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zuje Olomoucký kraj a EKO-KOM. Děkuji Vám všem, co jste se aktivně 
zapojili do adresného třídění, ať už jste si vzali nádoby od města nebo 
tašky nebo třídíte po svém. Tím jsme vyhráli ze všech měst a obcí Olo-
mouckého kraje tzv. Odpadového lva za odpadářský počin v třídění. Vý-
sledky jsou super, i když celý projekt se ještě musí dotáhnout do konce. 
Mimochodem se minulý rok rozdalo cca 3 400 ks nádob z dotace na papír, 
plast, bio a k tomu tisíce tašek na třídění, a připravuje se nový sběrný dvůr  
v hodnotě 25 mil. Kč. Ocenění je dobrá pozitivní jiskra nejen pro naši prá-
ci, ale i pro Vás. Děkujeme radě a zastupitelstvu našeho města, která tomu-
to projektu dává zelenou a naše město tak bude připraveno na rok 2024, 
kdy skládkování bude omezeno na minimum a na skládky půjde oprav-
du jen to, co se vytřídit nedá. Vše se však pořád 
vyvíjí. Také děkujeme zaměstnancům Městského 
úřadu Litovel, kteří jsou do této akce zapojeni  
a firmě ASCHPA a FCC.“ Nedílnou součástí 
ocenění jsou i motivační odměny na podporu 
odpadového hospodářství, které obcím na medai-
lových příčkách poskytne Olomoucký kraj. Obce 
si mezi sebe v závislosti na konečném umístění 
rozdělí celkovou částku 325 tisíc korun.

Litovel získala Odpadového lva

Zástupci měst a obcí Olomouckého kraje, jejichž obyvatelé  
v minulém roce nejlépe třídili odpad, za to ve čtvrtek  

17. května v prostorách fortové pevnosti v Křelově-Břuchotíně 
převzali ocenění. Porota rozhodovala v celkem pěti kategoriích: 
kategorie do 500 obyvatel, kategorie 501–2 000 obyvatel, kategorie  
2 001–15 000 obyvatel, kategorie nad 15 000 obyvatel a speciální 
kategorie Odpadový lev. 

„Výtěžnost tříděného odpadu v našem kraji pořád roste a potvrzuje se 
tak, že lidé přikládají třídění odpadu stále větší váhu. Vítězové Keramické 
popelnice ukazují cestu jiným obcím, kde třeba ještě třídění nedávají tak 
velký význam,“ uvedl Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana Olomouc-
kého kraje.
Nově mohly letos radnice obdržet ocenění za odpadový počin roku. Odpa-
dový lev je určen obci, které se díky intenzivní práci na odpadovém systému 
podařilo dosáhnout největšího zlepšení. V této speciální kategorii zvítězila 
Litovel. 
Zde již slova pana místostarosty Viktora Kohouta: „Vážení občané, ve 
čtvrtek 17. května jsme v Křelově na pevnosti Fort XVII za město pře-
vzali ocenění v prestižní soutěži O keramickou popelnici, kterou organi-
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Vážení a milí čtenáři,

 úvodní slovo začnu tentokrát netradičně, 
a to citátem neznámého autora: „Úsměv trvá chvil-
ku, ale někdy se na něj vzpomíná celý život.“ Ptáte se, 
proč jsem vybrala zrovna tento citát? Protože mám 
poslední dobou pocit, že se na tento projev rados-
ti, lásky a empatie zapomíná. A ač nás nic nestojí  
a dokonce i prospívá mimickým svalům na našich 
tvářích, šetříme s ním. Přece důvodů k úsměvu 
máme každý den hodně: to, že jsme zdraví, že se 
nám něco podařilo, ať už ve škole, v práci nebo třeba uvařit dobrý 
oběd, že máme rodinu a přátele, o které se můžeme opřít, že se na 
něco těšíme...Věřte, že úsměvem uděláte radost nejen sobě, ale i Va-
šemu okolí!
 Červnové číslo je nabité již od úvodní strany, kde přinášíme 
reportáž o výhře Odpadového lva v soutěži O keramickou popelnici,  
o spoustě novinek informuje radnice, zveme Vás na novou výstavu 
vyšívaných kuchařek sester Lamrových, informujeme o letní kou-
pací sezóně, o školních aktivitách a sportovních výkonech. Červen 
je nabitý mnoha akcemi, máte se tedy na co těšit a z čeho vybírat! 
                                                                              Eva Kratochvílová, redaktorka

Jak se stavebním odpadem na 
sběrném dvoře?
Dle obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2015 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů  
a nakládání se stavebním od-
padem na území města Litovel 
je možné odevzdat na sběrném  
dvoře pouze 70 kg stavebního 
odpadu na osobu a den (jedná 
se o článek 7 zmiňované vy-
hlášky). Pokud tedy máte větší 
množství stavebního odpadu, 
zlikvidujte ho dle zákona o od-

padech na místě k tomu urče-
ném. V případě Litovle a okolí 
lze stavební odpad uložit na 
skládce v Medlově. Recyklaci 
stavebního odpadu nabízí také 
společnost ZKJD-TECH s.r.o.  
v Nasobůrkách.
Pokud tedy přijedete do sběr-
ného dvora s větším množstvím 
stavebního odpadu než oněch 
70 kg (např. auto s přívěsným 
vozíkem), obsluha sběrného 
dvora již tento odpad nepřevez-
me.     Odbor životního prostředí

Město vzpomínalo na květen 1945
V pátek 4. května si 
vedení města připo-
mnělo výročí osvo-
bození města Rudou 
armádou a dále spo-
lečně vzpomínkou 
uctilo památku obětí 
1. a 2. světové vál-
ky. Starosta města  
Ing. Zdeněk Potužák 
pronesl krátkou řeč  
u pietní desky na rad-
nici, poté se zástup-
ci města přesunuli  
k památníku ruské-
ho letce Isaje Iljiče 
Tabačnikova, který se nachází 
na Komárově. Letec zahynul 
v troskách letadla, jeho tělo 
bylo přechodně uloženo v kap-
li sv. Jiří, později byl pohřben 

na hřbitově sovětské armády  
v Olomouci ve zvláštním hrobě. 
V místech, kde se letadlo zřítilo, 
vybudoval Místní národní vý-
bor roku 1948 památník.         red.

Zhodnocení dodávek tepla 
Tímto krátkým článkem bych 
rád informoval odběratele tepla 
o současné situaci a také provedl 
krátké zhodnocení roku 2017. 
Rok 2017 byl z hlediska vy-
tápění rokem průměrným. 
Množství dodaného tepla  
z centrálního zásobování teplem 
bylo oproti předchozímu roku  
o 4,5 % (2 163 GJ = gigajoule) 
vyšší, což mělo současně s re-
lativně nízkou cenou zemního 
plynu pozitivní vliv na jed-
notkovou cenu tepla. Dalším 
faktorem, jenž se pozitivně 
projevil na ceně tepla, byl vliv 
technických a regulačních opat-

ření provedených v minulosti na 
kotelnách a jednotlivých odběr-
ných místech. Jednotková cena 
tepla z centrálního zásobování 
teplem se snížila meziročně  
o cca 9 %, na 521,72 Kč/GJ vč. 
DPH a je jednou z nejnižších 
cen tepla v regionu. 
Předpokládáme, že cena tepla 
zůstane dlouhodobě pro naše 
odběratele na přijatelné úrovni. 
Probíhající dodávka tepla roku 
2018 je kvůli nízkým teplotám 
v březnu mírně nad normálem, 
nicméně konečnou cenu tepla 
předpokládáme obdobnou jako 
v roce 2017. Petr Vaněk, energetik

Poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek za psa 
je splatný k 30. 6. 2018. 

Poplatek za svoz komunálního odpadu činí 500 Kč. 
Poplatek za psa ve městě v rodinném domě činí 300 Kč, 

v panelovém domě 1 000 Kč. Poplatek za psa na vesnici činí 150 Kč. 

Čipování nádob na komunální odpad
Během července a srpna u svozu nádob na komunální odpad 
dojde postupně k čipování popelnic. Jedná se o rodinné domy. 
Prosíme, aby si všichni občané označili své popelnice na komu-
nální odpad na viditelném místě číslem popisným a v den svozu 
ji dali před dům (i když bude třeba prázdná). V opačném případě 
se může stát, že neočipovaná popelnice nemusí být od září sveze-
na. Celá akce se realizuje v rámci dotažení projektu optimalizace 

nakládání s odpady. 
Za Město Litovel a FCC děkujeme za spolupráci.



Vyneseno z radnice
· Rada města Litovel schválila po-
skytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na 
podporu přípravy divadelní hry ke 
100. výročí vzniku Československa. 
· Byl schválen navržený postup při 
rekonstrukci dětského hřiště v místní 
části Rozvadovice. Dodávku včetně 
montáže a kotvení herních prvků 
bude zajišťovat společnost KOVO- 
ATR, s.r.o., Poděbrady.
· Rada města schválila nabídku 
přehlídky vozidel Rower, která se 
bude konat v sobotu 23. června. 
Prezentace proběhne v prostorech  
u Morového sloupu v době od 9.30 
do 12.30 hod.
· Byla schválena realizace akce „DDM 
– oprava fasády“ a „MŠ Gemerská – 
rekonstrukce přípravny jídel“. 
· Byla uzavřena Smlouva o dílo na 
rekonstrukci chodníku na ul. Čer-
venské v Litovli a bylo schváleno 
umístění dopravní značky „obytná 
zóna“ i z druhé strany ul. Javoříč-
ské.                                           výběr redakce

Stíny Litovelska

Rychlá jízda přes Svatoján
V březnu začala městská policie 
kontrolovat dodržování 20km 
rychlosti na mostě sv. Jana  
v Litovli na ul. Vítězné. První 
kontroly nedopadly pro řidiče 
dobře. Za hodinu bylo zjištěno 
15 překročení rychlosti. Akce 
se několikrát opakovala. Při 
poslední kontrole byli přistiže-
ni již jen dva hříšníci. Chceme 
věřit tomu, že řidiči již dvacítku 
respektují a vzájemná ohledu-
plnost chodců, cyklistů a řidičů 
začíná fungovat.

V Albertu kradou i děti
V úterý 24. dubna v 10.20 hod. 
přijala hlídka Městské policie 
telefonické oznámení, že v pro-
dejně Albert Litovel byl zadr-
žen pachatel drobné krádeže. 
Po příjezdu na místo strážníci 
zjistili, že je to nezletilý chlapec. 
Chtěl si osladit život, kapesné 
došlo, tak proč si nevzít z ob-
chodu dvě čokolády Milka za 
dvě stovky. Rodiče mu asi ne-
řekli, že v obchodě se za zboží 
platí. V nestřeženém okamžiku 
do batohu schoval dvě čokolády 
a s takto ukrytým zbožím pro-
šel přes pokladnu, kde ho za-
držela všímavá zaměstnankyně 
prodejny.

Strážníci zjistili zákonného zá-
stupce, kterého přivolali na mís-
to. Překvapení, vztek, omlouvá-
ní syna, ta ostuda. Přestupek byl 
oznámen přestupkové komisi  
a oddělení Městského úřadu Li-
tovel sociálně-právní ochrany 
dětí.

Opilci opět obsazují lavičky
V neděli 29. dubna v 13.50 hod. 
zjistila hlídka Městské policie 
při kontrole města v parčíku 
na sídlišti Vítězná čtyři místní 
opilce, kteří zde popíjejí alko-
hol. Konzumace alkoholu je  
v Litovli zakázána na vyjme-
novaných místech obecně zá-
vaznou vyhláškou. V parku na 
sídlišti Vítězná platí zákaz také. 
Když opilci strážníky uviděli, al-
kohol schovali do batohu. Stráž-
níkům ale tento naivní pokus 
neunikl, vše zadokumentovali  
a protože osoby odmítaly pře-
stupek vyřešit na místě, oznámi-
la jej Městská policie k projed-
nání přestupkové komisi. 

Prodejní stánek
V pondělí 7. května v 10 hod. 
viděla hlídka Městské policie 
na ulici Vítězné před prodejnou 
Albert postavený stánek, kde 
prodejce nabízel přísadu a saze-

nice květin. Stánek zabíral vel-
kou část plochy chodníku. Byla 
provedena kontrola úhrady po-
platku, při které strážníci zjisti-
li, že prodejce nahlásil a zaplatil 
stánek o rozloze 3 m2, fakticky 
ale zabíral 30 m2. Prodejce po-
rušil obecně závaznou vyhlášku 
o místním poplatku. Přestupek 
byl postoupen k projednání do 
přestupkové komise.

Neznámý opilec
Ve středu 9. května krátce před 
polednem nalezl majitel domu 
na ul. Kysucké v Litovli na své 
zahradě spát neznámého muže. 
Spinkal zmožený alkoholem 
pod stromem. Na místo přivo-
lal strážníky, kterým se muže 
podařilo probrat. Nesrozumi-
telné blábolení, neschopnost se 
alespoň posadit, jen se nekon-
trolovatelně převaloval. U sebe 
neměl žádné doklady, zavaza-
dlo, prostě nic. Na místo byla 
přivolána rychlá záchranná 
služba, která muže převezla do 
nemocnice v Olomouci. 

Vandalové 
Ve čtvrtek 10. května krátce po 
půlnoci upozornil telefonicky 
strážníky bdělý občan, že slyší 
z parku u Uničovského rybníka 

podivné zvuky. Strážníci rychle 
přispěchali na místo, kde zadr-
želi dva mladíky u poškozené 
lampy veřejného osvětlení. Byla 
ulomená horní svítící část, která 
visela jen na kabelech. Mladíci 
byli celkem dost pod vlivem. 
Na místě byla zjištěna jejich 
totožnost a zadokumentováno 
poškození lampy. Případ byl 
předán přestupkové komisi  
k projednání.

Vandalové 2
V sobotu 12. května v 8 hod. 
přijala hlídka Městské poli-
cie telefonické oznámení, že  
v areálu Sokolovny je pohozená 
zničená lavička. Strážníci vyjeli 
na místo. Zde zjistili, že nezná-
mí pachatelé vylomili lavičku 
z betonového základu v parku 
u rybníka a odnesli ji do areá-
lu Sokolovny. Byla provedena 
kontrola parků, při které nalezli 
ještě jeden vyvrácený a jeden 
zničený odpadkový koš. Vzhle-
dem k celkové způsobené ško-
dě bylo podezření ze spáchání 
trestného činu oznámeno Poli-
cii ČR, která případ dále šetří. 
Pokud by někdo z občanů mohl 
pomoct k dopadení pachatele, 
ať neváhá a informace sdělí po-
licii.          Městská policie Litovel
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Městská televize
Premiéra: st 13. 6., st 27. 6. 
On-line: infokanal.litovel.eu
 www.youtube.com 
 (kanál Litovel.eu)

Litovelský INFOkanál (městské televizní vy-
sílání) po přechodu kabelové TV sítě společ-
nosti UPC v Litovli na čistě digitální vysílání 
opouští po 24 letech kabelovou TV, a tudíž 
již není v rámci programu Regiony+ INFO-
kanál přístupný. Nadále bude vysílání šířeno 
výhradně prostřednictvím aplikace YouTube. 
Jednotlivé příspěvky místní videokroniky  
a od ledna 2015 celá vysílání jsou volně ke 
stažení na webu města (viz odkazy výše), 
resp. přímo na YouTube po zadání kanálu „Li-
tovel.eu“, který je přístupný i na všech SMART 
televizorech. Připomínky, názory, nápady, 
náměty, ale i věcnou kritiku týkající se vysílá-
ní, resp. informace o kulturních, sportovních 
i jiných nekomerčních akcích, událostech  
a zajímavostech, které chcete bezplatně zve-
řejnit prostřednictvím TV obrazovky ve čteném 
zpravodajství, sdělte telefonicky či písemně na 
MěÚ Litovel tel. č. 585 153 250 (Ing. J. Hlavin-
ka), e-mail: hlavinka@mestolitovel.cz nebo 
infotv@centrum.cz nejpozději týden před 
uvedením premiéry.

Stáhněte si Litovel v mobilu
Již měsíc máte možnost stáh-
nout si do svého mobilního za-
řízení aplikaci s názvem Litovel 
v mobilu. Ještě ji nemáte? Její 
instalace je velmi 
jednoduchá – buď 
pomocí tohoto QR 
kódu nebo přes od-
kaz: https://www.li-
tovel.eu/mobile-app/
litovel/. 
A co všechno apli-
kace nabízí? Díky 
ní se snadno a rychle dovíte 
o všech novinkách, které se  
v Litovli dějí. Budete tak vždy  
v obraze! Budete mít přístup 

k aktualitám z města, infor-
macím z Městského klubu  
o pořádaných akcích nebo veš-
kerým kontaktům na vedení 

města a jednotlivé 
odbory úřadu. Ap-
likace také obsahuje 
hlášení závad. Půjde-
te po městě, uvidíte 
např. nefunkční ve-
řejné osvětlení, toto 
místo vyfotíte, určí-
te, kde se závada na-

chází, vyplníte kontaktní údaje  
a požadavek na odstranění jed-
noduše odešlete. Na webu pak 
můžete sledovat stav řešení.  red.  

Radniční věž dostane nový nátěr
Rada města Litovle schválila na 
svém zasedání dne 10. května 
obnovu nátěru fasády radnič-

ní věže. Práce 
bude provádět 
pan Bohdan 
Pazdera z Olo-
mouce a budou 
probíhat v ter-

mínu od 25. června do 24. čer-
vence. Po dobu provádění prací 
zůstane radniční věž veřejnosti 
otevřená – v pracovní dny ale 
nebudou moci návštěvníci na-
vštívit ochoz. Ten bude otevřen 
pouze o víkendech. 
Děkujeme za pochopení.  

Oddělení vnitřních věcí



4 / INFORMACE

Léto je obdobím budování a oprav 
Technické služby a.s. postup-
ně obnovují plakátovací plo-
chy ve městě. První plocha, 
která takovou obnovou prošla, 
je ta, která se nachází u Svato-
jánského mostu. Postupně se 
obnovy dočkají další. Plakáto-
vací prostor dostane vždy nové 
nerezové plechy, které již ne-
budou korodovat a dále i rámy  
a sloupy se nově natřou. Pokra-
čují také práce na sídlišti K. Sed-

láka, které by měly být ukončeny 
začátkem července. Další práce 
probíhají také na Pavlínském 
mostě. Na mostě se v současné 
době pracuje na komunikaci 
podél školky – byl odstraněn 
živičný povrch a buduje se nová 
dešťová kanalizace pro odvod 
dešťových vod z této komuni-
kace. Dále byla provedena pře-
ložka plynovodu, aby mohl být 
odstraněn starý, který je zavěšen 

na mostě a mohlo se při-
stoupit k vlastní demo-
lici mostní konstrukce. 
Nyní se čeká na souhlas 
plynárenské společnosti  
s přepojením plynovodu. 
Předpoklad zahájení de-
molice je první polovina 
června, to již zde bude 
umístěna i provizorní 
lávka pro pohyb chodců.                             
                                               red.

Informace k nové koncepci „senior taxi Litovel“

senior
TAXI

TAXI

Služba je určena osobám 

s trvalým pobytem v Litovli 

a místních částech nad 65 let, 

držitelům průkazu TP, ZTP 

nebo ZTP/P.

zvýhodněné jízdné maximálně

        za měsíc

- objednání nutné jeden den předem

- v den jízdy min. hodinu předem

- služba se poskytuje pondělí – pátek

 

773 140 142

7.00-15.30
Objednávání na telefonním čísle: 

senioři mohou být přepravováni 

z místa bydliště nebo do místa 

bydliště, a to za účelem:

- návštěvy lékaře 

- na úřad

- na poštu 

- na hřbitov

- na rehabilitaci 

- na nádraží

- po Litovli

 

Senior musí být 

držitelem průkazu 

vydaného městem 

20,- Kč
5x

cena:  

(jednosměrná přeprava)

senior

LITOVEL
více info na: www.litovel.eu

LITOVEL
2

(mimo v den státního svátku)

povolen doprovod       osobou1

S účinností od 1. června město 
zavádí tak jako v jiných soused-
ních městech poskytování služby 
„senior taxi“ prostřednictvím 
profesionální taxi služby. 
Ve výběrovém řízení byl vybrán 
nový poskytovatel, a to TK – 
Taxi Litovel. Odvoz si senior 
může objednat na telefonním 
čísle 773 140 142.
Město Litovel pro občany zabez-
pečí vydání průkazu na posky-
tování služby „senior taxi Lito-
vel“ po předložení občanského 
průkazu.
Senior, jehož bydliště je v Litovli 
a bude mít zájem o vydání tako-
vého průkazu, se může dostavit 
dne 4. 6. v době od 12.30–17.00 
hod. do Zasedací místnosti v pří-
zemí „budovy 2“ s občanským 
průkazem. Pracovníci úřadu na 
místě každému žadateli pomo-
hou s vyřízením formalit (tj. 
podáním žádosti, podepsáním 
souhlasu se zpracováním osob-
ních údajů a pořízením fotogra-
fie). Poté žadatel zdarma obdrží 
vydaný průkaz, který ho bude 
opravňovat k využívání služby 
„senior taxi Litovel“. 
Za občany z místních částí pra-
covníci městského úřadu do-
jedou – do budovy knihovny  
v následujících dnech a čase, a to:
· Savín: 5. 6., 8.00–9.30 h. 
· Nová Ves: 5. 6.,  10.00–11.30 h. 
· Chudobín: 5. 6., 12.30–14.00 h. 
· Myslechovice: 6. 6., 8.00–9.30 h. 

· Víska: 6. 6., 10.00–11.15 h.
· Nasobůrky: 6. 6., 12.00–13.30  h.
· Březové: 7. 6., 8.00– 9.30 h. 
· Unčovice: 7. 6., 10.00–11.30 h. 
· Rozvadovice: 7. 6., 12.00–13.30 h.

· Chořelice: 8. 6., 8.00–9.30 h.                 
· Tři Dvory: 8. 6., 10.00–11.30 h.
Tyto informace budou rovněž 
pravidelně hlášeny městským 
rozhlasem. 

Pokud se některý z občanů  
v uvedených dnech nebude 
moci dostavit na určené mís-
to, může si průkazku vyřídit 
kdykoliv později na Městském 
úřadu Litovel, Odbor sociální  
a správní.
Držitelem průkazky se může stát 
každý občan, který má hlášený 
trvalý pobyt v Litovli nebo v její 
části, který dosáhl věku 65 roků 
nebo je držitelem průkazu ZP, 
ZTP nebo ZTP/PP.
Zvýhodněné jízdné je stanoveno 
jako jednosměrné – tedy buď  
z místa bydliště do Litovle nebo 
z Litovle domů, anebo po Lito-
vli. Cesta tam a zpět je považo-
vána za dvě jízdy.
Zvýhodnění je možné využít 
výhradně pro stanovený účel: 
návštěva lékaře, na úřad, na 
poštu, na hřbitov, na rehabili-
taci nebo na nádraží. Počet jízd 
je stanoven na 5 za jeden měsíc. 
Senior, který ze zdravotních dů-
vodů není schopen samostat-
né cesty, může mít doprovod  
1 osoby, na kterou se povinnost 
mít průkazku nevztahuje a ani 
se na ni nevztahuje povinnost 
zaplatit nástupní poplatek.
Při nastoupení do vozidla je 
nutné mít u sebe průkazku a za-
platit nástupní poplatek 20 Kč.
Zájemci si přepravu budou ob-
jednávat sami na čísle 773 140 
142, které je uvedeno na průkaz-
ce.                    Rada města Litovel
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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.

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.

 

Krajské cvičení POVODEŇ 2018
Z rozhodnutí starosty města 
Ing. Zdeňka Potužáka se město 
Litovel zapojilo do krajského 
cvičení POVODEŇ 2018. Štáb-
ní část cvičení pro město Li-
tovel se uskutečnila 17. května  
v zasedací místnosti městského 
úřadu. Tématem byla činnost 
orgánů krizového řízení obce  
s rozšířenou působností (ORP) 
Litovel a součinnost s orgány 
krizového řízení Olomouckého 
kraje a Hasičského záchranného 
sboru (HZS) Olomouckého kra-
je při řešení povodňové situace 
většího rozsahu. 
Starosta města si k řešení vznik-

lé povodňové situace svolal 
povodňovou komisi města  
a následně Krizový štáb města 
Litovel i vybrané pracovníky 
městského úřadu. Při cvičení 
byly prověřeny zejména činnosti 
stálé pracovní skupiny krizového 
štábu ORP Litovel a spolupráce  
se SPS KŠ (stálá pracovní skupi-
na Krizového štábu) Olomouc-
kého kraje v součinnosti s HZS 
Olomouckého kraje – koordina-
ce záchranných a likvidačních 
prací v případě vzniku mimo-
řádné události s možným vyhlá-
šením krizového stavu.              

Petr Grepl, krizové řízení

Kompostárna informuje
Máte velkou zahradu a už neví-
te, kam posečenou trávu dávat? 
Řešením je Městská kompostár-
na v Nasobůrkách. Ta přijímá  
od občanů Litovle a místních 
částí čerstvě posečenou trávu 
ze zahrad.  Pokud vám v rám-
ci údržby zahrady vzniká velké 
množství trávy, můžete ji odvézt 
do tohoto zařízení. POZOR! 

Přijímá se pouze čerstvě poseče-
ná tráva. Žádný další druh bio-
odpadu kompostárna nepřijímá 
(např. větve, pařezy, starou za-
hnívající trávu apod.) V tomto 
případě obsluha kompostárny 
odpad nepřijme. Kdy můžete 
trávu na kompostárnu odvézt? 
Vždy od pondělí do pátku  
v době od 8.00 do 11.30 hod.red.

Setkání s podnikateli
V úterý 24. dubna se na Měst-
ském úřadě v Litovli konalo 
tradiční setkání s podnikateli. 
Na začátku schůze vedení měs-
ta představilo nejdůležitější in-
vestice minulého roku, dále co 
nás čeká v letošním roce i výčet 
dlouhodobějších akcí do bu-
doucna. Zástupci místních pod-
niků (např. EKT CZ, Litolab, 
Kimberly-Clark, Metal Trade 
Comax a mnoho dalších) se pak 
navzájem krátce představili. Ho-
vořil také ředitel Středního od-
borného učiliště pan Mgr. Pavel 
Skácel, který školu a obory, které 
se zde vyučují, místním podni-

kům prezentoval. Hostem schů-
ze byl zástupce ředitele Okres-
ní hospodářské komory pan  
Bc. Milan Hebelka, který tuto 
organizaci všem přítomným 
představil. Účastníci schůze hovo-
řili zejména o dvou problémech, 
které je tíží. Jsou to nedostatek za-
městnanců a celorepublikový růst 
mezd. Po tomto programu byla pro 
zájemce připravena exkurze do 
podniku EKT CZ, který je výrob-
cem precizních termoplastových 
produktů používaných převážně  
v domácích spotřebičích. Nachází 
se v Průmyslové zóně Nasobůrky. 
                                                          red.
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Významné dny v červnu

· 1. červen   Mezinárodní den dětí
Mezinárodní den 
dětí se poprvé slavil 
1. června 1925. 
Impulsem pro osla-
vu dětí byl výrok 
prvního prezidenta 
Turecka Mustafy 
Kemala, který dítě 
označil za nezbytnou součást pro vybudování 
nového státu. Den dětí pak zavedl na 23. dub-
na. Dalším impulsem byla Světová konference 
v Ženevě o blahu dětí, která se konala 1. června 
1925. Oficiální termín oslavy dne dětí ale usta-
ven nebyl. Místo toho v r. 1949 vznikl Den na 
ochranu dětí – reagoval na zabíjení žen a dětí ve 
vypálených obcích v českých zemích a ve Francii 
během 2. světové války. Oslava byla stanovena 
na 1. červen, r. 1952 byl svátek oficiálně vyhlá-
šen a poté potvrzen i OSN. V Československu byl 
Mezinárodní den dětí slaven od r. 1950.  

· 5. červen   Světový den životního prostředí
Oslavy tohoto svátku 
jsou největší událostí 
na podporu ekologie. 
Poprvé se svátek slavil 
r. 1972.  Má upozornit 
na vzrůstající problémy 

životního prostředí, kterými např. jsou globální 
změny klimatu, znečišťování vod nebo ilegální 
obchod se zvířaty. 

· 14. červen   Světový den dárců krve
Tento den vyhlásila jako Svě-
tový den dárců krve Světová 
zdravotnická organizace po-
prvé v r. 2003. V tento den si 
připomínáme zásluhy dárců 
krve při záchraně lidského 
zdraví či životů. Současně se 
vyzývají ti, kteří krev dosud nedarovali, aby se 
dárci stali. Upozorňuje na to, jak důležitá je krev 
pro život a také na stálý nedostatek dárců.

· 27. červen   Den památky obětí komunis-
tického režimu

V tento den vzpomíná-
me na památku Milady 
Horákové, Jana Buchala, 
Oldřicha Pecla a záviše 
Kalandry, kteří byli po-
praveni po politickém 
procesu tehdejšího ko-
munistického režimu  

v Československu v období od 31. května do  
8. června 1950. Oběšeni byli všichni na Pankráci 
27. června 1950.

Ilustrační fotografie: www.pixabay.com, www.pa-
metni-desky-v-praze.cz .                                                 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. 

V pátek 11. května se od 19 hodin konala ve Velkém sále Záložny módní přehlídka.  
V první části přehlídky jsme mohli obdivovat prádlo a plavky českého výrobce „Daniela 
prádlo“ a módu přední české návrhářky Heleny Bedrnové. Modelky předváděly taktéž 
klobouky paní Marie Mazánkové a sluneční i dioptrické brýle Optiky Doubrava. Během 
přestávky byl pro přítomné dámy k dispozici odborný poradce společnosti Mary Kay  
a taktéž si mohly vyzkoušet brýle a nechat si poradit, které by pro jejich tvar obličeje byly 
nejlepší. Večer plný inspirace, krásy a stylu byl ve druhé části věnován společenským  
a svatebním šatům Svatebního salonu SEN ze Zábřehu. Pro návštěníky byla připravena sou-
těž o kosmetické ceny značky Mary Kay, které si domů nakonec odnesly tři dámy. Taková byla 
módní přehlídka – koktejl plný módních stylů a žhavých trendů.                                          red.  

Módní přehlídka 

Na té našé Hané........Pozdravojo Vás vespo-
lek, naši přiznivci Hanácké ambasáde, pře-
pominajic si s Vama slova jedné z našech ha-
náckéch pěsniček –  „na té našé Hané fšecko 
máme.....“
Podivéte se! – ož je to čas letniho slunovrato, 
tradičně 21. června, a to jak vite, če nevite, 
je doba našeho zetkáni s Vama fšeckéma! 
Schválně pišo, že je to „doba“, dež společně 
chestáme neco pro Vás, s jakymže tématem 
se pokosime tentokrát přejit! No šak řeknite 
sami, co se to fšecko fšecičko kolem nás děje, 
toči a motá, že to kolekrát nemáme snadny, 
veznat se v tém... Pré že „čase se měnijó  
a me se měnime s něma“ – no jenom sakra 
pozor na to, ať se neocitnem, kde nepatřime! 
S trvaló ochranó rodnyho jazeka, přepomi-
náme na tech našech posezenich, jak to za 
dávnéch dob dokázale naši předchudci staři 
e mladi dohromade! Já toze rád řikám, že 
teda dež sme to co Hanáci odjakževa, tak to 
je cose! Ať si kdo chce co chce řiká, sedláci, 
hospodáři a fšeci ostatni podnikavci o nás, 

mosele bet v prvni řadě rozvážni. Oměle 
spolo navzájem vecházet, protože ono be 
jim to ináč nešlo! A proto teda take e v té 
pěsničce, co si přepomináme, zpivale nako-
nec že „me sme me a me se nedáme“. To je 
toze vzácny a podlivá mě teda e správny na 
to okazovat aji dneská, jak se ten svět kolaté 
kolem nás a s nama toči... no řeknite! 
Za ten čas, co náš kolektiv Hanácké am-
basáde fungoje, zvostáváme v pevné viře  
a v rozhodnosti s tém, že se o nás dařelo dob-
ře decky, tak ať se daři dál, e dež dobře vime, 
že zadarmo nepřende nic nikdá! A že obdi-
vojem okolo sebe fšecke co to dokážó, staři  
e mladi – máme z teho sténó a společnó 
radosť. A co naděláme, že holt dneská se to 
naše rodny nářeči tak nenosi jak gdese, teda 
jak odjakževa. S rozvahó bereme fšecko tak, 
jak se o nás patři.
Přendite si splknót! Těšime se na Vás  
e s Hanáckó mozekó ve štvrtek 21. června 
od 18.00 hod. na Městskym klubo.

Za učinkujici s Vama Zdenek Brané

Hanácká ambasáda

Muzejní společnost Litovelska
 zve...

Připomínáme zájemcům, že se mohou hlá-
sit na další zajímavý zájezd Muzejní společ-
nosti Litovelska, který proběhne v sobotu 
16. června. Počet míst je omezen, proto pří-
liš neváhejte! Registrace účastníků probíhá 
v prvním patře Muzea Litovel. 

Srdečně zve výbor MSL



Ze společnosti

Odešli
24. 4.  Jan Vrba z Pňovic (72 let)
29. 4.  Jan Červínek z Červenky (81 let)
30. 4.  Ludmila Drechslerová z Měrotína (72 let)
  6. 5.  Ludmila Slehová z Litovle (89 let)
  6. 5.  Lubomír Kouřil z Litovle (83 let)
14. 5.  Ladislav Smékal z Litovle (67 let)
17. 5.  Jaroslav Novák z Kluzova (82 let)
17. 5.  Jarmila Müllerová z Litovle (65 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Hrandop, Misericordia a Via ultima.
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Psalo se před 100 lety...

· Rakouští biskupové vydali pastýřský list, ve 
kterém sice brojí proti nahotě žen a proti neplo-
zení dětí, ale proti válce nevystoupili. 
· Podařený žert, který je zajisté vzat ze života: 
Pán vstoupí do knihkupectví a žádá o knihu „Nej-
kratší cesta k bohatství“. Knihkupecký příručí 
předloží mu žádanou knihu a táže se: „Mohu snad 
také přiložiti exemplář trestního zákoníka?“ – Již 
první Rotschild pravil, že není možno rychle zbo-
hatnouti, aniž by rukávem nezavadil o káznici. 
· Krádež v hotelu Záložna v Litovli. V pon-
dělí 11. t. m. pronajal si jistý cizinec odpoledne 
o 4. hodině v hotelu záloženském pokoj se dvě-
ma postelemi a patřičný obnos ihned předem 
zaplatil. O půl 7. hodině večer, když donesla 
pokojská vodu do pokoje, spatřila ke svému 
úžasu, že cizinec ukradl všecky povlaky z peřin  
a postelí a zmizel. Svléknul povlečky z peřin 3 malé  
a 2 velké v ceně 220 K, 2 ručníky v ceně 20 K,  
2 prostěradla v ceně 120 K, jednu stolní pokrývku 
v ceně 50 K. – Téhož samého dne v jiném pokoji 
ukradeny jistému pánu stříbrné hodinky se zla-
tým řetízkem, jež zapomněl na stolku a nechav 
pokoj otevřený, někam odešel. Má se za to, že 
zloděj byl tentýž, co ukradl povlaky. Četnictvo 
ihned zahájilo pátrání, které dosud zůstalo bez-
výsledné. Před koupí se varuje. 
· Ve Vídni nesmějí se v kavárnách sdržovati 
lidé v převlečnících a s klobouky na hlavě. Od 
minulého pátku musejí tedy vídenští hosté se-
děti v kavárnách bez klobouku a vysvlečeni ze 
svrchního oděvu, za to se zavazadly a kufříky, jež 
kavárník nesmí vzíti ve své uschování a to proto, 
aby se útěk různých lotrů, zdražovatelů a keťasů 
ztížil. Že tito lotrasi vyzrají zase na toto policejní 
nařízení, je nepochybno. 
· Nedejme se okrádati. (Pův. zpr.) K jistému 
krejčímu v Litovli dostavila se chudá žena z Ca-
kova, by objednala oděv pro svého čtyřletého 
synka. Smluvila jej za 180 K. Když byl ale oblek 
hotov, žádal onen oděvník 360 kor. za tutéž samu 
látku a zhotovení. Ač tato cena se jí zdála býti 
přemrštěna a protože dítě oblek nutně potřebo-
valo, zaplatila mu přemrštěný obnos. Nedalo jí to 
však pokoje a zašla si znova do města, kde si dala 
oblek odbornými znalci odhadnouti a ti odhadli 
jej na 180 K. Na to celou věc udala soudu, jehož 
rozhodnutí uveřejníme příště. Dosud jest jisto, že 
onen krejčí vrátil dobrovolně 106 kor. Nedejme 
se proto okrádati, zvláště chudší vrstvy lidu, jimž 
jest v těchto krušných dobách těžko sehnati haléř, 
by měly nad tím bdíti, by učiněn byl konec stále 
vzrůstající lichvě a okrádání. – V. R.  
· Ženám. Krása tělesná spojená s krásou duševní 
jest neocenitelným pokladem. Která žena půva-
by krásy své pojí s dobrotivostí srdce a znalost 
rozumu s půvaby duševními, nejdokonalejším je 
dílem přírody. Skutečná krása zakládá se na těch-
to vlastnostech: na krásné duši, dobrém srdci, 
plném citu a ušlechtilém rozumu.                         red.

Blahopřání

Ve středu 20. června oslaví naše maminka 
paní Dana Vachutková z Nové Vsi 

krásné životní jubileum 85 let. 

Zároveň v tento den oslaví 
s manželem Františkem 

65. výročí svatby. 
Oběma pevné zdraví, 

spokojenost a elán 
do dalších let ve velké 

rozvětvené rodině 
přejí 

dcery Dana a Jarmila

Další vycházka po litovelském hřbitově
V sobotu 12. května se konala další vycház-
ka po litovelském hřbitově. Tentokrát nás 
průvodkyně paní Marie Hrubá seznámila  
s organizací pohřebních průvodů – jak kdy-
si probíhaly a jak se změnily do dnešních 
dní. Dozvěděli jsme se např., že se pohřbů 
účastnily tzv. plačky, což byly ženy, které 
měly za úkol na pohřbech plakat a naříkat. 
V minulosti bylo běžné umírat doma, smrt 
byla vnímána jako další pokračování živo-
ta. Dnes je tomu již jinak, smrt je většinou 
odsouvána. Dále jsme se dověděli, že zákon 
o dopravě kdysi řešil i pohřební průvody, 

které nesměly být předjížděny. V dnešním 
znění zákona již tato ustanovení nenajde-
me. Po této přednášce jsme se již přemístili 
do další sekce hřbitova, a to „ N “. Zastavili 
jsme se u několika zajímavých hrobů – např. 
Christine Wiedermann, která byla dcerou 
rolníka z Dlouhé Loučky a zde byla v ústa-
vu pro postižené ženy. Rodiče pocházeli 
ze Šumvaldu a po válce se tam vrátili. Na 
usedlosti v Dlouhé Loučce žijí potomci další 
větve tohoto rodu. U hrobu Aurelie Fried-
lové jsme mohli porovnat stav před úpra-
vou pomníku, kterou iniciovala MSL, nebo  

u posledního litino-
vého kříže, který se 
na litovelském hřbi-
tově nachází. V této 
sekci byli také v roce 
1945 pochováni ruš-
tí vojáci, kteří padli 
při osvobozování 
Litovle. Následující 
rok byli exhumo-
váni a převezeni na 
vojenský hřbitov do 
Olomouce. Program 
byl opravdu nabitý  
a i počasí nám ten-
tokrát přálo.

red.

Zemědělské družstvo Unčovice 
přijme pro výkon práce na celém území družstva  

do pracovního poměru 

ELEKTROMONTÉRA.  
Nástup možný ihned. 

Požadavky: vzdělání střední odborné s výučním listem, 
 řidičský průkaz skupiny B,  

znalost vyhlášky č. 50/1978 Sb., manuální zručnost, spolehlivost, 
zodpovědnost. Praxe vítána.  

Pracovní doba 6.30–15.00 hodin pondělí–pátek,  
2x měsíčně služby sobota–neděle, včetně svátků. 

Nabízíme dotované stravování, možnost ročních doplatků,  
5 týdnů dovolené, možnost podnikové rekreace. 

Bližší informace podá Ing. Miroslav Lakomý, tel. 777 763 161,  
e-mail: lakomy@zduncovice.cz . 

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

INzERCE

Příroda rozkvetla a sluníčko 
nutí k úklidu na všech fron-
tách. Musíme upřesnit naše 
akce. Ve čtvrtek 5. dubna 
jsme si připomínali 10. vý-
ročí založení Seniorklubu  
v Litovli. Sešlo se 122 účastníků  
a program byl pestrý. Ukázku 
sletové skladby Méďové pro 
rodiče s dětmi zacvičilo osm 
párů, které vedla paní Mgr.  
M. Faltusová. Žáci ZŠ Jung-
mannova zatančili pod ve-
dením Mgr. M. Němcové 
country tance. Velký potlesk 
sklidila taneční skupina seni-
orek ze Slatinic za vtipné pro-
vedení kankánu. Pořad uváděl 
místopředseda L. Faltus, zprávu o činnosti 
Seniorklubu připravila kronikářka M. Fal-
tusová. Cenu starosty města Litovel převzal  
z rukou starosty Ing. Zdeňka Potužáka za 
vedení Seniorklubu náš předseda PhDr. Jo-
sef Hubáček. Hosty byli dále místostarosta 
Viktor Kohout, ředitelka Městského klubu 
Bc. Hana Neumanová. Redaktorka Litovel-
ských novin celou akci dokumentovala. Jed-
natelka J. Köhlerová zajistila bohaté občers-
tvení. Seniorky M. Absolonová, A. Dubová, 
V. Farníková, M. Koupilová, V. Machalová, 
J. Neckářová a L. Škůrková pomáhaly při 
přípravě občerstvení a obsluze. Poděkování  
patří R. Bartošovi a L. Kýrovi. Samospráva 
se zapojovala dle potřeby. 
Ve čtvrtek 19. dubna se 41 seniorů sešlo na 
besedě u profesionálních hasičů na jejich 
stanici. Vede je velitel npor. Ing. Martin  

zahrada. Ujeli 20 km, škoda jen, že občerst-
vovací stanice nebyly v provozu.
Ve středu 2. května nás starosta informo-
val o provozu Seniortaxi. Město má zájem, 
aby tato služba pro seniory pokračovala. 
Se sluníčkem a dobrou náladou se vydalo  
9. května 11 turistů různorodým terénem na 
vycházku kolem Loštic. Tam jeli autobusem, 
ušli 10 km. Výšlap vedla paní L. Kaštilová. 
Tvarůžková cukrárna byla odměnou za vý-
kon. O průběhu akcí v květnu a hlavně o vý-
sledcích našich sportovců na III. Krajských 
sportovních hrách seniorů v Olomouci Vás 
budeme informovat až v dalším čísle.
A co připravujeme na červen? Ve čtvrtek  
28. června se bude konat zájezd do termál-
ních lázní Velké Losiny a 29. června zájezd 
do Vrbna a Raduně.
Těšíme se na další společné zážitky!             mf

Žouželka, 15 hasičů se ve trojicích střídá po 
24 hodinách. Viděli jsme moderní výstroj 
a techniku. O náročné službě a chování při 
požárech nás všestranně a vtipně informo-
val nadstrážmistr Rostislav Jirouš. Hasiči 
zajišťují ochranu životů, zdraví a majetku 
obyvatel při požárech a poskytují pomoc při 
mimořádných událostech.
V úterý 24. dubna vyjelo 11 cyklistů na 
cyklovýlet. Cílem byla Lovecká chata a na 
Sluňákově Sluneční hora, Mokřady a Rajská 

Nauč se smát se slzami v očích, nauč se pohladit 
se zavřenou dlaní, nauč se rozdat všechno a nemít 

nic, pak poznáš, že stojí za to žít.
neznámý autor

· 140 let uplyne 
dne 17. 6. 1878 od 
narození PhDr. Jo-
sefa Fürsta, druhého 
ředitele litovelského 
gymnázia. Své stu-
dentské mládí strá-
vil v Opavě, pak stu-
doval přírodovědu  
v Olomouci, filozofii 
na Univerzitě Kar-
lově v Praze. Do Litovle přišel 15. 9. 1901 ihned 
po založení tehdejší matiční reálky. Učil biologii, 
matematiku a fyziku. Působil pak zde nepřetržitě 
jako profesor, od 1. 12. 1918 jako ředitel. Jeho 
význam jako vědeckého pracovníka záhy přesáhl 
hranice kraje. Publikoval v odborných časopisech, 
je autorem populárně naučných publikací. Byl 
členem i předsedou mnoha korporací, uplatnil se 
v ochotnickém divadle, ale zejména v Krajinské 
muzejní společnosti a při průzkumu Mladečských 
jeskyní. zemřel 16. 5. 1955 v Olomouci.
· Dne 12. 6. 1943 se narodil Aleš Lamr – syn 
Oldřicha Lamra a Lídy Nerušilové, synovec lito-
velského keramika Josefa Lamra, jeho dědečkem 
byl cestovatel Alois Nerušil. Po mládí v Litovli 
studoval výtvarné umění v Brně. Významný 
malíř vystavuje od r. 1968 v České republice  
i zahraničí, žije v Praze, věnuje se malbě, kresbě  
a propagační tvorbě.
· V Litovli se dne 
23. 6. 1943 v rodině 
obchodníka Oldři-
cha Talaši narodila 
paní Růžena Vy-
mětalová. V roce 
1960 maturovala 
na zdejším gym-
náziu. Od r. 1967 
byla zaměstnána na Městském národním výboru  
v Litovli ve funkci matrikářky, v r. 1983 přešla 
jako matrikářka na Okresní národní výbor do 
Olomouce. V letech 1980–1989 psala litovelskou 
kroniku.
· Dne 11. 6. 1958 zemřel akademický malíř Old-
řich Cihelka. Narodil se 29. 1. 1881 v Praze, zde 
navštěvoval reálku a pak malířskou akademii, 
byl žákem prof. Maxe Pirnera. Jako středoškolský 
profesor působil v Kladně, Pardubicích, Olomouci 
a v letech 1912–21 v Litovli. Učil kreslení, geo-
metrii a modelování. Je autorem obrazu Jana Husa 
v Husově sboru v Litovli. Jako malíř a kreslíř volil 
náměty historické a přírodní, ilustroval řadu romá-
nů a knih pro mládež, učebnice.                 

Lubomír Šik 
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Amor Towles: Gentleman v Moskvě
Miloš Gregor, Petra Vejvodová: Nejlepší kniha o fake news!!!

Maren von Klitzing: Pohádky před spaním na tři, pět a osm minut

Chvilka poezie Verše z vlastní tvorby do redakce zaslal p. Kamil Peřina. 
Tentokrát přinášíme z Ročního rozjímání verše letní. 

Na Medarda musí být usušeno
všechno co někde zbylo ještě
seno na mlatech ve stodole

neb potom přijdou mraky deště.

Ke konci června již zrají maliny
děti se s jarem rády loučí
neb zbývá týden jediný

kdy končí školní povinnosti
a jsou tu letní prázdniny. 

Léto to budiž pochváleno
slunce, koupání, dlouhé dny,

děti již mají připraveno
prožít si každý ty své sny.

Již převzalo svou vládu léto
nejdelší dny a krátké noci

všichni se těší v době této
na jeho kouzla slunce moci.

Je vidět opálená těla
slunit se, koupat u vody
to příroda tu moc měla
a má k ní svoje důvody.

Slunce svým žárem zlatí klasy
obilí rychle dozrává

je slyšet křepelčiny hlasy
pět peněz pět jich přiznává.

Když v srpnu obilí se sklízí
křečci si svoje nory plní

poslední sláma z pole mizí
a dožínkový věnec voní.

Amor Towles: Gentleman v Moskvě
Za dveřmi hotelu Me-
tropol leží Divadelní 
náměstí a s ním zbytek 
Moskvy i bouřlivá kra-
jina Ruska dvacátého 
století. Románový epos 
cenami ověnčeného spi-
sovatele Amora Towle-
se začíná roku 1922 po 
konci občanské války, 
avšak namísto zledova-
tělých cest a zasněžených dač nás autor za-
vádí do haly luxusního moskevského hotelu 
Metropol, jenž je se svými zvyklostmi, kaž-
dodenní rutinou a různorodým personálem 
světem sám o sobě. Hlavní hrdina románu, 
hrabě Alexandr Iljič Rostov, člen Klubu žo-
kejů a Mistr honu, je jako „nenapravitelný 
aristokrat“ odsouzen bolševickým tribuná-
lem k doživotnímu vězení ve zmíněném ho-
telu. Rostov, uhlazený vzdělanec s důvtipem 
na rozdávání, jenž v životě neodpracoval 
jediný den, je nucen žít v malé podkrovní 
komůrce, zatímco venku se odehrávají nej-
bouřlivější události ruské historie. Avšak 
hrabě je rozeným optimistou; v souladu  
s životní filozofií svého kmotra velkovévody 
– totiž že pokud se člověk nevypořádá s okol-
nostmi, okolnosti se vypořádají s ním – se 
rozhodne nezahořknout a postavit se osudu 
čelem. Výsledkem je úžasné dobrodružství 
dalece přesahující hranice hotelu, naplněné 
nečekanými přátelstvími, hlubokomyslnými 
rozhovory, dojemnou sounáležitostí, radostí 
i žalem, které dávají čtenáři nahlédnout do 
nejhlubších zákoutí ruské duše.
Román přináší neotřelý a vtipný pohled na 
ruské dějiny.

Miloš Gregor, Petra Vejvodová: Nejlepší kni-
ha o fake news!!!
Nejlepší kniha o fake 
news, dezinformacích  
a manipulacích!!! Média, 
politici, sociální sítě – ze 
všech těchto zdrojů se na 
nás neustále valí dohady 
o tom, kdo, jak a proč se 
nás snaží dezinformovat. 
Co ale často opakovaná 
spojení fake news, dez-
informace a alternativní 
fakta zahrnují? Je to fenomén posledních 
let, nebo jsou tu s námi, šikovně skryté, už 
dlouhá staletí? Jak je možné, že fungují? Kdo  
a proč je vypouští? A co je hlavní, jak se proti 
nim můžeme bránit? Tato kniha se šikovnou 
manipulací v samotném názvu vám pomůže 
najít odpovědi, nebo alespoň poskytne vo-
dítka k přemýšlení nad každodenní zápla-
vou informací, se kterou je dobré se vypořá-
dat kriticky, ale bez zbytečné paranoie.
Kniha pro všechny, kteří nechtějí být mani-
pulováni.

Maren von Klitzing: Pohádky před spaním na 
tři, pět a osm minut
Čtete svým dětem po-
hádky před spaním? 
Další z řady knížek  
s „uspávacími“ pohád-
kami. 
Vyberte si jeden z růz-
ně dlouhých příběhů, 
ve kterých vystupují 
děti, zvířátka, kouzel-
níci, piráti či princezny  
a přečtěte ho až do konce!                                  lf

Již druhý měsíc jsou v litovelském muzeu k vidění 
překrásné loutky z Litovle, Lhoty nad Moravou, 
Olomouce a nejbližšího okolí. Dospělý návštěv-
ník může při pohledu na pestrobarevné maňásky 
a marionety zavzpomínat na dětství, děti si mo-
hou vyzkoušet zahrát loutkové divadlo například 
s prstovými loutkami. Kromě tradičních typů 
jsou na výstavě k vidění také loutky vařečkové, 
stínové, tištěné na 3D tiskárně nebo zespodu ve-
dená javajka. Kouzelný svět loutek je velmi růz-
norodý a málokdo si jeho celou šíři uvědomuje.
V průběhu měsíce června pokračují v muzejní 
tvůrčí dílně programy pro školy, na nichž si žáci 
vyrábějí vlastní stínové loutky. Pro objednané 
skupiny jsou připravena loutková představení 
pana Miroslava Nopa, dlouholetého sběratele 
loutek z Olomouce. V muzejní prodejně pak mo-
hou návštěvníci zakoupit ručně vyráběné prstové 
loutky od paní Naděždy Šindelářové. Výstava je 
otevřená od středy do neděle od 9 do 17 hodin. 
Těšíme se na Vás.                             Litovelští muzejníci

České loutkové divadlo
Loutková představení mají v lidské společnos-
ti velice dlouhou tradici, avšak teprve v první 
polovině 18. století se začali objevovat domácí 
loutkáři s představeními v české řeči. Ta se stala 
jedinou formou divadla na českém a moravském 
venkově, budila smysl pro krásu českého jazyka, 
šířila českou řeč a národní uvědomění. 
Ve 2. polovině 19. století vedla popularita lout-
kového divadla nejen k zájmu o tradiční mario-
netáře, ale i k pěstování amatérského divadla. 
Tehdy se představení stále více obracela k dět-
skému divákovi a byla využívána k výchovným 
cílům. Postupně se šířila rodinná loutková di-
vadélka, pro něž se sériově vyráběly dekorace  
a loutky, rozvíjelo se loutkové divadlo provozova-
né v rámci nejrůznějších spolků. 

V roce 1912 začal vycházet nejstarší odborný 
loutkářský časopis na světě Český loutkář (poz-
ději Loutkář). V roce 1929 byla v Praze založena 
mezinárodní loutkářská organizace UNIMA, 
existující dodnes. Od roku 1930 začalo na pro-
fesionálním základě pracovat Divadlo Spejbla  
a Hurvínka, které po válce přesídlilo z Plzně do 
Prahy, a od roku 1949 pak začala postupně vzni-
kat síť profesionálních loutkových divadel doto-
vaných státem. zatímco část spolků zůstala věrná 
tradicím a stále se věnovala tradičnímu mario-
netovému divadlu, druhá část se od 2. poloviny  
20. století začala snažit o využívání nejrůznějších 
druhů loutek. Postupně docházelo ke zvyšování 
kvality inscenační práce řady souborů a objevily 
se úspěšné pokusy o tvořivější přístupy k lout-
kovému divadlu. To ostatně platilo i pro divadla 
profesionální, právě tak jako společné dlouhole-
té snahy o rehabilitaci loutkového divadla coby 
svébytného umění pro dospělé diváky. 

                                                                                hoš          
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Sezóna koupání začíná. Kde se můžeme v horkých dnech osvěžit?
V Litovli a okolí se v horkých 
letních dnech můžete osvěžit na 
několika místech. Přímo v Litovli 
se nachází přírodní koupací bio-
top. Kdo se chce před sluníčkem 
spíše schovat, může využít kry-
tý plavecký bazén na Základní 
škole Vítězná. A kdo si chce užít 
přírodní krásu zatopeného lomu, 
tak pro něj je určena Nová Ves.   

Přírodní koupací biotop Litovel
Již pět let funguje v Litovli toto 
biokoupaliště, které kombinu-
je přírodní koupání a bazén 
se zdravou vodou bez chemie, 
která je čištěna speciálními 
rostlinami. Biotop nabízí svým 
návštěvníkům řadu zábavních 

i relaxačních prvků – skluzav-
ky, masážní trysky, perličková 
vodní křesla, vodního hříbka  
a mnoho dalších. Samozřejmos-
tí je pro nejmenší děti brouzda-
liště. Komu při vodních hrát-
kách vyhládne, má možnost se 
občerstvit v bufetu. Zároveň zde 
funguje i půjčovna sportovního 
náčiní. Poprvé bude biokoupali-
ště otevřeno 1. června, kdy bude 
vstup zdarma. Otevřeno bude 
od června do září denně od 9 do 
19 hod. 

Plavecký bazén ZŠ Vítězná
Pro veřejnost je v bazénu in-
stalována perlička, vodní dělo  
a chrlič. Maximální teplota vody 

je 28 °C. Otevírací doba 
v červnu je tato: pondělí 
20–21 hod., úterý 7–8 
hod., 16–19 hod., středa 
16–20 hod., čtvrtek 7–8 
hod., 20–21 hod., pátek 
17–21 hod., sobota a ne-
děle 13–19 hod. Provoz-
ní doba bazénu je denně 
aktualizována na webo-
vé stránce školy, proto je 

nutné ji sledovat. 
Cena za dospělého je 40 Kč 
za hodinu, děti do 15 let  
30 Kč za hodinu. 
Předběžně informujeme, 
že plavecký bazén bude 
v měsíci červenci  z tech-
nických důvodů uzavřen 
a provoz bude zahájen  
1. srpna. Provozní doba 
pro veřejnost v měsíci srp-
nu 13–19 hod. Prosíme 
všechny návštěvníky plaveckého 
bazénu, aby sledovali webové 
stránky školy z důvodu provoz-
ních změn a pronájmů bazénu. 
Děkujeme za pochopení.   
   
Lom na Nové Vsi
Zatopený lom v Nové Vsi 
láká zejména návštěvní-
ky romantiky a přírodní-
ho koupání. V blízkosti 
vodní plochy se nachází 
Občerstvení u lomu. Ote-
vírací doba bude závislá 
na přízni počasí. V červnu 
bude po–pá 15–20 hod., 
so–ne 13–20 hod. Během 
letních prázdnin by mělo 

být otevřeno již od 10 hod.  
V nabídce najdete alkoholické  
i nealkoholické nápoje, vynika-
jící zmrzlinu od českého výrob-
ce, hranolky, smažený sýr nebo 
langoše. Na Vaši návštěvu se těší 
usměvavá obsluha.                     red.

Bezpečné vodní radovánky Pozor na bodavý hmyz či klíšťata
Koupání provází zejména 
radost, veselí a zábava. Je 
ale užitečné mít i při této zá-
bavě na paměti pár pravidel 
a rad bezpečného koupání 
– to proto, aby pak veselí 
neskončilo např. úrazem.  
V České republice se totiž 
ročně utopí kolem 200 lidí, 
což je smutná bilance. 

· Podle českých zákonů jsou 
řeky i vodní nádrže místem ne-
jen pro rekreaci, ale také vodní 
cestou. Proto na nich platí pra-
vidla plavebního provozu. Ne  
každý např. ví, že když se k němu 
blíží loď, má uhýbat směrem  
k bližšímu břehu, ne na otevře-
nou vodu. 
· K nejčastější příčině utope-

ní patří opilost, teplotní šok  
z chladné vody v horkém počasí 
a křeč hrtanové záklopky. 
· Existuje tzv. Desatero bezpeč-
ného pobytu u vody, které vy-
dala Vodní záchranná služba. 
Víte, které body zahrnuje? Jestli 
ne, podívejte se do rámečku.  
(Zdroj: www. relax.lidovky.cz)

red.  

Teplé počasí přináší kromě 
vodních radovánek, grilování  
a zábav také pár nepříjemností. 
Patří k nim bodavý hmyz či klíš-
ťata. Poradíme, jak se proti nim 
bránit. 

Pokud se chystáte do přírody 
nebo jen pracujete doma na za-
hrádce, mějte na paměti i volbu 
vhodného oblečení. Do přírody 
je nejlepší vzít si dlouhé svět-
lé kalhoty, ponožky a pevnou 
kotníkovou obuv. Po každém 
návratu z přírody je důležité se 
prohlédnout. 
Proti klíšťatům existuje řada re-
pelentů, které se aplikují na oděv 
či přímo na pokožku. Je potřeba 
pamatovat na to, že repelent má 
omezenou dobu svého působe-
ní, proto se musí aplikovat po 
určité době znovu. 

K l í š ť a t ů m 
také nevoní 
řada bylinek. 
Nejčastějším 
p ř í r o d n í m 
odpuzovačem 
je ocet svaře-
ný s rozmarýnem, levandulí nebo 
tymiánem. Svaříte 1 litr vody, 
přidáte hrst jedné výše jmeno-
vané bylinky, necháte vychlad-
nout, poté přefiltrujete. Vlijete 
lžíci vinného octa a uložíte do 
lednice. Před procházkou se pak 
tímto odvarem nastříkáte. 
Můžete zkusit také naložit 30 ks 
hřebíčku do 200 ml Alpy a ne-
chat 24 hodin louhovat, dokud 
roztok nezhnědne. 
Když už na sobě klíště objeví-
te, je nutné vyhledat lékařskou 
pomoc, která klíště odborně 
odstraní. Bodnutí hmyzem pak 

zmírníte ledem, octem 
nebo alkoholem. 
Při pravidelné kon-
zumaci česneku či pi-
vovarských kvasnic je 
pravděpodobnost, že 
Vás komár či jiný boda-
vý hmyz štípne, nižší.   
Ničím nerušený letní 
pobyt v přírodě Vám 
přeje redakce Litovel-
ských novin.                    red.  

1. Nechoď se koupat sám, nepodceňuj nebezpečí vody.
2. Neplav a neskákej do vody v neznámých místech.
3. Neplav, jsi-li rozpálený nebo unavený.
4. Neplav hned po jídle, nech si alespoň jednu hodinu odstup.
5. Nebuď ve vodě hrubý a bezohledný.
6. Plav ve vyznačeném prostoru, máš záruku záchrany života.
7. Neplav do blízkosti plavidel a plavební dráhy.
8. Neplav daleko od břehu; máš-li tuto potřebu, zajisti si  
doprovod lodičky.
9. Pamatuj, že na plavidla nepatří děti bez řádně oblečených  
a upevněných záchranných vest.
10. Důvěřuj členům Vodní záchranné služby, uposlechni jejich 
pokynů a nepřekážej jim v práci.
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Zahrádkářův rok aneb co musíme udělat na zahrádce v červnu

Třiďme odpad, má to smysl: nápojové kartony

· V tomto teplém měsíci nesmí-
me zapomínat na pravidelnou 
zálivku jak v užitkové zahradě, 
tak v okrasné. Letničky pravi-
delně přihnojujeme, zeleninu 
taktéž zaléváme, skleník pravi-
delně větráme. 
· U tyčkových rajčat odlamuje-

me postranní výhony – ty rostli-
nu oslabují a snižují úrodu plo-
dů. Keříčkové odrůdy se naopak 
nevylamují.
· Vysazujeme poslední rostli-
ny paprik, můžeme také sázet 
meloun a lilek, zelí, letní salát.  
Sklízíme rané brambory, mrkev 
nebo hrášek. Z rostlin brambor 
odstraňujeme případnou man-
delinku. 
· Červen je měsícem jahod. Sklí-
zíme ale nejen ty jedlé, ale od-
straňujeme i ty nahnilé, aby se 
choroby nešířily dále. 
· Jakmile tulipánům, narcisům 
a dalším jarním cibulovinám 

zežloutnou listy, můžeme jejich 
cibule vyjmout ze země a uložit 
pro podzimní výsadbu. Narcisy 
můžeme na stejném místě po-
nechat několik let, tulipány by-
chom měli vyrýt každé dva roky. 
· V červnu nás svými prvními 
květy rozradostní i královny 
mezi květinami – růže. 
· Neustále bojujeme s plevelem. 
Kdo může, použije herbicid, 
kdo si jeho použití dovolit kvůli 
okrasným rostlinám nemůže, 
volí stejně jako já ruční vytrhá-
vání. 
· Dozrávají třešně, je čas na rychlý 
sběr, než to za nás udělají špačci. 

6 cl bílého rumu  
perlivá voda na dolití

Limetku nakrájíme na čtvrt-
ky, zasypeme dle chuti třtino-
vým cukrem, přidáme jahody  
a mátu. Vsypeme většinu ledové 
tříště, přidáme citronovou šťávu, 

Kdo si láme hlavu nad tím, kam 
patří krabice od džusů, mléka  
a mléčných výrobků nebo vína, 
tak už nemusí. Je to zcela jedno-
duché – v Litovli máme popelni-
ce s oranžovým víkem, ale tyto 
krabice můžeme zároveň vhodit  
i do žlutých plastových kontej-
nerů. V podstatě tak máme prá-
ci s tříděním trochu ulehčenou. 
Na nápojových kartonech se 
můžeme setkat s těmito znač-
kami: 

Nápojové kartony stejně jako 
např. sklo jsou lehce rozpozna-
telným materiálem. Jak už jsme 
výše řekli, buď je třídíme spo-
lečně s plasty nebo pokud jsou, 
tak dáváme do speciálních po-
pelnic. Jelikož se nám blíží let-
ní období a v těchto krabicích 
jsou většinou skladovány mléko, 

nebo také smetana, 
tak se rychleji tvoří 
nepříjemný zápach. 
Tomu můžeme pře-
dejít zběžným pro-
pláchnutím krabice. 
Nápojových kartonů 
se tvoří podstatně 
méně, než je tomu 
u jiných druhů od-
padů. U nás se sváží 
samostatně a na dot-
řiďovacích linkách se 
pak jednoduše dotří-
dí. Ale pokud je ná-
pojový karton v plas-
tu, tak se rovněž na 
třídicích linkách do-
třídí. Dotřiďovací linky jsou vět-
šinou ty samé jako ty určené pro 
plast či papír. Jejich úkol spočívá  
v odstranění nežádoucích pří-
měsí a vytvoření požadova-
né suroviny pro zpracovatele.  
Z této linky jsou pak slisova-
né balíky nápojových karto-
nů dopraveny k závěrečnému 
zpracování. V České republice 
se využívají dva způsoby zpra-
cování nápojových kartonů. 
První je zpracování v papír-
nách. Ptáte se proč? Nápojové 

kartony totiž obsahují vyso-
ce kvalitní papírová vlákna, 
která se rozmixují stejně jako 
sběrový papír ve vodní lázni  
a použijí na výrobu nových 
papírových výrobků. Druhou 
možností, jak nápojové kartony 
dále využít, je výroba stavebních 
a izolačních desek. Kartony se 
nejprve rozdrtí, vyperou, usuší 
a pak se při teplotě 200 °C lisu-
jí do desek, které mají podobné 
vlastnosti a využití jako sádro-
karton.                                          red.

Vyhlašujeme fotosoutěž 

o nejhezčí letní květinovou výzdobu 

balkónů, pergol, zahrádek nebo skalek. 

Soutěž bude probíhat v období od 1. 6. do 1. 9.
Fotografie prosím zasílejte na e-mail  

litovelskenoviny@mestolitovel.cz
Výherci spolu s vítěznými fotografiemi budou zveřejněni 

v říjnovém vydání.

V letních dnech není nad to se 
osvěžit mojitem z jahod nebo 
jahodovou dření. Recepty jsou 
jednoduché, rychlé a výsledek 
osvěžující!

Jahodové mojito
1 limeta  
2 lžičky třtinového cukru  
2–4 jahody + 1 na ozdobu  
větší hrst máty + na ozdobu 
2–3 velké hrsti ledové tříště  
1,5 cl citronové šťávy 
1,5 cl jahodového sirupu  

 jahodový sirup a rum. Dolije-
me sodovkou, dosypeme zbyt-
kem tříště, ozdobíme jahodou 
a mátou.

Jahodová dřeň
Jahody rozmixujete, přidáte dle 
potřeby vodu a osladíte. Naplní-
te krabičky a dáte zamrazit.
 

Červnové pranostiky
Jestli červen mokrý bývá, 

obilí pak málo rodívá.
Jak červen teplem září, 

takový bude i měsíc září.

Pozvánka
· TOULKY LITOVELSKÝM POMORA-
VÍM, sobota 2. června
zveme na 19. ročník turistického 
pochodu Toulky Litovelským Po-
moravím. Start a prezence je ve 
školním dvoře základní školy Li-
tovel, Jungmannova 655 od 8 do  
10 hodin. Startovné: děti 15 Kč, se-
nioři 20 Kč, dospělí 30 Kč. 
Vybranou trasu lze absolvovat pěš-
ky nebo na kole. V cíli obdrží každý 
účastník pamětní list. Na trase je 
možnost občerstvení v restauracích. 
V cíli na Vás bude čekat posezení, 
točené pivo Litovel, limo, káva, cuk-
rovinky,...
Již 10. rokem se společně s tímto 
pochodem koná i Dětský den – 
Minitoulky. Ty jsou určeny nejen 
dětem ze školy, ale i maminkám  
s kočárky a veřejnosti. Start i cíl je 
v prostorách zŠ Jungmannova. Na 
trase jsou připraveny úkoly a netra-
diční sportovní disciplíny – od 9 do 
14 hodin. Startovné na Minitoulky 
je 15 Kč. Na všechny soutěžící čekají 
krásné odměny!

Srdečně zvou pořadatelé!

Víte, že?
· více než 4 535 tun nápojo-
vých kartonů je ročně svezeno 

z obcí v České republice? 
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Hanácké Benátky jsou tady a opět nám mají co nabídnout!

SEBASTIAN
Zpěvák, kytarista a textař, Se-
bastian Navrátil vystupuje pod 
svým křestním jménem Se-
bastian. K hudbě jej inspiroval 
neznámý kluk z Youtube, který 

se díky točení videí začal stávat 
slavným. Bránu do opravdového 
hudebního světa mu otevřela až 
účast v soutěži Česko Slovensko 
má talent, kde vystupoval se 
svojí tehdejší kapelou Just Try. 
Spolu vydali úspěšný cover pís-
ničky „Žijeme len raz“, který má 
bezmála dva miliony zhlédnutí.
V roce 2014 nazpíval s hipho-
povou dvojicí ATMO Music 
píseň Polety, která byla pro Se-
bastiana prvním opravdovým 
hitem, roku 2015 se začíná na-
plno věnovat své sólové kariéře 
a publikum si získá hitem Tou-
lavá. Ve stejném roce vydává 
druhý singl, tentokráte nazvaný 

Záchranný bod. Také získává 
spoustu ocenění, např. Objev 
roku ve výročních cenách české 
hudební akademie Anděl 2015 
a také dostává Českého Slavíka 
v kategorii Nejstreamovanější 
nahrávka. V březnu 2017 vydá-
vá Sebastian své první album  
s názvem Hvězdy.

ADAM MIŠÍK
Český zpěvák, ky-
tarista a herec je 
mladším synem 
hudebníka Vla-
dimíra Mišíka.  
V 7 letech poprvé 
účinkoval ve filmu 

Kráska v nesnázích s režisérem 
Janem Hřebejkem. Kromě he-
rectví se věnuje i tanci (účin-
koval jako imitátor Michaela 
Jacksona). Od roku 2008 hrál na 
kytaru a zpíval v indie-rockové 
skupině The Colorblinds (dříve 
BEK). V červnu 2013 se vydal 
na sólovou dráhu a podepsal 
smlouvu na své první sólové 

HLAVNÍ SCÉNA NA NÁMĚSTÍ

10.00 hod. Zahájení, Linetbells Minikadetky, TS Kaster
10.15–11.20 hod. Legrácky a šprťouchlata s Tomem a Jerrym
11.30–12.00 hod. Golden Bees, Dangerous Bees, zdravice hostů
12–13 hod. Sebastian
13.00–13.30 hod. Show Dance Trips, TS Kaster
13.30–14.30 hod. Adam Mišík
14.30–15.00 hod. Show Dance Trips
15–16.30 hod. Tublatanka
16.30–17 hod. Caramba, Linetbells Kadetky
17–18 hod. Arrhythmia
18–18.30 hod. Happy Bees
18.30–19.30 hod. Anna K.
20.00–21.30 hod. O5 a Radeček
22.00 Ohňostroj

DOPROVODNÝ PROGRAM

PARK MÍRU A PŘED MUZEEM
10.00–18.00 farmářské trhy
10.00–17.00 hopsadla „pony“ a stanoviště pro děti zdarma! 
13.00–17.00 otevřeno dopravní hřiště (půjčovna kol a koloběžek 
zdarma)

13.00–17.00 minizoo DDM Litovel 
13.00–17.00 výtvarná dílnička pro děti DDM Litovel
14.00 Povídání o pejskovi a kočičce (pohádka divadla SemTamFór)
16.00 O Smolíčkovi (pohádka divadla SemTamFór)

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

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

10.00–17.00 jízda na pramici pod náměstím (cena: dospělí 60 Kč, 
děti do 10 let 30 Kč)
11.00–19.00 výstupy na radniční věž (cena: dospělí 40 Kč, děti do 
10 let 20 Kč ) 

MUZEUM LITOVEL
9.00–17.00 výstava Loutky

PROSTORY TIC (BUDOVA ZÁLOŽNY) 
9.00–17.00 výstava Vyšívaných kuchařek a keramiky sester  
Lamrových
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Městský klub Litovel 

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

6
· 28. 5.–26. 6.   VÝSTAVA VYŠÍVANÝCH KUCHAŘEK A KERAMIKY  
SESTER LAMROVÝCH
Prostory TIC při MK Litovel, PO–PÁ 8–17 hod., SO 9–12, 12.30–15 hod., 
vstupné dobrovolné.
Na výstavě uvidíte vyšívané kuchařky a keramiku. 

· 6. 6.–30. 6.   SPOLEČNÁ VÝSTAVA FOTOKLUBU LITOVEL 
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., PÁ 8–13 hod.,  
SO 10–13 hod., vstupné dobrovolné.
Společná výstava členů Fotoklubu Litovel. Vernisáž se koná ve středu  
6. června v 17 hod.

· sobota 9. 6.   HANÁCKÉ BENÁTKY
Náměstí Př. Otakara od 10.00 do 22.00 hod., park Míru 10.00–17.00 hod. 
Velká celoměstská akce, zábavné dopoledne pro děti LEGRÁCKY A ŠPR-
ŤOUCHLATA S TOMEM A JERRYM, odpoledne vystoupí: TUBLATANKA,  
SEBASTIAN, ANNA K, ADAM MIŠÍK, O5 A RADEČEK, ARRHYTHMIA, bohatý 
doprovodný program, farmářské trhy, stanoviště a hry pro děti a další...
Vstupné: dospělí v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč, děti do 5 let  
zdarma; děti 5–10 let, zTP/P a doprovod 50 Kč (i na místě).

· neděle 17. 6.   PĚŠÍ VÝLET PŘES RAMPACH DO CHOLINY
Sraz účastníků v 8.15 hod. na vlakovém nádraží Litovel-město.
Kombinovaný výlet vlakem spojený s pěší vycházkou s průvodcem panem 
Miroslavem Pinkavou, každý účastník si hradí dopravu i jednotlivé vstupenky.

· pondělí 18. 6.   ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ
Koncertní sál MK v 17 hod., pořadatel zUŠ Litovel.
 
· středa 20. 6.   KONCERT BICÍCH NÁSTROJŮ
Koncertní sál MK v 17 hod., pořadatel zUŠ Litovel.
 
· čtvrtek 21. 6.   PŘÊNDITE SI SPLKNÓT
Koncertní sál MK Litovel v 18 hod., vstupné dobrovolné. Pořad pro přátele 
hanáckého nářečí, hostem Hanácká mozeka. Pořadatel Hanácká ambasáda.

PŘIPRAVUJEME:
ČERVENEC: HUDEBNÍ PODVEČERY V RESTAURACI AMAZONKA (pátky  
a soboty v červenci), 13. 7. FOLKOVÉ POMORAVÍ, 21.–24. 7. LETNÍ KINO
ZÁŘÍ: TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ A PRO DOSPĚLÉ, 19. 9. LÁĎA 
KERNDL (koncert), 20. 10. KERN (koncert)

album a píseň Tvoje světy, kte-
rou poprvé představil v talk-
show 7 pádů Honzy Dědka.  
V roce 2014 vydal svůj druhý 
videoklip Já nechci víc a své de-
butové album Parfém.

TUBLATANKA 
Slovenská rocková kapela, kte-
rou v roce 1982 založil Martin 
Ďurinda – zpěv, kytara a Juraj 
Černý – bicí. Následně se při-
dává Pavol Horváth – basová 

kytara. Po festivalu amatér-
ských skupin v Bratislavě, kte-
rý organizoval Richard Müller, 
dostala Tublatanka nabídku  
k nahrávce LP desky. Prvního 
alba, které vyšlo pod názvem 
Tublatanka, bylo prodáno oko-
lo 100 tisíc hudebních nosičů,  
a tak skupina dostala nabídku 
na vydání dalšího alba Skúsime 
to cez vesmír. Třetí album Žera-
vé znamenie osudu bylo žánro-
vě silně ovlivněno rozmachem 
metalu. Po druhém LP se skupi-
na vydává na koncertní turné po 
Slovensku a po vydání třetího 
alba i po celém Československu, 
dále koncertovala Tublatanka  
v Moskvě a Vídni. Kapela již 
téměř 35 let oslovuje celé gene-
race fanoušků a neustále kon-
certuje nejen na Slovensku, ale  
i v České republice. 

ARRHYTHMIA
Originální hudební seskupení 
čtyř violoncellistů s bubení-
kem, původem z Přerova, které 
vzniklo v roce 2007 po vzoru 
finské skupiny Apocalyptica, 
jejíž vybrané skladby můžeme 
slyšet na koncertech a vystoupe-
ních kapely Arrhythmia dodnes.  
V průběhu svého vývoje se však 
repertoár mění a Arrhythmia si 
jde vlastní cestou. Přesvědčuje 
o tom hudební veřejnost napří-

klad v prosinci 2013, kdy vydává 
své debutové album Resuscitati-
on. V lednu 2014 Rada města 
Přerova nominovala skupinu 
na cenu Olomouckého kraje za 
kulturu v kategorii Výjimečný 
počin v oblasti kultury. V tom-
to unikátním složení klasických 
nástrojů se specializují na inter-
pretaci rockových, metalových 
či popových hitů z celého svě-
ta. Nevyhýbá se však ani hudbě 
klasické, kterou propojuje s mo-
derními prvky. V repertoáru má 
Arrhythmia i několik vlastních 
skladeb. Je vidět, že členové ka-
pely dělají to, co je baví a získá-
vají si tím čím dál víc fanoušků. 
Ve složení Martin Přemyslovský 
(cello), Břetislav Vybíral (cello), 
Radomír Hrůza (bicí), Ondřej 
Kratochvíl (cello) a Lukáš Man 
(cello) můžete tohle jedineč-
né hudební seskupení vidět od  
17 hod.

O5 a Radeček
Kapela z jesenických hor O5  
a Radeček je synonymem vkus-
ného českého popu. Členové 
spolu hrají od roku 1994 a do 
povědomí širší veřejnosti vstou-
pila úspěšnými hity Vloupám se 

nebo Praha, ale také díky uni-
kátnímu Turné na střechách. 
Skupina O5 a Radeček hra-
je dvacet let ve stejné sestavě,  
a kromě jiného ji zdobí extrém-
ní koncertní aktivita. Každý rok 
odehraje ke stovce koncertů, 
jimž dává osobitost charisma-
tický zpěvák Tomino. „Radečci“ 
dlouhodobě pomáhají ohrože-
ným dětem, úzce spolupracují 
s SOS dětskými vesničkami.  
V roce 1997 založili členové 

kapely časopis 
Zámeček, který je 
pro opuštěné děti 
v dětských domo-
vech.

ANNA K.
Česká zpěvačka  
a skladatelka Anna 
K. se do povědomí 
českého publika 
uvedla rolí Pacho-
lete ve hře Kytice 
divadla Semafor 

Jiřího Suchého již v osmi letech. 
Anna K. je držitelka pěti oceně-
ní Anděl. Pravidelně se objevuje 
také v nominaci ankety Žebřík 
časopisu Report, kde byla čte-
náři zvolena Zpěvačkou roku  
v letech 2011, 2012 a 2013.
Přestože vydala debut Já neza-
pomínám v roce 1993, výrazný 
průlom pro ni znamenala až  
o šest let později deska Nebe, na 
které započala její hudební spo-
lupráce s životním partnerem 
Tomášem Varteckým. Jejich au-
torský tandem se plně rozvinul 
na albu Noc na zemi, následo-
vaném v roce 2006 deskou Ve 

černice. Nejnovější album nese 
název Světlo. V roce 2013 se vy-
dala na své první akustické tur-
né, které mělo obrovský úspěch, 
proto se Anna K. rozhodla na 
jaře roku 2014 pokračovat s dal-
šími koncerty.                          MK
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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

DEN DĚTÍ NA DOUBRAVSKÉM DVOŘE
· sobota 2. června, čeká Vás pestrý program na Doubravském dvoře.

DEN DĚTÍ V MATEŘSKÉM CENTRU
· středa 6. června, 9–12 hod., cena kurzu je 100 Kč.
Workshop malování triček pomocí barev ve spreji, šablon a razítek na tex-
til. Doneste si světlé bavlněné tričko (max. 3 ks), které chcete dekorovat. 

CHARITNÍ ODPOLEDNE
· sobota 23. června, 14.30–18.00 hod.
Pro všechny bez ohledu na věk. Posezení s občerstvením, soutěže, hudba.

Příměstské tábory: Když není škola 18. 6.–22. 6., Když prázdniny 
začínají dřív 25. 6.–29. 6. pro žáky 1.–3. třídy zŠ Jungmannova denně 
od 6 do 16 hod. Cena za týden 1 200 Kč včetně jídla, pití a programu.

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Ve středu 2. května pořádal 
Dům dětí a mládeže Litovel na 
dopravním hřišti v parku Míru 
v Litovli základní kolo Dopravní 
soutěže mladých cyklistů. Zú-
častnili se žáci ZŠ Litovel, Vítěz-
ná 1250, ZŠ Skrbeň, ZŠ Cholina 
a ZŠ Červenka. 

Soutěž se skládala z těchto po-
vinných disciplín: pravidla pro-
vozu na pozemních komunika-
cích (test), pravidla provozu na 
pozemních komunikacích (jíz-
da po dopravním hřišti), jízda 
zručnosti a zásady poskytování 
první pomoci.

Vítězství si odneslo družstvo 
žáků ze ZŠ Červenka ve slože-
ní: J. Svoboda, P. Kovář, V. Šmí-
dová a V. Vodičková. Vítězům 
blahopřejeme a přejeme hodně 
úspěchů v okresním kole, které 
se koná dne 22. května ve Štern-
berku.

Děkujeme za spolupráci Měst-
ské policii Litovel, krajskému 
koordinátorovi BESIP panu 
Miroslavu Charouzovi a Minis-
terstvu dopravy, které poskytlo 
finanční prostředky na pořádání 
této soutěže.

Hedvika Weberová, DiS.

Dům dětí a mládeže Litovel
· 12. června ▶ Dětské odpoledne – rozloučení se  
školním rokem
Dům dětí a mládeže Litovel (Klub mladých) ve spolupráci 
s organizací Člověk v tísni o. p. s. Olomouc pořádá v prostorách venkovního 
areálu chaty Doubravka již tradiční šipkovanou a opékání pro děti ze sociálně 
slabších rodin. 
Místo a čas srazu: Morový sloup na nám. Přemysla Otakara, Litovel ve 14.00 hod. 
Kontakt: Bc. Eva Mariánková, mobil: 739 655 803 

· 15. června ▶ Rozlučka TS KASTER  
Taneční skupina jako obvykle pořádá rozlučku s tanečním rokem 2017/2018, 
kde proběhnou ukázky všech formací, opečou se špekáčky a bude volná  
zábava.
Místo a čas srazu: od 16.00 hod. na Července v Olších.
Bližší informace na tel.: 720 995 102 nebo e-mail: pospisilova@ddmlitovel.cz.

Volná místa na příměstských a pobytových táborech
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

· 9.–13. 7. ➢ Toulavý týden (kontakt Ing. Sova, tel. 775 550 964)
· 27.–31. 8. ➢ Hravá škola (kontakt Bc. Mariánková, tel. 739 655 803)

POBYTOVÉ TÁBORY
· 8.–15. 7. ➢ Strážci galaxie (Cakov), kontakt J. Čekelová, tel. 775 550 963

· 19.–27. 7. ➢ Survivor – hra o trůny (Cakov), kontakt J. Čekelová, 
tel. 775 550 963

· 29. 7.–3. 8. ➢ Taneční soustředění v Cakově, kontakt M. Pospíšilová, 
tel. 720 995 102

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

Deskové hry trochu jinak
Dům dětí a mládeže Litovel ve 
spolupráci se ZŠ Litovel, Jung-
mannova 655 přichystal dne  
17. 4. pro děti z kroužku desko-
vých her zajímavé odpoledne 
pod názvem „Deskové hry tro-
chu jinak“. Děti z kroužku měly 
možnost vyzkoušet si 
deskové hry na po-
čítači. Rozdělily se 
do dvojic a soutěžily 
mezi sebou. Hry byly 
velmi zajímavé a kaž-
dý hráč musel zapojit 
více své smysly, aby 
protivníka obehrál. 
Na konci tohoto za-
jímavého a netradič-

ního odpoledne čekal na děti 
turnaj, malé odměny a pro vítěze  
diplomy. V tomto odpoledni děti 
poznaly, že na počítačích mohou 
hrát i logické, strategické a vzdě-
lávací hry, které jsou prospěšné. 
Monika Pospíšilová DDM Litovel
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Zveme na výstavu sester Lamrových
Turistické informační centrum 
Vám v červnu nabízí netradiční 
výstavu vyšívaných kuchařek. Je-
jich autorkami jsou sestry Lamro-
vy, Blanka a Eva. Kromě kucha-
řek ale budete mít možnost vidět  
i nádhernou keramiku. To ale není 
zdaleka jediné, co sestry Lamrovy 
dostaly při narození do vínku.

LN: Prozraďte čtenářům, jak jste 
se dostala k vyšívání kuchařek?
BL: Vzpomínám si, že první ku-
chařku jsem si koupila v roce 
1976 ve Strážnici. Tehdy je tam 
jedna stará paní tiskla a já ji 
koupila asi tak za 20 Kč. Vyšila 
jsem ji červeně a je na ní napsá-
no: Kdybych já ve světě kdo ví 
kam zašla, vždycky bych cestičku 
k domovu našla. Bude vystavena 
i tady, takže ji návštěvníci budou 
moci vidět. 
Tradičními barvami, kterými se 
vyšívalo, byla červená, modrá 
a černá. Jiné barvy bavlnek zde 
ani nebyly k sehnání. Až pak Eva 
přivážela další barvy ze Švédska, 
tak jsem mohla další kuchařky 
vyšívat barevně. Postupně jsme 
k Vánocům vždy dostaly něja-
kou kuchařku k vyšití, ale ne- 
myslete si, že jsme je měly vyši-
té za den či týden. To ne, vyšití 
trvá docela dlouho, někdy na to 
ani nebyla nálada nebo čas. 

LN: Přibližte, prosím,  významné 
osudy hrnčířské Lamrovy dílny. 
Sestry Lamrovy: Vztah k řemes-
lu a umění, je v naší rodině, dá se 
říci odjakživa. Dědeček Nerušil 
z matčiny strany uměl malovat 
a soustředil se zejména na pří-
rodu. Z druhé strany od Lamrů 
se zase věnovali kamnářskému 

řemeslu. V Litovli totiž kdysi 
působilo sedm hrnčířských dí-
len, které ale postupně zanikaly. 
Nakonec jedinou dílnou, která 
zůstala, byla dílna Lamrova. Jak 
ale všichni víme, po roce 1948 
se živnostníkům vedlo těžko. 
Aby tedy o dům nepřišli, musela 
dílna zůstat zavřena. Zlom na-
stal až v 60. letech (r. 1966), kdy 
se opět mohla otevřít a rozvíjet. 
Kromě dílny zde vzniklo i mu-
zeum. O dílně se začalo hovořit 
v širších kruzích – začaly ji na-
vštěvovat celé zájezdy, dokonce 
přijela i televize z Ostravy. 

LN: Ve Vaší rodině je vztah  
k umění a řemeslu dá se říci dě-
dičný. Čím se zabýváte?
Sestry Lamrovy: Ano, máte prav-
du. Všichni tři (pozn. red. sestry 
mají ještě bratra Aleše) jsme se 
dali na uměleckou dráhu. Blanka 
je fotografkou, vystudovala Střed-
ní průmyslovou školu grafickou  
v Praze. Aleš je známým malí-
řem a já (pozn. red Eva Lamro-
vá) jsem malířkou a keramičkou.

red.

Úspěchy studenta Gymnázia
Na přelomu března a dubna 
proběhl třítýdenní mezinárodní 
šampionát v psaní na kláves-
nici INTERSTENO 2018. Více 
než 1200 soutěžících z 23 zemí 
světa porovnalo své schopnosti  
v soutěžních opisech v 16 jazy-
cích (např. turečtina, finština, 
rumunština, aj.). Student 3. A, 
Štěpán Kratochvíl, se mezi 720 
soutěžícími ve své věkové kate-
gorii do 20 let umístil po splně-
ní kritérií pro 15 jazyků se zis-
kem 38 596 bodů na konečném  
7. místě a stal se druhým nejvý-
še postaveným zástupcem čes-
ké reprezentace. Tento úspěch 
není náhodný. Štěpán se opa-
kovaně umisťuje na předních 
příčkách. V úterý 27. 3. pro-
běhlo na Obchodní akademii  

v Mohelnici Krajské kolo soutěže  
v grafických disciplínách. Sou-
těžil ve všech vypsaných soutěž-
ních disciplínách Opis, Korektura 
textu, Záznam mluveného slova   
a Wordprocessing. Svými skvělý-
mi výkony obsadil nejen medailo-
vé pozice (v disciplínách Opis, Ko-
rektura textu, Záznam mluveného 
slova to bylo druhé místo, v disci-
plíně Wordprocessing třetí místo), 
ale zajistil si i nominaci na Mist-
rovství republiky, které se usku-
teční v Hradci Králové ve dnech  
5. a 6. června. Zde nás bude re-
prezentovat ve třech disciplí-
nách (Opisu, Korektuře textu  
a Záznamu  mluveného slova).  
O výsledcích vás samozřejmě bu-
deme informovat. 

Mgr. Gita Kotrlová

Den Země na Jungmance
I letos jsme, v rámci Ekoškoly, 
pokračovali tématem zabývají-
cím se zodpovědnou spotřebou 
potravin a zkoumáním našich 
každodenních jídelníčků. Roz-
hodli jsme se Den Země pro 
žáky 1. stupně zaměřit na téma-
ta týkající se zachování rozma-
nitosti různých odrůd plodin, 
tedy podporu agrobiodiverzity. 
Věděli jste, že před sto lety na-
bízeli prodejci semen stovky od-
růd a že například z původních 
čtyř set šedesáti tří druhů ředk-
viček jich nyní pěstujeme pouze 
asi dvacet sedm? Napadlo by 
vás, že i přesto, že máme v ob-
chodech zdánlivě širokou pale-
tu plodin, mizí tisíce tradičních 
odrůd? Díky rozmanitosti je ale 
systém stabilnější a různé od-
růdy lépe vzdorují nepřízni po-
časí nebo škůdcům. Proto jsme 
si dali za cíl obnovit pěstování 
plodin na naší školní zahradě, 
která k tomuto účelu nebyla do-
sud využita. 
Vlastním pěstováním jsme se 
dětem snažili zprostředkovat 
nejen poznání různých odrůd, 
ale i celý proces od semínka až 
po jejich využití. Záhonky jsme 
nahradili upravenými plastový-
mi lahvemi, textilními květiná-
či a závěsy. Nakoupili a zasadili 

jsme semínka letniček, kořeno-
vé zeleniny, sazeničky bylinek 
a teď se staráme a čekáme, jak 
bude naše píle odměněna. Po-
kud bude naše pěstování úspěš-
né, pokusíme se vytvořit malou 
„semínkovnu“ a vyměňovat si 
semínka mezi sebou.

Starší žáci zůstali v průběhu 
Dne Země ve svých lavicích. 
Realizační tým pedagogů pře-
mýšlel, čím žáky oslovit i po-
bavit. Doslova se do toho obul,  
a tak jsme se společně vydali 
cestou našich bot. Žáci se vžili 
do pocitů dělníků z Indie, kteří 
ve špatných podmínkách, tvrdě 
a za nízkou mzdu, pracují přes 
12 hodin denně, aby nasytili 
evropský trh s obuví. Do imagi-
nárních dílen tak pronikalo ten 
den málo světla, byl cítit pach 
lepidel a u práce se muselo se-
dět na zemi. Až do tohoto oka-
mžiku málokoho napadlo, kdo 
vyrobil naše boty, zda za svou 
práci dostal spravedlivě zaplace-
no a v jak náročných pracovních 
podmínkách musí dělníci vyrá-
bět. Prostřednictvím těchto ak-
tivit žáci pochopili význam poj-
mu FAIRTRADE, jaké jsou jeho 
principy, o co usiluje, jak vypadá 
a kde hledat toto logo. 
Pokud vás uvedená témata za-
ujala a chcete se dovědět víc, 
navštivte nás v sobotu 2. červ-
na 2018 ve školním dvoře ZŠ 
v Jungmannově ulici. Zástupci 
žáků vám ve venkovní učebně 
rádi představí průběh a výstupy 
našeho Dne Země a pro zájem-
ce bude připravena řada aktivit.                 
     (-ZSJL- Mgr. Ivona Smrčková, 
               Mgr. Magda Pinkavová-)

ZŠ Vítězná 2. na světě za Japonskem
V květnu proběhla celosvětová 
internetová soutěž INTERSTE-
NO 2018. 
Soutěžící opisovali text v 15 
jazycích světa. Na tuto sou-
těž se žáci museli doučit velké 
množství znaků, které se pou-
žívají v cizích jazycích (anglič-
tina, portugalština, turečtina, 
polština, slovenština, maďar-
ština, chorvatština, italština, 
holandština, rumunština, ruš-
tina, finština, francouzština  
a čeština). V kategorii do 12 let 
bylo 54 soutěžících. Naši školu 
reprezentovala Alena Šmaka-
lová a získala stříbrnou me-
daili. Alenka napsala 11 jazy-
ků a z toho v povinném limitu 
150 úhozů za minutu 6 jazyků. 
Zlatou medaili má Japonsko  

a bronzovou Turecko. Je to nej-
lepší úspěch školy v historii této 
soutěže.
V kategorii žáků do 16 let se 
nejlépe umístil Tomáš Něme-
ček, který v těžké světové kon-
kurenci (256 soutěžících) obsa-
dil 9. místo a napsal 15 jazyků. 
Velice dobře také dopadly te-
prve třináctileté žákyně sedmé 
třídy Eliška Smetanová a Tereza 
Spurná. Eliška obsadila 13. mís-
to a napsala 13 jazyků, Terezka 
obsadila 17. místo a napsala  
10 jazyků. Obě soutěžily v kate-
gorii do 16 let.
Všichni soutěžící z Vítězné si 
zaslouží velkou pochvalu za 
dlouhodobou domácí přípravu 
na tuto soutěž.

Z. Absolonová, ředitelka
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Exkurze do Mauthausenu
V úterý 24. dubna se zájemci  
z 8. a 9. tříd vypravili na dějepis-
nou exkurzi do Rakouska, která 
byla zaměřena na poznání bý-
valého koncentračního tábora 
Mauthausen, jednoho z největ-
ších a nejstrašnějších koncent-
račních táborů nacistické Evro-
py. Šlo o místo likvidace českých 
vlastenců a odbojářů, ale i přátel 
a pomocníků legendární opera-
ce Anthropoid (provedli atentát 
na R. Heydricha). S průvodcem 
jsme prošli celý areál tábora, 
zastavili jsme se u památníku 
českým obětem. Viděli jsme 
také ubytovny vězňů, plynové 
komory, krematoria a scho- 
diště smrti do kamenolomu. Při 
zpáteční cestě Rakouskem jsme 
projížděli jedním z nejhezčích 
údolí Rakouska – Wachau po-
dél řeky Dunaje plném vinic, 

lesů, hradů a městeček. Nechy-
běla krátká zastávka v historic-
kém pulsujícím městě Kremže 
(Krems). Exkurze splnila svůj 
účel, dozvěděli jsme se mnoho 
o historii druhé světové války  
a poznali kraj našeho jižního 
souseda.            Mgr. Halka Verna, 

Mgr. Eva Zemánková, 
PhDr. Miroslava Vagnerová

Velký úspěch žáků ZŠ Vítězná
Výborné sportovní výkony po-
dalo družstvo žáků v okresním 
kole Odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů, které se 
konalo 27. dubna v Olomou-
ci.  Ve velmi silné konkurenci  
22 škol žáci vybojovali výborné 
2. místo a postupují do krajské-
ho kola. Družstvo ve složení 
Patrik Galas 7. B, Tomáš Knebl 
7. B, Václav Najer 6. A, Anna 
Kubálková 7. B, Agáta Látalová 
7. B, Veronika Smékalová 7. B  
a Barbora Burková 6. A závo-

dilo v 5 disciplínách – trojskok  
z místa, hod medicinbalem, 
přeskoky švihadla 2 min., kli-
ky 2 min. a běh na 1 000 m. 
Výborného výsledku dosáhli 
Anna Kubálková a Tomáš Kne-
bl, kteří ve své kategorii obsadili  
2. místo i v soutěži jednotlivců 
a rovněž postupují do krajského 
kola. Děkuji žákům za výbor-
né výkony a přeji hodně štěstí  
v krajském kole, které se koná  
1. června v Hranicích. 

Mgr. Anna Rakowská, uč. tv

Štafetový pohár v Olomouci
V pátek 4. května se na atle-
tickém stadionu v Olomouci 
konal Štafetový pohár – soutěž 
běžeckých štafet škol. Letoš-
ního ročníku Štafetového po-
háru se zúčastnilo 21 škol. Již 
potřetí se zúčastnili i žáci naší 
školy ze třetích a pátých tříd. 
Žáci soutěžili ve dvou běžec-
kých disciplínách: ve štafetě na  
100 m a ve smíšené štafetě na  
200 m. Žáci třetích tříd se 
umístili na úžasném 7. místě, 
žáci 5. tříd na ještě úžasnějším  
3. místě. V celkovém pořadí 

škol se naše škola umístila na 
krásném 10. místě. V doplňkové 
disciplíně hodu medicinbalem 
získala žákyně 3. A Karolína 
Vaňková 1. místo mezi mladší-
mi žákyněmi a žák 3. B Šimon 
Kristek ve skoku z místa též  
1. místo mezi mladšími žáky.  
Děkujeme a gratulujeme všem 
malým sportovcům, kteří po 
celý duben pilně trénovali, 
osvojovali si předání štafetové-
ho kolíku i techniku běhu. Těší-
me se na další ročník!

Věra Čamková, ZŠ Vítězná

Palora postoupila do celostátního  
finále
V pátek 20. dubna svedl pěvecký 
sbor PALORA na Uničovských 
dětských pěveckých dnech těž-
ký souboj sám se sebou. A to ze 
dvou důvodů. V soutěžní kate-
gorii středoškolských pěveckých 
sborů – dívčích s povinnou 
skladbou býváme v Olomouc-
kém kraji opakovaně jediným 
účastníkem, a ani letos tomu ne-

bylo jinak. Navíc jsme se musely 
vyrovnat s tím, že sbor neměl 
zrovna „svůj den“.  Zkušené tě-
leso si však musí umět poradit. 
A nám se to povedlo. Obháji-
ly jsme stříbrné pásmo z roku 
2015, a stejně tak i postup do 
celostátního finále, kam jsou 
odbornou porotou delegová-
ny nejlepší středoškolské sbory  

z celé republiky. Jsme zvědavé, 
zda na podzim v Opavě potká-
me v naší kategorii soupeře. 
Čekání vyplníme přípravou vý-
ročního koncertu. Pak si PALO-
RA po velmi náročném školním 
roce, v němž sbor absolvoval 
dvě soustředění, odzpíval čtyři 
provedení Abbamánie, zreali-
zoval další ročník projektu „Ry-

bovka pro Litovel“ a nastudoval 
náročný soutěžní repertoár, na 
chvíli odpočine. 
Pokud se nepotkáme na výroč-
ním koncertě, přejeme všem 
čtenářům těchto řádků krásné 
léto a děkujeme za přízeň i zá-
jem o dění v pěveckém sboru 
PALORA.
Marcela Barvířová, Alena Tichá
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Ve středu 4. dubna se na 
naší škole pořádal program  
s názvem Paralympijský škol-
ní den. Z Univerzity Palackého  
v Olomouci k nám zavítala pa-
ralympijská vítězka ve vrhu 
koulí z Pekingu z roku 2012 
paní magistra Eva Kacanu se 
svými kolegy. Paní Kacanu trpí 
paraplegií obou dolních konče-
tin, proto je upoutána na inva-
lidní vozík. To jí však nebrání  
v tom, aby se věnovala atletice. 
Je světovou rekordmankou, pa-
ralympijskou vítězkou, mistryní 
světa, mistryní Evropy a mno-
honásobnou přebornicí ČR. Eva 
Kacanu se dlouhodobě věnuje 
problematice handicapovaných 
osob, pracovala v ústavu pro 
osoby se zrakovým postižením, 
věnuje se spolupráci se Spol-
kem Trend vozíčkářů a napsala 
dokonce i knihu s názvem Jsme 
lidé, kde se zabývá tím, jak efek-
tivně komunikovat a poskytovat 
pomoc osobám se zdravotním 
handicapem.
Program Paralympijského škol-
ního dne byl zahájen společnou 
přednáškou pro všechny žáky, 
kde žáci mohli zhlédnout sestří-
hané video z Paralympijských 

her v Pekingu z roku 2012. Paní 
Kacanu komentovala snímky ve 
videu, aby žákům lépe přiblížila 
způsob, jakým mohou i osoby  
s těžkým zdravotním postiže-
ním sportovat a dosahovat skvě-
lých výsledků. Zároveň vznáše-

la dotazy na naše žáky, kteří se 
aktivně zapojovali do diskuze  
o sportu a o zdravotních handi-
capech. V neposlední řadě měly 
děti jedinečnou možnost pro-
hlédnout si medaile, které paní 
Kacanu vybojovala na různých 
závodech v Česku i v zahrani-

čí. Po společném úvodu násle-
dovalo organizační rozdělení 
žáků do menších skupin. Pak už 
nic nebránilo tomu, aby si žáci 
postupně vyzkoušeli jednotlivé 
sportovní disciplíny, ve kterých 
se závodí na paralympiádě.

Kromě sportovních aktivit si 
však děti zkoušely i to, jak je 
složité pro osoby s těžkým zra-
kovým postižením orientovat se 
v prostoru. Děti dostaly bílé hole 
a základní průpravu pro získání 
schopnosti orientovat se v pro-
středí s vyřazením zraku. Venku 

si pak žáci (ale i učitelé a asisten-
ti) zkoušeli jízdu na invalidním 
vozíku. Žáci poznávali rozdíly 
mezi sportovně upravenými 
vozíky a těmi, které jsou určeny 
pro běžnou každodenní potřebu 
osoby s tělesným postižením. 
Dále si děti mohly také vy-
zkoušet, jak se vozík dá rozložit  
a zase nazpět složit. Na dalších 
stanovištích si pak žáci zkouše-
li zahrát hru s názvem Boccia, 
která je podobná hře pétanque. 
Také si zahráli hru Goalball, 
kterou hrají osoby s těžkým zra-
kovým postižením, jež se hraje  
s ozvučeným míčem. Cílem této 
hry je, aby se dva týmy vzájemně 
strefovali soupeři do brankoviš-
tě.
Paralympijské dopoledne žáky 
velmi bavilo. Zároveň se tako-
výmito aktivitami u dětí pod-
poruje schopnost tolerance  
a porozumění osobám s různý-
mi typy handicapu, dále také 
jejich potenciál těmto osobám 
nabídnout pomoc, když se ocit-
nou v úzkých.
Budeme se těšit na další setkání 
s paní Kacanu a jejím týmem!

Mgr. Jana Kubíčková, 
učitelka ZŠ, DD a ŠJ Litovel

Paralympijský školní den

Praha hudební, výtvarná, historická i technická pro žáky GJO
Projekt „Praha“ má na Gym-
náziu Jana Opletala Litovel 
mnohaletou tradici a v dnešní 
podobě vznikl při tvorbě pilot-
ního školního vzdělávacího pro-
gramu. 
Vycházel z již existujících, ale 
oddělených a pouze jedno-
denních exkurzí. Ty pro žáky 
gymnázia organizovali vyuču-
jící fyziky, výtvarné a hudební 
výchovy. Jejich propojením tak 
vznikla dvoudenní akce, která je 
obsahově velmi široká a nabízí 
žákům možnost projít si histo-
rické centrum hlavního města  
a také poznat technické a hudeb-
ně i architektonicky významné 
objekty hlavního města. Ex-
kurze tematicky přesahuje i do 
výuky literatury a dějepisu, a je 
proto důležitým zdrojem infor-
mací, na které je možno odkázat  
při další výuce. Nezanedbatel-
ný význam má exkurze také 
pro posílení třídního kolektivu  
a navázání zdravých sociálních 
vazeb, což je jeden z nosných pi-
lířů našeho gymnázia.
Letošní pražské turné žáků dru-
hého ročníku a sexty po památ-
kách hudebních, historických, 

architektonických i technických 
se konalo ve dnech 26.–27. dub-
na. A bylo podle ohlasů stu-
dentů i nás pedagogů více než 
vydařené. Už cesta tam přinesla 
příjemné a dlouho na exkurzích 

neviděné překvapení. Díky části 
rozezpívané sexty v čele s Ada-
mem Osičkou jsme zažili po 
dlouhé době atmosféru pravého 
výletu!  
Praha nás přivítala slunečným, 

ale co se teploty týkalo, poněkud 
zrádným počasím. Do budouc-
na tak přinesla některým lehce 
oděným ponaučení, že sledovat 
předpověď počasí se vyplatí.  
První zastávka v našem čtvrteč-

ním programu patřila Národně 
technickému muzeu. Naše cesty 
se pak rozdělily. Zatímco hu-
debníci si prošli místa spjatá se 
jmény slavných skladatelů a na 
vlastní oči zhlédli Rudolfinum, 

Stavovské a Národní divadlo, 
Žofín, Hlahol i Tančící dům, 
výtvarníci se vydali do Vele-
tržního paláce. Všichni jsme se 
opět setkali na Vyšehradě a měli 
možnost projít Slavín s hroby 
velikánů našich kulturních dě-
jin. Večerní představení Její pas-
torkyně ve Vinohradském di-
vadle bylo posledním zážitkem 
prvního dne. 
Druhý den mohli studenti pro-
střednictvím velmi autentické 
a působivé výstavy a krátkého 
výkladu k tématu atentátu na 
Reinharda Heydricha alespoň 
zčásti nasát atmosféru vládnou-
cí v protektorátu Čechy a Mo-
rava roku 1942. S tímto téma-
tem korespondovala i návštěva 
Hlávkovy koleje spojené s Ja-
nem Opletalem. Závěr exkurze 
patřil komentované prohlídce 
Národního divadla. 
Všem účastníkům exkurze dě-
kujeme za vnímavý přístup  
a doufáme, že si z Prahy přivezli 
spoustu nových informací, po-
znatků i zážitků.  
Za celý tým pedagogů 

Marcela Barvířová 
a Lenka Viktoříková
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Vyhlášení literární soutěže „Stalo  
se ve 20. století“ aneb nadějní  
literáti na Jungmance
Na 24. mezinárodním knižním 
veletrhu a literárním festivalu 
Svět knihy Praha 2018 proběhlo 
dne 11. května slavnostní vyhlá-
šení a ocenění nejlepších mla-
dých autorů, kteří zaslali svou 
práci do literární soutěže „Stalo 
se ve 20. století“. Úkolem dětí 
bylo popsat osobnost, vynález 
nebo událost 20. století, kterou 
považují za převratnou. Ve třech 
věkových kategoriích (1. stu-
peň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a střední 
školy) porota hodnotila téměř  
550 prací.
Slavnostního vyhlášení v Pra-
ze se zúčastnili i dva žáci naší 
školy, Pavlína Karásková a Ta-
deáš Vojtěch Sláma, kteří prošli 
výběrem učitelů českého jazy-
ka. Jejich práce, spolu s dalšími 
osmi z naší školy, byly zaslány 
do celostátního kola. Jaké bylo 
naše překvapení, když přišel do-
pis s jejich jmény, ve kterém nás 
zvali na slavnostní předávání  
a vyhlašování výsledků. Kon-
krétní umístění jednotlivých au-
torů bylo ale do poslední chvíle 
zahaleno tajemstvím. Jediné, co 
jsme věděli, že se umístili v prv-
ní desítce nejlepších. Už to byl 
obrovský úspěch.
S napětím a očekáváním jsme se 
tedy vypravili do našeho hlav-
ního města. Při vyhlašování 
jsme zažili další milé překva-
pení. Pavlína Karásková obsa-
dila nakonec 2. místo a Tadeáš 
Vojtěch Sláma 3. místo, oba ve  

2. kategorii. Byli vybráni z asi 
260 prací ve své kategorii. Ob-
rovský úspěch! Žáci kromě 
dalších cen dostali také volnou 
vstupenku na knižní veletrh, 
takže se mohli podívat, co za-
jímavého nabízejí současná 
nakladatelství, a potkat se se 
zajímavými osobnostmi. Z Pra-
hy jsme odjížděli plni dojmů  
a radosti. Oběma mladým auto-
rům moc gratulujeme a přejeme 
jim do budoucna, aby v psaní 
pokračovali a nebyl to jejich po-
slední literární úspěch. 
Nakonec pár slov samotných 
oceněných: „Na veletrhu jsem 
byl poprvé a byl jsem mile pře-
kvapen. Čtenářů (soudě dle hoj-
né účasti) neubývá tak razantně, 
jak jsem se domníval, a mladší 
ročníky zde byly zastoupeny tak-
též dostatečně. Akci jsem si užil 
a doufám, že se jí budu moct zú-
častnit i příští rok,“ říká Tadeáš 
Vojtěch Sláma.
„Když jsem seděla v pavilo-
nu Rosteme s knihou, myslela 
jsem, že jsem ve snu. Nemohla 
jsem uvěřit, že jsem skončila na  
2. místě. Byla jsem moc šťastná. 
Dostala mě slova nakladate-
le pana Vopěnky, který označil 
téma mé slohové práce za výbor-
ný nápad (psala jsem o tom, jak 
se seznámili mí rodiče). Je to pro 
mě na dlouhou dobu nezapome-
nutelný zážitek,“ popisuje své 
pocity Pavlína Karásková. 
(-ZSJL- Mgr. Martina Holadová-)

 

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.

INzERCE

Jarní myslivecký den

V sobotu 5. května Myslivecký 
spolek Litovel – Doubrava uspo-
řádal pro děti a mládež „Jarní 
myslivecký den se soutěží pro 
děti“. Děti tak měly možnost 
seznámit se se stopami, kůžemi  
a shozy zvěře, poznávat rostliny 
a stromy, které rostou v lese, po-
znat psí plemena, která myslivci 

nejvíce využívají ke své práci, vi-
dět zblízka a sáhnout si na drav-
ce. Největší ohlas měla tradičně 
střelba ze vzduchovky a rovněž 
krátká poznávací stezka v lese, 
kde děti měly poznávat jednot-
livé druhy zvěře, jejich obydlí  
a vhodné krmení v období 
nouze. Děti, které se zastavily 
na všech pěti stanovištích, pak  
v cíli dostaly malou odměnu. 
Dospělí návštěvníci měli mož-
nost za zvuku mysliveckých 
trubačů ochutnat mysliveckou 
kuchyni – zvěřinový guláš a pe-
čeného divočáka. 
Akce se účastnilo více jak  
120 dětí. Věříme, že se líbila  
a budeme mít možnost dětskou 
i dospělou veřejnost pozvat na 
podobné setkání i v následujícím 
roce.                      Kamila Hrabová

Pozvánky
LITOVEL FREE FEST
· sobota 16. června, Pivovar Lito-
vel a okolí. Vstup zdarma. 
zábavná projížďka Litovelským Po-
moravím Litovel Free jízda, festival 
dobrého jídla z Hané, hudební mini-
fest – to vše nabízí 11. ročník Litovel 

Free Festu. Těšit se můžete na Mňá-
gu a Žďorp, AC DC czech revival ad.

ŠKOLNÍ SLAVNOST ZŠ VÍTĚZNÁ
· pátek 22. června, Litovel
Dopoledne průvod městem, odpo-
ledne program v areálu Sokolovny. 

ZUŠ OPEN 2018
Ve čtvrtek 24. května se v od-
poledních hodinách konalo 
vystoupení žáků ZUŠ Litovel  
v rámci 2. ročníku festivalu ZUŠ 
Open. Hudební obor se nám 
představil např. melodiemi Prin-
cezna ze mlejna nebo Když se za-
miluje kůň na náměstí Př. Otaka-
ra, výtvarný obor se prezentoval 
v městském parku.                      red.
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Házenkáři Tatranu zvítězili v první lize mužů, pro Litovel opět  
vybojovali Extraligu
Tečku za vítěznou sezónou  
v první lize napsali házenká-
ři Tatranu Litovel v sobotu  
12. května domácím vítězstvím 
nad HBC Jičín B o 8 branek. 
Potvrdili tak domácí neporazi-
telnost a suverenitu celé soutěže. 
Úsilí věnované po celý ročník 
ze strany celého klubu tak bylo 
beze zbytku naplněno. 
Připomeňme, že Tatran Li-
tovel zvítězil v první lize již  
v roce 2014 a 3 sezóny působil 
v nejvyšší soutěži – v Extralize.  
A letos se ukázalo, že Litovel 
mezi elitních 12 klubů v repub-
lice skutečně patří. Ačkoliv před 
sezónou odešla z týmu řada 
hráčů, a někteří z nich letos září  
v Extralize, jádro týmu zůstalo 
pohromadě a charizmatickému 
trenérovi Ivo Vávrovi se poda-
řilo dobře zapojit další mladé 
hráče.
Od začátku sezóny držel Tatran 
bez přerušení první pozici v ta-
bulce a každý ze soupeřů se na 
tým se zkušenostmi z Extraligy 
chtěl vytáhnout. Přesto házen-
káři zvítězli v 16 z 18 utkání se-
zóny. Poraženi odešli jen z utká-
ní v Jičíně a v Chodově. Právě 
pražský Chodov byl Tatranu 
nejvíce vyrovnaným soupeřem, 
během sezóny však klopýtl cel-
kem čtyřikrát a umístil se na 
druhém místě se ztrátou 4 bodů.               
Ani ve střeleckých statistikách 
soutěže se naši hráči neztrati-
li. Zkušený ostrostřelec Jakub 
Schmalz zaokrouhlil svůj stře-
lecký účet na rovných 100 bra-
nek a stal se 4. nejlepším střel-
cem soutěže. S přehledem získal 
navíc titul nejlepšího střelce 
sedmimetrových hodů za rov-
ných 40 branek.       
Hned po závěrečném hvizdu 
utkání s Jičínem propukly v do-
mácí hale oslavy prvoligového 
titulu. Z hlediště se již několik 

minut za doprovodu bu-
beníků ozývalo hlasité 
„Mistři!! Mistři!!“ a hráči 
si mohli vychutnat euforii 
se svými fanoušky, když 
přímo na place převzali  
v upomínkových tričkách, 
právě s nápisem „Mistři!“, 
pohár pro vítěze.

Trenéru Ivo Vávry jsme 
položili několik otázek:
Jak tuto sezónu hodnotíte 
po sportovní stránce? 
IV: Přišel jsem do Litovle 
před touto sezónou s jas-
ným cílem – postupem 
zpět do Extraligy. Tým se dost 
změnil, proto jsme si s vede-
ním řekli, že půjdeme od zápasu  
k zápasu a uvidíme. A myslím, 
že jsme ukázali, že první místo 
nám patří po právu. V průběhu 
ročníku jsme začali pracovat na 
novém konceptu naší hry vhod-
ném pro nejvyšší soutěž, a to 
chce čas. Ale doufám, že jdeme 
správnou cestou a musím říct, 
že jsem spokojený. Nicméně, 
nesmíme usnout na vavřínech  
a musíme pracovat.

Jaké byly nejsilnější stránky 
týmu? O koho jste se mohli vždy 
opřít?
IV: Nemůžu a ani nechci vyzve-
dávat konkrétní hráče. Utvořili 
jsme mix ze zkušenějších klu-
ků a dravých mladíků. Po ce-
lou sezónu dostávali příležitost 
i nadějní dorostenci. Z mého 
hlediska bylo velmi důležité, 
že si kluci od první chvíle sedli 
lidsky, mladí respektovali star-
ší a naopak. Nejsilnější stránka 
týmu tedy jednoznačně – fajn 
kolektiv. A opory? Samozřejmě 
naši fanoušci.

S jakými cíli budete vstupovat do 
příští – opět extraligové – sezóny?

IV: Těžko si v této chvíli vytyčo-
vat nějaké určité cíle. Zcela jistě 
chceme udržet v Litovli Extrali-
gu, to je jasné. Je potřeba stabili-
zovat klub, zajistit nezbytné zá-
ležitosti pro nejvyšší soutěž – od 
zázemí, přes finance, spolupráci 
s kluby v regionu i personálně, 
ale o to už se dobře starají páno-
vé z vedení. Máme jasnou více-
letou vizi, takže doufám, že se 
nám podaří ji naplnit.

Jak to vypadá s kádrem pro pří-
ští sezónu? Zůstane pohromadě 
nebo se chystají nějaké odchody 
či posilování?
IV: Mým přáním je, aby kluci, 

kteří Extraligu vybojovali, také 
zůstali. Zatím to vypadá, že se 
nám to podaří. V týmu je řada 
kluků, kteří už nejvyšší soutěž 
hráli a vědí, jaké to je. Na druhé 
straně je zde taky celá řada těch, 
co o ní nemají ani ponětí. Právě 
proto je třeba kádr doplnit. Vše 
je ještě čerstvé, ale tak říkajíc, 
v kuchyni se již nějakou dobu 
něco vaří...  Foto: Pavel Štěpánek

Text: Radovan Šimek

Za dobrou reprezentaci si zaslouží 
poděkování házenkáři TJ Litovel  
i s trenérem panem Ivo Vávrou. 
Postup do extraligy si zaslouží.  
Děkujeme!       Věrní fandové házené



Silácká Litovel 2018
Sportovní hala Základní školy Vítězná hostila v sobotu 19. května 
samé siláky. Konal se tady již 11. ročník Silácké Litovle. Účastnilo se 
celkem pět družstev, která soutěžila v šesti sportovních disciplínách. 
První disciplínou byly shyby na hrazdě. Každý shyb začíná ve visu, 
končí dotykem hrazdy bradou zvrchu. Počítají se jen úplně dokon-
čené shyby bez švihu! Druhou disciplínou, kterou museli soutěžící 
překonat, bylo přemisťování břemene. Břemena jsou samozřejmě 
různých velikostí a hmotností. Úkolem družstva je v co nejkratším 
čase přenést všechna břemena. Třetí disciplínou byl vzpěračský nad-
hoz. Činka, kterou soutěžící zvedají, váží 50 kg. Skok daleký z místa 
– čtvrtá disciplína – skáče se jen jedenkrát oběma nohama naráz. 
Pátou disciplínou byl hod medicinbalem přes hrazdu, kdy si dva 
soutěžící přehazují 10kg medicinbal přes hrazdu po dobu jedné mi-
nuty. Poslední disciplínou byl bench-press na rovné lavici s velkou 
činkou. Hmotnost činky, kterou soutěžící zvedá, je 70 kg. 

Fotografie: Miroslav Burián

Umístění družstev: 
1. Mizerové

 2. GetUp Brno
 

 3. Macin team Olomouc
 4. Team Tkadlčík

5. Sokoli Litovel


