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Bílá krása na našich rybnících
Již pár měsíců máme možnost pozorovat na hladinách rybníků krás-

nou rodinu labutě velké. Zbarvení malých šedých mláďat nápadně 
kontrastuje se zářivou bílou jejich rodičů. 

Labutí život
Labuť velká, latinským názvem Cygnus olor, patří do řádu vrubozobých. 
Velikost dospělé labutě se pohybuje mezi 130–160 cm, váha pak mezi 
8–16 kg. Zobák labutě je oranžovočervený, má černý okraj a hrbol u koře-
ne. Když labuť plave, má prohnutý krk do tvaru písmene S. 
Samce a samici od sebe těžko rozlišíme, jsou si velmi podobní – samci 
ale bývají větší a mají sytě zbarvené zobáky. Labuť najdeme většinou na 
sladkovodních jezerech a rybnících, jejichž břehy jsou porostlé rákosem. 
Rákos a jiné vodní rostliny používají při stavění hnízda. Samice si před 
hnízděním vytrhá z hrudi vrstvu peří. V této vrstvě pak v hnízdě sedí na 
5–7 šedozelených vejcích. Mláďata se líhnou po 35 dnech. Mláďata labutí 
nejsou od narození bílá jako jejich rodiče, ale šedá. Zbarvení se mění na 
konci prvního roku života. Živí se hlavně malými vodními živočichy, do-
spělé labutě mají rády vodní rostliny. Vybírají je ze dna v hloubce – jen ale 
ty rostliny, kam dosáhnou svým dlouhým krkem a tak, aby se nepotopily 
celé, vyčnívá jim jen ocas.  
Teritoriální labutí samci rádi bojují s ostatními samci. Rychle bijí křídly do 
vody a dlouze se přitom „kloužou“ po hladině. Labuť je otužilým ptákem,  

v zimě jí stačí nezamrzlá 
vodní plocha. Některé la-
butě ale přesto odlétají na 
zimu ke Středozemnímu 
moři nebo na dolní tok řeky 
Dunaj.  
Labutě jsou známé tím, že 
si svého partnera hledají 
na celý život. Jsou symbo-
lem lásky a romantiky. Byly 
dokonce zaznamenány pří-
pady, že když jedna labuť 
zemřela, tak druhá uhynula 
žalem. 

Věděli jste, že každý rok 
na konci července probí-
há ve Velké Británii Swan 
Upping neboli sčítání la-
butí? Tato tradice pat-
ří k jedné z nejstarších  

v britské monarchii. Labutě totiž patří britské královně. První zmín-
ka o tomto sčítání pochází z roku 1186 – mláďata byla v té době po-
choutkou na královském stole. Nyní se již labutě nekonzumují, ale sčí-
tají se pořád. Sčítání probíhá tak, že se labutí rodinka obklíčí, sváže, 
dopraví ke břehu, kde se váží, měří a kontroluje jejich zdravotní stav. 
                                                                                              Zdroj: www.zivocich.com.
Záchrana mladé labutě
Na začátku července se konala 
záchranná akce jednoho našeho 
mláděte. To bylo vysílené, bez 
potravy by dlouho nevydrželo. 
Byla přivolána pomoc ze Zá-
chranné stanice dravců a sov  
v Pateříně. Mladá labuť si ve sta-
nici pobude, dokud nezesílí.
V případě, že najdete Vy nějaké 
poraněné zvíře, tak volejte prá-
vě tuto stanici. Telefonní číslo 
Záchranné stanice v Pateříně je: 
776 212 977. 

Foto: Marie Vykydalová, red.
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Vážení a milí čtenáři,

 čas prázdnin se přehoupl do své druhé 
poloviny. Někteří z Vás již možná mají svou letní 
dovolenou za sebou, někteří si na ní právě užívají  
a jiní ji mají zase před sebou. Každopádně si dny 
volna, letní pohody, sluníčka užijte. K létu patří  
i opálení – takže nezapomínejte na kvalitní opalovací 
krém, pitný režim – takže honem na zahrádky k cuk-
rárnám na osvěžující limonády, a koupání – plavky  
s sebou a šup do vody! A co kromě toho všeho k létu 
patří? Samozřejmě zavařování, které je v plném proudu. Všude se snad 
razí heslo: přece to nevyhodíme, když nám to vyrostlo – budeme mít 
aspoň zásoby na zimu. 
 Srpnové číslo přináší hned na vedlejší straně článek věnovaný 
zakladateli našeho města, Přemyslu Otakarovi II. Dále si můžete přečíst, 
ve kterých jiných novinách se o našem městě psalo. Přinášíme i druhou 
část odpovědí oceněných Litovelských nadějí, nechybí reportáž ze dne 
s Policií ČR. A celou stranu 19 jsme věnovali letnímu luštění, kde si mů-
žete vybrat mezi křížovkou, vědomostním kvízem a sudoku. 
 Závěrem Vám přeji krásné a hlavně pohodové prožití zbytku 
prázdnin a v září se na Vás opět budu těšit!

Eva Kratochvílová, redaktorka 

Od 1. 6. až do 1. 9. probíhá fotosoutěž 

o nejhezčí letní květinovou výzdobu 

balkónů, pergol, zahrádek nebo skalek. 
Fotografie prosím zasílejte na e-mail 

litovelskenoviny@mestolitovel.cz.
Nezapomeňte uvést Vaše kontaktní údaje a kde se focený 

objekt nachází. 

Výherci budou zveřejněni v říjnovém vydání
 a čeká je krásná výhra!

Nové Zámky – transformace sociální péče
V roce 2007 byl vládou ČR při-
jat materiál, cituji: „Koncepce 
podpory transformace pobyto-
vých sociálních služeb v jiné typy 
sociálních služeb, poskytovaných 
v přirozené komunitě uživatele 
a podporující sociální začlenění 
uživatele do společnosti“. Jeho 
hlavním cílem je, poskytovate-
lům a zřizovatelům pobytových 
služeb sociální péče dát pro-
středky a znalosti, jak přizpůso-
bit jejich práci životu lidí, kteří  
v nich bydlí. 
Deinstitucionalizace sociálních 
služeb přináší zásadní změ-
ny pojetí a nabídky sociálních 
služeb poskytovaných lidem se 
zdravotním postižením. Nově 
poskytované služby umožní li-
dem se znevýhodněním žít ži-

votem, který je podobný tomu, 
jak žijí jejich vrstevníci. Samo-
zřejmě s takovou podporou, ja-
kou pro takový život potřebují. 
To znamená, že už se lidé nemají 
stěhovat za službou – do nepři-
rozených internátních podmí-
nek zámků nebo jiných velkých 
budov, ale naopak – služby bu-
dou dostupné v jejich přiroze-
ném prostředí v blízkosti domo-
va, rodiny a přátel.
Aktuálně dochází k radikální 
proměně současných pobyto-
vých zařízení, z nichž některá 
již opouští původní prostory  
a místo nich vznikají malé do-
mácnosti chráněného bydlení  
a domovů pro osoby se zdravot-
ním postižením, denní stacio-
náře nebo sociálně terapeutické 

dílny v obcích a městech. Lidé  
s postižením v nich žijí a pracují             
s nezbytnou podporou perso-
nálu, podle vlastních možností 
co nejvíce samostatně, a podle 
svých představ.
Na dlouhodobou strategii  
v oblasti sociálních služeb za-
měřenou na podporu lidí se 
zdravotním postižením v běžné 
společnosti navazuje také pro-
jekt „Pro běžný život. Společné 
zadání – podporovat lidi s po-
stižením v sociálním začlenění“ 
realizovaný od roku 2016 v Olo-
mouckém kraji. Projekt je reali-
zován Centrem podpory trans-
formace, o.p.s. ve spolupráci  
s Olomouckým krajem. Do pro-
jektu je zapojeno osm příspěv-
kových organizací Olomoucké-

ho kraje poskytujících pobytové 
sociální služby osobám se zdra-
votním postižením. Mezi ně pa-
tří i Nové Zámky, poskytovatel 
sociálních služeb, p. o.  a další 
čtyři poskytovatelé ambulant-
ních a terénních služeb pro oso-
by se zdravotním postižením. 
Cílem projektu, a vlastně všech 
změn v poskytování sociálních 
služeb, je vytvoření jednotného 
zadání pro poskytovatele soci-
álních služeb v Olomouckém 
kraji tak, aby poskytované služ-
by vedly k tomu, aby lidé žili své 
životy a ne život podle možností 
služby. 
Více informací najdete na:  www.
podporatransformace.cz, www.
trass.cz.    Blanka Čáslavová, Cen-
trum podpory transformace, o.p.s.

Co nám napadá rajčata?
My zahrádkáři letos z úrody rajčat 
moc radost nemáme. Bojujeme  
s dalším zavlečeným, nepůvod-
ním druhem škůdce z Jižní Ame-
riky, a to motýlem makadlovkou 
Tuta absoluta. První zdokumen-
tovaný výskyt v České republice 
byl již v roce 2013 v Prostějově  
a okrese Olomouc. 
Jak ji poznáte? Makadlovka je 
drobný nenápadný motýl, cca 
10 mm velký, škodí pouze hou-
senky. Napadá rostliny čeledě 
lilkovitých – rajče, brambor, 
lilek, durman, tabák. Na papri-
kách nebyla zjištěna. Housenky 
tohoto motýla se z vajíček vží-
rají přímo pod pokožku listů  
a minují. Miny (chodbičky) jsou 
nepravidelné a široké. Ve ston-
cích housenky vyžírají chodbič-
ky, rostliny tak ukončují růst. 
Při napadení plodů vznikají buď 
povrchová poškození nebo čer-

vivost – plody jsou tedy znehod-
noceny. 
A jaká je ochrana? Doporuču-
jeme věnovat plodinám, které 
mohou být napadeny, zvýšenou 
pozornost. Důsledně odstraňo-
vat napadené části rostlin a ty 
zlikvidovat rozdrcením, spále-
ním nebo zahrnutím vápnem  
a zeminou. Určitě napadené čás-
ti nedávejte do kompostů – tam 
by mohly makadlovky dokončit 
vývoj až v dospělého jedince. 
Zahradní skleníky po ukončení 

vegetace důkladně vyčistěte 
a nechte vymrznout. Likvi-
dujte také přepravní obaly 
(papírové bedničky od ovoce 
a zeleniny) z obchodů.

Zpráva zkrácena a převzata  
z webových stránek Ústřední-
ho kontrolního a zkušebního 
ústavu zemědělského Brno, 
pracoviště Prostějov.              red.

Poškození na plodech rajčat

Makadlovka Tuta absoluta
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Dne 26. srpna uplyne 740 let 
od bitvy na Moravském poli, ve 
které padl český král Přemysl 
Otakar II. 

Odkaz krále
Naše město bylo založeno tímto 
panovníkem kolem roku 1260. 
Toto dokládá nejstarší listina  
v městském archivu – listina 
krále Václava II., který potvr-
zuje práva rychtáře litovelského  
a odvolává se na založení města 
svým otcem Přemyslem Otaka-
rem II.
Unikátním počinem Přemysla 
Otakara II. ve druhé polovině 
13. století bylo založení kolem 
30 nových měst. Města posky-
tovala svým obyvatelům status 
měšťana, tj. osoby nepodlé-
hající tělesnému poddanství  
a robotám, s právem vykoná-
vat svobodné řemeslo. Společ-
nou funkcí středověkých měst 
byla funkce řemeslně-výrobní 
a trhová. Díky hradbám před-
stavovala pro své obyvatele os-
trovy relativního míru. Stala 
se centrem obchodu, vzdělání  
a v neposlední řadě centry du-
chovními. Tím panovník posi-
loval svou moc a rozvoj svých 
území. Tento pátý český král 
byl zkušený válečník a diplo-
mat a dosáhl vlády nad sedmi 

zeměmi od Čech až po Jaderské 
moře. Měl přízvisko král železný 
a zlatý. Mocenský boj o říšskou 
korunu mezi ním a Rudolfem 
Habsburským byl ovlivněn po-
vstáním českých pánů, kdy se 
musel zříci rakouských zemí  
a nakonec v početním oslabe-
ní v rozhodné bitvě 26. srpna 
1278 u Dürnkrut nalezl svou 
smrt. Ostatky krále jsou uloženy  
v chrámu sv. Víta v Praze.
Osobnost Přemysla Otakara 
II. a jeho unikátnost v založe-
ní množství královských měst 
propaguje Města Otakarova 
z.s. České Budějovice. Zástup-
ci měst se setkávají k podpoře 
myšlenky o jedinečnosti svých 
lokalit. Začínají se tvořit výsta-
vy, sochy zakladatele a vznikají 
další aktivity, které by na odkaz 
díla Přemysla Otakara II. upo-
mínaly. 

Výstava
I v našem městě si připomene-
me osobnost tohoto krále. Měs-
to Litovel ve spolupráci s Měst-
ským klubem pro Vás připravilo 
putovní výstavu o osudech, vlá-
dě a odkazu Přemysla Otakara 
II. Na výstavě můžeme zároveň 
prodiskutovat, jak krále v Litovli 
zviditelnit (na náměstí či v rad-
niční věži…).
Přijďte si připomenout založení 
našeho města, ve kterém žijeme.

Edukativní společnost
Edukativní společnost zahájila 
svou činnost v obnovené po-
době v r. 2012 (funguje již od  
r. 1993, svou činnost ale omezi-
la). Spolek členů spojuje zájem 
populárně naučným a velmi 
poutavým způsobem vzdělávat 
veřejnost především v oblasti 
historie a kultury. 
Z realizovaných projektů uveď-
me např. zvelebení hrobu Bed-
řicha Smetany na Vyšehradě 
nebo celovečerní dokument 
Bedřich Smetana, život žitý za-
živa. Edukativní společnost při-
pravila také deset vzdělávacích 
videoklipů pod sjednocujícím 
názvem Pátý český král Přemysl 
Otakar II. Vznik těchto video-
klipů podpořilo i město Litovel. 
Jsou umístěny na internetu  
k volnému použití pro výuku 
dějepisu na II. stupni základ-
ních škol, gymnáziích a školách 
středního typu s humanitním 
zaměřením. Videospoty si mů-
žete přehrát zde: www.edukativ-
nispolecnost.cz – projekty – re-
alizované. 
Navíc je město Litovel uvedeno  

v Síni partnerů a dárců u připra-
vovaného projektu doku-dramatu 
Přemysl Otakar II., král český, že-
lezný a zlatý. Na webové stránce 
www.edukativnispolecnost.cz se 
můžete podívat na prezentační 
videoklip. Premiéra tohoto doku-

-dramatu je plánována na březen 
roku 2020. Záštitu nad projektem 
převzal předseda Senátu, pan Mi-
lan Štěch.                                 

Zdroj: www.edukativnispolec-
nost.cz                                     red.

Litovel, královské město založené Přemyslem Otakarem II.

Přemysl Otakar II. musel podstoupit potupný rituál. Před svým úhlavním sokem, římským 
králem Rudolfem, v pokleku prosil o odpuštění a odevzdal mu pět praporců představujících 
vládu v jeho jednotlivých zemích. Zpět obdržel pouze dva, které symbolizovaly Čechy a Mo-
ravu. Podle jedné z anekdot si prý triumfující Rudolf pro tuto příležitost oblékl prostý šat, 
aby ponížení bohatě oblečeného klečícího českého krále bylo co největší. Přemysl Otakar 
se totiž dříve vysmíval Rudolfově chudobě a jeho levnému ošacení. (Rytina z roku 1880)

lluminátor Gelnhausenova rukopisu zob-
razil na počátku 15. století Přemysla Ota-
kara ll. s taseným mečem v plné zbroji při 
útoku. Doboví kronikáři připomínají jeho 
fyzickou zdatnost, což potvrzuje i sku-
tečnost, že byl neustále na cestách. Dále 
zmiňují, jak byl výřečným mužem příjem-
ného vzhledu s tmavší pletí. Výzkum kos-
terních pozůstatků zase poukázal, že jeho 
robustní postava dosahovala tehdy prů-
měrné výšky 168 cm a že měl vysoké čelo 
a mírný předkus. (Okresní archiv Jihlava)
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NOVĚ V BUDOVĚ POLIKLINIKY 
LITOVEL 

AMBULANCE 
DIABETOLOGIE, ENDOKRINOLOGIE  

A INTERNÍ 
MUDr. Radana Syslová s.r.o. 

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY 
NABÍZÍME ZKUŠENOSTI, KRÁTKÉ TERMÍNY  

 A MODERNÍ LÉČBU 

Kollárova 664/1, 784 01  Litovel 
budova polikliniky 1. patro 

Ordinační doba středa, čtvrtek, pátek 8–13 
 

tel: 583 213 688, mobil: 723 538 835 
e-mail: ambulancelitovel@seznam.cz 

Pro DIABETOLOGII máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. 
Pro ENDOKRINOLOGII a INTERNU jen 207, 209, 213. 

 

InzERcE

Online sázky – gambling

Doménou gamblingu, tedy „pa-
tologickému hráčství“, již dávno 
není jen blikající herní automat, 
jak se možná mnozí domníva-
jí. Hazard má mnoho podob  
a je stále dostupnější. Jen v Olo-
mouci v minulém roce využilo 
služeb Centra komplexní péče 
123 osob, potýkajících se s pato-
logických hráčstvím. 
„Narůstající komunita hazard-
ních hráčů využívá především 
sázky na výsledky sportovních 
utkání, kdy je možné si vsadit 
např. i na penaltu během zápa-
su (live sázení), který je aktuálně 
sledován a tipuje se vývoj zápa-
su během několika minut. Je tak 
možné sedět doma a prosázet 
velké množství peněz, protože 
vidina snadné a rychlé výhry, že 
touto cestou např. splatí své dluhy  
a pak toho nechá, je více než faleš-
ná. Další skupina osob se dostává 
do problémů díky elektronické či 
klasické ruletě nebo oblíbenému 
pokeru. Sázky na sportovní utká-
ní jsou často lákadlem pro býva-
lé či aktivní sportovce, kteří těží  
z toho, že je to prostředí, které 
znají a nepřipouští si riziko, kte-
ré každou sázkou narůstá“, řekla 
Mgr. Barbora Skoupilová, ko-
ordinátorka Týmu pro mládež. 
Ten se v rámci své činnosti za-
měřuje i na prevenci závislost-
ního chování u dětí a mládeže 
soudního okresu Olomouc. 
„Následky gamblingu jsou pře-
devším sociální, ztráta rodiny, 
zaměstnání, dluhová past, okrá-
dání nejbližších či kombinace  
s jinou závislostí. Následně ne- 
existuje rychlá a snadná cesta, jak 
dluhy uhradit a obnovit vztahy  
v rodině. Je to dlouhý proces, kte-
rý může trvat i více než několik 
let“, vychází ze svých zkušeností 
vedoucí adiktologických služeb 
David Bezdomnikov z organi-
zace Společnosti Podané ruce, 
která Centrum komplexní péče 
provozuje.

Příběh Petra
Osmnáctiletého Petra, studenta 
střední školy a nadějného fotba-
lového hráče, přivedly do Centra 
komplexní péče v Olomouckém 
kraji Společnosti Podané ruce 
obavy jeho otce. Ten již nějaký 
čas u syna pozoroval zhoršení 
prospěchu ve škole, nervozitu, 
napětí a narůstající problémy  
v komunikaci.

Petrovi rodiče se před nějakým 
časem rozvedli. Zůstal u otce, se 
kterým si v posledních měsících 
příliš nerozuměl. Často dochá-
zelo ke slovním konfliktům ne-
jen díky zhoršení jeho výsledků 
ve škole, ale i ve fotbalovém 
týmu, kde byl jinak velmi úspěš-
ný. U sebevědomého a populár-
ního sportovce to dříve nebylo 
obvyklé. Doma se s otcem a jeho 
novou partnerkou často hádali. 
Otec si po nějaké době všiml, 
že v jejich bytě chybí některé 
hodnotné věci a udeřil na Petra. 
Ten se po vyhroceném konfliktu 
přiznal k problému s hraním au-
tomatů a sázením.

Občasným sázením se Petr  
a jeho přátelé bavili již delší 
dobu. Po škole to byl příjemný 
relax, sportu rozuměli a pár pro-
hraných desetikorun si z brigád  
a kapesného dovolit mohli. Pak 
přišlo období, kdy měl Petr po-
cit, že se mu nedaří ve škole, ale 
hlavně ve svém týmu. Přišlo na-
pětí, přestával si věřit. Cesty do 
sázkových kanceláří a později  
i heren mu měly zajistit alespoň 
nějakou rychlou výhru, kdy by 
se cítil lépe. Petr bral hraní jako 
únik z reality, ve které se necítil 
dobře. Rodiče na něj měli pře-
hnané nároky a i on sám byl ná-
ročný na sebe. Chtěl by se více 
osamostatnit, bouřil se a jeho 
problémy narůstaly. Přišla doba, 
kdy již kapesné na hraní nesta-
čilo a Petr proto začal dávat své  
a později i věci rodičů do zasta-
váren. V tuto chvíli jeho pro-
blém vyšel při jedné z hádek  
s otcem konečně najevo.

Petrův otec se spojil s odborníky 
centra, aby společně řešili jejich 
situaci. Petr pravidelně dochází 
na individuální terapie, kde se 
snaží najít motivaci, jak dělat 
věci jinak a zbavit se svého pro-
blému závislosti na hazardním 
hraní.

Jak probíhá terapie a komu po-
máháme si přečtěte na webo-
vých stránkách Společnosti Po-
dané ruce o.p.s. www.gambling.
podaneruce.cz nebo nás přímo 
kontaktujte na +420 773 996 
916.

Mgr. Barbora Skoupilová,  
koordinátorka Týmu pro mládež, 

Probační a mediační služba

Stíny Litovelska
Poctivý nálezce
V neděli 8. července dopoledne přinesl 
občan města na služebnu Městské 
policie kabelku, kterou našel na od-
počívadle v místní části Rozvadovice.  
z obsahu kabelky byla zjištěna totož-
nost majitelky. Kabelka jí byla v pořád-
ku vrácena. Poctivých lidí je mezi námi 
dostatek, díky!

Povedená oslava narozenin
Dne 30. června krátce po půlnoci při-
jala hlídka Městské policie telefonické 
oznámení, že v místní části nasobůr-
ky, na venkovním posezení u hřiště, 
dochází k rušení nočního klidu. Po 
příjezdu na místo bylo zjištěno, že zde 
probíhá oslava narozenin; 15 více či 
méně podnapilých osob halekalo, do 
toho hrála reprodukovaná hudba. na 
výzvy ke ztišení společnost nereago-
vala. Organizátor, oslavenec, se ještě 
pustil do napadání strážníků – co se 
o nás staráte, dejte nám pokoj, sprosté 
nadávky a výhrůžky fyzické likvidace. 
Strážníci muže zpacifikovali a odváděli 
z areálu, ale na pomoc mu přispěchal 
kamarád. Situace se vyostřila nato-
lik, že strážníci požádali o součinnost 
hlídku Policie České republiky. Po jejím 
příjezdu byla zjištěna totožnost osob 
a akce byla rozpuštěna. Jejich jednání 
bylo postoupeno přestupkové komisi.

Krádeže se množí
Dne 22. června ve 14.15 hod. oznámili 

pracovníci prodejny Albert, že zadrželi 
muže, který pronesl pokladnou zboží 
bez zaplacení. Bylo zjištěno, že jde  
o starého známého chmatáka. Šikulka 
si do batohu nacpal 10 balíčků vepřo-
vého vakuovaného masa. chtě nechtě 
se ke krádeži přiznal, musel maso vrátit 
a jeho snaha byla odměněna pokutou.
následující den, kolem poledne, při-
jala hlídka strážníků oznámení, že byl  
v prodejně Billa zadržen zloděj. Hlídka 
zjistila, že je to stejný zloděj a opět krá-
dež vepřového masa v akci. Jeho snaha 
byla opět ohodnocena pokutou.

Opilecká sešlost
Dne 22. června odpoledne zjistila 
hlídka strážníků v parčíku na sídlišti 
Vítězná skupinku pěti osob, které zde 
popíjejí alkohol. Staré známé postavy. 
V této lokalitě je popíjení alkoholu 
obecně závaznou vyhláškou zakázáno. 
zábava byla v plném proudu. Pivo, tvr-
dý alkohol. Hlídka osoby napomenula 
a vyzvala je, aby zanechali pití a opus-
tili prostor. A proč? následovala ducha-
plná diskuze o tom, co by strážníci měli 
a co by neměli, proč řeší zrovna tohle 
a neřeší něco úplně jiného. nejopilejší 
a také nejodbojnější muž si neodpustil 
slovní nadávky na adresu strážníků. 
Byl podroben dechové zkoušce. Tři pro-
mile měl, chlapec. Byl převezen k vy-
střízlivění na záchytku. Přestupek byl 
postoupen k projednání přestupkové 
komisi.                          Městská policie Litovel
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Městská televize

on-line: infokanal.litovel.eu
 www.youtube.com 
 (kanál Litovel.eu)

z důvodu nižší sledovanosti TV v prázd-
ninové měsíce, stejně jako v minulých 
letech, InFOkanál nebude v červenci  
a srpnu vysílat aktuality v nových relacích.  
Děkujeme za přízeň i věcnou kritiku všem 
pravidelným i nepravidelným divákům, pře-
jeme příjemnou dovolenou a po prázdninách  
v září na shledanou u nové premiéry. Litovel-
ský InFOkanál (městské televizní vysílání) po 
přechodu kabelové TV sítě společnosti UPc   
v Litovli na čistě digitální vysílání opustil po   
24 letech kabelovou TV a tudíž již není v rámci 
programu Regiony+ InFOkanál přístupný. 
nadále bude vysílání šířeno výhradně pro-
střednictvím 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 You-
Tube po zadání kanálu „Litovel.eu“. Ten je pří-
stupný on-line i na všech SMART televizorech. 
Připomínky, názory, nápady, náměty, které 
chcete bezplatně zveřejnit prostřednictvím 
TV obrazovky ve čteném zpravodajství, sdělte 
telefonicky či písemně na MěÚ Litovel tel. č.  
585 153 250 (Ing. J. Hlavinka), e-mail: hlavinka@
mestolitovel.cz nebo infotv@centrum.cz nejpoz-
ději týden před uvedením premiéry.

Vyneseno z radnice
∙ Dobrou zprávou je, že jsme získali 
100 % požadované dotace z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj 
na rekonstrukci odborných učeben, 
vybavení a zajištění konektivity  
zŠ Jungmannova. 
∙ Od 25. června probíhaly práce na 
radniční věži, která dostala nový nátěr. 
nyní je již věž krásně natřena a celá 
otevřena veřejnosti – včetně ochozu.
∙ Rada města Litovel souhlasila  
s poskytnutím dotace ve výši  
15 000 Kč na vydání knihy o ději-
nách Sokola v našem městě.
∙ zastupitelstvo města schválilo 
podporu přípravy filmu o Gustavu 
Frištenském. 
∙ na zastupitelstvu byl schválen 
počet knih k prodeji publikace 
„Litovel – velké dějiny města“, 
která vyjde letos na podzim. Půjde  
o 1 260 kusů.  
∙ Je připravována stavba „Smíšená 
stezka pro chodce a cyklisty“ na silnici 
č. 635 II. třídy v úseku mezi závodem 
Alibona a.s. Litovel a kruhovým objez-
dem u průmyslové zóny.                        red.

Nový defibrilátor na poliklinice
V budově polikliniky byl v pá-
tek 13. července instalován 
nový defibrilátor. Skříňka s pří-
strojem je umístěna v prvním 
patře naproti schodišti.
Skříňka bude otevřená, vý-
stražný silný zvuk alarmu má 
zabránit případné krádeži. 
Doufejme, že snad toto nikoho 
nenapadne!                                  red.

Kde se psalo o Litovli
Moc nás potěšila zpráva  
o tom, že se i v jiných zpra-
vodajích píše o našem městě.  
V květnovém a červnovém vy-
dání Zpravodaje města Vrbna 
pod Pradědem píše o Litovli 
paní Helena Rusková. Ta v dub-
nu společně se svým manželem 
Litovel navštívila. V květnovém 
čísle píše o našich nejdůleži-
tějších památkách – Šerhovní 
uličce, Nečízu, radniční věži, 
Svatojánském mostě nebo Mu-
zeu harmonik. V červnovém 
vydání Zpravodaje pak infor-
muje o Lesánkově naučné stez-
ce. Text je doplněn fotografiemi, 

které zde během pobytu poří-
dila. „Nástup jara je v Litovli  
o poznání rychlejší než u nás 
doma. Zatím, co ve Vrbně se 
teprve zametaly chodníky od 
zimního posypu, Litovel nás 
přivítala zelenými plochami  
a rozkvetlými zlatými dešti. Lidé 
se tu poklidně projíždějí na ko-
lech a posedávají na lavičkách. 
Všudypřítomná voda dokresluje 
atmosféru města a činí ho měs-
tem romantickým,“ píše paní 
Rusková. 
Ještě jednou jí tímto děkujeme, 
že o našich Hanáckých Benát-
kách napsala.                                     red. 

Domácí hospicová péče – jsme v tom s Vámi
Máte ve své rodině někoho nemocného, kdo přes všechny snahy 
lékařů a všechny Vaše modlitby a naději umírá? Rozhodujete se, 
jestli si vzít svého blízkého k sobě domů? Pochybujete, zda ho ra-
ději neponechat v odborné péči lékařů? Máte strach, jestli byste 
opravdu sami zvládli doma pečovat o umírajícího?
V Senici na Hané má sídlo domácí Hospic sv. Kateřiny Sienské. Jeho 
posláním je pomoci rodinám pečujícím o umírajícího klienta a du-
chovní doprovázení. Z tohoto zázemí je možné zapůjčit zdravotní 
pomůcky a sídlí zde zdravotní sestra, která vyjíždí k onkologicky  
a jinak smrtelně nemocným pacientům, pobývajícím na sklonku 
života u svých rodin.
„První krok je zavolat,“ říká Veronika Navrátilová, vrchní sestra 
senického hospicu.
„Samozřejmě je důležité vše konzultovat s ošetřujícím lékařem ne-
mocného. Ale pokud on nevidí překážky, klient není v kómatu a je 
při vědomí a rodina se chce o nemocného starat doma, pak je to 
nejdůležitější hotovo,“ dodává Veronika Navrátilová. 
Domácí prostředí umožňuje pacientovi dožít svůj život v kruhu 
svých nejbližších mimo sterilitu nemocničního prostředí. Netr-
pí nesnesitelnou bolestí, je respektována jeho lidská důstojnost  
a v posledních chvílích není sám.
„Všechno ostatní už je řešitelné, jsme schopni rodině pro klienta 
zapůjčit polohovatelné lůžko, antidekubitní matraci, kyslíkový pří-
stroj, dávkovačku na léky, vozík pro umývání, chodítko a potom 
samozřejmě jezdit a pomáhat rodině s hygienou pacienta, podá-
váním jídla a léků nebo oblékáním,“ vypočítává Veronika Navrá-
tilová.
Jak již bylo řečeno, nejdůležitější krok je vždy ten první. Zavo-
lejte na telefonní číslo 736 653 798 a zeptejte se. Jsme zde pro Vás  
a nenecháme Vás v tom.

Tým pracovníků domácího hospicu sv. Kateřiny ze Sieny

InzERcE

Objednání Senior taxi na telefonním čísle:
 773 140 142

Objednávání jeden den předem, v den jízdy min. hodinu  
předem. Služba funguje pondělí–pátek. Počet jízd: 5x za měsíc, 
jízdné je jednosměrné. 
Cena je 20 Kč.
Vyřízení průkazky: Městský 
úřad, odbor sociální a správní 
– paní Vyroubalová.



Ze společnosti

Přišli na svět  
30. 1.  Jakub Kryl z nasobůrek 
  5. 3.  Jan Krajc z Myslechovic
14. 3.  Tina Smýkalová z Litovle
22. 3.  Marie Černá z Litovle
22. 3  Mai chi nguyenová z Litovle
24. 3. Anežka Hudáková z Litovle
24. 3.  Rozálie Hudáková z Litovle
28. 3.  Václav Ambrož z Myslechovic
  6. 4.  Vojtěch nalepa z Litovle
  7. 4.  Vanesa Mrňková z Litovle
12. 4.  Lukáš zapletal z Litovle
15. 4.  Dominik Rec z nasobůrek
16. 4.  Alexandra Očenášková z Litovle
23. 4.  nikola Knirschová z Litovle
23. 4.  Stela zbořilová z Rozvadovic
26. 4.  charlotte Jarmarová z Litovle
26. 4.  natálie Špundová z Unčovic
27. 4. Michal Mazánek z Litovle
28. 4.  Matyáš Baloun z Vísky

Byli oddáni
 
 4. 5.  Jitka Freibergová z Mladče
  a Vlastimil Škrabal z Mladče
  5. 5.  Martina Bednaříková z Haňovic
  a Jan Koudelný z Haňovic
  5. 5.  Kristýna Havlíčková z Mohelnice
  a Jakub Šnobl z Palonína
26. 5.  Lucie Giblová z Břidličné
  a Pavel němeček z Břidličné
  2. 6.  Alena Dvořáková z nasobůrek
  a Petr Sedláček z Mladče
  6. 6.  Jitka Šnajdrová z Mladče
  a Milan Vinš z Mladče 
  9. 6.  Lenka Mikesková z Olomouce
  a Tomáš Špaček z Řimic
16. 6.  Miroslava Šimková z Mohelnice
  a Lukáš Kolář z Mohelnice
16. 6.  Lucie Hojgrová z Uničova
  a Marek Frank z Červenky
16. 6.  Kateřina Talášková z Uničova
  a Martin Bielský z Uničova

Odešli
25. 5.  Ludmila Válková z Litovle (91 let)
  3. 6.  Ludmila nantlová ze Třech Dvorů (93 let)
  5. 6.  Věra Váňová z Litovle (96 let)
  5. 6.  Jiří Tomanec z Měrotína (62 let)
  7. 6.  Miluše Dopitová ze Slavětína (84 let)
15. 6.  Jiří coufal z Litovle (84 let)
22. 6.  Františka Obšilová z Litovle (89 let)
22. 6.  zdena zgodová z chořelic (65 let)
23. 6.  Alois Moťka ze Sobáčova (85 let)
29. 6.  Josef Knobloch z Litovle (79 let)
30. 6.  František David z Litovle (76 let)
30. 6.  Aloisie Vavrdová z nové Vsi (94 let)
  5. 7.  Jiří Dostál z choliny (58 let)  

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami 
Hrandop, Misericordia a Via ultima.
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Významné dny v srpnu

∙ 2. srpen   Den suchého zipu
Suchý zip známe již od 
roku 1941, kdy jej vy-
nalezl Švýcar George 
de Mestral. Jak se mu 
to podařilo? Díky svému pejskovi. Po přícho-
du z procházky měl na sobě pes samé bodláky. 
Mestral byl fascinován tím, jak jsou srst a bodláky 
k sobě připoutány. začal tedy tato semínka zkou-
mat, zjistil, že tam jsou malé háčky a že bodláky  
a srst psa vytvořily zapínací efekt. Myšlenka zipu 
byla na světě. Tento vynález pojmenoval „velcro“  
(z francouzského slova „velours“ – samet  
a „crochet“ – háček). 
Plenky, boty, peněženky, batohy, kapsy a další – 
tam všude jeden z objevů 20. století používáme. 

∙ 12. 8.   Mezinárodní den mládeže
Mládež je budoucnost a je tomu tak vždycky, pro-
to je jasným záměrem Mezinárodního dne mlá-
deže, který založila Organizace spojených náro-
dů, poukázat na problematiku mládeže ve všech 
různých formách, od těch pozitivních – mládež 
sportující, bavící se až po stinnou stránku, napří-
klad drogy apod. V tento den je pořádáno mnoho 
akcí zaměřených na mládež.

∙ 13. srpen   Den leváků
Ve světové populaci 
je prý 13 % leváků. 
Tento den má přiblížit 
také jejich problémy, 
se kterými se v běž-
ném životě musí po-
týkat. Jejich nejčastějšími nepřáteli jsou škrabky 
na brambory, otvíráky na konzervy nebo počíta-
čová myš. 
Mezinárodní den leváků se slaví od roku 1992. 
Vyhlásil ho britský klub leváků (The Left-Han-
der's club). 
V national Geographic se o leváctví píše např. 
toto: Inuité (Eskymáci) věřili tomu, že každý le-
vák je čaroděj. Ani staří Římané neakceptovali 
leváctví. Když se chlapec při výcviku do legie pro-
jevoval jako levák, přivázali mu levačku k tělu, 
aby ho přinutili používat pravou ruku. Japonský 
muž mohl propustit svou ženu, když zjistil, že je 
levačka. Aspoň že Inkové levoruké lidi uctívali  
a severoamerickým zuniům prý přinášeli leváci 
štěstí.

∙ 28. srpen   Evropská noc pro netopýry
Tato noc je věnována na-
šemu jedinému létají-
címu nočnímu savci. na 
mnoha místech nejen 
České republiky, ale celé 
Evropy probíhají přednášky  
o dosavadních poznatcích, 
výzkumech a ochraně těchto živočichů.                         red. 

Výstava Loutky
Už brzy v litovelském mu-
zeu skončí velmi úspěšná 
výstava s názvem Loutky. 
Navštívily ji stovky dětí, kte-
ré absolvovaly komentované 
prohlídky, tvořivé dílničky  
a ty nejmenší ze školek a prv-
ních dvou tříd základních 
škol viděly i loutkové před-
stavení v podání loutkového 

divadelního souboru ze Samotišek. Přišli  
i dospělí a senioři – i těm se výstava lí-
bila, pro mnoho z nich to byl návrat 
do dětství a oživení vzpomínek. Pokud 
jste tuto výstavu ještě nestihli navští-
vit, neváhejte. Přístupná bude do neděle  
26. srpna.                                Litovelští muzejníci

Září v muzeu
Jsou letní měsíce, kdy spousta z nás tráví čas 
na prázdninách, dovolených, poznáváním 
i odpočinkem. Pro nás muzejníky je to na-
opak čas příprav něčeho nového. 
V první řadě chystáme výstavu k 100. výročí 
Československa, se kterou nás asi před pěti 
lety oslovila paní Jarmila Cholinská, podpo-
rovatelka kultury a vzdělání ve městě. I díky 
jejímu štědrému daru pro tento účel Vám na 
výstavě nabídneme průřez našimi muzejní-
mi sbírkami s vazbou k tomuto významné-
mu výročí. Vernisáž výstavy plánujeme už 
na úterý 4. září.
Druhým velkým počinem, na který se 
připravujeme v podstatě už půl roku, je  
500. výročí litovelských střeleckých spolků. 
Pro litovelské muzeum je skoro povinností 
seznámit veřejnost s touto zajímavou histo-
rií, protože budova muzea byla několik set 
let střelnicí a ve směru k dnešnímu nádraží 
se střílelo ještě počátkem 20. století. Na so-
botu 22. září chystáme ve spolupráci s His-
torickým spolkem Kirri bohatý program, 
který toto výročí připomene za účasti ost-
rostřelců, lukostřelců, výrobců a uživatelů 
zbraní. Nebude chybět křest tematické pu-
blikace, kterou jsme připravovali s členkou 
Muzejní společnosti Litovelska, z. s. Mgr. 
Ivanou Kubíčkovou. Pozvánku s progra-
mem najdete v zářijovém čísle.                  
                                                   Litovelští muzejníci

Poděkování

Děkujeme touto cestou Vlastě Machalové 
a Iloně Jančí, které s námi nacvičily sklad-
bu „Cesta“ a přivedly nás až na XVI. všeso-
kolský slet do Prahy. 
Věřte, neměly to s námi lehké. „Ukočíro-
vat“ 36 žen různých věkových kategorií  
a různých názorů nebylo vůbec snadné. 
Ale podařilo se. Díky jim jsme prožily ne-
popsatelnou atmosféru na stadionu v Pra-
ze, kde se střídaly tisíce cvičenců, a za to 
Vlastě i Iloně patří velké díky. 

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

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.

Má rodná obec Těrlicko, 8. část

Po dvouměsíční odmlce se v tomto čísle opět vracím 
k mé rodné obci Těrlicko. Rozhodla jsem se, že minu-
losti o této obci již bylo dost a že tentokrát Vám, jeli-
kož je léto – čas výletů a poznávání, přinesu pár tipů, 
čím je tato obec pro turisty kromě Těrlické přehrady 
zajímavá. 

Jaškovská krčma
Je nejstarší budo-
vou obce, první 
zmínka o této 
jedné z nejstar-
ších hospod ve 
Slezsku pochází  
z roku 1268.  
V 18. století přešla do vlastnictví hraběte Jana La-
rische Mönnicha, nabyla na významu jako častá 
zastávka a nocležna kupců. Svá představení zde hrály 
i pocestné divadelní skupiny, zde se také scházela 
hradní stráž. Od roku 1934 je majetkem obce Těrlicko. 
A i dnes se zde můžete dobře najíst!

Larischův zámek
Místní zámek nechal 
před rokem 1800 po-
stavit  hrabě Jan Larisch 
Mönnich. Šlo o jedno-
duchou pozdně barokní 
jednopatrovou budovu 
obdélníkového půdo-
rysu s mansardovou střechou. 
V nároží zámeckého parku stojí 
socha sv. Jana Nepomucké-
ho, která patří mezi nejlepší 
dochovaná barokní díla v okre-
se Karviná. Plastika pochází 
pravděpodobně z roku 1788  
a je dílem neznámého, ale vel-
mi talentovaného sochaře.

Żwirkowisko – místo letecké tragédie
11. září 1932 došlo 
v Těrlicku k tragédii, 
při které zahynuli dva 
slavní Poláci – pilot 
por. Franciszek Żwirko 
a mechanik Ing. Sta-
nisław Wigura. Żwirko  
a Wigura krátce před-
tím zvítězili v nejpres-
tižnější letecké soutěži 
v Evropě – challenge International Avions de Turism. 
Letci se však ze svého vítězství těšili pouhých 14 dní. 
11. září totiž odstartovali na stejném stroji, se kte-
rým tak slavně zvítězili na mezinárodním leteckém 
setkání v Praze. nad Dolním Těrlickem však letoun 
srazila vichřice, nad Kostelcem se ulomilo křídlo  
a stroj se zřítil do lesa. Oba letci na místě zahynuli.  
V místech tragédie byl letcům postaven památník, 
jehož autorem je sochař J. Pelikán z Olomouce.          red.

Téměř v každé obci, i v té nejmenší, jsou 
válečné hroby. Nejsou to hroby v pravém 
slova smyslu. Pomníky nebo pamětní des-
ky připomínají padlé vojáky z 1. světové 
války.   
I z obce Hrabí muselo mnoho mladých 
mužů odejít na bojiště světové války, kte-
rými se postupně stala celá Evropa. Ve 
třetí vlně odvodů šli do války i šestnácti-
letí chlapci. Osm z odvedenců se do rod-
né obce již nevrátilo. Už v průběhu války,  
v r. 1916, vznikla v obci Hrabí sbírka na 
pomoc postiženým. Kromě jiných příspěv-
ků byly její součástí i výtěžky z představení 
místního ochotnického divadla.
Po skončení 1. světové války byla v r. 1919 
na návsi zasazena Lípa svobody. A jak to 
bylo s pomníkem? Na ten si obec počka-
la ještě dalších 14 let. Impuls k postavení 
pomníku dali divadelní ochotníci vede-
ni Mořicem Tilcerem. Zakoupili pomník 
(autor je nám neznámý) a nechali jej po-
stavit na návsi vedle lípy, kamenného kříže 
a blízké kapličky sv. Marka.
Pomník má tvar pilíře na kamenném pod-
stavci. Na čelní straně pilíře z černého ka-
mene jsou shora uvedeny roky války 1914–
1918, pod nimi pak do kamene vyleptán 
dvojocasý lev. Nápis PADLÍ uvádí 8 foto-
grafií v oválných rámečcích, jména, data 
narození a data úmrtí. Z padlých náhod-
ně vybíráme Oldřicha Kroupu, nar. 21. 2. 
1898, zemřel 16. 6. 1918. Z úmrtního listu 

se však dozvíme něco víc. Hodnost a pluk: 
voj. dragoun. pluku č. 12. Datum a místo 
narození: 19. 2. 1898, Hrabí, okres Litovel, 
Morava. Datum a místo úmrtí 1917, 16 km 
severně od města Malá Ukrajinka, Rusko. 
Označení hřbitova a místo: v místě úmr-
tí. Údaje z pomníku a z úmrtního listu se 
liší datem narození i rokem úmrtí. Jak je 
to možné? Umíralo tolik vojáků, přesnější  
informace asi doba neumožňovala.  
Pod údaji o padlých následuje malý oddě-
lovací soklík s nápisem: „Věnují divadelní 
ochotníci v Hrabí padlým hrdinům pro svo-
bodu národa“. 
Pomník padlým v Hrabí byl slavnostně 
odhalen 24. září 1933. Při přípravách na 
oslavu opravili i vedle stojící kamenný kříž 
a blízkou kapličku. Po projevech starosty 
obce Hrabí, Josefa Vysoudila a legionáře 
z Loštic, podplukovníka Koukala, předal 
Mořic Tilcer pomník obecnímu zastupitel-
stvu k dalšímu opatrování.
Po 2. světové válce byl využit i kamenný 
podstavec. Umístěním další kamenné des-
ky s nápisem: „1939 – 1945, co síly ve va-
šem bylo činu, když hrdě za vlast svou jste 
zmírali! Ty pamatuj si drahý český synu, 
z krve jejich, že jsme slavně povstali“, byl 
vzdán hold dalším čtyřem obětem války. 
Přibyly další fotografie, tentokrát v obdél-
níkovém rámečku, další jména, další údaje 
o narození a úmrtí. 
Pomník i s kamenným křížem obklopuje 
drátěný plot. Byl tam už v roce 1933 při 
odhalení pomníku? Sotva. Ale určitě ve 
své době dělal dobrou službu. V době, kdy 
o pomníky válečným hrdinům z 1. světové 
války nikdo nejevil zájem, kdy často ani 
obyvatelé obce nevěděli, že tam je a proč, 
zabránil jejich poničení. Naštěstí pro na 
nich uvedené hrdiny i pro historii.

Zdroj: Obec Bílá Lhota, 650. výročí založe-
ní obce, Oldřich Balatka

Eva Vaňková

Válečné hroby 12: Pomník obětem světových 
válek v Hrabí

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



Stalo se v Litovli

∙ 740 let
Dne 26. 8. 1278 padl na Moravském poli v bitvě  
s Rudolfem Habsburským zakladatel Litovle král 
Přemysl Otakar II. Rudolf pak podržel Moravu ve 
vlastní správě jako náhradu za vojenské výdaje. 
Vládcem Čech se stal Ota Braniborský. Roku 1281 
jmenoval Rudolf správcem Moravy svého zetě Al-
berta Sasského. Mnozí páni a rytíři, kteří ve válce 
stáli na Přemyslově straně, byli v zajetí, země se 
zmítala v rozvratu a násilnostech, rozšířil se hlad 
a mor. Odrazilo se to i v Litovli, lokátor Epich při-
šel o část majetku a král Václav II. pak nejstarší 
zachovanou listinou z r. 1287 jeho nástupci ma-
jetek znovu připsal. 

∙ 570 let
Roku 1448 se přičiněním Karla z Vlašimi upravily 
ve městě otázky církevní. Litovelská fara nebyla 
od vpádu Jana Parduse obsazena. Kostel sv. Mar-
ka byl sice 5. 10. 1444 znovu vysvěcen, ani pak 
však nebyl v Litovli ustanoven žádný kněz. Až 
roku 1448 abatyše Helena z kláštera ve Starém 
Brně vyhověla žádosti města, aby byla litovelská 
fara odloučena od medlovské a měla vlastního  
faráře.

∙ 50 let
V noci 21. srpna 1968 byla naše země okupována 
vojsky Varšavské smlouvy, Litovlí projely tanky 
polské armády. Bylo vydáno provolání společen-
ských organizací, které odsoudilo okupaci. Lidé  
ve městě i na závodech opět podepisovali pro-
testní rezoluce. Hodinové protestní stávky byly 
22. a 23. 8., 26. 8. se rozezněly zvony a sirény  
v celé republice. Ve dnech 21.–28. 8. byly využity 
možnosti vysílače v Litovli a za spolupráce tech-
niků Tesly se studio pod názvem Ječmínek zapo-
jilo do celostátního vysílání rozhlasu. V relacích 
vysílaných rusky, německy, maďarsky a polsky 
byla příslušníkům cizích armád vysvětlována 
pravda o okupaci a poměrech u nás.
Protiokupační náladu měla většina obyvatel 
města, ale určitě ne všichni. někteří se už za-
čali tajně scházet i s okupačními vojáky. Mlčely 
zejména oficiální orgány města, 21. 8. jim byl 
proto odeslán protestní dopis s mnoha podpisy.  
Až 28. 8. Městská rada svolala jednání, které bylo 
velmi bouřlivé. zejména ředitelé Papcelu (Rafaj) 
a Tesly (Černín) ostře kritizovali vedení města 
(Veise a Kutru) a vyzvali je k odstoupení.

Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. 
Pláčeš? I v slzách je síla. Tak jdi a žij.

John Lennon (britský hudebník)
Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje.

Seneca (římský filozof)
Muži žijí zapomínáním, ženy vzpomínkami. 

Thomas Stearns Eliot (anglický básník)

Ohlížíme se za událostmi kolem nás, 
připomínáme si tropická vedra, hlí-
dání ratolestí v rodině, vůni při zpra-
covávání ovoce a zážitky rekreování.

Ve čtvrtek 21. června vyjelo 14 cyk-
listů po trase Litovel – Růžový ryb-
ník – Chrám Přátelství – přes Mla-
deč do Sobáčova. Ujeli asi 25 km.  
O týden později, ve čtvrtek 28. červ-
na, jsme si s 50 účastníky užívali tep-
líčka termálů ve Velkých Losinách, 
protože venku poprchávalo. Odpo-
ledne už sluníčko lákalo k procház-
kám a sladkému posezení u kávy.
V pátek 29. června čekal 46 seniorů zájezd 
do Vrbna za krásami skla a zámek Raduň. 
Ve Vrbně nám Iveta Strnadová předvedla 
postup vzniku vitráží technikou „tiffany“, 
dále nástroje, hotová mistrovská díla pro 
církevní a historické stavby, vlastní tvorbu 
a šperky. Sklář Roman Míček a jeho dva 

spolupracovníci nás fascinovali při tavení, 
foukání, spojování a zdobení historické-
ho skla. Obdivovali jsme výstavku pohárů.  
V obou manufakturách si zájemci mohli vý-
robky koupit. Po výborném obědě jsme jeli 
na renesanční zámek Raduň, který vznikl 
přestavbou středověké tvrze. Prohlídka ved-

la knížecím apartmánem, salony, dětskými 
a personálními pokoji i hygienickým zaří-
zením. Líbila se nám knihovna, oranžérie, 
park i sýpka. Zájezd se vydařil.
Řada našich seniorek cvičila 26. května na 
Sokolském sletu v Litovli ve skladbě Cesta.  
V televizním přenosu z XVI. všesokolského sle-

tu v Praze jsme je obdivovali v poutavém cvičení.
Věříme, že jste si v červenci vybírali z bohaté 
nabídky programů Turistického informač-
ního centra v Litovli a budete pokračovat  
i v srpnu.
Setkáváme se ve městě na různých kultur-
ních akcích. Mnozí preferují sportovní ak-

tivity. Pokud zdraví 
dovolí, dbejme dál na 
harmonii těla i ducha.
Sportovci už mohou 
trénovat na 2. sportov-
ní hry seniorů v Lito-
vli, které chystáme na  
6. září na hřišti Jung-
mannovy školy. Sle-
dujte aktuální na-
bídky akcí ve skříňce 
Seniorklubu a v hlášení 
městského rozhlasu.
Užívejte v pohodě láka-
del a radostí, které ži-
vot nabízí. Hlavně ber-
te všechno s humorem! 

                                                                               mf   

Ve výrobně u paní Ivety Strnadové

Celá skupina výletníků u zámku Raduň

Cyklisté u Chrámu Přátelství



Psalo se před 100 lety...
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Hana Ruguljič: Norské děti
Renata Červenková, Pavel Kolář: Labyrint pohybu

Katherine Applegate: Strom naděje

V srpnovém vydání týdeníku Selská stráž z roku 
1918 můžeme např. číst o tomto: 

∙ Dotaz. Koupil jsem krávu. Prodávající se zaru-
čoval, že je dobrou dojkou. Když jsem ji přivedl, 
tu se při dojení shledalo, že na jeden struk nedo-
jí. z ostatních třech dojí však dobře. Mohu žádati 
po prodávajícím slevu z kupní ceny? Odpověď: 
...Ručil-li Vám prodávající, že kráva dojiti bude 
na všecky struky, pak byste mohl žádati na něm 
náhradu škody. Vše by záleželo na znaleckém 
dobrozdání. 
∙ Už prý i koně simulují. Bylo pozorováno, že 
koně dělostřelectva simulují (přetvařují se). Když 
mají jíti do předu čáry, zůstávají stát, věší hlavy  
a vůbec se chovají tak sklesle, že bývají vystřídá-
ni. Sotva však se z fronty vrátí, nic jim neschází. 
∙ O kabaretech píše „nový lid“. Po venkovských 
městech rozlézá se tak zvané kabaretní umě-
ní. Je to jed, neboť na těchto převládá kluzkost  
a bezduchý vtip. Krásný zjev, kdy naši opravdoví 
umělci a naše umění dochází vroucího přijetí, se 
leckde zvrací v pravý opak. Je to doklad nedo-
statku kulturnosti.  
∙ Statečná žena. Časopis „naše Slezsko“ sdělu-
je: V obci blízko Opavy žije válečná vdova T., jejíž 
muž padl jako pruský vojín na frontě. Žena posílá 
hochy do české školy, poněvadž sama je uvědo-
mělá Češka. Každoročně před začátkem školního 
roku dostává přípis z Pruska, zda posílá ještě své 
dva hochy do české školy a nabídku, že dostane 
týdně 8 K pense více, pošle-li hochy do školy ně-
mecké. Žena však nabídku odmítla. Podotknouti 
dlužno, že se živí jenom prací rukou svých a živí 
čtyři děti. Kéž bychom takových žen měli více!
∙ Sůl jako domácí lék. Je-li komu někdy a to 
obyčejně následkem pokaženého žaludku ne-
volně, přimíchává si do piva dávku soli, vypije to  
a jde se spánkem posilnit, vypotiti. Sůl léčí však  
i jiné vážnější choroby. Tak např. při zánětu  
v hrdle prospívá vykloktávání hrdla solnou vodou.
∙ Třicet let museální práce v Litovli. Do roku 
1888 nebylo v městě Litovli o museální práci ve-
řejného ani soukromého zájmu. Práci museální 
prvně započal MUDr. Jan Smyčka, který jako prv-
ní český lékař na podzim roku 1885 v městě Lito-
vli trvale se byl usadil. Měl časté styky s venkov-
ským lidem, naskytla se mu mnohá příležitost 
spatřit mnohé cenné věci lidového umění, které 
měly po stránce národopisné velkou cenu. Pojal 
proto úmysl věci ty sbírati a skupovati a pracovati 
k založení musea v městě Litovli. Vedle této sou-
kromé sběratelské práce přičiňoval se o to, aby 
pro sběrací práci získal veřejný zájem a širší kruh 
museálních sběračů a pracovníků.                           red.

Poděkování

V naší obci Střelice u Litovle máme Ves-
nické muzeum, kde kromě stálé expozice 
pořádáme i tematické výstavy. Díky Dr. 
Marii Mazánkové jsme v měsíci květnu 
mohli uspořádat další takovou výstavu  
a návštěvníkům představit její kolekci za-
jímavých a nápaditých klobouků, které se 
velice líbily. Za zapůjčení této kolekce jí 
proto velice děkujeme.  

Spolek přátel muzea Střelice

Prázdninová půjčovní doba
Půjčovní doba litovelské knihovny bude  

o prázdninách upravena. 
Půjčovní dny:

každé pondělí a čtvrtek vždy od 9 do  
12 hodin a odpoledne od 13 do 18 hodin. 
Půjčovní doba platí pro obě oddělení. 
Krásné léto s knihou z naší knihovny 

přejí knihovnice.

InzERcE

Hana Ruguljič: Norské děti
Román byl inspirovaný  
skutečným známým 
případem, kdy norský 
úřad pro ochranu dětí 
odebral děti české mat-
ce! 
Norsko své děti chrání. 
Nedopustí, aby vyrůsta-
ly ve strachu a poníže-
ní. Proto se Barnevern 
dívá. Vidí očima úřed-
nic a učitelek, očima sousedů a kohokoli  
z náhodných kolemjdoucích. Uzná-li, že ne-
jste dobří rodiče, nahradí vás lepšími.
Jana Sýkorová a její dvě malé dcery žijí  
v Norsku pátý rok. Poté co rodinu opustí její 
švédský partner, zaměří Barnevern i ji. Janin 
život se tím neodvratně mění v thriller a ona 
nemá jinou možnost, než hledat v sobě akč-
ní hrdinku.

Renata Červenková, Pavel Kolář: Labyrint 
pohybu
Kniha rozhovorů s vyni-
kajícím fyzioterapeutem 
profesorem Pavlem Ko-
lářem.
„Hýbeme se buď málo, 
nebo špatně a pohyb 
se vytrácí nejen ze ži-
vota, ale i z medicíny,“ 
tvrdí profesor Pavel 
Kolář, renomovaný fy-
zioterapeut, který už třicet let působí na 

poli rehabilitační medicíny, potažmo i té 
sportovní. V důmyslném soustrojí lidské-
ho těla a mysli se snaží najít skutečné pří-
činy, které ho porouchaly, a správnou léč-
bou navrátit pacientům ztracené zdraví.  
V rozhovorech s novinářkou Renatou Čer-
venkovou vysvětluje základní principy lid-
ského pohybu a jeho vývoje a také roli, jakou 
v něm sehrává náš mozek a třeba i špatné 
geny, stres, přetěžování, neuspokojivé vzta-
hy, absence spirituality, touha „užívat si“... 
Odhaluje překvapivé souvislosti, neboť v na-
šem organismu se nic neděje náhodně, jak 
se nám, laikům, často zdá. Proč nás bolí ra-
meno, když máme nádor plic? Proč sušinka 
uveze na kolečku víc než kulturista? 

Katherine Applegate: Strom naděje
Pro děti, které se nebojí če-
lit strachu. Svižný, laskavý 
příběh o nutnosti postavit 
se vlastnímu strachu, vy-
právěný z pohledu stale-
tého dubu, na který lidé 
v poklidném sousedství 
chodí každý rok na prv-
ního máje věšet svá tajná 
přání. Jindy poklidná at-
mosféra v malém městeč-
ku se změní, když se přistěhuje nová rodina, 
která je tak trochu „jiná“. Hrozí, že kvůli ne-
vraživosti místních bude muset z města zmizet  
a s ní i prastarý dub. Ale za ta léta, co je dub na 
světě, si naštěstí našel v říši zvířat přátele, kteří 
ho nenechají na holičkách!                                 lf
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LUKÁŠ PUTNA

1. Převážně se věnuji chemii, ale 
zabývám se například i fyzikou. 
Chemie je, obecně řečeno, věda 
zkoumající strukturu, vlastnosti 
a přeměny látek.
2. O chemii se zajímám už asi 
tři roky. Mé začátky nebyly ně-
jak obtížné. Vlastně bych řekl, že  
z hlediska dlouhodobého zájmu 
o chemii, jsem pořád ještě na za-
čátku. Mým cílem je pracovat  
v tomto oboru na vědecké úrovni.
3. Se studiem oboru nemám 
spojeny žádné překážky, proto-
že pokud vás opravdu něco na-
dchne, uděláte si na to vždy čas 
a nepočítáte práci, kterou jste do 
toho vložili.
4. Pod slovem naděje si předsta-
vím pocit, který jako by člověku 
říkal, že ještě není vše ztraceno  
a pořád je čas něco změnit.

ONDŘEJ ROZMAN
(na fotografii stojí vpravo)
1. Ekoškola je mezinárodní 
program, do něhož je zapoje-

no mnoho škol nejen u nás, ale  
i ve světě. V tomto programu jde  
o prosazení ekologie a ochra-
ny přírody do škol a za pomoci 
žáků dostat toto povědomí i do 
rodin.
2. V roce 2010, když jsem byl 
ve třetí třídě, mi paní učitel-
ka Smrčková nabídla možnost 
podílet se na založení a rozvoji 
ekotýmu a projektu Ekoškola. 
Neváhal jsem a vrhl se kupředu, 
vstříc do té doby neznámému 
tématu. 
V průběhu školení, seminářů  
a jiných akcí jsem dostal základ-
ní vědomosti. Tyto vědomosti 
jsem, stejně jako ostatní členové 
ekotýmu, zužitkoval při našem 
prvním auditu, který proběhl 
úspěšně. ZŠ Jungmannova se 
tak stala první základní školou  
v Olomouckém kraji, která se 
pyšnila tímto titulem. Po uply-
nutí několika let dosáhly naše 
vědomosti takové úrovně, že 
se od nás učily i jiné ekotýmy. 
Nyní, již na střední škole v Pra-
ze, mi ekotým chybí. Někdy mi 
až srdce krvácí, když vidím, že 
věci pro nás již samozřejmé, jsou 
někomu neznámé. Avšak na in-
ternátě zakládáme s pomocí 
paní vychovatelky environmen-
tální kroužek, který „ladíme na 
stejnou vlnu“, a mé zkušenosti 
jsou zde taktéž zužitkovány.
3. Jelikož s ekotýmem a Ekoško-
lou jsem se setkával od dětství, 
byly poznatky získané díky se-
minářům a zahraniční pobyt, 
kde jsme byli odkázáni na jazy-
kovou vybavenost každého jed-
notlivce, velkou zkušeností do 
budoucna. 
Jako dítě jsem v počátcích po-
řádně nechápal význam pro 
budoucnost. Ale čím širší záběr 
měl rozvoj ekotýmu a my jsme 
získávali zkušenosti, uvědomil 
si člověk, jak významné odvětví 
života lidstva ekologie vlastně je. 
4. Dle mého názoru je naděje pří-
ležitost – příležitost uskutečnit 
něco, co se zpočátku zdá nemož-
né, nebo velmi komplikované.  
A nadějný člověk je takový, který 
i přes znalost očekávaných kom-
plikací jde stále za svým cílem, ke 
kterému nakonec dojde.

ŠIMON SEDLÁŘ
(stojí vlevo)
1. Na základní ško-
le jsem byl členem 
Ekotýmu, který se 
částečně podílel na 
fungování školy, 
pořádání různých 
akcí a vzdělávání 
žáků v oblasti eko-
logie. Momentálně 
se věnuji nebo resp. 
studuji obor zdra-
votnický asistent 
na Střední zdravot-
nické škole Šum-
perk, protože bych 
chtěl v budoucnu 
pomáhat lidem. 
2. Činnost Eko-
týmu byla někdy 
trochu náročná  
z hlediska realizace 
některých projek-
tů, ale ve výsledku 
byla a doufám, že stále je, velmi 
úspěšná. Věnoval jsem se mu asi 
čtyři roky a zhruba tři roky jsem 
byl jeho předsedou.
Obor zdravotnický asistent stu-
duji teprve první rok. Začátky 
jsou velmi jednoduché a pokud 
by se mi naskytla byť jen malá 
příležitost, chtěl bych zkusit stát 
se zdravotnickým záchranářem  
a pomáhat těm, kteří to potřebují.
3. Momentálně jediná věc, která 
byla a stále je pro mě překážkou, 
je nedostatek spánku.
4. Naděje? Pod tímto slovem si 
představím něco nebo někoho, 
kdo má moc a možnost něco 
změnit k lepšímu.

ELIŠKA SMETANOVÁ
Na fotografii stojí vlevo. 
1. Věnuji se počítačovému obo-
ru, psaní všemi deseti. Soutěžím 
v kategorii žáků od dvanácti do 
patnácti let a účastním se disci-
plín např. opis textu, korektury 
(oprava textu), Wordprocessing 
(úprava textu), diktovaný opis. 
Dále se věnuji zpěvu. Navště-
vuji dětský pěvecký sbor Mládí 
při Základní škole Vítězná Lito-
vel. Nedávno jsem se zúčastnila 
krajského kola O Hanáckého 
kohóta. 
2. Ve 4. třídě jsem začala na-

vštěvovat kroužek psaní vše-
mi deseti pod vedením Mgr. 
Zuzany Absolonové. Začínala 
jsem účastí na menších soutě-
žích a postupně se krůček po 
krůčku dostávala k medailo-
vým pozicím. Mým prvním 
větším úspěchem bylo 1. místo 
na Mistrovství ČR v korektuře  
                       pokračování na str. 11

Představujeme Litovelské naděje 2018, 2. část
V pondělí 18. června bylo 12 mladým lidem uděleno ocenění Litovelská naděje 2018. Ocenění převzali diplom spolu s finančním darem  
z rukou pana místostarosty Viktora Kohouta a vedoucího odboru školství, kultury a sportu Ing. Vlastimila Habermanna. V červencovém 

čísle jsme Vám představili šest oceněných, v tomto čísle představíme dalších šest. Všem jsme položili tyto čtyři otázky:

1. Představ, prosím, čtenářům obor, kterému se věnuješ.
2. Jak dlouho se již oboru věnuješ, jaké byly Tvé začátky a kam bys to chtěl(a) až dotáhnout?

3. Jsou s tím, abys byl ve svém oboru tak dobrý, spojeny i nějaké překážky – musíš si třeba někdy něco odepřít?
4. Ocenění se jmenuje Litovelské naděje. Co si pod slovem „naděje“ představíš Ty?
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pokračování ze str. 10
textu a 2. místo v opisu textu  
v roce 2016. Mým cílem je 
umístit se na Mistrovství světa, 
které se bude konat v roce 2019.
3. Tréninku se věnuji ve škole  
v hodinách informatiky, krouž-
ku ZAV a doma ve svém vol-
ném čase. Snažím se překonat 
své konkurenty a své předešlé 
výkony. Inspirací je pro mě 
moje kamarádka Johana Valová  
z Rožnova pod Radhoštěm – ta 
mě motivuje svými výsledky.  
Od 2. do 5. třídy jsem chodila na 
ZUŠ Litovel, kde jsem hrála na 
kytaru. Vzhledem k tomu, že mi 
hraní na kytaru zabíralo hodně 
času, a chtěla jsem se plně věno-
vat psaní, přestala jsem kytaru 
navštěvovat.
4. Pod slovem naděje si předsta-
vuji možnost se zdokonalovat, 
překonávat překážky, soupeře  
i vlastní výsledky. Naděje je pro 
mě šance a pozitivní pocit člo-
věka. 

TADEÁŠ VOJTĚCH SLÁMA
1. Píšu. Psal jsem básně, nyní 
spíše povídky.
2. Psaní se věnuji pátým rokem. 
První báseň jsem napsal ve tře-
tí třídě. Básně jsem poté psal 
asi dva roky, a jedna vyhrála  
i literární soutěž „Prvotiny“. Po 
tomto období jsem se začal vě-
novat próze. Kromě toho jsem 
kreslil i komiks, ke kterému 
jsem si psal scénář. 
Do budoucna bych chtěl vytvo-
řit nějaké rozsáhlejší literární 
dílo, protože doposud jsem tvo-
řil jen kratší literární celky. 
3. U psaní je pro mě překážkou 

to, jak dlouho mi trvá vymys-
let téma, rozhodnout se, jak ho 
zpracuji atd. Na rozdíl od kres-
by, které se také věnuji, si prostě 
nemůžu sednout a dát tomu vol-
ný průběh, ale musím si roztří-
dit myšlenky. A to trvá dlouho.
4. Naděje je podle mě důležitá 
v životě člověka, protože je to 
víra ve východisko, které zatím 
nevidíme. Nebo jen v lepší bu-
doucnost.

ARNOŠT VOGEL
1. Věnuji se Silovému trojboji. Je 
to sport, který se skládá ze dřepu, 
tlaku na lavici a mrtvého tahu.  
V každé z těchto disciplín je úče-
lem zvednout činku o co nejvyšší 
hmotnosti. Mimo to se několik 
měsíců věnuji i vzpírání, které se 
od silového trojboje liší soutěžní-
mi disciplínami, jinak jsou si tyto 
sporty velice podobné. Ve vzpírá-
ní se soutěží v trhu a nadhozu.
2. V silovém trojboji závodím 
dva roky a vzpěračských soutěží 
se účastním od začátku letošního 
roku. Mým nejbližším cílem je 
účast na juniorském mistrovství 
Evropy v některém z těchto dvou 
sportů.
3. Jelikož závodím v omezených 
váhových kategoriích, je náročné 
udržet celou sezónu takovou těles-
nou váhu, která bude co nejnižší  
a zároveň mi umožní nějaký silo-
vý rozvoj. To znamená, že musím 
dodržovat určitý stravovací režim. 
4. Myslím si, že tvrdý trénink, cí-
levědomost  a  disciplína nestačí, 
pokud člověk nemá naději. Ta vše-
mu dává smysl. Vždyť každý ví, 
že všechno musíme dělat se sny  
v hlavě a s nadějí v srdci.            red.

Koncertní sezóna KPH

 Vstupenky zakoupíte: TIC při MK Litovel (budova Záložny), nám. Př. Otakara 762, 
tel.: 585 150 499, 775 339 098. 
Otevírací doba: po–pá 8–17 hod., so 9–12, 12.30–15 hod., e-mail: vstupenky@
mklitovel.cz, www.mklitovel.cz.
Předplatné činí 600 Kč (důchodci 300 Kč). Abonentky zakoupíte také na prvním kon-
certu KPH.
BONUS PRO ABONENTY: vstup zdarma na varhanní koncert Karla Martínka  
31. října v 18 hod. v kostele sv. Marka.

září: úterý 4. 9.   IVAN ŽENATÝ
Koncertní sál Městského klubu Litovel v 19 hodin, vstupné 80 Kč.  
Sólový houslový recitál.

říjen: úterý 23. 10.   MARTINA A JAN SCHULMEISTEROVI 
Koncertní sál MK Litovel v 19 hodin, vstupné 80 Kč. Klavír a housle. 

listopad: čtvrtek 8. 11.   KATEŘINA ENGLICHOVÁ A KAROLÍNA BUB-
LEOVÁ-BERKOVÁ
Varna Pivovaru Litovel v 19 hodin, vstupné 120 Kč. Harfa a mezzosoprán.

leden 2019: úterý 8.1.   Smetanovo trio   
Koncertní sál MK Litovel v 19 hodin, vstupné 80 Kč.  Vystoupí: Radim Kresta 
– housle, Jitka Čechová – klavír, Jan Páleníček - violoncello.

únor 2019: úterý 12. 2.   TRIO INCENDIO
Koncertní sál MK Litovel v 19 hodin, vstupné 80 Kč. Vystoupí: Karolína Fran-
tišová – klavír, Filip zaykov – housle, Vilém Petras – violoncello.

březen 2019: EUPHONIA CHAMBER ORCHESTRA
Koncertní sál MK Litovel v 19 hodin, vstupné 80 Kč.
Vystoupí: David Mimra, Petra Hánová, Lenka Černínová, Štěpánka Davi-
dová – 1. housle, Monika Pospíšilová, Jitka Pluháčková, Karel Svačina –  
2. housle, Pavel Hána, Jitka Svačinová – viola, Karolína zívalíková, Jiří 
Fajkus – violoncello, Luděk zakopal – kontrabas, Kateřina Sudoměřická – 
cemballo, klavír. 

duben 2019: pondělí 15. 4.   LESNÍ ROHY
Mladečské jeskyně v 18 hodin, vstupné 120 Kč.
Vystoupí: Ondřej Vrabec, Kanako Mori a Hana Sapáková. 

2018/ 2019

Čtrnáctý ročník Litovelského 
Otvíráku bude i letos oslavou 
dobré zábavy, pohody a jídla. 
Pivovar Litovel otevře své brá-
ny milovníkům piva a hudby 
10. až 11. srpna 2018. 
Festival je zároveň Dnem ote-
vřených dveří Pivovaru Lito-
vel, který návštěvníkům díky 
komentovaným prohlídkám  
v Muzeu pivovarnictví umožní 
nahlédnout do výroby piva.
V sobotu vystoupí na třech 
scénách přímo v areálu pivo-
varu české i zahraniční kapely. 
Novinkou několika posledních 

let je Young Stage, prostor pro 
elektronickou hudbu a mo-
derní žánry, určený mladším 
návštěvníkům. Představí se 
například Aneta Langerová či 
Wohnout. 
Litovelský Otvírák zároveň na-
bízí gastronomický zážitek ze 
spojení litovelského piva a ha-
náckých pochoutek. Vstup na 
festival je zdarma, návštěvníci  
z širšího okolí mohou využít ky-
vadlovou dopravu mezi Litovlí  
a blízkými městy Olomouc  
a Prostějov.     

Martina Kalusová

Litovelský Otvírák láká na  
různorodou hudbu a pivo z Hané
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Městský klub připravuje

 
 Změna programu vyhrazena.                                                                    www.mklitovel.cz

∙ úterý 4. 9.    IVAN ŽENATÝ
Houslový recitál.

∙ středa 19. 9.   LÁĎA KERNDL
Koncert českého hudebníka s orchestrem.

∙ čtvrtek 20. 9.   PŘENDITE SI SPLKNÓT
Pořad pro přátele hanáckého nářečí.

∙ pondělí 24. 9.   PAVEL LÜFTNER – KONCERT V MLADEČSKÝCH JES-
KYNÍCH
Koncert písničkáře a harmonikáře.

 
∙ úterý 25. 9.   KINO – TÁTOVA VOLHA
Hrají: Tatiana Vilhelmová a Eliška Balzerová v hlavních rolích.

∙ úterý 2. 10.   KAPELA KOZLAŇÁCI
Koncert kapely známé ze Šlágr TV.

∙ středa 10. 10.   BESEDA CESTOVATELE VÁCLAVA ARNOŠE
Beseda s fotoprojekcí. 

∙ úterý 16. 10.   MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
Divadelní komedie. Hrají: Dana Homolová, Michaela Badinková, Martin 
Kraus, Daniel Rous.

∙ pátek 19. 10.   ZÁBAVNÁ TALK SHOW IVO ŠMOLDASE A JEHO HOSTŮ
Vystoupí: Ivo Šmoldas, Marie Formáčková a Andrea Andrei.

∙ sobota 20. 10.   KERN
Koncert rockové legendy.

 
∙ úterý 23. 10.   JAN A MARTINA SCHULMEISTEROVI
Klavír a housle. 

∙ středa 31. 10.   VARHANNÍ KONCERT KARLA MARTÍNKA
Koncert v kostele sv. Marka.

∙ sobota 3. 11.   MAXIPES FÍK
Sobotní pohádka pro celou rodinu. 

∙ úterý 6. 11.   PAN HALPERN A PAN JOHNSON
Divadelní představení plné anglického humoru. Hrají: Petr Kostka a Fran-
tišek němec.

 
∙ čtvrtek 8. 11.   KONCERT VE VARNĚ PIVOVARU
Kateřina Englichová a Karolína Bubleová-Berková – harfa a mezzosoprán. 

∙ sobota 17. 11.   INÉ KAFE
Koncert punkrockové kapely. 

∙ pondělí 3. 12.   JAKUB SMOLÍK
Vánoční koncert.

 

Prohlídky města a Pivovaru Litovel
Turistické informační centrum 
ve spolupráci s Pivovarem Li-
tovel připravilo na červenec  
a srpen pravidelné komentované 
prohlídky. Hodinová prohlídka 
městem, při které budou k vi-
dění nejvýznamnější památky 
města, začíná každou středu ve  
13.30 hodin před infocentrem a je 
pro všechny zájemce zdarma. Ve 
středu 18. července bylo sice vel-
mi deštivé a větrné počasí, to ale 
neodradilo malou skupinku zá-

jemců o prohlídku našeho města. 
Dva z nich byli až z Jablonce nad 
Nisou a výklad velmi chválili. 
Každou středu od 18. července 
do 22. srpna budou opět pro-
bíhat od 12 hodin i hodinové 
prohlídky Pivovaru (bez ochut-
návky), které může navštívit oso-
ba starší 15 let, vstupné je 50 Kč. 
Návštěvníci tak mají možnost  
v jeden den navštívit až dva pro-
hlídkové okruhy, kterými vás pro-
vede jeden průvodce.                  TIC

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

Příměstské tábory v Mateřském centru
∙ 30. 7.–3. 8. letní miniškolka    ∙ 6. 8.–10. 8. Karlík a továrna na čokoládu
∙ 13. 8.–17. 8. Pohádkový svět    
Tábory jsou určeny pro předem přihlášené děti.
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HUDEBNÍ ODPOLEDNE
∙ sobota 4. 8. od 14 hod., areál Šar-
gounské hájenky. 
Hudebně-kreativní odpoledne pro 
rodiny s dětmi a fanoušky vystupují-
cích kapel. Koncertovat bude skupi-
na Budoár staré dámy z Brna, která se  
v Litovli zastaví na svém turné  
k oslavě 20 let své existence. Vystou-
pení doplní také místní formace Los 
Bomberos. Akce začne hudebním 
workshopem pro děti (hudeb-
ní nástroje s sebou!, další budou  
k dispozici) se členy obou vystupu-
jících kapel. Děti si pak budou moci 
vyzkoušet roli hudebníků přímo na 
pódiu před zahájením koncertů. 
Podrobnosti na facebookové stránce 
Spolek na Pavlínce.

O POHÁR MĚSTA LITOVLE
∙ sobota 25. 8.–neděle 26. 8., hala 
ZŠ Vítězná. Tatran Litovel pořádá  
59. ročník turnaje házené mužů. Více 
na www.hazena.tatranlitovel.cz. Bě-
hem turnaje předprodej permanent-
ních vstupenek na extraligu 2018/19.

Srpnové cyklovýlety
Prázdniny se překlenuly do dru-
hé poloviny a my Vám přináší-
me slíbené termíny srpnových 
cyklovýletů. 
Jak již bylo pravidelně zmi-
ňováno v minulých číslech 
Litovelských novin, tak cy-
klovýlety jsou ZDARMA  
a sraz účastníků je vždy před 
budovou Turistického infor-
mačního centra. Odjezdy jsou 
v neděle ve 14 hodin, v úterky 
v 15 hodin. Vlastní kolo je pod-
mínkou, ale zároveň je možno 
jej předem zapůjčit v půjčovně 
kol (Rakola – tel.: 731 112 455, 

731 730 103). Osoby mladší  
18 let musí jet v doprovodu 
dospělé osoby a v případě ne-
příznivého počasí je možno ná-
hradní výlet uskutečnit o týden 
později. 
Přehled termínů a tras:
∙ neděle 5. 8. Novozámecký areál 
III (délka 21 km)
∙ úterý 14. 8. Skrbeň–Horka 
(délka 29 km)
∙ neděle 19. 8. Novozámecký are-
ál IV (délka 21 km)
∙ úterý 28. 8. Hynkov přes Náklo 
(délka 23 km)                               
Foto: M. Pinkava                      TIC

Soutěž popularity Informační 
centrum 2018
Aneb hlasování o oblíbeném in-
focentru České republiky. Hla-
sovat lze až do 31. srpna. Hla-
sovat můžete také pro litovelské 
Turistické informační centrum 
(TIC). Anketa je určena široké 
laické i odborné veřejnosti. 
Hlasování v anketě je možné  
z jedné IP adresy vždy pro jedno 
Turistické informační centrum 
v jednom kraji, tj. maximálně 
hlasovat pro 14 TIC ve všech 
krajích jedním hlasujícím, 
a to za splnění těchto pod-
mínek: uvedení e-mailové 
adresy hlasujícího (kontrola 
duplicity), vepsání čísla ge-
nerovaného kódu hlasujícím 
(opatření „Nejsem robot“), 
zaškrtnutí pole vyjádření 
souhlasu s podmínkami an-
kety.
Vyberte Vaše oblíbené in-
focentrum z více než 420 
certifikovaných informač-
ních center. Karta každého 
infocentra nabídne hlasu-
jícím v rámci ankety, ale  
i v budoucnu, základ-
ní informace o konkrét-
ním TIC, fotogalerii, ga-

lerii získaných certifikátů  
a ocenění, prezentaci distribuo-
vaných periodik, propagačních 
materiálů a řadu dalších užiteč-
ných informací, jako je návštěv-
nost daného TIC.
Více informací o projektu je 
možné získat na webových 
stránkách www.kampocesku.cz, 
www.aticcr.cz a na portálech se 
zaměřením na cestování a turis-
tiku.                                               TIC

Pěší výlet přes Rampach do Choliny
Na sobotu 17. června připravilo 
Turistické informační centrum 
Litovel pod vedením pana Mi-
roslava Pinkavy pěší výlet do 
Choliny. 
Skupina 32 nadšenců včetně 
sedmi dětí měla sraz na vla-
kovém nádraží Litovel město, 
odkud přejeli do Myslechovic. 
Poté všechny čekal 6km ne-
náročný pochod přes vrchol 

Rampach a cholinskou Svatou 
vodu do Choliny. Zde jsme na-
vštívili kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie a také místní faru, 
ve které jsme mohli vidět vý-
stavku tzv. Ornátů – svrchních 
liturgických mešních rouch –  
a také řadu jiných rekvizit, pou-
žívaných při sloužení mše. 
Dále naše kroky směřovaly 
do místního Hanáckého mu-

zea a nechybělo ani posezení  
s občerstvením v hospůdce. 
Celý den byl zakončen návště-
vou muzea ořezávátek paní 
Zdeny Piroltové, která má ve své 
sbírce více než 6 000 ořezávátek 
z celého světa.
Všem děkuji za hojnou účast, 
budeme se těšit na další krásnou 
společnou akci.                          

TIC 
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Když přijedou přátelé ze Slovenska
Přátelství je třeba utužovat, dob-
ré vztahy prohlubovat. Dobré 
přátele si předcházíme a jsme 
velmi rádi, když je můžeme při-
vítat na domácí půdě. 
Na čtyři dny od 20. do 23. červ-
na zavítali do Litovle naši přá-
telé z družební školy v Revúci. 
Dvacet tři dětí a čtyři dospělí 
přijeli, aby oplatili naši loň-
skou návštěvu na Slovensku. 
Slovenské děti byly ubytovány  
v rodinách svých litovelských 
kamarádů. Jejich přátelství zača-
lo a díky letošnímu čtyřdennímu 
programu i společně stráveným 
chvílím bude jistě pokračovat. 
Společný program začal hned 
po příjezdu ve středu 20. červ-
na v odpoledních hodinách.  
A začal tím nejlepším – jídlem. 

České a slovenské děti připravi-
ly typické jídlo svého regionu, 
slovenské halušky s brynzou či 
koláč s olomouckými tvarůžky. 
Druhé skupiny zase kouzlily na 
papíře. Jejich úkolem bylo vy-
tvořit koláž charakterizující je-
jich kraj i vlast. Obě zadání byla 
splněna na výbornou. Gastrono-
mické výsledky potěšily žaludek 
a umělecké zase oko. 
Další den byl zasvěcen prohlídce 
okolí Litovle. Ještě před výletem 
ale hosty čekala malá kulturní 
vložka v podobě dětské opery 
Červená Karkulka, kterou před-
vedly členky našeho pěveckého 
sboru. České a slovenské děti 
pak společně odjely do jeskyní 
v Mladči. Ale nebyla to ledajaká 
prohlídka. Hosty čekalo překva-

pení v podobě vystoupení členů 
DPS Mládí v jeskynních pro-
storách. A jak všichni přítomní 
přiznali, šlo opravdu o něco vý-
jimečného. Poté následovala ko-
mentovaná prohlídka Arboreta 
v Bílé Lhotě. Odpoledne děti 
trávily v rodinách. 
Pátek byl ve znamení tradiční 
akce naší školy – školní slavnos-
ti. Průvod městem, odpolední 
program se šerpováním žáků 
devátých tříd, nic z toho nepo-
znamenalo ani chladné počasí. 
Celý den se nesl pod heslem Re-
tro a je třeba říci, že se všichni 
zhostili tématu se vší zodpověd-
ností. S českými dětmi se celého 
programu zúčastnili také jejich 
slovenští přátelé. 
Ještě jednu společnou aktivi-

tu je třeba připomenout. Kvíz  
s otázkami ke 100. výročí vzni-
ku společného státu měl prově-
řit, co žáci znají o době našeho 
společného soužití. A rozhodně 
se ani jedni ani druzí nenechali 
zahanbit. 
Tři společně prožité dny plné 
aktivit utekly jako voda a na-
stal čas loučení. V sobotu ráno 
se naši přátelé vydali na cestu 
do své domoviny. Pevné stisky 
rukou, vřelá objetí i oči zalité sl-
zami patří k loučení. Přátelé od-
jeli, ale vzpomínky na příjemně 
strávené chvíle přetrvají. Díky 
moderním technologiím ale zů-
stáváme ve spojení a všichni se 
již těšíme na další setkání.       

PhDr. M. Vagnerová

Dni mesta Revúca
Tohtoročné Dni mesta od piatku 
15. júna do nedele 17. júna 2018 
ponúkli ich návštevníkom už 
tradičnú paletu vystúpení detí  
a žiakov materských a základ-
ných škôl, vystúpenia umelec-
kých zoskupení základnej ume-
leckej školy, tanečného štúdia 
Happy Dance, folklórnych sú-
borov Revúška, Spod Kohúta, 
Lykovec, Lykovček, Tomáša Va-

culčiaka, pre skôr narodených 
skupiny Vidiek a Retro Music 
Band, pre mladších skupiny 
Zoči Voči a Metalena. Revúcky 
jarmok ponúkol možnosti drob-
ných nákupov a najmä  občer-
stvenia v stánkoch s lahodnými 
grilovanými pochúťkami a ty-
pickými jarmočnými nápojmi 
ako pivo, medovina a sudové 
víno. Dni mesta Revúca ako 

každý rok na-
vštevujú aj zá-
stupcovia part-
nerských miest. 
Nechýbali ani 
teraz. Z dru-
žobných miest 
z Chorvátska, 
Č i e ch , Poľ sk a 

a Maďarska pozdravili našich 
občanov predstavitelia ich de-
legácií na spoločenskom večeri 
Oceňovanie osobností, v mest-
skom dome kultúry. Tohto roku 
naše mesto po prvýkrát privíta-
lo zástupcov  družobného mes-
ta Satka, z Čeľjabinskej oblasti  
v Rusku so starostom mest-
skej časti Alexandrom Anato-
lievičom Glazkovom, členom 
Rady federálneho zhromažde-
nia Ruskej federácie  Olegom 
Vladimirovičom Cepkinom  
a ďalšími členmi delegá-
cie. Zmluvu o partnerstve   
a spolupráci medzi mesta-
mi Satka a Revúca  podpísali  
v novembri minulého roka  
v Rusku starosta Satkinskej 

mestskej časti Čeľjabinskej ob-
lasti a primátorka mesta Eva 
Cireňová za prítomnosti pred-
sedu Národnej rady SR Andreja 
Danka. Počas troch dní si hos-
tia prezreli Revúcu a jej oko-
lie, nezabudli na mestský úrad  
a Múzeum Prvého slovenského 
gymnázia. Keďže podľa ich vy-
jadrenia sme vstúpili na cestu 
dlhoročnej spolupráce, veríme, 
že sa im u nás páčilo a  budú 
šíriť dobré meno nášho mesta  
v ďalekej Rusi.
Dni mesta 2018 ukončili v ne-
deľu Ekumenické služby božie  
v mestskom dome kultúry. 

Katarína Kvetková
(Pozn. red.: fotografie najdete na 
webu města: www.revuca.sk.)   
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Úspěchy skupiny Spartan Race Training Group Litovel

Po menší odmlce přináším 
zprávy o naší Spartan Race Trai-
ning Group Litovel. Událo se 
toho mnoho a tímto článkem 
bych rád poukázal na naše ak-
tivity a úspěchy. Účastnili jsme 
se nespočtu sportovních akcí či 
závodů, na kterých jsme vždy 
bojovali o přední příčky. A jak 
se nám to podařilo? Posuďte 
sami... 

V lednu jsme se účastnili závodu 
Winter Spartan Sprint Liberec  
a hned ze startu jsme jako tým 
obsadili krásné 6. místo a přiví-
tali mezi sebou pár nováčků.
Únor nás zavál na Winter Spartan 
Sprint Valča (Slovensko), který 
jsme absolvovali ve skromném 
počtu. O to větší úspěch byl, když 
David Dostál obsadil ve své věko-
vé kategorii 2. místo.
V březnu se konal Spartan Su-
per/Sprint Bytom (Polsko), kde 
jsme se ve věkové kategorii po-
kusili kvalifikovat na Mistrov-
ství světa ve Spartanu. Nakonec 
se to povedlo Jardovi Juráskovi, 
který obsadil 7. příčku.
V dubnu jsme se účastnili prv-
ního ročníku Ninja Factoru  
v Ostravě, a i když jsme se nekva-  

trovství Evropy, kde jsem se 
umístil na 5. a 6. pozici ve věko-
vé kategorii.
Závod Spartan Super Várgesz-
tes (Maďarsko), který se konal 
v červnu, jsem absolvoval pouze 
já a umístil jsem se na 13. místě. 
Jako tým ve složení Michal Hel, 
Martin Stratil, Jarda Jurásek  
a Petr Pouč, jsme se postavili na 
start Spartan Super Kouty nad 
Desnou a obsadili bronzovou 
příčku. Já jsem se pokusil kva-
lifikovat na Mistrovství světa ve 
Spartanu, což se mi také poved-
lo umístěním na 10. místě v ka-
tegorii. Tuhle výzvu jsem přijal  
a v září pojedu reprezentovat Li-
tovel a celou Českou republiku 

do Spojených států amerických.
V červenci nás čekal za-
tím poslední závod – Spar-
tan Trifecta víkend Kubínská 

Hola (Slovensko), který byl 
sice náročný, ale my se neda-
li! A tak jsme na našem prv-
ním letošním Spartan Beastu 
obsadili hned první příčku  
a vyděsili hodně soupeřů. Iveta 
Kopková se umístila mezi žena-
mi a domů si přivezla bronzo-
vou medaili. Já jsem absolvoval 
se slušným výsledkem všechny 
tři úrovně a v celkovém sou-
čtu časů jsem obsadil 37. místo  
z 510 pokořitelů Trifecta víken-
du.
Kam se vydáme dál, a jak po-
strašíme soupeře, je ve hvěz-
dách... Určitě ještě o nás uslyší 
a nebudou rádi, když uvidí li-
tovelské dresy na startovní čáře. 
Mimo tohle byly naše dresy 
vidět na nespočtu jiných spor-
tovních událostech jako např. 
půlmaratony, maraton, Geroy, 
Goralman, Urban Challenge, 
Mad Race a spousta jiných.
Jsme tým, který roste a neustále 
se vyvíjí. Neznáme hranice a ne-
vzdáváme se!!! 
Za SRTG Litovel Tomáš Meravý

lifikovali do finále v Praze, tak 
jsme ostudu rozhodně neudělali 
a bylo o nás slyšet! Dále jsme se 
účastnili Spartan Sprint Kutná 
Hora, kde se se svými umístění-
mi v první desítce kvalifikovali 
Jarda Jurásek a Iveta Kopková 
na Mistrovství Evropy ve Spar-
tanu. David Dostál opět obsadil 
2. místo ve své kategorii.
Květen nám přinesl Spartan 
Sprint/Super Donovaly (Slo-
vensko). Svými umístěními 
jsme znovu dokázali, že patříme 
mezi obávané soupeře. Umís-
tění byla tato: Tomáš Meravý 
(11. místo), Petr Pouč (13. mís-
to), Iveta Kopková (6. místo)  
a Lenka Zabloudilová (9. místo) 
na Sprintu. Na Supru jsme jako 
tým obsadili 6. místo a o bronz 
jsme přišli jen o pár vteřin. Tý-
den na to jsme reprezentovali 
Litovel na Spartan Sprint/Super 
Krakow (Polsko), kde proběhla 
rovnou 2x kvalifikace na Mis- 
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HEART RACE poprvé v Litovli
V sobotu 18. srpna se v Litovli 
poprvé uskuteční překážkový 
závod pro ženy Heart Race. Jeho 
součástí je i překážkový závod 
pro děti Heart Kids a charita-
tivní běh Heart Charity, který je 
určen pro všechny. 
Celodenní sportovní akce se 
uskuteční v Loděnici před kou-
palištěm. Závod se dá popsat 
jako lehčí varianta závodu Spar-
tan Race, který se v minulých 
letech v Litovli konal.
Heart Race má za cíl motivo-
vat ženy k lepšímu životnímu 
stylu pomocí sportu. Naší vizí 
je ukázat ženám, že není dů-
vod se obávat udělat ten první 
krok a vyjít ze své komfortní 
zóny. Nechceme ženám speci-
fikovat konkrétní krátkodobé 
nebo dlouhodobé cíle. Chceme 
jim spíše ukázat, jak si vytvořit 
vlastní unikátní cestu, pomoci 
jim jít za jejich snem a plnit si 

své vlastní nastavené cíle. A Li-
tovel je správné místo, kde začít 
svůj první překážkový závod.
Celkem se 18. srpna uskuteční 
4 různé závody, a to: Heart Race 
4km+, Heart Race 8km+, Heart 
Kids a Heart Charity.

Heart Race 4 km+ 
Start je od 9 hodin. Je úvodním 
stupněm našich závodů. Délka 
je nejméně 4km+ a na trase je 
minimálně 10 překážek (voda, 
bahno, ostnatý drát atd.). Zá-
vod je určen pro všechny ženy/ 
dívky a je navržen tak, aby si ho 
všechny ženy užily. Každá žena, 
která závod dokončí, dostane 
speciální medaili.

Heart Race 8 km+ 
Startuje se od 13 hodin. Je dru-
hou úrovní našich závodů. Dél-
ka je nejméně 8km+ a na trase je 
minimálně 20 překážek. Závod 

je určen pro všechny 
ženy/ dívky a je navr-
žen tak, aby si všech-
ny ženy posunuly své 
hranice. Na každou 
ženu, která závod do-
končí, čeká speciální 
medaile. 

Heart Kids 
Start je od 11.30 ho-
din. Dětský překáž-
kový závod je určen 
pro děti od 4 do 14 
let. Děti jsou rozděle-
ny do věkových kate-
gorií a každá věková 
kategorie má svou 
trasu. Na děti čekají různorodé 
překážky včetně vody a bahna. 
Každé dítě, které závod dokončí, 
dostane speciální medaili. 

Heart Charity 
Startuje se od 15.30 hodin. He-
art Charity je charitativní pře-
kážkový běh, který kopíruje 
trasu Heart Race 4km+. Výtěžek 
z Heart Charity bude darován 
Nedoklubku, který je partnerem 
Heart Charity. (Nedoklubko je 
nestátní nezisková organizace 

působící po celé České republice 
a pomáhá rodinám předčasně 
narozených dětí.) Každý regis-
trovaný obdrží speciální triko  
a speciální medaili.

Prvních 200 registrovaných  
v závodech Heart Race 4km+, 
8km+ a Kids dostane finišerské 
tričko. Celková kapacita všech zá-
vodů je omezená. Doporučujeme 
proto zaregistrovat se co nejdříve 
na www.heartrace.cz.
Pomáhej a sportuj srdcem!        

red.

Pozdrav XVI. Všesokolskému sletu
V letošním jubilejním roce se 
schází dvě velmi významné udá-
losti – 100. výročí založení ČSR 
a XVI. Všesokolský slet. Naše 
tělocvičná jednota se aktivně za-
pojuje do těchto akcí a oslav, ať 
už pořádáním okrskového kola 
Všesokolského sletu nebo i kul-
turními akcemi k výročí založe-
ní republiky.
Okrskové kolo sletu proběh-
lo 26. května za hojné účasti 
diváků i samotných cvičenců 
na Sokolovně v Litovli. Slet byl 
zahájen zpěvem státní hymny 
v podání členky dramatického 
odboru Sokola Barbory Anto-
nové, následovaly zdravice sta-
rosty města a starosty jednoty.  
Jednotlivá vystoupení zahájila 
skladba Méďové – cvičení lito-
velských rodičů s dětmi pod ve-
dením Martiny Popelkové. Mezi 
jednotlivá sletová cvičení byla 
vložena vystoupení Taneční sku-
piny Kaster, která je organizová-
na pod DDM Litovel a zaměřuje 
se na styl disco dance, Studia 
orientálních tanců Aysun a lito-
velských mažoretek Linetbells.  
Druhým sokolským vystoupe-
ním byla skladba Noty, roztomi-

lé vystoupení předškolních 
dětí se svými učitelkami ze 
Štěpánova. Následovala dy-
namická skladba dorosten-
ců a mužů nazvaná Borci, 
kterou předvedli velmi vní-
mavému publiku sokolové  
z Náměště na Hané a Vi-
lémova. Závěrečná mo-
numentální skladba žen, 
Cesta, byla opravdovým 
vyvrcholením sletu. Pod 
vedením Vlasty Machalové 
a Ilony Jančí ji nacvičily li-
tovelské ženy. Ty nás repre-
zentují, stejně jako rodiče  
s dětmi, i na župním sletu  
v Olomouci, krajském sletu  
v Přerově a vyvrcholením jako 
vždy bývá sletový týden v Praze 
počátkem prázdnin.
Dlužno podotknout, že náš slet 
byl uspořádán za výrazné fi-
nanční pomoci města Litovel, za 
což vyslovujeme velké díky!
Vyvrcholením oslav 100. výro-
čí ČSR bude ze sokolského po-
hledu – a tím se zapojujeme do 
celkového rámce oslav ve městě 
– křest výpravné publikace ma-
pující historii litovelského Soko-
la, kterou napsal mladý historik 

Petr Zajíček. Kniha nese název 
Sokol Litovel – historie a součas-
nost a slavnostní křest se odehraje  
24. 10. v litovelském muzeu. Kni-
ha, mapující dějiny litovelského 
Sokola a jeho osobností na poza-
dí tzv. velkých dějin, je splacením 
našeho dluhu předchozím genera-
cím sokolů z Litovle! Vždyť Sokol 
v Litovli má velkou tradici, vznikl 
už v roce 1874, rozvíjel se velice 
dynamicky až do války a jednotě 
se daří i po obnově v roce 1991. 
V současné době má 234 členů 
všech věkových kategorií, kteří cvičí  

a sportují v oddílech žen, jógy, pi-
lates, oddíle kondiční kulturistiky, 
tenisu, badmintonu. A litovelský 
sokolský divadelní soubor je po-
jem bezesporu nadregionální.  
K divadlu se vztahuje i další díl 
oslav – 27. 10. se na Sokolovně 
odehraje světová premiéra au-
torské hry Michala Schmalze  
o zamotaných dějinách 20. století 
na malém městě nazvaná SOKL. 
Srdečně zveme na obě kulturní  
a společenské akce celou litovel-
skou obec!
Mirko Spurník, starosta T. J. Sokol
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Zahrádkářův rok aneb co musíme udělat na zahrádce o prázdninách

∙ Kdy ze země vytáhnout ci-
bulovou zeleninu? Česnek 
vytahujeme tehdy, když mu 
zežloutne nať. Cibuli nic žlout-
nout nebude – správný čas pro 
vytáhnutí nastane, až začne nať 
poléhávat. Obě plodiny musí ale 
před uskladněním pořádně vy-
schnout. Praktickým způsobem 
je svázání do copánků, jejich za-
věšení a sušení ve stínu po dobu 
dvou až tří týdnů.  
∙ Stálezeleným a jehličnatým plo-
tům neublíží červencový udržova-
cí střih. 
∙ Po sklizni jahod je dobré rost-

liny okopat, vyplet a přihnojit. 
Někteří pěstitelé celý záhon ja-
hod dokonce posekají – údajně 
se tím zkvalitní příští úroda. 
Teď je také nejvhodnější doba  
k výsadbě nových sazenic jahod-
níku. Do zimy stihnou zesílit  
a neohrozí je mrazy. Jahody se 
hojně rozmnožují zakořeňující-
mi plazivými výhony, šlahouny.
∙ Po období třešní a jahod se 
můžeme těšit na rybíz, an- 
grešt, maliny a borůvky. 
∙ Skleník pravidelně větráme  
a zavlažujeme. Dostatečná vlá-
ha ostatně patří letos jak okras-
né tak užitkové zahradě. Jelikož 
skoro vůbec neprší, tak Vám 
rostliny opravdu poděkují! 
∙ Vyvazujeme rajčata, kontro-
lujeme jejich stav, jestli nejsou 
napadena nějakým škůdcem. 
Popřípadě sklízíme první plody. 
∙ Sklízíme brambory nebo okurky 
nakladačky. 
∙ Okrasné rostliny uvítají kromě 
vydatné zálivky také přihnojení. 
Chybět jim bude zejména dras-
lík, který můžete dodat pomo-
cí obyčejné banánové slupky. 
Tu jednoduše vpravte do půdy  
v blízkosti rostlin. 

∙ Mnoho letniček a tr-
valek kvete po celé léto. 
Abyste jejich kvetení 
prodloužili, nenechte 
rostliny vytvářet seme-
na.
∙ Odstraňujeme také 
odkvétající květy růží, 
tvorbou semen by se 
jen vysilovaly.
∙ Jakmile odkvetou 
lilie, nechte jim zaschnout lis-
ty a pak cibule vyjměte a ulož-
te k přezimování.
∙ Dejte oporu mečíkům a jiři-
nám, aby se pod tíhou květů ne-
polámaly. 

Rybízová bublanina
Na rychlou a jednoduchou bub-
laninu, do které můžete mís-
to rybízu použít třešně nebo 
broskve, budete potřebovat:
∙ 4 vejce
∙ 250 g cukru krupice
∙ 100 ml mléka
∙ 120 g oleje
∙ 300 g hladké mouky 
∙ 1 prášek do pečiva

Vejce spolu s cukrem ušlehá-
me do pěny, přidáme postupně  

Letní pranostiky
Co červenec neuvaří, 

srpen nedopeče.
I když ze strnišť občas fučí, 
horko nás přece jen mučí.

Srpen k zimě hledí 
a rád vodu cedí.

Od svatého Bartoloměje
slunce již tolik nehřeje.

ostatní ingredience a mícháme. 
Těsto nalijeme na vymazaný 
a vysypaný plech, poklademe 
ovocem (můžeme jej obalit  
v polohrubé mouce) a pečeme 
ve vyhřáté troubě cca 25 minut 
na 180 °C. Kdo chce mít těs-
to tmavé, přidá do něj kakao.                                 
                                                       red.

Třiďme odpad, má to smysl: elektrozařízení a baterie
Co je to elektrozařízení?
Zjednodušeně můžeme říci, že 
elektrozařízení je malý i velký 
spotřebič, který funguje na ba-
terie nebo ho  
lze zapojit do 
elektrické zá-
suvky. 

Kde odevzdat starý spotřebič?
V Litovli zajišťuje zpětný odběr 
sběrný dvůr či speciální kontej-
nery červené barvy, kterých je  
v Litovli dvanáct.

Zpracování a další využití
Ze sběrného dvora putují vy-
sloužilé spotřebiče do zpraco-
vatelských zařízení. Tam jsou 
přístroje nejdříve rozebrány na 
jednotlivé komponenty – z nich 

se odstraní 
součásti, kte-
ré obsahují 
nebezpečné 
látky. Poté 
se součásti 
bez nebez-
pečných lá-
tek drtí a třídí. Recyklovatelné 
materiály jsou pak použity pro 
výrobu nových produktů (např. 
zatravňovací dlaždice, ramínka 
na oblečení ad.). 

Symbol přeškrtnuté popelnice
Na každém 
elektrospotře-
biči, který je  
na trhu v sou-
časné době 
prodáván, na-
jdeme symbol 
přeškrtnuté popelnice. Může být 
také nakreslen v záručním listu 
nebo návodu na použití. Symbol 
značí to, že nemůžeme spotřebič 
vyhodit jen tak do popelnice. 
Musíme jej odevzdat na místo  
k tomu určené. 

Není baterie jako baterie
Primární článek, neboli tužková 

baterie, je nejčastěji používaným 
zdrojem energie pro elektroniku. 
Baterie je elektrochemický 
zdroj, sestavený z více článků 
(např. autobaterie).
Akumulátor je elektrochemický 
zdroj elektrické energie. Je to  
zdroj stejnosměrného elektric-
kého proudu. Základní vlast-
nost akumulátoru je akumulace 
elektrické energie (kumulovat 
čili hromadit).

Kam odložit baterie
Použité baterie a akumulátory 
byly v minulosti často vyhazo-
vány spolu s komunálním od-
padem. To je však špatně! Takto 
vyhozené baterie mohou vážně 
narušit životní prostředí (uvol-
ňování škodlivých látek, které 
mohou znečistit půdu nebo po-
vrchové či spodní vody). 
Použité baterie můžete odevzdat 
na místech zpětného odběru – 
sběrný dvůr. Dále můžete po-
užité baterie odevzdat ve všech 
prodejnách, které je mají ve své 
nabídce (prodejci mají tuto po-
vinnost ze zákona předepsanou). 
Podle údajů neziskové společ-
nosti ECOBAT odevzdali Češi 

v roce 2017  
v obchodech 
a obchod-
ních řetěz-
cích po celé 
České repub-
lice celkem 512 tun použi-
tých baterií k recyklaci. Ve 
srovnání s rokem 2014 došlo  
k téměř dvoutřetinovému nárůstu. 

Evropský den recyklace baterií
Význam třídění baterií letos už 
počtvrté bude připomínat Ev-
ropský den recyklace baterií  
(9. září). Řada akcí, které se ten 
den konají, má za úkol zvýšit po-
vědomí veřejnosti o důležitosti tří-
dění a recyklace použitých baterií  
a akumulátorů. 
Na podporu třídění a recyklace 
použitých baterií projela Litovlí  
v minulém roce Recyklojízda 
2017, a jak jinak než na kolech na 
baterky. V letošním roce se Re-
cyklojízda uskutečnila v termínu 
od 13. června, kdy její tým vyrazil  
z Frenštátu pod Radhoštěm, do 
22. června, kdy dojeli do Chebu. 

Zdroje: www.ecobat.cz, www.
elektrowin.cz.                                red.

Zatravňovací dlaždice
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N A Š E  V O Z Y  T A X I  Z A J I Š Ť U J Í

Dětské TAXI 

Kurýrní služby - zásilku dovezeme na místo, rychleji než kurýr

Taxi službu v Litovli, Uničově a okolí

Drink servis 

Firemní přeprava - jezdíme pro fi rmy, dovezeme Vaše klienty

Stálé jízdy na letiště v ČR

Jezdíme po celé České republice a v rámci států EU

VIP služby pro seniory a držitele ZTP průkazu 

Možnost platit platební kartou či na fakturu pro fi rmy

Feel free to contact us in English

+420 774 686 969
K D Y K O L I V  V O L E J T E

Společnost FCC Litovel, s.r.o. hledá
vhodného kandidáta na pozici

ŘIDIČ/KA NÁKLADNÍCH VOZIDEL

Požadujeme:
• řidičský průkaz skupiny C, E, profesní průkaz řidiče, digitální  
   kartu, výpis z karty řidiče
• praxi v řízení silničních motor. vozidel nad 12 t min. 1 rok   
   (vozidlo s návěsem)
• praxe s jízdní kontejnerovou soupravou výhodou 
• vstřícnost a chuť k práci, samostatnost, spolehlivost a časovou 
   flexibilitu

Nabízíme: 
• nástup možný ihned
• odpovídající finanční ohodnocení a 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 pracov-
ní dny v době od 8 do 11 hod. nebo zaslat životopis na adresu:  
litovel@fcc-group.cz.
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Letní křížovka

Připravili jsme pro Vás malý kvíz týkající se právě probíhající vý-
stavy Oči nevidomých, uši neslyšících. Své odpovědi si můžete vy-
hledat a zkontrolovat při návštěvě této výstavy, kterou pro Vás při-
pravilo TIC ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči z.s. 
Ostrava. Navštívit ji můžete v Turistickém informačním centru od 
1. července až do 14. září.

1. Která část našeho těla je nejcit-
livější na vnímání tepla?
a) čelo
b) noha
c) ruka

2. Které místo našeho těla je nej-
méně citlivé? 
a) zadní část hlavy
b) lýtka
c) střední část zad

3. Jak vidí dalekozrací lidé blízké 
předměty?
a) rozmazaně
b) úplně normálně
c) nevidí je vůbec

4. Na špičce jazyka se nachází chu-
ťový pohárek, který rozlišuje chuť:
a) kyselou
b) sladkou
c) slanou

5. Který národ se zdraví tak, že  
o sebe třou špičky nosů?
a) Francouzi
b) Eskymáci a Laponci
c) Brazilci

6. Významný skladatel, autor De-
váté symfonie, jenž byl hluchý.  
a) Petr Iljič Čajkovskij
b) Bedřich Smetana
c) Ludwig van Beeethoven

Vědomostní kvíz
8 6 4

2 7 4 5

3 5

2

1 3 6

6 1 5 7

6 1

7 4 8

4 2

Sudoku

Letní soutěžení
o krásné ceny

Podmínky soutěže:
Správně vyluštěné znění tajenky křížovky nebo kvízu odevzdejte na podatelně MěÚ Litovel nebo můžete také zaslat  
e-mailem. Vyluštěné sudoku můžete taktéž odevzdat na podatelně nebo opět zaslat e-mailem. Připište k tomu své jméno, adresu  
a kontaktní údaje – telefon nebo e-mailovou adresu. Není podmínkou mít vyluštěné sudoku, křížovku i kvíz zároveň, lze si 
vybrat. Dva výherci získají krásnou cenu. 
Soutěž probíhá od 1. 8. do 22. 8. Výherce bude oznámen v příštím vydání Litovelských novin. Výhra bude k vyzvednutí po 
uveřejnění jmen v redakci Litovelských novin na MěÚ Litovel.



Den Policie České republiky
Ve středu 27. června patřil fotbalový stadión v Litovli slož-
kám Integrovaného záchranného systému. Program začal  
v 9.30 hodin dynamickými ukázkami. Pyrotechnici předvedli 
zneškodnění nebezpečného balíčku, ve kterém byl ukryt gra-
nát. Poté jsme viděli ukázku výcviku služebních psů (povely 
na místě, za chůze, s vodítkem i bez něj, obrana). Následovalo 
zadržení pachatele, který unikal v osobním automobilu a který 
měl ještě k tomu v kufru vozidla ukryt nebezpečný balíček. Po-
licisté pachatele dopadli, balíček zneškodnili pyrotechnici. Di-
váci svým potleskem ocenili také vystoupení jízdní síly. Koně 
se svými jezdci ukázali, jak musí čelit různým překážkám a že 
ne vždy je jednoduché toto od přírody plaché zvíře přemluvit, 
aby je překonalo. Dále jsme viděli ukázku slaňování a celé pás-
mo zakončil společný zásah hasičů, policistů a zdravotníků při 
záchraně zaklíněné osoby v automobilu.
Celé dopoledne jste si mohli prohlédnout vozidla jednotlivých 
složek Integrovaného záchranného systému. Pro děti byl při-
praven skákací hrad, vyzkoušet jste si mohli otočný simulátor.


