřiky, ale pozor – živí se 
jimi např. berušky či zlatoočka. 

Bojujete s nějakým škůdcem na 
zahradě Vy a jaký prostředek se 
Vám osvědčil v tomto boji nej-
více? Napište nám své tipy do 
redakce.
· Do zahradního jezírka mů-
žeme přemístit lekníny a další 
vodní rostliny.                           red. 

Vybíráme rostliny na balkony 
podle světových stran

Pro severní stranu jsou vhodné 
begónie, fuchsie nebo kapradi-
ny. Z bylinek můžete použít pe-
trželku, řeřichu nebo pažitku.
Jižně orientovanou stranu 
zkrášlí petúnie, surfinie,  muš-
káty. Z bylinek můžete pěsto-
vat rozmarýn, tymián, bazalku 
nebo oregáno. 
Na západně orientovaný bal-
kon se hodí muškáty, lobelky, 
gazánie, durmany či verbeny.
Na východní straně se bude da-
řit petúniím, surfiniím či milli-
on bells. 
Toto rozdělení je pouze orien-
tační. 

Květnové pranostiky

Chladno a večerní mlhy v máji, 
hojnost ovoce a sena dají.
Mokrý máj – v stodole ráj.

Jestli v máji neprší, 
červen to dovrší. 

Prší-li na prvního května, 
bývá málo žita a sena.
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5
· 2.–31. 5.   VÝSTaVa vPOhLeDY 2
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., PÁ 8–13 hod.,  
SO 10–13 hod.
Jakub Holý – obrazy, J. H. Krokyn – fotografie. Vernisáž se koná ve středu  
2. května v 17 hod.

· 3. 5.–23. 6.   VÝSTaVa aBSOLVenTi
Prostory TIC při MK Litovel, PO–PÁ 8–17 hod., SO 9–12, 12.30–15 hod., 
vstupné dobrovolné. Výstava prací absolventů výtvarného oboru zUŠ Litovel. 
Vernisáž se koná ve čtvrtek 3. května v 16 hod.

· čtvrtek 3. 5.   PaVeL DOBeŠ
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč.
Koncert jednoho z našich nejoriginálnějších a nejznámějších písničkářů Pavla 
Dobeše s doprovodným kytaristou Tomášem Kotrbou.

· čtvrtek 10. 5.   kOncerT keYBOrDŮ 
Malý sál záložny v Litovli od 16.30 hod., pořadatel: zUŠ Litovel.
 
· pátek 11. 5.   MóDnÍ PŘehLÍDka
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč.
II. ročník úspěšné módní show. Přijďte, chcete-li být šik a trendy. Módní pře-
hlídky společenské a svatební módy: Helena Bedrnová – street collection, 
Svatební salon Sen, klobouky, ukázka vlasového stylingu atd.

· středa 16. 5.   akakOr – BeSeDa S PrOMÍTánÍM FiLMu
Malý sál záložny v Litovli, 18 hod., předprodej 70 Kč, na místě 90 Kč.
Cestovatelská beseda pana V. A. Slámy a světová premiéra filmu o hledání  
šíleného náčelníka Tatunci v Amazonii.

· čtvrtek 17. 5.   PuTOVánÍ zTracenÉ kaPkY 
Velký sál záložny v Litovli, 10 hod., vstupné 40 Kč.
Už se vám jistě stalo, že když jste si v zimě postavili sněhuláka, tak vám  
s příchodem jara roztál. Napadlo vás někdy, kam se ten sněhulák vlastně  
poděl? Dětský dobrodružný muzikálek pro MŠ a I. stupeň zŠ včetně veřejnosti.

· pátek 18. 5.   jarnÍ OPereTnÍ kOncerT
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., předprodej 60 Kč, na místě 100 Kč.
Koncert nejkrásnějších operetních melodií, účinkují přední sólisté Národního 
divadla moravskoslezského v Ostravě Eva zbrožková a Peter Svetlík, slovem 
provází Alena Bastlová, klavírní doprovod Nenko Slavov.

· úterý 22. 5.   aBSOLVenTSkÝ kOncerT
Koncertní sál MK od 17 hod., pořadatel: zUŠ Litovel. 

· neděle 27. 5.   kOncerT PS SenzakOrD
Koncertní sál MK Litovel v 18 hod., předprodej 80 Kč, na místě 130 Kč.
Vystoupí PS SENzAKORD pod vedením Hany Kaštanové a jako host vystoupí 
komorní sbor ALTER EGO z Bystřice pod Pernštejnem.

· pondělí 28. 5.   kOncerT V MLaDeČSkÝch jeSkYnÍch: enSeMBLe  
FrizzanTe
Mladečské jeskyně, 18 hod., vstupné 120 Kč.
Vystoupí: vokální kvintet Ensemble Frizzante: Eva Daňhelová, Antonín  
Libicher, Veronika Slavíčková, Martin Kotulan, Petr Pytlík.  
Odjezd autobusu z nám. Př. Otakara v 17.15 hod. se zastávkami Palackého, 
Nasobůrky, Sobáčov – restaurace Stop (a zpět).

· středa 30. 5.   kOncerT MiniBanDu
Koncertní sál MK od 18 hod., pořadatel: zUŠ Litovel.

PŘiPraVujeMe:
9. 6. hanáckÉ BenáTkY (SEBASTIAN, ADAM MIŠÍK, TUBLATANKA, ARR-
HYTHMIA, ANNA K. a O5 A RADEČEK, dopoledne pro děti: LEGRÁCKY A ŠPR-
ŤOUCHLATA S TOMEM A JERRYM, na závěr ohňostroj. Více informací na www.
hanackebenatky.eu),                          
huDeBnÍ PODVeČerY V ČerVenci V reSTauraci aMazOnka
13. 7. FOLkOVÉ POMOraVÍ (v restauraci Amazonka)
21.–24. 7. LeTnÍ kinO (na náměstí Př. Otakara)

Mediální partneři Rádio Čas a Rádio RUBI.  změna programu vyhrazena.

Pavel Dobeš
Pavel Dobeš, který v osmdesá-
tých letech vyzvedl vysmívanou 
ostravštinu a vytvořil z ní mód-
ní vlnu, na kterou ještě po pět-
advaceti letech 
stačí naskočit  
a vézt se, je jed-
ním z mála fol-
kových zpěváků, 
jehož písničky  
z předrevoluč-
ních let si pone-
chaly svou plat-
nost do dnešních 
dnů. Na příbě-
zích jednotlivců 
totiž vypovídá  
o systému. O to-
talitě jako takové, která se s pá-
dem režimu ze společnosti ne-
vytrácí. Na vystoupení jednoho 

z nejvýraznějších, nejoriginál-
nějších a nejznámějších písnič-
kářů – Pavla Dobeše vás zveme 
ve čtvrtek 3. května v 19 hodin 

do Koncertního sálu 
Městského klubu 
Litovel.
Písničky jako Jar-
mila, Něco o lásce, 
Zpátky do trenek, 
Pražce nebo Jum-
bo jet se za léta 
účinkování Pavla 
Dobeše na našich  
i zahraničních pódi-
ích staly skutečnými 
časem prověřenými 
hity.

Vstupné v předprodeji 200 Kč, na 
místě 250 Kč. Vstupenky zakoupí-
te v TIC Litovel.                                        MK

hanácké Benátky již 9. června
Městský klub Litovel Vás opět 
zve na den plný hudby a zába-
vy pro malé i velké. Na letošním  
16. ročníku se zabaví celá rodi-
na. Začínáme dopoledním pro-
gramem pro děti, který zahájí 
zábavná a hravá show Legrácky  
a šprťouchlata s Tomem a Jerrym.
První dva koncerty se budou 
líbit mladšímu publiku, budou 
totiž patřit mladým, talentova-
ným a úspěšným muzikantům. 
Jako první zazpívá Sebastian  
a hned po něm Adam Mišík.  
V polovině odpoledne se nala-
díme na slovenskou rockovou 
legendu Tublatanka a jejich 
hity Láska drž ma nad hladinou 
nebo Rande so svojim mestom. 
Vychladnout Vás nenechá ani 
další originální kapela Arrhy-

thmia, která ve složení čtyř vio-
loncellistů s jedním bubeníkem 
hraje největší rockové, metalové  
a popové hity z celého světa. Jako 
předposlední zazpívá velmi zná-
má česká zpěvačka Anna K., za-
zní osvědčené hity, které všichni 
znáte i silné písně z nového alba 
Světlo. Závěr bude patřit popové 
kapele ze Šumperska O5 a Ra-
deček. Od nich uslyšíte hitovky 
jako Vloupám se, Praha a další.  
Připraven bude bohatý dopro-
vodný program nejen na náměs-
tí a v parku Míru, ale i na jiných 
místech v Litovli. Nebude chybět 
jarmark, farmářské trhy, dob-
rodružná projížďka na pramici 
pod náměstím nebo ohňostroj. 
Více informací na www.hanacke- 
benatky.eu.                                      MK 
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Dům dětí a mládeže Litovel
· 1. května ▶ Prvomájový dětský den aneb Pojďte  
s námi do pohádky za zlatovláskou
Místo a čas: litovelské dopravní hřiště v parku Míru, začá-
tek v 9 hod. Bližší informace na tel. 585 342 448, mobil:  
775 550 963, e-mail: weberova@ddmlitovel.cz. 

· 2. května ▶ Dopravní soutěž mladých cyklistů – oblastní kolo 
Místo a čas: litovelské dopravní hřiště v parku Míru, začátek v 8 hod. Soutěž 
je určena pro děti základních škol Litovle a přilehlých obcí.
Bližší informace na tel. 585 342 448, mobil: 775 550 963, e-mail: weberova@
ddmlitovel.cz. 
 
· 10. května ▶ zlatý list – základní kolo Litovel
Tradiční přírodovědná soutěž pro žáky základních škol a studenty nižších roč-
níků víceletého gymnázia. 
Soutěž proběhne v městském lese v okolí chaty Doubravky. 
Bližší informace na tel.: 585 342 448, 775 550 964, 725 823 618. E-mail: 
p.sova@ddmlitovel.cz.

· 19. května ▶ Litovelská dětská výstava domácích mazlíčků –  
jarní kolo
Místo a čas srazu: DDM Litovel na Komenského ulici, pro vystavovatele  
v 8 hod., pro veřejnost v 9 hod. Předpokládané ukončení akce bude  
ve 13 hod. 
Účastnický poplatek činí 20 Kč za jednu výstavní expozici. Vstupné činí  
20 Kč za osobu. 
Vystavovat lze různá malá zvířátka, ovšem kromě psů a koček, a vždy ve 
vlastní kleci nebo teráriu. Pro všechny účastníky jsou připraveny pěkné ceny!
Bližší informace na tel.: 585 342 448, 775 550 964, 725 823 618. E-mail: 
p.sova@ddmlitovel.cz.

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

akakor:  Beseda a světová premiéra
filmu o hledání šíleného náčelníka 
Tatunci v amazonii
Filmový dokument cestovatele 
Vojtěcha Alberto Slámy o náčel-
níkovi záhadného kmene Ugha 
Tatunca Narou, s nímž se autor 
setkal v Amazonii tváří v tvář. 
Tatunca je pro mnohé milovní-
ky záhad stejně bájným zjeve-
ním jako by byl živoucí Elvis pro 
fanoušky rock 'n' rollu. Mnozí si 
mysleli, že již nežije. Světovou 
premiérou o cestě za záhadou 
vás provede V. A. Sláma.
Tatuncu proslavil německý no-
vinář Karl Brugger, který jeho 
vyprávění přetavil v kultovní 
knihu Kronika Akakoru. Na 
jejích stránkách vypráví syn 
indiánského kazika a německé 
jeptišky neuvěřitelné historky. 
Dočtete se nejenom o zaniklé 
indiánské civilizaci Ugha, ale 
také o návštěvnících z vesmíru 
a hlavně o podzemních osvět-
lených městech, z nichž nejvý-
znamnějším byl Akakor. Kniha 
Kronika Akakoru podnítila  
k cestám do Amazonie mnoho 
turistů. Někteří z nich po setká-
ní s Tatuncou záhadně zmize-
li. V roce 1980 odešel Tatunca  

s americkým dobrodruhem Re-
edem, ale z cesty se vrátil sám. 
O tři roky později podobně 
zmizel švýcarský průzkumník 
Wanner. Lebku později našla 
skupina turistů a v laboratoři ji 
identifikovali jako Wannerovu. 
Později v pralese zmizela i uči-
telka jógy Christine Heuserová. 
Není jistě bez zajímavosti, že 
řetězec podivných úmrtí končí 
vraždou Karla Bruggera. Tatun-
covu legendu o Akakoru si bez 
náhrady vypůjčil režisér Spiel-
berg do čtvrtého dílu o Indiana 
Jonesovi. Tatunca však nefas-
cinuje pouze Spielberga. Nad-
šeně o něm hovoří záhadolog 
Erich von Däniken a jako svého 
průvodce Amazonií si ho najal  
i sám velký oceánograf Jacques 
Cousteau, když s lodí Calypso 
brázdil amazonské vody. Bese-
da s promítáním filmu se koná 
ve středu 16. května v 18 hodin  
v Malém sále Záložny v Litovli. 
Vstupné v předprodeji 70 Kč, na 
místě 90 Kč. Vstupenky zakou-
píte v TIC Litovel.

MK

koncert v Mladečských jeskyních
V letošním roce přivítáme  
v Mladečských jeskyních vokál-
ní kvintet Ensemble Frizzante. 
Těšit se na ně můžete v pondělí 
28. května v 18 hodin.
Vokální kvintet Ensemble Fri-
zzante má za cíl objevovat za-
pomenuté skladby a nevšed-
ní propojení lidského hlasu  

s hudebními nástroji. Vznikl  
v roce 2015 jako soubor profe-
sionálních zpěváků z předních 
brněnských sborů (Sbor ope-
ry Národního divadla v Brně, 
Český filharmonický sbor Brno  
a další). Účinkují: Eva Daňhelo-
vá – soprán, Antonín Libicher 

– tenor, Veronika Slavíčková 
– alt, mezzosoprán, Martin Ko-
tulan – bas, Petr Pytlík – tenor, 
kontraalt. Odjezd autobusu  
z nám. Př. Otakara v 17.15 hod. 
se zastávkami Palackého, Naso-
bůrky, Sobáčov, restaurace Stop 
(jízdenka je v ceně vstupného). 
Vstupné 120 Kč.

Díky vstřícnosti Obecního úřa-
du Mladeč, Správě Mladečských 
jeskyní a především mecenáši 
kulturních akcí generálnímu 
sponzorovi Ing. Ladislavu Vi-
toulovi (Vápenka Vitoul, s.r.o.) 
můžeme tento koncert zrealizo-
vat.                                                MK

V týdnu od 9. do 13. dubna se 
v Litovli konala akce Ukliďme 
Litovel a Pomoraví. V dopoled-
ních hodinách probíhal úklid 
krizových lokalit. Do této akce 
se zapojila 7. třída Základní ško-
ly v Jungmannově ulici a 9. třídy 
a 5. A Základní školy Vítězná.  
A jaký byl výsledek? 
ZŠ Jungmannova 7. třída (23 
dětí) nasbírala 18 pytlů odpadu 
(vedly plasty), plechový barel  
s polospáleným odpadem, 2 
pneumatiky, 3 pytle skla (ved-
ly lahve od lihovin hlavně od 
vodky). Lahve se nacházely ze-

jména v lokalitě příkopu silnice 
vedoucí od cukrovaru k Novým 
Zámkům. 
ZŠ Vítězná 9. třídy (26 dětí) na-
sbíraly 10 pytlů odpadu, opět 
byly nejvíce zastoupeny plasty.  
Žáci 5. A ZŠ Vítězná (12 dětí)  
shromáždili 11 pytlů odpadu, 
většinou to byly opět plasty. 
Nezklamala lokalita vedle levé-
ho břehu Moravy před lávkou  
u Doubravky. Lze ale říci, že tam 
odpadu každým rokem ubývá.
Společnost FCC Litovel s.r.o. 
zajišťovala plastové pytle na od-
pad. Děkujeme všem za účast!

Odbor životního prostředí

akce ukliďme Litovel 
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Poslední dobou, zvláště v sou-
vislosti se zápisy dětí do 1. roč-
níku, jsem se setkávala s různý-
mi nepravdivými informacemi 
o naší škole. Vůbec se mi to ne-
líbí, takže považuji za přínosné 
uvést tyto dezinformace na pra-
vou míru.
Naše škola existuje v Litovli už 
od roku 1932, od roku 1954 byla 
známá jako Zvláštní škola. Od 
roku 2005 došlo k několika změ-
nám v názvu školy až do dneš-
ního oficiálního názvu Základní 
škola, Dětský domov a Školní 
jídelna Litovel. Takže jsme také 
základní škola, jen s tím roz-
dílem, že jsme zřízeni podle  
§ 16 odst. 9 „školského“ zákona.  
V naší škole jsou vzděláváni žáci 
s mentálním postižením, od leh-
ké formy až po formy těžkého 
mentálního postižení. 
Žáky vzdělávají vysokoškolsky 
vzdělaní učitelé, mají vystudo-
vanou speciální pedagogiku  
a jsou vysoce kvalifikovanými 
odborníky ve svém oboru. Péče 
o žáky s mentálním postižením 
je náročná, každé dítě je jiné,  
s každým se pracuje individuál-
ně tak, aby učitel přizpůsobil vý-
uku možnostem a schopnostem 
každého jednotlivého žáka. 

Na naší škole se učí! Máme 
zpracovaný Školní vzdělávací 
program, který vychází z Rám-
cového vzdělávacího programu 
pro základní vzdělávání, jen  
s tím rozdílem, že žáci se učí  
podle minimálních výstupů. 
Přeloženo do češtiny to zna-
mená, že učivo běžné základní 
školy je rozvolněno do více roč-
níků, tím pádem žáci mají větší 
prostor pro zvládnutí požadav-
ků. Naši žáci se naučí číst, psát  
i počítat! Sice neřeší logaritmic-
ké rovnice, ale získají základní 
dovednosti pro běžný život. Žáci 
mají žákovské knížky, dostávají 
známky, na konci školního roku 
dostanou dokonce i vysvědčení.
Naši absolventi mají možnost 
studia na střední škole. Existu-
je řada středních škol (učilišť), 
které připravují žáky – studenty 
s mentálním postižením, žáci se 
mohou vyučit téměř jakémuko-
liv řemeslu – cukrář, pekař, zed-
ník, truhlář… Není pravda, že 
naši absolventi končí automatic-
ky na Úřadu práce. Když chtějí  
a školu dokončí, získají také vý-
uční list, ať jsou z jakékoliv školy.
A teď něco málo ke slavné IN-
KLUZI. Předem podotýkám, 
že nemám nic proti inkluzi 

dětí se zdravotním postižením 
smyslovým nebo tělesným, to 
je naprosto v pořádku. Navíc, 
nevím, proč se vymyslel takový 
honosný výraz, když tyto děti 
byly vzdělávány na základních 
školách už dávno před inkluzí  
a nikdo se nad tím nepozastavo-
val. Samotná inkluze ve vztahu  
k dětem s mentálním postiže-
ním je neštěstí. Rodiče takových 
dětí jsou masírováni médii tako-
vým stylem, že jsou přesvědčeni, 
že když jejich dítě bude vzdělá-
váno na běžné základní škole, 
udělá z nich tato škola inženýry, 
lékaře nebo právníky. NEUDĚ-
LÁ! Je mi to líto, ale pravda je 
někde úplně jinde. 
Podle Gaussovy křivky se v po-
pulaci stále rodí ±2,3 % osob 
s mentálním postižením. Tak 
to prostě je. Někdy se stane, že 
naším životem otřese nečekaná 
situace, jako například zrovna 
příchod dítěte s mentálním po-
stižením. Nikdo za to nemůže, 
nikdo neví, proč se tak stalo. Ale 
je to fakt, který musíme respek-
tovat a přijmout. Jako rodiče 
máme i o takové dítě pečovat  
s láskou a poskytnout mu všech-
ny podmínky, aby bylo spokoje-
né a v konečném důsledku, aby  

Je běžné, že rodiče si přes všech-
na doporučení poraden a dal-
ších odborníků prosadí, že jejich 
dítě nakonec stejně nastoupí na 
běžnou základní školu. Vzhle-
dem ke svému hendikepu dítě 
nezvládá učivo, nezvládá reakce 
spolužáků, získává negativní po-
stoj ke škole, k učení a ke škol-
ní docházce. Co nezvládne ve 
škole, musí dohánět doma, tře-
ba celé odpoledne. Takže se učí 
třeba i 10 hodin denně! Často se 
u těchto dětí začnou projevovat 
i psychosomatické problémy – 
ranní nevolnosti, noční děsy, 
pomočování apod. Přechodem 
na naši školu se všechny pro-
blémy časem odstraní. Dítě je 
mezi svými, zažívá si konečně 
také pocit úspěchu, má radost  
z každé jedničky, těší se do školy,  
s elánem si dobrovolně zpraco-
vává domácí úkoly a připravu-
je se na další den. Před našima 
očima se dítě mění, rozkvétá  
a je zase samo sebou. Žáci od 
nás odcházejí do života jako ví-
ceméně samostatné, vyrovnané 
a sebevědomé osobnosti, samo-
zřejmě to záleží také na míře je-
jich postižení. 
Před nedávnem jsme pořádali 
na naší škole historicky první 

Základní škola a „Základní škola“

byli spokojeni i rodiče. Vnímám 
velice negativně snahu rodičů 
za každou cenu umístit dítě na 
běžnou základní školu, hlavně 
aby neskončilo „tam na té po-
mocné“. Myslím si, že v těchto 
případech rodičům nejde o to 
dítě, ale o jejich společenskou 
prestiž. Co by na to řekli lidi?  
A já pokládám otázku: Kdo se 
ptá toho dítěte? Jak se asi bude 
cítit v kolektivu bystřejších dětí? 
Jak bude čelit jejich poznámkám 
a posměškům? Děti zejména na 
1. stupni se ještě neumí přetva-
řovat, zatím jsme je ještě nestihli 
naučit lhát, takže mají přirozené 
projevy a ty jsou bezprostřední, 
přímočaré a občas nepříjem-
né. Budou rodiče svým dětem 
„pomáhat“ tak, že za ně budou 
psát domácí úkoly? Pomůže jim 
asistent pedagoga přece. Další 
omyl! Asistent pedagoga není ve 
třídě od toho, aby byl k dispozici 
pouze jednomu žákovi, aby mu 
vyndával psací potřeby z pouzd-
ra, uklízel věci, vypracovával za 
něj testy – Vašíku, tady tohle je 
správně. Asistent je pomocník 
učitele, pomáhá učiteli s organi-
zací výuky ve třídě, aby se učitel 
mohl věnovat i tomu chudáko-
vi inkludovanému dítěti. Kolik 
času mu ale může věnovat, když 
má ve třídě kolem třiceti dětí  
a osnovy jsou neúprosné? 

Den otevřených dveří. Očekávala 
jsem, že přijde spousta lidí, aby 
se konečně podívali na vlastní 
oči, jak to u nás vypadá. Kromě 
odborné veřejnosti nepřišel ni-
kdo. Proč o nás tedy někteří lidé 
mluví hanlivě a přitom o nás nic 
neví? Jsme krásná malá školička  
a stále se snažíme zlepšovat co se dá  
a co nám dovolí rozpočet. Pořádá-
me pro děti spoustu akcí, o všech 
informujeme na našich webových 
stránkách www.zsaddlitovel.cz. 
Tak se podívejte, přijďte a teprve 
potom můžete hodnotit. 
Systém speciálního školství v naší 
republice bylo takové „rodinné 
stříbro“, na které jsme byli hrdi  
a mohl se od nás učit svět. Ale 
nééé, všechno, co fungovalo, za-
hodíme a pustíme se do experi-
mentů. Na kom ten experiment 
praktikujeme? Proč je záměr na-
jednou šmahem zrušit „zvláštní 
školy“? Tvrdím, že naše školy mají 
své oprávněné místo ve školském 
systému, jsme tady a jsme připra-
veni pomáhat všemi možnými 
prostředky dětem s postižením. 
A zcela na závěr – jsem nesmírně 
šťastná, že mne osud zavál na tuto 
školu, jsem tady už více jak třicet 
let a jsem hluboce přesvědčená, že 
naše práce je sice maximálně ná-
ročná, ale tvořivá, podporující  
a co je hlavní – má smysl. 
Mgr. Marcela Opletalová, ředitelka
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INzERCE

Jarní zprávičky z Dětského domova
V novém roce uplynulo teprve 
pár měsíců, ale na zážitky a no-
vinky bylo toto období u nás na 
Dětském domově velmi bohaté. 
A tady jsou…
Poprvé v historii našeho škol-
ského zařízení máme nové slu-
žební auto!!! V polovině února 
převzala paní ředitelka úplně 
novou krásnou a voňavou sed-
mimístnou Dacii Lodgy modré 
barvy. Věříme, že nám nové au-
tíčko bude dlouho a dobře slou-
žit. Moc děkujeme Olomouc-
kému kraji za krásný „vánoční“ 

dárek. Díky němu můžeme jez-
dit s dětmi po výletech, po růz-
ných akcích a auto jistě využi-
jeme i při jiných příležitostech, 
kdy nám opravdu chybělo.
Příjemnou změnu měly děti 
z Dětského domova o jarních 
prázdninách. Pobyt v domově 
vystřídaly pobytem na horách. 
Zimního rekreačního pobytu  
v Kořenově v Jizerských horách 
se zúčastnilo 15 dětí z našeho 
zařízení. V malebném prostředí 
Libereckého kraje si děti týden 
užívaly lyžování, radovánek na 
sněhu, ale také výletů. Podívaly 
se do Liberce do iQLANDIE, do 
Harrachova na Mamutí můstek 
a na exkurzi do místní sklárny. 
Byl to opravdu týden plný zážit-
ků!!! Bez finanční podpory by 
ovšem tento pobyt nebyl možný. 
Děkujeme proto Nadaci pod-
nikatele pana Tomáše Horáčka 
„The Horacek Group Founda-
tion“, která nám tuto rekreaci 
darovala. Dárkový poukaz na 
týdenní pobyt na horách pro 
dětský domov Litovel osobně 
převzala od pana Horáčka ředi-
telka na Charitativním vánoč-
ním koncertě 14. prosince 2017 
v Praze.
I duben byl u nás ve znamení 

kultury a zajímavých událostí…
Hned na začátku měsíce se naše 
dívka Jarmila Lukáčová zúčast-
nila castingu ČR na Dívku roku 
2018, který se konal ve Škvorci 
u Prahy. Jaruška soutěžila v kon-
kurenci 47 dívek z celé ČR. Mezi 
16 nejlepších se sice nedostala, 
ale ani nezklamala. Přivezla si 
aspoň zážitky, získala nová přá-
telství a odvahu a chuť zkusit 
tuto soutěž příští rok znovu! Ja-
rušce děkujeme za reprezentaci 
Dětského domova na této akci.
První dubnovou sobotu se  
5 dětí vypravilo s paní vychova-
telkou Trnkovou do Olomou-
ce do Moravského divadla na 
baletní vystoupení „Odysse-
us“. Děti byly na baletu poprvé  
a byl to pro ně obrovský záži-
tek! Výlet na podobné předsta-
vení si určitě brzy zopakují. Ve 
středu 4. dubna jsme se zapojili 
také do soutěže Nadačního fon-
du Albert „Správná 5“. Soutěžní 
disciplínou je příprava správné, 
zdravé a levné svačiny. Soutěží-
cí trojčlenný tým má rovněž za 
úkol navrhnout, komu připrave-
né pohoštění daruje a udělá mu 
tak radost. Důležité je připravit 
svačinu s láskou, s radostí ji da-
rovat a případně společně sníst.

Ve středu 11. 4. se dívka z Dět-
ského domova Adriana Hradi-
lová zúčastnila v Přerově akce 
pořádané pro dětské domo-
vy „Nejmilejší koncert 2018“.  
S písní „My Heart Will Go On“ 
v české verzi měla velký úspěch.
Ve stejný den pořádala Hudební 
skupina s Popovou školou Dět-
ského domova v Olomouci svůj 
Tisící koncert. Na takové vý-
znamné akci jsme samozřejmě 
nemohli chybět (ještě štěstí, že 
máme to auto, jinak bychom se 
na koncert těžko dostávali).
Tak to bylo na zážitky a události 
bohaté jaro na Dětském domově 
v Litovli. Věříme, že i následující 
měsíce se ponesou v podobném 
duchu…Všem čtenářům přeje-
me příjemné jarní čtení a hod-
ně slunečných dní. Bc. Renata 
    Doubravová, vychovatelka DD

Úspěch studentů Gymnázia
Ve čtvrtek 5. 4. se tříčlenné 
družstvo ve složení Ondřej 
Nantl (4.A), Václav Dostál (3.A) 
a Mirko Spurník (sexta) zúčast-
nilo Dějepisné olympiády. Tu 
absolvovali studenti z celkem 
189 gymnázií ze 14 krajů České 
republiky. Naši borci skončili  

v rámci Olomouckého kraje 
na skvělém 4. místě a dle po-
stupového klíče se podívají do 
celostátního kola, které se bude 
konat v listopadu v Chebu, kde 
poměří své síly už jen družstva 
z 55 gymnázií. Takže držme pal-
ce!          Mgr. Michaela Hradilová

Přijďte a nechte se dobře naladit a okouzlit spojením krásy, 
pohybu a rytmu v těchto sletových skladbách: 

 
  

„Méďové“ – skladba pro rodiče s dětmi 
Autorky: Jitka Hrnčířová, Dagmar Toncarová 

hudba: Vadim Petrov, Jaroslav Lenk – Samson, Ivan Mládek 
  

„Noty“ – skladba pro předškolní děti 
Autoři: Dana Uzlová, Filip Uzel 

hudba: Zdeněk Barták, Michal Kocáb, Miroslav Vydlák 
  

„Cesta“ – skladba pro ženy a seniorky 
Autorky: Dagmar Honová a Ivana Jiránková 

hudba: střihová country hudba (Pavel Bobek, Pavel Žalman Lohonka, Michal Tučný) 
  

„Borci“ – skladba pro dorostence a muže 
Autoři: Václav Pavelka, František Dosedla, Martin Matura 

hudba: Jindřich Vrbenský, Bedřich Smetana, úprava Miroslav Vydlák 
  

V doprovodném programu vystoupí: 
 

Taneční skupina KASTER 
Mažoretky Linetbells 

Novoveské Šťabajzny, z.s. 
  

Po ukončení skladeb Vám k poslechu zahraje skupina Střemkoš. 

Tělocvičná jednota Sokol zve všechny své příznivce na 

který se uskuteční  
v sobotu 26. 5. od 15 hodin na Sokolovně v Litovli. 

Vstupné dobrovolné, občerstvení pro návštěvníky zajištěno. 

V programu vystoupí sokolky a sokolové z Litovle, Štěpánova a Náměště na Hané.  



Mateřské centrum rybička
CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA (Jarmila Dospivová)
sídlo v budově Charity Litovel, ul. Vítězná 1129, Litovel
tel. 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz, www.mcrybicka.cz

POuTnÍ PrODej na POuTi SV. FiLiPa a jakuBa
· neděle 6. 5. od 8.00, Litovel Staré město
Prodej výrobků MC Rybička, výtěžek je určen na podporu projektů, které  
MC Rybička pořádá. 

ceSTa za zVÍŘáTkY
· středa 16. 5., odjezd v 9.30 hod. od Charity, návrat kolem 11.30 hod.
Výlet na Doubravský Dvůr.
zveme rodiče s dětmi. Pojeďte s námi na soukromou farmu. Možnost 
zakoupení mléčných výrobků, koukneme na zvířata, techniku,… jak to 
chodí na farmě.
Cena výletu 40 Kč, nutné přihlásit v MC Rybička do 11. 5.
Kapacita autobusu omezená, dále možnost vlastní dopravy.

Mc rybička nabízí rodičům žáků 1.–3. třídy zŠ Jungmannova 
příměstské tábory v období 18. 6.–22. 6. a 25. 6.–29. 6. 

denně od 6.00 do 16.00 hod. 
Cena jednoho týdne včetně celodenní stravy, pitného režimu a všeho 

potřebného k programu činí 1 200 Kč, možnost nahlášení do 31. 5.

16 / ŠkOLY a MLáDeŽ

hravá věda na jungmance
Již čtvrtým rokem na naší škole 
probíhá kroužek „Hravá věda“, 
který je určen pro žáky 1. stup-
ně. Cílem tohoto kroužku je zá-
bavnou a žákům srozumitelnou 
formou vysvětlit některé fyzi-
kální jevy a chemické reakce, se 
kterými se mohou setkat v běž-
ném životě. V průběhu jednoho 
školního roku si žáci vyzkouší 
kolem stovky pokusů, které je 
zavedou do fantastického světa 
přírodních věd a lidských smy-
slů. Pro svá samostatná či sku-
pinová pozorování a zkoumá-
ní používají nejen zrak, hmat, 
sluch a čich, ale někdy i chuť.  
Na každé pondělní odpoledne 
proměňujeme třídu ve vědec-
kou laboratoř a s využitím běž-
ně dostupných materiálů jako 
například PET láhví, špejlí, kor-
kových zátek, sklenic a různých 
druhů potravin si vyzkoušíme 
spoustu zajímavých pokusů. 
Mezi nejatraktivnější pokusy 
patří experimenty s využitím 
nafukovacích balónků či někte-
rých potravin jako třeba vajíček. 
Oblíbené a efektní pokusy žáci 
dokáží uskutečnit i s pomocí 
obyčejného kypřicího prášku 
do pečiva. Při provádění pokusů 
musí sice žáci prokázat určitou 
zručnost, ale užijí si i spoustu 
legrace. Odměnou za dobře vy-
konanou práci bývají často i vý-
robky, například provázkový te-

lefon, dělo vyrobené z kelímku 
od jogurtu a balónku, raketa na 
vzdušný pohon nebo modelova-
cí hmota vyrobená ze surovin, 
které běžně najdete v kuchyni. 
Všemi výrobky se pak děti mů-
žou pochlubit i doma. 
S velkým nadšením své doved-
nosti předvádí i na veřejnosti. 
Již dvakrát, vždy v předvánoč-
ním období při dni otevřených 
dveří, připravili několik atrak-
tivních činností, které si mohli 
vyzkoušet nejen jejich spolužá-
ci, ale i rodiče a ostatní návštěv-
níci naší školy. V tomto trendu 
chceme pokračovat i dál, přijďte 
se proto příště podívat sami. 

-ZSJL- Mgr. J. Vaňáková

Výstava absolventských prací  
v infocentru Litovel
Výstava představí tvorbu letoš-
ních pěti absolventů výtvarné-
ho oboru Základní umělecké 
školy Litovel. Adam Bednář je 
zaměřený především na kresbu, 
na výstavě bude k vidění jeho 
soubor detailních černobílých 
kreseb nazvaný Mikrosvěty. 
Doménou Vojtěcha Grossman-
na je modelování z keramické 
hlíny. Ve své absolventské práci 
vytvořil sérii keramických sošek 
Moai z Velikonočních ostrovů, 
některé z nich volně interpre-
toval. Petra Holubová si vybrala 
pro svou absolventskou práci 
téma Indiáni. Soubor prací tvoří 
keramické sošky, grafiky i vol-

né interpretace kreseb a maleb. 
Simona Juřenová zpracovala 
vizuální podobu její oblíbené 
korejské popové kapely BTS  
(Bangtan Boys), soubor je 
tvořen především kresbami  
a malbami. A poslední z před-
stavovaných absolventů je Anna 
Pavlíková, která si zvolila téma 
Lidské tělo. Soubor prací tvo-
ří především kresby fragmen-
tů lidského těla, ale obsahuje  
i např. keramický model ruky.
Vernisáž se uskuteční 3.  5. v 16 
hod. a výstava bude zpřístupně-
na do 24. 5. od pondělí do pát-
ku od 8 do 17 hod., v sobotu od  
9 do 15 hod.             Jolana Lažová

Pexesiáda
V pátek 6. dubna čekal na děti 
ze Školní družiny Jungmannova 
a děti ze Školní družiny Vítězná 
2. ročník PEXESIÁDY, které-
ho se letos zúčastnilo celkem  
33 dětí. Jde o oblíbenou hru, 
která nejen pobaví, ale i prověří 
krátkodobou paměť a postřeh. 
Hrála se pexesa s náměty všeho 
druhu – hmyz, savci, dopravní 
značky, pohádky a spousta dal-
ších. V základním kole se utkaly 

vždy dvojice a do semifinále a fi-
nále se dostali ti nejlepší. Všech-
ny soutěžící děti dostaly sladké 
odměny a výherci drobnosti  
s diplomy. Všem výhercům bla-
hopřejeme a děkujeme paní vy-
chovatelce Aleně Černé Pícha-
lové za dobrou spolupráci. 
Fotografie z Pexesiády je umís-
těna na zadní straně novin. 

A. Papajková 
ŠD ZŠ Jungmannova

jak probíhaly zápisy do 1. tříd?
Na základní školu v Jungmannově 
ulici přišlo ve dnech 13.–14. 4. 
celkem 61 dětí, rodiče některých 
z nich požádali o odklad povin-
né školní docházky. Pro děti 
byl připraven před samotným 
zápisem doprovodný program 
na motivy pohádek o ostrově 
Madagaskar, proto děti provázel 
jednoduchými úkoly lev Alex 
a další jeho zvířecí kamarádi. 
Děti splnily několik úkolů jako 
například porovnávání zvířátek 
podle velikosti, hledaly domácí 
a lesní zvířata, pravolevou ori-
entaci si vyzkoušely na klokaní 
stezce aj. Poté je již čekal samot-
ný zápis, během kterého si po-
vídaly s paní učitelkou a rodiče 
mezitím vyplnili potřebné do-
kumenty. Každé dítě si odneslo 
drobné dárky od sponzorů a od 
našich šikovných vychovatelek  
z družiny a navíc fotografii, kte-
rá jim připomene tento důležitý 
den.
Dne 13. a 14. dubna se uskuteč-
nil na ZŠ Vítězná zápis dětí do 
prvních tříd. V letošním roce 

proběhl pod názvem „Indián-
ský zápis“. Na děti čekaly různé 
hrací úkoly: chytání rybiček, 
řazení kamenů podle velikosti 
nebo poznat barvu indiánské-
ho peříčka. Za zvládnutí úkolů 
děti získávaly hvězdičky, které 
jim starší spolužáci malovali na 
indiánský znak. K zápisu přišlo 
celkem 55 dětí.
Letos se k zápisu do 1. třídy 
na Základní škole v Nasobůr-
kách dostavilo 8 dětí. Celý zá-
pis se nesl v duchu pohádky 
„O Zlatovlásce“. Děti se staly 
pomocníčky Jiříka, který měl 
svému králi Zlatovlásku při-
vést. Poznávaly zvířátka, jež 
Jiříkovi v pohádce pomáha-
la, sbíraly a počítaly barevné 
perly, vázaly uzel na šňůrce.  
V Zlatovlásčině šperkovnici tří-
dily drahé kameny podle růz-
ných tvarů a nechyběla ani kres-
ba Jiříka. Všechny děti se ujaly 
své role se zaujetím a snažily se 
co nejlépe obstát.

ZŠ Jungmannova, ZŠ Vítězná  
a ZŠ Nasobůrky
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Materské školy Gemerská

Zveme Vás na oslavu

v pátek 25. 5. 2018

Program:
16 - 17 h  zahájení, vystoupení dětí
vysazení stromu, vypouštění balonků

17 - 18 h  prohlídka MŠ, fotografie, kronika
18 - 19 h setkání s bývalými zaměstnanci

 

Z Á P I S     

do mateřských škol                                                                      
Gemerská, Kollárova,                                                                                

G. Frištenského, Čihadlo a Unčovice                                                     
od školního roku 2018/2019                                                            

v souladu s vyhláškou č. 43/2006 Sb., a po dohodě se zřizovatelem                            
se koná 2. – 4. 5. 2018 od 8.30 – 11h a 13 – 16h.                                                  

Přijďte i s dítětem.                                                                                                                                         

                                                                                                                  
Žádosti jsou k vyzvednutí na ředitelství MŠ Gemerská a G. Frištenského. 

 

 

Žádosti jsou k vyzvednutí na ředitelství MŠ Gemerská a MŠ G. Frištenského. 

Litovelští keyboardisté zazářili  
na mezinárodní soutěži
Jedna z prestižních soutěží 
pro mladé hráče na key-
board se každoročně koná 
na Slovensku v Povážské 
Bystrici. Do tamní základní 
umělecké školy se sjíždě-
jí reprezentanti škol, kteří 
soutěží v různých věkových 
kategoriích jako sólisté 
nebo jako hráči v soubo-
rech.
Letošní ročník proběhl  
27. března a účastnili se 
jej čtyři žáci naší Základní 
umělecké školy v Litovli, 
kteří předvedli své umění 
v sólové hře na keyboard. 
Stříbrná ocenění si přivezli Ka-
teřina Jarošová a Michal Jonáš. 
Jako zlatý přijel jeden z nej-
zkušenějších žáků školy Michal 
Zavadil. Jako vítěz ve své kate-
gorii a tím i nejúspěšnější re-
prezentantkou se stala Kateřina 
Buchtová, která svým letošním 
výkonem potvrdila také loňské 

vítězství. Žáky po několik měsí-
ců připravovali učitelé Jiří Kovář  
a Hana Kaštanová, za což jim ná-
leží velký dík. Jiří Kovář navíc ob-
držel od předsedy poroty zvláštní 
ocenění za pedagogickou přípra-
vu žáka. Všem soutěžícím a pe-
dagogům přejeme mnoho dalších 
úspěchů.                  Hana Kaštanová

Sofie Fritscherová ve finále Dívky 
roku 2018
Po vítězství v základním kole 
celostátní soutěže Dívka roku 
2018 uspěla 14letá Sofie Frit-
scherová z Litovle i v semifiná-
le, které se konalo 6. dubna ve 
Škvorci u Prahy. Sofie ve velké 
konkurenci 48 dívek postou-
pila mezi 16 a následně i mezi  
10 nejlepších, které se utkají ve 
finále o titul Dívka roku 2018. 
Ve volné disciplíně Sofie vsadila 
na své oblíbené mažoretky, bě-
hem rozhovorů představila také 
své rodné město Litovel. 
Programem provázel David 
Gránský a Jakub Kotek známý 
z TV Óčko, mezi další známé 
osobnosti patřili např. Vlasti-
mil Harapes, Julián Záhorovský 
nebo Kate Mátl. 
Jedním z cílů soutěže je zapo-
jit všechny přihlášené dívky do 
programu pomoci druhým. Od 
roku 2012 spolek Dívka pomáhá 
Nadačnímu fondu dětské onko-
logie Krtek.

Finále soutěže se bude konat  
7. května v Praze v Divadle pod 
Palmovkou. Držíme Sofii palce!         
                                                    red.

Gymnázium jana Opletala má 
krajem oceněného pedagoga
V úterý 3. dubna se na Krajském 
úřadě v Olomouci předávalo 
prestižní ocenění v oblasti škol-
ství. Jednalo se o vyznamenání 
Pedagog Olomouckého kraje, 
které se uděluje letos už poos-
mé. Hlavním cílem celé akce 
bylo vyzdvihnout nelehkou  
a záslužnou práci učitele a při-
pomenout jeho mnohdy opo-
míjený význam pro společnost. 
Letos cenu získala také uči-
telka Gymnázia Jana Opletala  
Mgr. Marcela Barvířová. Ta patří 
k stabilním oporám učitelského 
sboru na Gymnáziu Jana Ople-
tala v Litovli už od roku 1990. 
Vyučuje ruský jazyk a hudební 
výchovu, od roku 2000 vede na 
GJO Pěvecký sbor Palora, se kte-
rým se opakovaně účastní celo-

státních soutěžních přehlídek  
s vynikajícími výsledky. Studen-
ti pod jejím vedením opakovaně 
dosahují také skvělých výsledků 
v jazykových soutěžích. Díky 
své kreativitě a dlouholetému 
nadstandardnímu pracovnímu 
nasazení je velmi úspěšná při 
přípravě a realizaci hudebních 
projektů místního, celostátní-

ho i mezinárodního 
významu. S žáky se 
setkává nejen při vý-
uce v hodinách, ale  
i na soustředěních,  
v divadlech, na exkur-
zích či sportovních 
kurzech. O svém pra-
covním nasazení říká: 
„Věnuji se svému po-
volání tak, jak bych si 
představovala práci uči-
tele svých dětí.“          

Fotografie: Chris
Mgr. Michaela Hradilová
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INzERCE

Město Litovel ve spolupráci 
s Mikroregionem Litovelsko 

a IN LIFE Litovel

Vás zve na sportovně kulturní akci

hrY Bez hranic
KDE: Areál za loděnicemi v Litovli

KDY: 26. 5. 2018

10 h. Slavnostní zahájení a start soutěží
10.30–15 h. Soutěže v přetahování, stavbě 
stanu, pojídání tvarůžků, slalomu na vodě  

v zorbingové kouli a další...
15 h. Železný ZEKON – zábavná silácká show, 

která všem zatají dech!

Bohatý doprovodný program a občerstvení

VSTuP zDarMa!
Soutěžící obce: Bílsko, Červenka, Dubčany,  
Haňovice, Cholina, Litovel, Loučka, Luká,  
Mezice, Měrotín, Senice na Hané, Pňovice,  

Sobáčov, Střeň, Tři Dvory, Vilémov.
   Záštitu nad akcí převzal náměstek hejtmana 

  Olomouckého kraje Mgr. Dalibor Horák.  

3. ročník turnaje O Stříbrnou věž  
města Litovle
V sobotu 14. dubna bylo měs-
to Litovel velmi akční. Jednou  
z akcí, byl i náš 3. ročník šacho-
vého turnaje O Stříbrnou věž 
města Litovle. Celkově se zú-
častnilo 83 dětí a 20 dospělých 
v 9 kategoriích. Oddíl Tatranu 
Litovel reprezentovalo 11 hráčů 
ve všech věkových kategoriích. 
Nejvíce zastoupenou jsme měli 
kategorii do 18 let, kde našich 
bylo 6 z celkových 10. V nej-
mladší kategorii do 10 let nás 
reprezentoval Rozman Ondřej 
a skončil na 32. místě z 36 se 
ziskem 2 bodů. V kategorii do 
12 let jsme měli zástupce Ja-
kuba Hojgra, který získal 2,5 
bodu a skončil na 18. místě z 21.  
V kategorii do 14 let jsme měli 
2 zástupce: Jarda Renda, kte-
rý ziskem 3,5 bodu skončil na  
7. místě a Libor Korienek získal 
1 bod, což znamenalo 16. místo. 
V nejstarší mládežnické skupině 
do 18 let jsme měli nejvíce adep-
tů na úspěch. Nejlépe z našich se 
turnaj povedl Tomáši Sklenářo-
vi a ziskem 4,5 bodu skončil cel-
kově 3., další 2 hráči měli také 

4,5 bodu, a to Pavel Hampl na  
4. místě a Tomáš Němeček na  
5. místě. Na 7. místě skončil Mir-
ko Spurník se ziskem 3 bodů a 8. 
Vít Maitner se 2 body. Poslední 
10. místo zůstalo pro Jirku Bed-
náře, který získal pouze 1 bod, 
ale odehrál jen 4 kola místo 7. 
V Open turnaji pro dospělé nás 
zastupoval Karel Haderka, který 
obsadil ve velké konkurenci 11. 
místo ziskem 3,5 bodu. O tom, 
jak silný byl Open turnaj, svědčí 
také účast Krzysztofa Banasika  
z Polska, který turnaj s násko-
kem 1 bodu vyhrál. Velké po-
děkování patří všem rodičům, 
kteří pomáhali při organiza-
ci a také sponzorům za jejich 
přispění věcnými cenami, bez 
nichž by se tento turnaj konat 
nemohl. Věřím, že už v příš-
tím roce bude turnaj zase větší,  
stane se nedílnou tradicí města 
a přitáhne do Litovle ještě více 
šachových zájemců než letošní 
rok.
Fotografii z turnaje najdete na 
straně 20.

Za pořadatele Martin Hampl
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V sobotu 17. března pořádaly 
mažoretky Linetbells Litovel  
z. s., společně s nadšenými rodi-
či, kvalifikační kolo Mistrovství 
České republiky Czech Majo-
rettes Association (CMA) ve 
sportovní hale Základní školy 
Vítězná. Je to postupová soutěž 
skupin a sóloformací klasic-

kých a moderních mažoretek  
s náčiním baton (hůlka), pom-
-pom (třásně) nebo mix. Letos 
byla nově zařazena i kategorie 
twirlling (výrazový tanec s hůl-
kou). Kvalifikace se zúčastnily 
mažoretky z Litovle, Ostravy, 
Jeseníku, Zábřehu, Vítkova, 
Němčic nad Hanou, Bohuňovic 

a Mohelnice. 
Všechna vystu-
pující družstva 
na medaili bo-
hužel nedosáh-
la, ale diplom 
byl přichystán  
i pro ty neoce-
něné. 
Litovelské ma-
žoretky byly 
velice úspěš-
né a posbíraly 
spoustu me-
dailí: kadetky 
(děvčata ve 

věku 7–12 let) získaly 1. mís-
to, seniorky (děvčata ve věku  
14 let a více) získaly 2. místo, 
sólo junior Johana Štaffová zís-
kala 1. místo, sólo senior Natálie 
Elgnerová získala 3. místo (sku-
pina PROFI), sólo senior Bar-
bora Zlámalová získala 1. místo, 
sólo senior Daniela Slouková 
získala 2. místo, duo senior Na-
tálie Elgnerová a Iveta Rosma-
nová získaly 3. místo (skupina 
PROFI), miniformace MIX ve 
složení Natálie Elgnerová, Anna 
Škopová, Simona Arnošová, 
Šárka Rosmanová, Daniela Slou-
ková a Terezie Zlámalová získaly  
1. místo (skupina PROFI). 
Všechny naše skupiny si zajistily 
postup na Mistrovství Moravy, 
které se bude konat 19. května  
v Olomouci.
Všem děvčatům moc gratuluje-
me a přejeme jim hodně úspě-
chů v dalších soutěžích. Závě-

rem děkujeme všem sponzorům 
za podporu a finanční dary  
a také všem trenérkám a rodi-
čům za pomoc.    

kolektiv rodičů

Úspěch mažoretek Linetbells

Představujeme nové album Michala zapletala Pistolník
Jméno Michala Zapletala není 
na hudební scéně žádnou nezná-
mou. Rockový muzikant z Litovle 
vydal v březnu své již třetí album 
s názvem Pistolník. 

LN: Představte, prosím, čtená-
řům Vaše nové album Pistolník. 
V čem je jiné od Vašich předcho-
zích alb?  
MZ: Posluchači na něm najdou 
deset písní – poprockové kyta-
rovky. Oproti předchozímu albu 
jsou to věci rychlejší, místy tvrd-
ší, jako například úvodní „Sami 
sebou sjetí“, ale je zde i balada 
„Na dezertu u čertů“ a takový 
lehký šanson „Ztracené nálezy“. 
Základem jsou opět melodie 
a texty, s tím, aby to bylo pro 
posluchače stravitelné a pro mě 
přirozené. Nejde o žádnou vir-
tuózní nahrávku, ale i tak si za 
svojí prací stojím a doufám, že 
si na albu může každý vybrat 
alespoň jednu písničku, která ho 

třeba potěší, nebo osloví, to je 
přece to hlavní...

LN: Čím jste se při tvorbě textů  
inspiroval? Co má evokovat ná-
zev alba?
MZ: Písničky na Pistolníka vzni-
kaly poměrně rychle, žádné vel-
ké rozbory textů se nekonaly, 
psal jsem je v podstatě současně 
se vznikem melodií nebo riffů,  
takže takzvaně hned z první. 
Inspirace je všude kolem plno. 
Samozřejmě taková klasická in-
spirace napříč jakoukoli umě-
leckou tvorbou je láska, takže  
i když ne v takové míře jako na 
albu „Odi et amo“, které bylo vy-
loženě citové, tak i na Pistolní-
kovi se tyto prvky objevují. Ko-
neckonců přece i pistolníci mají 
srdce a mají rádi ženy, že? Jinak 
inspirace z dění kolem nás a sa-
mozřejmě velká míra fantazie.
Album se tematicky odráží od 
svého názvu. Hlavními vlast-

nostmi pistolníka jsou 
vyrovnanost, přímoča-
rost a přesný zásah cíle. 
Podobně jsou na tom  
i skladby na tomto albu 
– jednoduše, bez pří-
kras a okolků otevírají 
průstřel srdcem i duší – 
10 písní jako 10 ostrých 
nábojů. Který z nich za-
sáhne Vás?

LN: Album Pistolník není 
vydáno klasicky, najdeme 
ho jen v elektronické po-

době. Proč tomu tak je? 
MZ: Předchozí dvě alba mám 
vydána klasicky na CD a slouží 
převážně jako reklamní materi-
ál. Pokud není interpret zastou-
pen velkou společností nebo 
pokud není celorepublikově 
známý, tak to nemá podle mě  
v dnešní době smysl. CD obecně 
upadají, jsme v době streamo-
vání a on-line přehrávání. Takže 
větší smysl by mi dnes dávalo 
LP, ale to je zase finančně úplně 
jinde a na vlastní náklad to není. 
A snažím se hlavně o to, aby se 
ty písničky dostaly co nejlépe  
a nejjednodušeji k lidem, o výděl-
ku se samozřejmě bavit nemůže-
me, proto to rozhodně nedělám.

LN: Jak dlouho jste na albu pra-
coval? A jste s výsledkem spoko-
jen nebo někde vidíte rezervy?
MZ: Písničky vznikly během 
jednoho roku, natáčel jsem 
asi 2 měsíce. Vše jsem nahrál 
sám,  není to studiová na-
hrávka, ale to souvisí s před-
chozí odpovědí. Nejde se mi 
o to, aby bylo vše profi s tím, 
abych za to dal roční plat, ale 
chci, aby se ty písničky dostaly  
k lidem v nějaké použitelné po-
době, což si myslím, že je splně-
no a osobně jsem s výsledkem 
spokojen. Rezervy jsou samo-
zřejmě vždycky, ale to je zase 
motivace k vylepšení pro příště.

LN: Co dělají hudebníci, když jim 
album vyjde – odpočívají nebo 

již pracují na dalších projektech?
MZ: Nemůžu mluvit za ostatní, 
ale já osobně jsem po dokonče-
ní Pistolníka myslel, že končím. 
Opustila mě motivace, inspira-
ce, byl jsem vyčerpaný a říkal 
si, že už nic nenapíšu, poslední 
album, konec.
Asi čtrnáct dnů nato jsem na-
psal novou písničku. Holt múzy 
někdy přijdou i když je nepo-
zvete, s tím se nedá nic dělat...
Takže na křtu Pistolníka zazní 
další tři novinky. Uvidíme, jest-
li se budou líbit. A rád bych se 
vrátil k poezii, poslední dobou 
píšu mimo jiné dětské říkanky, 
tak třeba vznikne nějaká sbírka.

Křest alba Pistolník se bude ko-
nat 25. května od 19 hodin v kapli  
sv. Jiří v Litovli. Vstupné je 50 Kč.                      
Všichni jste srdečně zváni.       red.



Petra Braunová v litovelské knihovně

Koncert kapely Střemkoš v rámci Zahájení turistické sezóny

Šachový turnaj O stříbrnou věž města Litovle

Výherci Pexesiády Zápis do 1. tříd na ZŠ Nasobůrky 


