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5. 9.– 27. 9.  VÝSTAVA V TIC LITOVEL – PŘEMYSL OTAKAR II. – KRÁL, RYTÍŘ A ZAKLADATEL 

5. 9.–18. 11.  VÝSTAVA V MUZEU LITOVEL – 100 LET ČESKOSLOVENSKA A LITOVEL 

  8. 9.   LITOVELSKÉ SLAVNOSTI A DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

20. 9.   HANÁCKÁ AMBASÁDA – 100 LET REPUBLIKÊ

Říjen  VÝSTAVA 100 LET SAMOSTATNÉHO STÁTU V DOKUMENTECH MĚSTSKÉ KNIHOVNY LITOVEL

  7. 10.   JÍROVCI REPUBLICE

23. 10.   KONCERT KPH – MARTINA A JAN SCHULMEISTROVI

23. 10.   PROJEKTOVÝ DEN K VÝROČÍ VZNIKU ČSR, DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ VÍTĚZNÁ

24. 10.  KŘEST KNIHY PETRA ZAJÍČKA – SOKOL LITOVEL – HISTORIE A SOUČASNOST

25. 10.   SLAVNOSTNÍ KONCERT K VÝROČÍ REPUBLIKY – ZUŠ LITOVEL

26. 10.   OCENĚNÍ OSOBNOSTÍ LITOVLE A KŘEST KNIHY VELKÉ DĚJINY MĚSTA LITOVEL

27. 10.   DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SOKL

28. 10.   ZPÍVÁNÍ U POMNÍČKU T. G. MASARYKA V CHUDOBÍNĚ, KONCERT SPS KANTIKA

31. 10.   VARHANNÍ KONCERT – KAREL MARTÍNEK

  8. 11.   KONCERT KPH – KATEŘINA ENGLICHOVÁ A KAROLÍNA BERKOVÁ BUBLEOVÁ

10. 11.   DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ – UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ VÁLEK V LITOVLI A MÍSTNÍCH ČÁSTECH

16. 11.   PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ U GYMNÁZIA JANA OPLETALA

100 LET ČESKOSLOVENSKA 
V LITOVLI

Po celé republice letos probíhají oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky, které vyvrcholí na podzim. 
I naše město se k těmto oslavám připojí hned několika akcemi. Zde přinášíme jejich přehled. 
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Vážení a milí čtenáři,

 prázdniny nám utekly jako voda. Mno-
zí z nás si je užili v nějaké zahraniční destinaci, 
někteří jste zvolili poznávání krás naší země. Kaž-
dopádně nám počasí celé dva měsíce přálo, a tak 
bronzové opálení zdobí skoro každého. Září je 
spojeno především s návraty dětí do školek a škol. 
Po volnějším prázdninovém režimu tak nastá-
vá režim pravidelný. Každopádně to s ním hned 
ze začátku nepřehánějte, nejen děti si na něj zase 
musí zvyknout. Přeji Vám tedy úspěšný a hlavně pohodový start do 
nového školního roku!
 Zářijové číslo je věnováno zejména akcím, které naše měs-
to bude v rámci celorepublikových oslav 100. výročí založení Česko-
slovenské republiky pořádat – a že je opravdu z čeho vybírat!
Užijte si krásné babí léto a v říjnu se na Vás opět budu těšit!   

Eva Kratochvílová, redaktorka

Jednání s cukrovarnou pokračuje
V úterý 31. července proběh-
lo na Městském úřadě jednání 
vedení města s vedením cukro-
varny. 
Zde je vyjádření pana Ing. Vác-
lava Řeháka, ředitele společnos-
ti: „Po zvážení všech okolností 
jsme se rozhodli neprovádět na 
vodním hospodářství žádné neo-
věřené pokusy s eliminací zápa-
chu z odpadních vod. 
Dospěli jsme k závěru, že jedi-
ným účinným řešením, které 
zabrání úniku zápachu do okolí 
cukrovaru, je výstavba biologic-

ké čistírny odpadních vod. Ta by 
všechnu odpadní vodu z cukro-
varu vyčistila v průběhu kampa-
ně, resp. do tří týdnů po ukončení 
kampaně. 
V nejbližších dnech podepíšeme 
smlouvu s projekční firmou na 
vypracování projektu pro územní 
a stavební řízení. Výstavba ČOV 
bude náročná jak z hlediska pro-
financování, tak i z hlediska doby 
vlastní výstavby a uvedení do 
provozu, proto bude nutné reali-
zaci ČOV rozvrhnout na několik 
let.“                                                 red.

Investiční akce Odboru životního prostředí
Na podzim se začne rozjíždět 
několik připravovaných inves-
tičních akcí, o kterých jsme si 
popovídali s vedoucím Odboru 
životního prostředí, Ing. Pav-
lem Kurfürstem. 

VODA
Jsou připraveny dva projekty: 
Odpadní kanál rybníka Uni-
čovský – KU Litovel a Rad-
niční Morava – řešení havarij-
ního stavu mostní konstrukce 
a úprava zastropení vodního 
toku při ulici Husova – DSP. 
V rámci prvního projektu 
dojde k opravě kanálu, opěr-
né zdi, loviště a tzv. požeráku 
(šachta). Stavba bude probíhat 
od konce září a potrvá do úno-
ra 2019. Stavbu provede firma 
AQUATEST a.s., Praha. Cena 
je 5 226 000 Kč s DPH.
Druhý projekt se týká Rad-
niční Moravy (Nečízu). Je na-
plánován taktéž na konec září 
a potrvá také do února 2019. 
Bude provedeno vyčištění ko-
ryta, sanace, postavení nového 
mostu a nových zdí. Stavbu 
provede firma IDS – Inženýr-
ské a dopravní stavby Olomouc 
a.s. Cena této stavby je  
7 691 000 Kč bez DPH.  

ODPADY 
Již každá domácnost disponuje 
taškami na tříděný odpad. Byly 

rozdány popelnice na tříděný 
odpad – nejdříve na plast a pa-
pír, následně i na bioodpad. Na 
sídlištích jsou nově umístěny 
kontejnery na bioodpad. Pro-
síme občany, aby při třídění 
bioodpadu nevhazovali plas-
tové mikrotenové sáčky do této 
nádoby (sáček patří do žlutého 
kontejneru). Děkujeme!
Jak jsme dříve avizovali, bude 
probíhat čipování popelnic na 
komunální odpad. V předpo-
sledním srpnovém týdnu zača-
lo čipování v místní části Víska. 
Jelikož je proces organizačně  
a technicky náročný, bude či-
pování postupně probíhat celý 
podzim. O tom, kdy a jak bude 
čipování právě u Vás probíhat, 
budete včas informováni. 
Je připravena také projektová 
dokumentace na nový sběrný 
dvůr, který by měl stát v míst-
ní části Nasobůrky vedle paní 
Damajkové. Do konce října 
má město možnost požádat  
o dotaci v rámci ITI (Integro-
vané teritoriální investice) 
Olomoucká aglomerace. Nový 
sběrný dvůr by se pak mohl za-
čít stavět v roce 2019. 

ZELEŇ
Město Litovel se postupně pus-
tilo do rekultivace zeleně u ma-
teřských školek a základních 
škol (např. u Církevní mateř-

ské školky Svatojánek, ZŠ Jung- 
mannova atd.) Dalším místem, 
které projde parkovou úpra-
vou, bude zahrada Středního 
odborného učiliště Litovel. Je 
naplánováno vysazení nových 
stromů a keřů, jejichž plody 
najdou využití zejména při ku-
chařské tvorbě cukrářů. Bude 
zde postaven i altánek. 
V červenci byla ukončena tře-
tí etapa revitalizace sídliště  
K. Sedláka. V rámci ní dojde 
na podzim k výsadbě stromů 
a keřů. 
Ovocná výsadba je 
plánována i na ulici 
Pošmýlské.
Další plánovanou 
akcí je revitaliza-
ce historické aleje 
vedoucí z Litovle 
na Nové Zámky.   
V jejím rámci budou 
vysazeny nové lípy. 
Bylo požádáno o do-
taci přes MAS Mo-
ravská cesta, nyní se 
čeká na její schválení. 

I my v Litovli a míst-
ních částech jsme 
se celé léto potýkali  
s extrémním su-
chem. Technické 
služby Litovel se 
proto rozhodly na 
zkoušku zakoupit 

20 kusů zavlažovacích vaků 
TREEGATOR, které se vyrá-
bí v USA. Vak má objem cca  
60 litrů a jeho velkou výhodou 
je pomalý průsak vody přímo 
ke kořenům stromu (cca 8 ho-
din). Většinou se k jednomu 
stromu umisťuje jeden vak 
(podle průměru kmene), ale je 
možné spojit i dva vaky dohro-
mady (po stranách je zip). Vak 
se může umístit jak k nově vy-
sazeným stromům, kde snižuje 
povýsadbový šok, tak i ke stro-
mům starším.                       red.
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až 4 000 Kč pro 4člennou rodinu 
třeba na sportovní aktivity

rodina
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Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny 
platí od 1. července do 30. září 

Bonusy

Program 
slev 

a výhod

Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Zdraví

Ve středu  
8. srpna byl 
zjištěn masiv-
ní úhyn ryb 
na Malé Vodě 
mezi obce-
mi Březové 
a Lhota nad 
Moravou. Dle 
zjištění uči-
něných Sprá-
vou CHKO 
L i t o v e l s k é 
Pomoraví nejde o úhyn v dů-
sledku extrémních klimatických 
podmínek (tedy přehřátí vody  
a následný kyslíkový deficit). Sprá-
va je toho názoru, že muselo dojít  
k náhlému zhoršení životních 
podmínek ve vodě jiným způso-
bem. Prosíme všechny, kteří byli 

ve dnech cca 5.–7. srpna svěd-
ky jakékoli neobvyklé situace  
u Malé Vody v tomto prostoru, 
aby toto nahlásili na Policii ČR, 
obvodní oddělení Litovel nebo 
na e-mail ondrej.dockal@nature.
cz. Děkujeme Vám za spolupráci.                                       
                                                            red.

Co způsobilo úhyn ryb?

Je opravdu „politickou“  vůlí občanů vydávat komisi, jejíž výstupy jsou  
nepřezkoumatelné, za poradenský orgán?
Vážení čtenáři, občané, kolegové.
Opět se blíží nové volby do zastu-
pitelstva. Jaký byl střípek zrcadla 
ze současného volebního období? 
Před volbami do zastupitelstva  
pro období 2014–2018 oslovené 
strany a sdružení se hlasitě při-
hlásily k prosazování transparent-
ního prostředí v činnosti SAMO-
SPRÁVY. Ale skutečnost byla po 
volbách trochu jiná. Vyprofilovala 
se jen jako kosmetická. Zastupitel-
stvo města Litovel bylo vybaveno 
elektronickým hlasovacím systé-
mem pro identifikaci zastupitelů, 
ale to nic nezměnilo na tom, že 
jak rada města, tak zastupitelstvo 
dále rozhodovaly na základě do-
poručení svých problematických 
poradních orgánů. Deklarace 
snahy zabezpečit transparentnost 
procesu projednávání podnětů 
v působnosti Samosprávy měs-
ta Litovel a hlavně podnětů od 
občanů  byla přece někde jinde. 
Čili hlavním slibem byla transpa-
rentnost a věcné řešení problémů  
a podnětů přímo u zdroje tak, aby 
schvalovací orgány a příjemci do-
poručení rozhodovali na základě 
objektivních faktů a ne na základě 
bramboračky vzniklé v prakticky 
nepřezkoumatelné činnosti po-
radního orgánu. 
Dovolte otázku:
Je opravdu „politickou“ vůlí ob-
čanů vydávat komisi, jejíž výstupy 
jsou nepřezkoumatelné, za pora-
denský orgán? A navíc, s tichým 
souhlasem RmL (viz usnesení  
č. 2464/76/2018) a ZmL (viz 
usnesení č. 23/29/2018)? Jsou sa-
mozřejmě věci, které jsou příslušné 

politickému rozhodnutí. Je však 
otázkou, zdali konkrétní členo-
vé komise zastupují názory stran  
a hnutí, potažmo členskou zá-
kladnu uskupení, nebo tito členo-
vé zastupují osobní zájmy, pocity  
a emoce. To znamená, jaký osobní 
vztah tito členové mají k žadateli  
a předmětu požadavku (např. 
toho musím podpořit, to pro 
něho udělat, toho musím uzem-
nit, ten se mi nelíbí, otravuje, 
urazil mě, moc se ptá, stále trvá 
na odpovědi, apod.), dále pak dle 
jejich osobní neomylnosti až sa-
molibosti, případně podle toho, 
„jaký mají den“. Do politického 
rozhodnutí poradního orgánu však 
nepatří rozhodování, resp. hlaso-
vání o přijetí stanoviska, doporu-
čení apod. k věcem odborným, 
tj. jestli má větší váhu stanovisko 
poradního orgánu než příslušné 
ustanovení  zákona, normy a sou-
visející legislativy v platném znění. 
Jako příklad uvádím případ přijetí 
nestandardního zatížení mostní 
konstrukce, tj. hlasování o tom, 
zda-li ten a ten most s takovými 
a takovými legislativně schvále-
nými parametry a projektovanou 
nosností např. 10 tun unese pro-
voz vozidel, která plně naložená 
váží 20 tun a to z nepsaného dů-
vodu, že naši příznivci mají firmy, 
které používají tento most pro 
obsluhu svých firem a potřebují 
snížit vlastní náklady využitím 
nákladních aut s větší nosností, 
než jsou projektované a legislativ-
ně schválené parametry a nebo, 
odpor není možný, už jsme jed-
nou rozhodli, nic se nezměnilo. 

A možné zdůvodnění příkladu? 
Pokud by to most nevydržel, bu-
deme řešit jeho havarijní stav.
A jaký je další osud takových to 
doporučení v Litovlí? Toto do-
poručení odborného poradního 
orgánu, nemající zatím váhu roz-
hodnutí, jeho zřizovatel, tj. Rada 
města Litovel, na svém zasedání 
projedná (což je legislativně v po-
řádku a nic proti tomu), ale přijme 
příslušné ZÁVAZNÉ USNESENÍ, 
kterým doporučení komise získá 
legislativní, hlavně nenapadnutel-
ný, ráz. A proč nenapadnutelný?
1) Zřizovatel poradního orgá-
nu, tedy Rada města Litovel, od-
mítá stanovit rámcová pravidla 
pro předkládání doporučení, tj. 
netřeba, tím méně prokazatel-
ně, předkládat jeho podpůrná 
zdůvodnění. 2) Vybraní oslovení 
členové Rady města Litovel se 
prokazatelně vyjadřují ve smys-
lu: Nejsem odborník na dopravu 
tak podle svého rozumu upřed-
nostňuji vyjádření a následné 
doporučení odborného orgánu.  
V žádném případě nemohu dát na 
přání občana… 3) Občane, pokud 

chceš, z vlastní vůle, jen za sebe 
jako občan, ne jako politik, pokud 
chceš, bez ucházení se o podporu  
stran a sdružení, zhodnotit svoje 
nemalé dlouholeté obecné znalos-
ti prostředí i odborné zkušenosti  
ve prospěch města Litovel, po-
kud chceš pomoci řešit konkrétní 
problémy, např. problémy do-
pravy města, a to přímo u zdroje   
a zvláště pokud chceš prosazovat 
k jejich řešení transparentní pro-
středí a jednání, máš smůlu. Přes 
to je tady prokazatelná rada za-
stupitelů: „Občane, pokud chceš 
něco udělat pro město, kandiduj 
v komunálních volbách a staň se  
zastupitelem. Pak Tě eventuálně 
strana či sdružení může navrh-
nout do příslušné komise. Jiná 
možnost optimálně neexistuje.“
Čili, občane, drž řadu a krok, 
město má dost orgánů a svých  
odborníků k řešení jakýchkoliv 
problémů. 
Je tedy  opravdu „politickou“ vůlí 
občanů komisi, jejíž výstupy jsou 
nepřezkoumatelné, vydávat za po-
radenský orgán? 

         Ing. Petr Váňa 
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Muzeum Litovel a Muzejní společnost Litovelska, z. s. zvou na zářijové akce
Od středy 5. září nabízíme ná-
vštěvníkům mimo tří stálých 
expozic novou krátkodobou 
výstavu „100 let Československa 
a Litovel“, která je vytvořena  
z místních zdrojů a novodobých 
sbírek muzea. V rámci Dnů 
evropského dědictví a Litovel-
ských slavností bude muzeum  
v sobotu 8. září od 9 do 17 hodin 
přístupné pro všechny zdarma.

Druhým velkým počinem bu-
dou ve dnech 21.–23. září Stře-
lecké slavnosti u příležitosti  
500. výročí od nejstaršího pro-
kazatelného dokladu, datova-
ného štítku na litovelském krá-
lovském řetězu. Akci pořádá 

Historický spolek Kirri z Pňo-
vic, Muzejní společnost Litovel-
ska, z. s. a Muzeum Litovel. 
V pátek 21. září bude od 8.30 
do 17 hodin otevřena v přízemí 
muzea malá výstava věnovaná 
střelnici a střeleckým spolkům. 
V 17 hodin se můžete v expo-
zici řemesel těšit na přednášku 
Davida Křížana o litovelských 
střeleckých řetězech.  
V sobotu 22. září se bude hlavní 
část střeleckých oslav odbývat 
před muzeem, bývalou střelnicí. 
Od 10 do 18 hodin zveme opět 
k návštěvě výstavy zaměřené 
na historii litovelské střelnice  
a střelců v přízemí budovy. So-
botní akce je zdarma, běžné 

vstupné se vybírá do výstavních 
prostor v 1. patře a podkro-
ví muzea. Po celou dobu bude 
ukázka dobového ležení a lu-
kostřelnice. Slavnostní zahájení 
odpoledního programu se usku-
teční ve 14 hodin čestnou salvou 
ostrostřelců, na 15 hodin je plá-
nován křest nového střeleckého 
řetězu a na 16 hodin křest pub-
likace Ivany Kubíčkové Historie 
litovelských střelců a střelnice. 
Po celé odpoledne budou vystu-
povat různé historické spolky, 
představí především historické 
metné, palné a střelné zbraně. 
Účast přislíbila Armáda ČR, 
soutěže pro děti bude zajišťovat 
Dům dětí a mládeže Litovel,  

k dobré pohodě je 
zajištěno občerstve-
ní. Závěrečná salva 
ostrostřelců a oficiál-
ní ukončení progra-
mu je plánováno na  
18.30 hodin. 
V neděli 23. září bude od 
9 do 17 hodin (ve 13 hod. 
i s komentářem) pro 
zájemce otevřená vý-
stava o litovelské stře-
lecké historii v budově 
muzea. Program oslav 
zakončí série kratších 
odpoledních přednášek 
na střelecká témata ve 
stálé expozici řemesel. 
Ve 14 hodin se uskuteč-
ní přednáška Ondřeje 
Soukupa na téma Kabi-

net hrůzy palných zbraní. David 
Křížan jej vystřídá v 15 hodin 
prezentací Lukem to začalo…  
a v 16 hodin se ke slovu znovu 
dostane Ondřej Soukup (Tem-
pest) s přednáškou Milníky 
vývoje palných zbraní. Tečku 
za střeleckým víkendem udělá 
Miloš Malý z Kroměříže, který  
v 17 hodin vystoupí s příspěv-
kem Ostrostřelci včera a dnes. 
I celý nedělní program ke střel-
cům je pro všechny zájemce 
zdarma.

Kdo bude chtít poznávat histo-
rii a architekturu, tak v neděli  
23. září zve Muzejní společnost 
Litovelska, z. s. na procházku 
Chudobínem. Projdeme vesnici 
známou třemi kostely. Zamě-
říme se na zámeckou zahradu 
(nepřesně park), kde vzdáme 
hold práci architekta a stavitele 
Antona Archeho a seznámíme 
přítomné s novými poznat-
ky týkajícími se Chudobína. 
Komentář zajišťují Ing. Lenka 
Křesadlová, Ph.D. a Ing. Ra-
dovan Urválek. Sraz zájemců 
je ve 13.45 hodin na křižovat-
ce u chudobínské pošty. Tam  
i zpět je možné se dopravit lin-
kovým autobusem z Litovle. 
                                                          RoN

Ještě celé září má 
Muzeum Litovel otevřeno 

středa–neděle: 9–17 hodin.

Unikátní pomoc lidem v dluhové pasti a rodinám na Litovelsku

V minulém roce Charita v Li-
tovli reagovala na narůstající 
poptávku po službách pro ro-
dinu a řešení dluhových pro-
blémů. Díky výzvě MAS Mo-
ravská cesta byl podán projekt 
„Řešení dluhové problematiky 
a podpora rodin na Litovelsku“ 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_47/00
06954. V červenci 2017 se do 
Litovle podařilo rozšířit služ-
bu Charitní poradny Nedlužím  
a Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi Jiloro – Srdíčko. 
Jejich provoz je do konce roku 
2019 financován z prostředků  

Evropské unie. 
Díky ekonomickému růstu  
a vyšší zaměstnanosti se zvyšuje 
počet lidí, kteří chtějí řešit své 
dluhové problémy. Svoje dluhy 
často neřeší do doby, než při-
jde první exekuce na plat nebo 
první vykonavatel mobiliární 
exekuce do bytu. Klientům po-
máháme s orientací ve finanční 
situaci, sestavením finančního 
rozpočtu, komunikací s věřiteli, 
řešením exekucí, zpracováním  
a podáním návrhu na od-
dlužení (osobním bankro-
tem), při kontaktu s úřady atd.  

Za první rok provozu poradny 
jsme pomohli 61 jednotlivcům.  
Dluhy se dají řešit ale i dříve, než 
přijde exekuce. Protože chceme 
řešit dluhovou past efektivně, je 
součástí našeho projektu i spo-
lupráce s advokátem. Přestože 
tato spolupráce představuje jen 
zlomek celkové práce poradny, 
jedná se pro klienty v mnoha 
případech o pomoc zásadní. 
Mgr. Miroslav Píštěk, se kte-
rým spolupracujeme, pomohl  
v rámci projektu již 15 klientům  
a ušetřil jim bezmála 1 200 000 Kč, 
a to zastavením exekucí, vráce-

ním nezákonných úroků apod. 
U dalších 13 lidí probíhá jed-
nání s možností snížení dluhů  
o více než 800.000 Kč. Svou prá-
ci pro Charitu v Litovli a mož-
nosti pomoci klientům při ře-
šení jejich dluhových problémů 
advokát blíže představí v dalším 
čísle Litovelských novin.
Sociálně aktivizační služba pro 
rodinu dopomáhá při přípra-
vě dětí na vstup do školy nebo 
školky a udržení se v ní. Pod-
poruje společné aktivity rodi-
čů s dětmi, doprovází na úřady,  
k lékaři, do škol. Pomáhá při vy-
řizování dokladů, dávek, zpro-
středkování návazných služeb  
a poskytuje základní sociální po-
radenství. Za prví rok působení 
jsme pomohli 9 rodinám, tedy  
51 osobám. 

Ing. Ludmila Zavadilová, 
vedoucí střediska Charity v Litovli
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Jarmila Cholinská a její odkaz
Při tvorbě výstavního plánu na 
rok 2018 byla jedna volba jas-
ná už v roce 2015. Litovelská 
rodačka Jarmila Cholinská od-
kázala na výstavu ke 100. výro-
čí vzniku ČSR významnou fi-
nanční částku a můžeme ji brát 
jako mecenášku celé výstavy. 
Připomeňme si tedy alespoň 
krátce její životní osudy. 

Narodila se 18. června 1925  
v Litovli jako Jarmila Božko-
vá, bydlela v domečku na Ka-
belově v Karlovské ulici č. p. 
921/8. Po maturitě na gymnáziu  
v roce 1944 pracovala na litovel-
ské poště. Roku 1945 se vdala  
a odstěhovala do Prahy. V dru-
hé polovině 50. let se čtyřčlenná 
rodina (rodiče a dva synové) 
přestěhovala do Teplic. Jarmila 
Cholinská vystudovala češtinu 
a francouzštinu na Pedagogic-
ké fakultě Univerzity Karlovy  
a učila na základní škole v Tepli-
cích. Příležitostně působila jako 
tlumočnice němčiny a francouz-
štiny. V 70. letech pracovala jako 
ředitelka Ústředního domu pio-
nýrů v Praze. V 80. letech učila 
5 let češtinu zahraniční studenty 
na univerzitě v Grenoblu (Fran-
cie). Po převratu se vrátila do 
rodné Litovle, pořádala eko-
logické přednášky ve školách  
a po osmdesátce začala vlastním 
nákladem vydávat své poselství 

a sbírky básní: „Miláček pre-
vít“ (2006), „Kořeny“ (2006), 
„Striptýz“ (2007, 2010), „Třesky 
plesky a jiné drzosti“ (2007), 
„Štěky a aforismy jedovaté ba-
bizny“ (2007), „Cikánské etudy“ 
(2008), „Zaručeně pravdivá his-
torie neopětované lásky“ (2008), 
„Procházky rosou“ (2009), 
„Procházky rosou – pro nevi-
domé“ (2012), „Tísňové volání“ 
(2009), „Čínské etudy – žen-
ské pohledy“ (2010), „Mužské 
etudy – žádné ohledy“ (2010), 
„Trny v patě“ (2011), „Hovory  
k sobě“ (2011), „Odpadkový 
koš“ (2012), „Pandemie šlen-
driánství“ (2013), „Bez oba-
lu“ (2014), „Halabala“ (2015). 
Všechny tyto práce jsou pro 
zájemce uloženy v muzejní 
knihovně k prezenčnímu studiu. 
Až do posledního roku živo-
ta překypovala energií a přes 
zrakový hendikep, omezenou 
pohyblivost a odcházející sluch 
dokázala velké věci. Komuni-
kovala s Kanceláří prezidenta 
republiky, odborníky na socio-
logii, životní prostředí, Radou  
a Zastupitelstvem města Litovle. 
Ráda besedovala s nejmladší 
generací a stala se pro ni i in-
spirací – např. Otto Orany zhu-
debnil pro smíšený sbor text 
Moje Haná z její sbírky Kořeny. 
Spolupodílela se na programu 
Mladých globalistů pro žáky  

8. a 9. tříd li-
tovelských zá-
kladních škol  
a příslušných roč-
níků gymnázia  
a ráda navštěvova-
la nás, muzejníky.  
V roce 2012 ji oce-
nilo Město Litovel 
za dlouholetou 
práci v oblasti péče  
o životní prostředí, 
kultury, výchovy  
a vzdělávání. Tuto 
cenu věnova-
la Muzeu Litovel  
a je součástí aktu-
ální výstavy. Nikoli  
v souvislosti s vál-
kami, ale v kon-
textu ubývání su-
rovinových zdrojů,  
s vědomím, že pla-
neta neuživí miliar-
dy hladových lidí, nám v uších 
rezonuje její výrok: „Napůl sní-
žit lidskou masu, jinak půjdem 
všichni k ďasu.“ Svou pomíjivost 
si velmi dobře uvědomovala, 
vždyť na první stránku své první 
vydané sbírky Jarmila Cholinská 
napsala: „Nač umřu? Na lásku  
a touhu po pramenu. Na nic víc 
si v smrti nevzpomenu.“ Dne 
29. července 2016 se jí vyplnila 
prosba posledních měsíců živo-
ta, zemřela ve svých 91 letech  
a v zářijovém čísle Litovelských 

novin na ni moc pěkně zavzpo-
mínala tehdejší redaktorka Li-
tovelských novin Helena Kašti-
lová.
Jsou-li mezi Vámi, čtenáři Litovel-
ských novin, přátelé paní Jarmily 
Cholinské, máte během celé výsta-
vy jedinečnou příležitost. Zdarma 
si můžete odnést některou z výše 
uvedených publikací a doplnit si 
tak ve své knihovně řadu jejích 
sbírek. Před třemi a více lety je vě-
novala muzeu na rozdání.

Za kolektiv Muzea Litovel RoN

Litovelský Otvírák: dvacet interpretů, přes deset tisíc návštěvníků  
a dvacet druhů piv

Čtrnáctý  ročník  největší  pi-
vovarské akce regionu, hudební 
festival Litovelský Otvírák, pro-
běhl o víkendu v areálu Pivova-
ru Litovel. Počasí přálo zábavě  
i tanci a k osvěžení posloužil lito-
velský zlatý mok. 
Festival letos navštívilo přes de-
set tisíc návštěvníků a ze tří scén  
v sobotu zazněly dvě desítky hu-
debních vystoupení.
Litovelský Otvírák zahájily  

v  pátek odpoledne 
prohlídky Muzea pi-
vovarnictví, v sobotu 
se pak  uskutečnily 
komentované exkur-
ze přímo v provozu 
pivovaru. Zájemci 
se mohli podívat  do 
míst, kde se hanácké 
tekuté zlato vaří. „Za 
těch 125 let, co  pivo-
var funguje, se změ-

nilo ledacos, ale naše pivo vaříme  
i nadále tradičními metodami,  
tedy vařením na stupňovitost,  
studeným kvašením v otevřených 
kvasných kádích na spilce  a dlou-
hým zráním v ležáckých  tancích,“ 
říká sládek Pivovaru  Litovel pan 
Petr Kostelecký. 
Na třech scénách se postupně 
představilo více než dvacet  in-
terpretů, vystoupila například 
Aneta Langerová, kapely Strace- 

Výherci letního luštění o krásné ceny se stali:

Jana Hornová z Litovle a Radomír Krumnikl z Vísky
Výhru si, prosím, přijďte vyzvednout do redakce Litovelských novin 

každý den mezi 8. a 14. hodinou.  

Tajenka křížovky: LITOVEL HANÁCKÉ BENÁTKY
Vědomostní kvíz: 1a, 2c, 3a, 4b, 5b, 6c 

né ráj, Turbo nebo Wohnout.  
Během akce měli návštěvníci 
možnost vybírat z dvaceti  druhů 
piva, a to jak tradičních,  jako jsou 
Moravan, Gustav,  Premium nebo 
Černý Citron,  tak z pivních spe-
ciálů. „Čepovaly se například limi-
tované edice piv tmavý ležák Černý 
Zázvor, světlý ležák Medový speciál  
a míchaný nápoj Višňový speci-
ál,“ říká  sládek Pivovaru Litovel 
pan Petr  Kostelecký a doplňuje: 
„Během dvou festivalových dnů 

se čepovalo pivo ze sto dvaceti píp  
a o příchozí se staralo sto še-
desát  zaměstnanců pivovaru  
a jejich  rodinných příslušníků.“
Mimo hudební program mohli  
návštěvníci Otvíráku poměřit své 
síly s českým strongmanem  Jiřím 
Tkadlčíkem. Pomyslným vyvr-
cholením večera byl v sobotu ve 
22 hodin velkolepý ohňostroj, kte-
rý na šest  minut rozzářil celou Li-
tovel.          Foto: Michal Kamenčák, 
                    text: Martina Kalusová



Ze společnosti

Byli oddáni
30. 6.  Lenka Husičková z Uničova
  a Tomáš Uvízl z Haňovic
30. 6.  Monika Literová z Pardubic
  a Filip novák z Pardubic
14. 7.  Markéta Pagáčová z Litovle
  a Radim Smolka z Dobrochova
14. 7.  Kateřina Lappena z Červenky
  a Vlastimil Obšil z Červenky
17. 7.  Jitka Kohoutková z náměště na Hané
                a Stanislav Marhoul z náměště n. H. 
20. 7.  Iveta Tomanová z Červené Lhoty
  a Jindřich Šimek z Měrotína
  4. 8.  Martina zlámalová z chromče
  a Pavel Horák ze zábřeha
11. 8.  nikola Mazurková ze Senice na Hané
  a Karel Šincl z Litovle
18. 8.  Edita Šišmová z Mladče
  a Marek Kučera z Litovle
18. 8.  nikola Kubešová z Litovle
  a Vladimír Debnár z Litovle

  Odešli
16. 7.  Josef Hlavinka ze Savína (45 let)
21. 7.  Alice Ledererová z Litovle (61 let)
29. 7.  Dana chytilová z Litovle (65 let)
29. 7.  Marie Vydrželová z Mladče (76 let)
29. 7.  Jiří zapletal z Litovle (87 let)
  9. 8.  Milada Špundová z Haňovic (92 let)
11. 8.  JUDr. František neplech z Pňovic (76 let)
12. 8.  Hildegard Kubíčková z Červenky (75 let)
12. 8.  Vlasta Bradová z Litovle (94 let)
20. 8.  Lubomír Satora z Měrotína (72 let)

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

Inzerce

Významné dny v září

· 13. září   Mezinárodní den čokolády
V tento den si mohou bez výčitek všichni zamlsat 
– svůj svátek totiž nemá nic sladšího a oblíbeněj-
šího než čokoláda. 
Samotné slovo čokoláda má původ v aztéckém 
výrazu „xocolātl“,  což znamená hořké pití.  
První čokoládu (kakaové boby) objevili Mayové 
a Aztékové kolem roku 1000 př. n. l. Od 7. do 
16. století byly kakaové boby používány jako 
platidlo. Boby byly považovány za dar od bohů, 

nápoj, který se z nich připravoval pili jen vyvo-
lení při rituálních obřadech. nápoj byl ale hořký  
a dochucoval se např. vanilkou nebo chilli. 
Poprvé se Evropa s tímto nápojem seznámila 
díky španělskému objeviteli Hernánu cortésovi. 
Ve Španělsku tak začaly vznikat první čokoládov-
ny, z pití horké čokolády se stala módní záleži-
tost. Pevná forma čokolády zatím známa nebyla 
– to se změnilo až roku 1847, kdy vznikla první 
hrudkovitá tabulka. Až o 28 let později vznikla 
první tabulka mléčné čokolády (Švýcar Daniel 
Peter). Význam kakaa stále rostl a s kakaovými 
boby jako komoditou se na burze začalo obcho-
dovat v roce 1925.  

· 21. září   Mezinárodní den míru
Tento den je spojován s Organizací spojených ná-
rodů. Byl vyhlášen roku 1981 rezolucí, která uvá-
dí, že tento den bude „věnován podpoře ideálů 
míru uvnitř i mezi státy a národy“. Každoroční 
připomínka tohoto dne podtrhuje fakt, že mír 
je jedním z univerzálních cílů lidstva a za jeho 
ochranu jsme zodpovědní všichni.

· 22. září   Evropský den bez aut
Tento den je součástí Evropského týdne mobility, 
který se v letošním roce bude konat od 16. do  
22. září. Snaží se upozorňovat na neudržitelný 

nárůst individuální automobilové dopravy ve 
městech a na různé způsoby jeho řešení. nechte 
tedy auto doma a využijte i jiné prostředky k do-
pravě na určité místo – např. chůzi, kolo a jiné... 
Letošním tématem bude „multimodalita“ – 
podporuje kombinování různých druhů dopravy 
pro přepravu cestujících i zboží.                                      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. 

Vychází nová kniha o dějinách Sokola Litovel
Členové litovelského Sokola se v roce 2016 
rozhodli k zásadnímu počinu, i pod vlivem 
blížícího se výročí vzniku ČSR, a to zpraco-
vání dějin tohoto sportovního, společenské-
ho a kulturního hnutí v našem městě. Výbor 
Sokola oslovil mladého historika Petra Za-
jíčka, rodáka z Červenky a absolventa Gym-
názia Jana Opletala, tedy autora se silnými 
vazbami na Litovel. Kniha nese název Sokol 
Litovel – historie a současnost a slavnostní 
křest se odehraje 24. 10. v litovelském Muzeu. 
Kniha mapující dějiny litovelského Sokola 
a jeho osobností na pozadí tzv. velkých dě-
jin je splacením našeho dluhu předchozím 
generacím sokolů z Litovle. Sokol v Litovli 
je organizace s opravdu zavazující tradicí, 
vznikla už v roce 1874 a v současné době má 
234 členů všech věkových kategorií. 
Kniha vznikala poctivým sběrem materi-
álů v průběhu několika let, je velmi čtivě 
a faktograficky zpracována, vybavena po-
známkovým aparátem a bohatým fotogra-
fickým doprovodem. Je lektorována PhDr. 
Davidem Papajíkem, PhD., profesorem olo-

moucké univerzity a Mgr. Robertem Najma-
nem z Muzea Litovel. O publikaci se velmi 
zasloužil i PhDr. Vítězslav Kollmann, který 
se výrazně podepsal na zajištění a výběru 
fotografické dokumentace. 
Dlužno podotknout, že vydání knihy fi-
nančně podpořilo – vedle zadavatele Sokola 
Litovel – i město Litovel a PhDr. Kollmann. 
Publikaci můžete zakoupit v knihkupectví 
Atlas pana Lindušky, Turistickém informač-
ním centru Litovel a v Muzeu Litovel.

Mirko Spurník, starosta T. J. Sokol

Petr Zajíček
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Všem „báječným ženským“ – sokolkám  
z Litovle a okolí vyslovujeme poděková-
ní za trpělivost, houževnatost a píli při 
nácviku sletové skladby pro ženy „Cesta“. 
Začátky nebyly lehké, neboť nácvik naší 
skladby byl náročný jak po stránce cho- 
reografické, tak i technické a během ná-
cviku zaznamenával několik změn. 
Ač náš bílý šátek s kuličkou, jako součást 
cvičebního úboru, vypadal pro nácvik jed-
noduše, vyžadoval značné úsilí a soustře-
dění při nácviku posledních dvou oddílů 
skladby. 
Přesto naše „báječné ženské“ s ním vy-
kouzlily ladnou a zajímavou část skladby, 
se kterou se předvedly na všesokolském 
sletu v Litovli, Olomouci, Přerově a v Pra-
ze, kde kromě vlastního cvičení tvořily  
i závěrečnou část sletu – vlajku a znak So-
kola. 
Ještě jednou děkujeme!   

Vlasta Machalová a Ilona Jančí, cvičitelky



DĚJINY KOLEM NÁS / 7

Psalo se před 100 lety

· Konec letního času. Tentokráte nastane ko-
nec letního času v noci z neděle 15. září na pon-
dělí dne 16. září. O 3. hodině v noci budou hodiny 
posunuty nazpět na 2. hodinu a tak bude obno-
ven normální čas. 
· Vrah Wrzeski uprchl z trestnice. z krakovské 
věznice uprchl tyto dny známý mnohonásobný 
vrah Wrzeski, jenž zavraždil jak známo notáře  
v novém Jičíně a usmrtil několik pronásledovate-
lů, až konečně byl v Hranicích v nevěstinci zatčen. 
· Peníze jsou smrt, říká náš lid. A jistě ne bez-
důvodně. Uvažme jen, že tento zašpiněný papí-
rek, potřísněný slinou souchotináře, nebo jinou 
nákazou postiženého, položí se bez rozmýšlení 
na kuchyňský stůl, kam za chvíli přijde chleba. 
Papírové peníze roznášejí snadno bakterie růz-
ných nemocí, tedy i chřipkové, kdežto na kovu 
bakterie hynou. Papírový peníz jest zdraví nej-
nebezpečnější. Proto by zvláště hospodyně po 
vzetí peněz do rukou měly si umýti ruce mýdlem. 
Také braní peněz papírových do úst atd. je velmi 
nebezpečné. 
· Epidemie chřipková zuří a týrá lidstvo dále. 
Stala se naší metlou, která bičuje společnost 
velkoměstskou i venkovskou tím citelněji, že 
děje se tak právě v době všeobecného nedostat-
ku, kdy není léků, není lékařů, není pomocných 
prostředků obranných, především ovšem zdravé  
a vydatné stravy. 
· Bezdrátová telegrafie domorodců v Africe. 
Afričtí domorodci sdělují si navzájem nejdůleži-
tější události zvláštním způsobem tak, že sběh-
nuvší se události jsou domorodci daleko široko 
rychle rozšiřovány. Černoši oznamují své zprávy 
od dědiny k dědině nebo od kopce ke kopci po-
mocí „Tamtamu“, kusu vydlabaného kmene 
potaženého kůží. způsob tlučení a vydávání 
zvláštních zvuků není posud Evropanům znám, 
domorodci mají nepochybně nějakou zvláštní 
abecedu. Tamtamy vydávájí temné zvuky v ob-
rovské vzdálenosti slyšitelné, které Evropan často 
ani neslyší.                                                                               red.

Pomník v Mladči

Při všeobecné mobilizaci 1. srpna 1914  
a následně v několika dalších odvodech 
odešlo z Mladče na frontu přes 90 mužů.
V zápisu ve školní kronice z let 1914–1915 
stojí: „Mnohé a mnohé rodiny s pláčem  
a loučíce se, vyprovázely buď otce, bratra 
nebo syna a vesnička naše jako by byla z po-
lovice se vylidnila. Než na tom nebylo dosti. 
Přišly nové odvody a opět nové a tak několi-
krát a vždy za několik neděl po nich zmizelo 
více osob, které jsme byli zvyklí vídati téměř 
denně.“
Po čtyřech letech válka skončila, 26 mužů 
se však do své obce nevrátilo. Zemřeli na 
bojištích, v polních nemocnicích, v zajetí, 
nebo se ani nevědělo jak. Podobně jako  
v jiných obcích, i v Mladči se o postavení 
důstojného pomníku svým padlým spo-
luobčanům postaral místní hasičský sbor. 
Jeho členové se postarali o sbírku a usta-
novená komise pak objednala památník  
u firmy Spurný v Litovli. Slavnostně odha-
len byl 23. srpna 1925.
Památník má tvar dolů se zužujícího obe-
lisku na půlkruhově ukončeném bloku, 
stojícím na kamenném podstavci. Zcela 
nahoře, na hlavici, je umístěn reliéfní kříž. 
Pod ním znaky Čech, Moravy, Slezska  
a Slovenska. Čelní strana obelisku nese ná-
pis: „PADLÝM VOJÍNŮM / VE SVĚTO-
VÉ VÁLCE / 1914–1918 / VĚNUJÍ OB-
ČANÉ“. Nástavec je ozdoben bronzovým 
věncem z vavřínové a lipové ratolesti.
Na desce z černé leštěné žuly ve spodní 
části památníku jsou jména 26 padlých na 
frontách 1. světové války. Po r. 1945 byla 
na desku připsána oběť 2. světové války,  
František Duda, s rokem narození a rokem 
úmrtí. Dodatečně, 9. května 1965, byla na 
památník přidána ještě samostatná deska 
rovněž na památku Františka Dudy s foto-
grafií a nápisem „FRANTIŠKU DUDOVI 

/ OBĚTI FAŠISMU / VĚNUJÍ OBČANÉ 
MLADČE.“
Mladečtí muži, kteří padli během 1. světo-
vé války, mají na památníku pouze jména. 
Není zde fotografie, datum narození, da-
tum úmrtí. Jména nejsou ani podle abe-
cedy. Z Vojenského ústředního archivu se 
dovídáme: Josef Malínek, narozený 5. 3. 
1886 Mlač, okr. Litovel na Moravě, zemřel 
16. 7. 1916 na klinice vojenské nemocnice 
v Kijevě, táž gubernie v Rusku. Pohřben na 
hřbitově v Kijevě. Bylo mu 30 let. 
Pomník obětem 1. světové války je umís-
těn symbolicky v horní části obce, v kop-
ci. Možná proto, aby se mohlo 26 padlých 
mladých mužů dívat, jak Mladeč žije. Bez 
nich.

Pietní místo v Sobáčově

Uprostřed Sobáčova, místní části obce 
Mladeč, nelze přehlédnout kamenný po-
mníček. Na místě stojí od 9. května 1965, 
kdy byla na jednoduché kamenné mohyle 
odhalena pamětní deska při oslavě 20. vý-
ročí osvobození. Deska nesla (a stále nese) 
text: OBĚTEM VÁLKY / 9. 5. 1945 / ČER-
NOCH LUBOMÍR 19 LET / ŠVUB JOSEF 
22 LET / NEUMAN JAROSLAV 20 LET / 
OBČANÉ SOBÁČOVA. 
Je to připomínka tragické události na kon-
ci 2. světové války. Válka sice 8. května 
1945 skončila, ale lidé umírali dál. Sobá-
čov postihlo neštěstí hned 9. května 1945. 
Tři mladíci kolem 20 let našli v příkopě 
výbušninu. Došlo k výbuchu. Všichni tři 
byli na místě mrtví. Radost z konce války 
vystřídal smutek. Sobáčovští občané uspo-
řádali sbírku a přispěli rodinám na pohřeb 
a důstojné místo pro zemřelé na hřbitově 
v Chudobíně. V roce 1965 pak přidali po-
mníček.
Od května 2018 má pomníček v Sobá-
čově nový vzhled. Postarala se o to obec 
Mladeč. Původní mohyla byla rozebrána  
a nová deska se stejným textem je nyní při-
pevněna na velký kámen, který věnovala 
firma Vápenka Vitoul.
Tři mladí muži zemřeli zbytečně. Sobáčov 
však na ně nezapomněl.             Eva Vaňková

Válečné hroby 13: Pomník obětem světových 
válek v Mladči a pietní místo v Sobáčově



Stalo se v Litovli

· ŠPÍŠKOVÁ LUDMILA
narodila se 11. 9. 1888 jako dcera litovelského 
lékaře Dr. Jana Smyčky. Ve 13 letech ji rodiče po-
slali na vyšší školu do Prahy, kde získala základy 
cizích jazyků. Ve studiu pokračovala v olomouc-
kém Pőtingeu, bydlela v rodině významného 
pedagoga prof. Františka Polívky. V r. 1907 se 
provdala za ThDr. Ferdinanda Špíška. S manže-
lem podnikla řadu zahraničních cest a dále se 
vzdělávala v oboru francouzské literatury. navá-
zala významné kulturní styky, v dubnu 1919 byla 
delegátkou ČSR na mírové konferenci v Paříži.  
Dr. Špíšek působil na ministerstvu školství, ona 
dále pokračovala v zahraničních aktivitách, vý-
znamná je její činnost literární, především pře-
kladatelská. zejména z francouzské literatury 
přeložila díla E. Bourgese, G. Sandové aj. zemřela 
v Praze 28. 4. 1954, v duchu svého otce odkázala 
svůj litovelský majetek litovelskému muzeu.  

· 80 let
Ve dnech 2.–5. 9. 1938 bylo Litovelsko posti-
ženo mohutnou povodní. Po velkých deštích se 
protrhla hráz mezi Mladčí a Litovlí a rázem tak 
znevážila všechny předpoklady o smyslu regula-
ce Moravy. Tato stavba, která spolykala obrovské 
prostředky, změnila ráz krajiny a vyřadila z pro-
vozu dva mlýny, byla prováděna především pro 
zamezení povodní. A nyní, sotva byla dokonče-
na, zaplavila voda nejen obvyklé oblasti Vísky, 
Komárova, Pavlínky a Olomouckého předměstí, 
ale i Kollárovu ulici včetně nové sokolovny, pilu 
na Čihadle a dál vše až k pivovaru.
Tyto domácí záležitosti však odsunuly do poza-
dí události mnohem vážnější. Dne 23. září byla 
vyhlášena mobilizace, místo dětí se ve školách 
ubytovali vojáci, v gymnáziu zřízena záložní  
nemocnice. Městská rada vyzvala občany, aby 
přispěli na Fond pro obranu státu. nařízeno bylo 
zatemnění oken a úprava reflektorů vozidel. no-
viny vyšly pouze jako dvojlist, neboť i redaktoři 
narukovali. Jenže za pár dní se už vojáci z pohra-
ničních pevnůstek vraceli zpět a s nimi proudy 
emigrantů – Čechů prchajících z pohraničí. 
Dne 29. září skončilo jednání Hitlera, chamberlai-
na, Daladiera a Mussoliniho v Mnichově. Byl po-
depsán diktát o odstoupení pohraničí. Ve městě 
bylo zajišťováno nouzové ubytování pro mnoho 
českých rodin, organizují se pro ně sbírky. V okrese 
bylo na 1 300 uprchlíků, sbírka po domech vynesla  
46 tisíc Kč.  
Mnoho lidí emigrovalo. Litovelský cestova-
tel Alois nerušil nabízel, že povede výpravu 
do Argentiny. cesta měla stát 4 350 Kč, na 
místě měl emigrant dostat pozemek 100 arů   
a do začátku státní úvěr. Výprava přes moře se  
neuskutečnila, lidé váhali a dříve než projekt 
dostal reálné obrysy, přišel 15. březen 1939, ně-
mecká okupace a Protektorát. 

Lubomír Šik 

Zprávy ze Seniorklubu Litovel

8 / ROZMANITOSTI

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

Horké a suché léto se nechystá předat šta-
fetu podzimu. Vyprahlá pole, zahrádky  
i truhlíky s květinami touží po vláze. Vyhle-
dáváme stín a vyhlížíme mráčky. 
Během prázdnin jsme podle svých zájmů 
vybírali z nabídek Turistického informační-
ho centra v Litovli.
Krajská Rada Seniorů Olomouckého kra-
je (KRS) jela na pozvání na Slovensko.  
V Bardějově se ve dnech 14.–16. srpna ko-
naly XXI. celoslovenské hry seniorů s me-
zinárodní účastí. Soutěžilo celkem 152 se-
niorů. Náš místopředseda Lubomír Faltus 
přivezl dvě bronzové medaile. První za hod 
granátem, druhou za vrh koulí. Byl oceněn 
i třetí medailí jako nejúspěšnější zahraniční 
účastník her. Blahopřejeme mu za vynikají-
cí reprezentaci. Hry pozdravili představitelé 
města, krajů, sportovců a seniorů Slovenské 
republiky. Ing. Milan Taraba, místopředse-

da Rady seniorů ČR, také pronesl zdravici.
V druhém pololetí budeme pokračovat  
v rozmanité činnosti Seniorklubu. Na čtvr-
tek 6. září je připraven II. ročník sportov-
ních her seniorů na hřišti Základní školy  
v Jungmannově ulici. Od 14 hodin Vás bu-
dou na osmi stanovištích čekat zajímavé 
soutěže. Čekáme velkou účast!   
Ve čtvrtek 20. září začne od 15 hodin v klu-
bovně DPS beseda Cestování po Švýcar-
sku, kterou připravil pan Miroslav Pinkava. 
Hned další den, v pátek 21. září, se koná 
Zábřežský sedmiboj. Můžete přijet povzbu-
zovat naše borce.
Ve čtvrtek 27. září odjíždíme v 8.30 hodin 
z autobusového nádraží do termálů ve Vel-
kých Losinách.
V úterý 2. října pořádá Městský klub s ve-
dením města koncert KOZLAŇÁCI. Den 
seniorů tak oslavíme od 19 hod. ve Velkém 
sále Záložny. Pro seniory je vstupné dobro-
volné. 
O všech akcích Vás informujeme prostřed-
nictvím vývěsky a v hlášení městského roz-
hlasu.    
Na všechna setkání s Vámi se těší Samosprá-
va Seniorklubu.                                                                    mf            

Fotografie nahoře: Předávání medailí za hod granátem do 
dálky. Zprava: Ivan Kobza, Ján Štěpánek a Lubomír Faltus.

Fotografie dole: Sportovní družstvo Olomouckého kraje
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Robbert Fabri: Vespasián IV. Padlý římský orel
Heather Morrisová: Tatér z Osvětimi

René Goscinny: Malý Mikuláš – původní komiks

V srpnovém čísle jsme se věnovali důležitým 
památkám obce Těrlicko. Teď si ale povíme 
něco o nejdůležitější stavbě, která navždy 
změnila ráz obce – Těrlické přehradě. 

Období let 1955–1964 lze v dějinách obce pova-
žovat za nejdůležitější. To proto, že bylo rozhod-
nuto o stavbě přehradní nádrže, která razantním 
a nenavratitelným způsobem změnila tvář obce. 
Měla totiž vyrůst v místech, kde se rozkládalo 
Těrlicko „staré“ – to měla nahradit a v jejím 
okolí mělo vyrůst Těrlicko „nové“. změnila tedy 
tvář krajiny, rozložení i velikost půdního fondu, 
způsob hospodaření, urbanistický charakter 
obce, ale i myšlení lidí. 

Jako každá velká stavba přinášela s sebou i pře-
hrada při svém budování řadu obtíží, problémů  
a obav, které se musely okamžitě řešit. K nim 
patřil např. nábor dělníků a jejich následné uby-
tování, výkup stávajících domů, přesídlení oby-
vatel do nově vznikajícího sídliště, které nebylo 
tak ideální, jak se na první pohled zdálo. „Lec-
který (občan obce) si dělal naději, že mezinárodní 
události a třeba i válka zabrání nebo přeruší vý-
stavbu.“ (z Pamětní knihy obce Horní Těrlicko).  
První rozhodnutí o vybudování přehradní nádrže 
v obci Těrlicko se objevilo v roce 1953 a samotné 
počátky budování spadají do roku 1955. Tech-
nickým vedením stavby a zároveň jejím investo-
rem bylo pověřeno Vodohospodářské rozvojové  
a investiční středisko (VRIS s pobočkou v Ost-
ravě, odpovědnými osobami byli Ing. F. chlup  
a Ing. V. Beuda), stavební práce na přehradě 
byly přiděleny brněnskému podniku Ingstav pod 
vedením Ing. Břouška. Budoucí přehradní nádrž 
měla zajišťovat tyto úkoly: zásobovat Třinecké 
železárny, Důl Dukla a Důl 9. května provozní vo-
dou, měla plnit povodňovou ochranu níže ležící-
ho území a v neposlední řadě sloužit k rekreaci. 
O samotných pracích si povíme v některém  
z dalších čísel.                                                                   red.

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

Když po strništi vítr fičí
pouštějí děti hvězdy draky
občas i bouře něco zničí
a vítr rozežene mraky.

Již jsou zas chladná rána
den slunce ještě prohřeje

na polích zakrákorá vrána
to měsíc říjen již tu je.

Pak přijdou deště plýskanice
listí žloutne na stromech
chladna přibývá stále více

lidé jsou ve svých domovech.

To na trůn podzim nastupuje
dny se již velmi rychle krátí

ubývá světla, vítr duje
až s jarem se zas teplo vrátí. 

Již tažní ptáci odlétají
do teplých krajin za sluncem

naposled křídly zamávají
chladu je více každým dnem.

Když listy stromům spadnou
nastává zas ten smutný čas
poslední kvítky ovadnou
a ranní mlhy přijdou zas. 

Robbert Fabri: Vespasián IV. Padlý římský 
orel
Na počátku roku 41 se Řím zmítá v nepo-
kojích. Sabinus a členové pretoriánské gardy 
vedení Sabinovým švagrem Clementem za-
vraždili Caligulu a císařem prohlásili Clau-
dia. Aby nevypukl chaos, snaží se Claudiovi 
propuštěnci Narcissus, Pallas a Callistus co 
nejrychleji znovu nastolit pořádek.
Jenže slintající a kulhající Claudius je pou-
hou karikaturou svých statečných předků 
Caesara, Tiberia a Germanika a nemůže se 
odvolávat na své válečnické úspěchy. Pro-
to se pro něj jeho propuštěnci snaží zajistit 
nějaké rychlé vítězství. Pallas navrhne, že 
by císařovo postavení mohl upevnit nález 
orla, o nějž Sedmnáctá legie přišla před lety 
v Germánii, a poté úspěšná invaze do Bri-
tánie. 
Milovníkům starověkých dějin a historic-
kých románů je určena série italského auto-
ra inspirovaná skutečnými životními osudy 
římského císaře Vespasiána. Prozatím jsou 
vydána čtyři pokračování.

Heather Morrisová: Tatér z Osvětimi
Kniha Tatér z Osvě-
timi vznikla podle 
skutečného příběhu, 
jenž souvisí s jed-
ním z nejznáměj-
ších symbolů holo-
caustu – čísly, která 
měli vězňové vyte-
tována na předloktí. 
Když se slovenský 
žid Lale Sokolov 
stal v tom strašlivém 
místě tatérem a musel označovat své spo-

luvězně čísly vyvedenými nesmazatelným 
inkoustem, využil svou nepatrnou volnost 
k činům. Díky své práci mohl vyměňovat 
šperky a peníze z majetku zavražděných 
židů za jídlo, které pomáhalo ostatní vězně 
držet naživu. Kdyby byl dopaden, čekala by 
ho jistá smrt. Za své přežití mu vděčí mnozí.
Holocaust je jedna z nejtragičtějších součás-
tí dějin 20. století. Novozélandská autorka se 
s Lalem Sokolovem seznámila v roce 2003  
a díky nevšednímu přátelství jsou v knize 
zaznamenány i ty nejniternější podrobnosti 
ze života za holocaustu.

René Goscinny: Malý Mikuláš – původní ko-
miks
Věděli jste, že příbě-
hy malého Mikulá-
še vznikly původně 
jako komiks? Do-
sud knižně nikdy 
nevydané příběhy 
spatřily světlo světa  
v roce 1955 a s nimi 
i postavička malého 
Mikuláše. Vycháze-
ly na pokračování  
v belgickém týdeníku Le Moustique. Později 
se je Sempé a Goscinny rozhodli oživit v no-
vinách Sud Ouest, tentokrát už ale ve formě 
krátkých ilustrovaných příběhů, které všich-
ni známe a milujeme dodnes.
Příběhy party malých kluků není možné 
nemilovat. Komiks určený dětem si mohou 
přečíst i dospělí, které Mikuláš a spol. oslo-
vili v dřívějších vydáních.

Od září již platí běžná půjčovní doba (zavře-
no ve středu).                                                      lf

Nahoře: Těrlicko „staré“               Dole: Těrlicko „nové“
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Májový koncert DPS Mládí a DPS Benjamínek
Tradiční májový koncert DPS 
Mládí a DPS Benjamínek se 
konal v lehce napjaté atmosféře 
z horka posledních dnů měsíce 
května, a to ve čtvrtek 31. května 
2018. Kdo však vyměnil plavky  
a sluneční brýle za slavnostní šat 
a procházku lesem nebo na kou-
paliště za Velký sál Záložny, ur-
čitě nelitoval. Oba pěvecké sbo-
ry svými pěveckými a tentokrát 
i hereckými výkony dojaly mno-
hé z diváků a určitě přesvědčily 
všechny přítomné v sále o dobré 
práci na ZŠ Vítězná.

Koncert byl zahájen vzpomín-
kou na paní učitelku Boženu 
Halvovou, která bezmála před 
šedesáti lety pěvecký sbor na 
škole založila a která nás začát-
kem tohoto roku opustila na-
vždy. Díky paní učitelce Ivetě 
Navrátilové, která po paní uči-
telce Halvové převzala vedení 
sboru (a posléze také sbor pří-
pravný, dnes DPS Benjamínek), 
sbor nikdy nepřerušil svoji čin-
nost. Co víc, stále se oba sbory 
zlepšují, stále přicházejí s nový-
mi nápady a inscenacemi, prostě 

je to stále baví a to je znát. 
Koncert zahájil DPS Benjamí-
nek, složený z dětí prvních až 
čtvrtých tříd, dvěma moravský-
mi lidovými písněmi, na něž 
navázal šňůrkou perliček od 
známých českých autorů pís-
ní. Poté byl na pódiu vystřídán 
DPS Mládí, jehož členy jsou žáci 
pátých až devátých tříd. Jejich 
repertoár je opravdu bohatý – 
od písní lidových ke sborovým 
úpravám populárních písní, děti 
si však s chutí zazpívají i sklad-
by starých mistrů či spirituály. 

Dvěma úžas-
nými sóly, při 
kterých na-
skakovala husí 
kůže, se před-
stavily dvě 
žákyně devá-
tého ročníku 
– Veronika 
R o z m a n o v á  
a Valerie Pět-
valská.
Každý rok 
pro nás mají 
oba sbory ně-
jaké překva-
pení. Letos 
paní učitelka 
Nav r át i l ov á  
s dětmi na-

cvičila operku – malou operu 
O Červené Karkulce z autorské 
dílny Zdeněk Svěrák a Jaroslav 
Uhlíř. Všichni ji známe z pohád-
ky Tři bratři a zazářily v ní mno-
hé sólové hlasy z DPS Mládí, ale 
i nadšená podpora hlasů obou 
sborů – malého i velkého. Oper-
ku doprovodili: na klavír pan Jiří 
Absolon, na housle paní Ale-
na Tichá, na kytaru pan učitel 
Petr Obšil a na bicí pan Radim 
Ilek.  Úspěch tohoto představení  
u publika nebyl o nic menší než 
úspěch muzikálů Mauglí, Liš-
ka Bystrouška, Ferda Mravenec  
a dalších, pod jejichž uvedením 
na litovelskou scénu byla po-
depsána paní učitelka Božena 
Halvová. I tato inscenace byla 
věnována jí.
Potlesk a dojetí nebraly konce, 
zvlášť když se k děkovačce při-
pojily kytičkou pro překvape-
nou paní učitelku Navrátilovou 
odcházející deváťačky.
Děkujeme nejen všem muzikan-
tům, kteří na koncertě dopro-
vodili oba sbory, ale také všem 
rodičům, babičkám a dědečkům 
i dalším přátelům dětského sbo-
rového zpěvu za jejich podporu 
a budeme se těšit na shledanou 
na dalších koncertech a vystou-
peních.           Miloslava Flášarová

Úspěšné sólistky z DPS Mládí
Děti z Dětského pěveckého sbo-
ru Mládí při ZŠ Vítězná Litovel 
jsou i šikovnými sólisty a sólist-
kami, což letos na jaře dokáza-
ly Eliška Smetanová a Karolína 
Hlaváčková, obě žákyně 7. A. 

V sobotu 3. března se zúčastnily 
12. ročníku dětské pěvecké sou-
těže lidových písní „O zámecký 
klíč“, kterou každoročně pořádá 
Folklorní soubor Haná Přerov 
v rámci Folklorního festivalu  
V zámku a podzámčí. Zazpívalo 
celkem 35 dětí v různých věko-
vých kategoriích, které se utka-
ly o postup do krajského kola  
a navíc o možnost zazpívat pří-
mo na Folklorním festivalu za 
doprovodu cimbálové muziky 
před festivalovým publikem. 
Eliška Smetanová postoupi-
la z Přerova do krajského kola 
soutěže „O hanáckyho kohó-
ta“, která se konala v sobotu  
14. dubna v Prostějově. Svoje 
vybrané písně Eliška zazpívala 
v hanáckém kroji za doprovodu 
cimbálové muziky Záletníci a ve 
své kategorii se umístila ve zla-
tém pásmu, na které dosáhl jen 
malý počet soutěžících. Elišce  
k tomuto krásnému úspěchu 
gratulujeme!
Obě děvčata pak byla vybrána, 
aby zazpívala na přerovském 

festivalu v sobotu 9. června na 
Horním náměstí v Přerově za 
doprovodu přerovské cimbálové 
muziky Primáš. Jejich vystou-
pení nadšeně sledovali členové 
jejich rodin, kteří je přijeli pod-
pořit. Děvčata v krojích se pak 
prošla po okolí a užila si tuto pro 
ně zvláštní příležitost. 
Touto cestou zvu všechny pří-
znivce hanáckých písniček na 
pořad litovelské Hanácké amba-

sády Přendite si splknót, jehož 
další setkání se koná ve čtvrtek 
20. září od 18 hod. v Koncert-
ním sále Městského klubu Lito-
vel. Eliška a Karolínka zde opět 
zazpívají v hanáckých krojích za 
doprovodu cimbálové muziky, 
tentokrát to bude místní Hanác-
ká môzeka Litovel. 

Mgr. Iveta Navrátilová,
sbormistryně DPS MládíEliška Smetanová s diplomem

Zleva: Karolína Hlaváčková, Mgr. Iveta Navrátilová a Eliška Smetanová v Přerově
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Sauna – relaxace ze severu

InzERcE

Hodnocení sezóny v litovelské 
sauně Technických služeb začí-
náme vždy „lákacím“ úvodem 
– tak tady ho máte: Kdo jednou 
vkročil do sauny a zalíbilo se mu 
tam, většinou už bez ní nemůže 
být. Přináší dokonalý odpoči-
nek i uvolnění a je oblíbenou 
relaxační procedurou několik 
století v mnoha koutech světa.  
Ptáte se, proč je pravidelné sau-
nování prospěšné? Důvodů 
je mnoho – posiluje imunitní 
systém; snižuje krevní tlak; de-
toxikuje organismus; zlepšuje 
funkci srdce, plic a ledvin; po-
máhá při bolestech svalů, kloubů  
a revmatismu; účinkuje na lu-
pénku a různé alergie; zlepšuje 
spánek; pomáhá proti migré-
nám; uklidňuje a tlumí rozruše-
ní i nervozitu a odbourává stres; 
čistí pokožku; pomáhá hubnout 
a v boji s celulitidou; udržuje 
pleť pružnou a hebkou a vyhla-
zuje vrásky.  Stačí?
Základní pravidla pro pobyt  
v sauně asi všichni znají, tak 
jen doporučení ze zkušenos-
ti: nejlepší poloha v potírně je 

vleže – tělo se prohřívá rovno-
měrně v jedné teplotní vrstvě;  
v sauně pobývejte nazí – na ruč-
níku nebo prostěradle; během 
jednoho saunování jsou ideální  
2 – 4 pobyty v potírně o délce  
10 – 15 minut. Následuje ochla-
zení ve sprše a v bazénku a ale-
spoň 20minutový odpočinek na 
lůžku, při kterém můžeme do-
plnit ztracené tekutiny. Vyhří-
vání v sauně je zcela individu-
ální požitek, žádná doporučená 
doba pro všechny neexistuje. To 
nejlepší je ale řídit se reakcemi 
svého těla. Pokud pocítíme ne-
volnost, bolest hlavy nebo pále-
ní, saunu raději opusťme. Saunu 
může navštěvovat úplně každý 
zdravý člověk. Lidé s nemoc-
ným srdcem a jinými závažný-
mi onemocněními, stejně jako 
těhotné ženy, by se měli poradit 
se svým lékařem.     
Průběh sezóny 2017/2018 byl 
pro proměnlivost počasí atypic-
ký, tropické dny  k saunování 
příliš nelákaly, a tak se končilo 
již na začátku června. Provoz-
ních dnů bylo 142 (105 pro muže 
a 37 pro ženy) a během nich na-
vštívilo zařízení 1 931 klientů 
(1 559 mužů a 372 žen). Cel-
kový průměr návštěvy jednoho 
provozního dne byl 13,59 kli-
entů (14,84 muži; 10,05 ženy).
Nejnavštěvovanějším měsícem 
byl listopad 2017 (278 uživa-  

telů, průměr 16,35); nejvíce 
mužů přišlo v lednu 2018 – 231 
(průměr 17,76), žen v břez-
nu 2018 – 64 (průměr 12,8). 
Nejvíce muže lákala sauna ve 
dnech 10. 11., 12. 12. a 22. 12. 
2017 – kdy jich přišlo vždy po 
25, ženy pak 8. březen – 20 kli-
entek (že by oslavy MDŽ?).  
Žádné problémy se nevyskytly, 
zařízení pracovalo bezchybně ke 
spokojenosti klientů. Ti ocenili 
nejen nově obloženou a vybave-

nou potírnu, ale i výbornou péči 
saunérky  Gabriely Pavelkové 
– její vstřícnost, pečlivou při-
pravenost provozu i milý úsměv 
za pokladnou a taktéž vedení  
TS Litovel, především ředite-
le Ing. Karla Zmunda, který se 
vždy zajímal o provoz a spoko-
jenost zákazníků. 
Termín zahájení nové sezó-
ny je ve středu 12. září. Těší-
me se na vaši hojnou účast!                                       
                                                              jh

Zahrádkářův rok aneb co dělat na zahrádce v září
Září je měsícem, kdy máme na za-
hradě nejvíce práce. Musíme sklidit 
letní úrodu, vysázet rostliny, které 
nám budou dělat radost na jaře, je 
třeba také postupně některé rotliny 
zazimovat. 

· Září je měsíc, ve kterém vysa-
zujeme cibuloviny kvetoucí na 
jaře (např. narcisy, tulipány, hy-
acinty nebo krokusy). Malé ci-
bulky se sází zhruba do hloubky  
7 cm, velké cibulky pak do 
hloubky kolem 15 cm. 

· Sklizeň ovoce vrcholí. Sklízejte  
podzimní hrušky, jablka, dozrá-
vají pozdní broskve či ostružiny. 
Sklízí se i dvakrát plodící jahody. 
Ovoce můžete uchovat ve sklepě 
nebo jej usušit, moštovat, připra-
vit marmelády nebo kompoty. 
· V září si také můžete připra-
vit jámy pro sadbu ovocných  
a okrasných dřevin. Jejich zvět-
rání jim pak při samotné výsad-
bě v říjnu velmi prospěje. V září 
můžete naopak již sázet jehlič-
nany. 

· Až do polovi-
ny září můžete 
zakládat nové 
záhony jahod. 
· Bylinky, které 
máte na záhoně, 
by zimu měly 
bez újmy přežít. 
Stačí je přikrýt 
mulčovací ků-
rou  a jehlična-
tými větvemi. 
Pozor si dejte 

ale na bazalku či oregano, ty 
jsou choulostivější a je lepší pře-
sunout je do květináče na oken-
ní parapet. 
· Nezapomeňte na plevel. Je lepší 
plevel důkladně odstranit nyní, 
na jaře byste s ním měli dvakrát 
tolik práce. 
· Muškáty v truhlících, které 
nám dělaly radost celé léto, již 
také pomalu dokvétají. Je čas je 
tedy ostříhat a přenést na zimu 
domů. Fuchsie stěhujte co nej-
dříve – jsou choulostivější a vět-
ší chlad by je zahubil. 
· Nezapomínáme na sběr semí-
nek odkvetlých letniček, aby-
chom je mohli vysít v příštím 
roce. 
· Září je také vhodnou dobou 
pro založení nové skalky nebo 
rozšíření té stávající. Není již 
takové horko a sucho jako v létě 
a rostliny stihnou do zimy ještě 
zakořenit. 
· Sklízíme také spadané vlašské 
ořechy, popřípadě je setřeseme 

na zem. Poté je sušíme na su-
chém a světlém místě.

Dobrota s jablky – mřížkový koláč
· 450 g hladké nebo polohrubé 
   mouky
· 150 g cukru krupice
· 120 g tuku
· 2 vejce
· 1 prášek do pečiva
· 3–4 lžíce mléka
· vanilkový cukr 
Suché přísady prosijeme na vál, 
tuk rozdrolíme do mouky, pak 
vejce a mléko. Zpracujeme těs-
to. Jeho větší polovinu dáme na 
plech, poklademe nastrouhaný-
mi jablky. Ze zbytku těsta pak 
vyválíme proužky a poklademe 
do mřížky na jablka. Pečeme na 
180 °C.                                        red.

Zářijové pranostiky
Ozve-li se v září hrom, bude 
v zimě zavát každý strom.
Teplé září – dobře se ovoci 

i vínu daří.
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· 1. 7. – 14. 9.    OČI NEVIDOMÝCH, UŠI NESLYŠÍCÍCH
Prostory TIc při MK Litovel, PO–PÁ: 8–17 hod., SO–nE: 9–12, 12.30–17 hod., vstup-
né dobrovolné.
Interaktivní výstava. 

· úterý 4. 9.    IVAN ŽENATÝ a STANISLAV BOGUNIA
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 80 Kč.
Koncert na zahájení sezóny KPH. Jeden z nejvýznamnějších českých houslistů 
současnosti s klavírním doprovodem Stanislava Bogunii. 
na koncertě je možné zakoupit předplatné na celou sezónu koncertů KPH.

· 5.–27. 9.    PŘEMYSL OTAKAR II. – KRÁL, RYTÍŘ A ZAKLADATEL
Výstavní síň MK Litovel, vernisáž: středa 5. září v 17 hod. 
PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., PÁ 8–13 hod., SO 10–13 hod., vstupné 
dobrovolné.
Putovní výstava o životních osudech, vládnutí a odkazu pátého českého krále 
Přemysla Otakara II. 

· pátek 7. 9.    ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KURZU PRO MLÁDEŽ A PRO DOSPĚLÉ
Velký sál záložny v Litovli, začátek: mládež v 17.30 hod., dospělí ve 20.15 hod.
Taneční kurz pod vedením tanečních mistrů Petra a Pavlíny coufalových.

· středa 19. 9.    LÁĎA KERNDL S ORCHESTREM
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji 280, 250, 200 Kč, 
na místě +50 Kč.
Koncert českého hudebníka s orchestrem, zazní světové evergreeny, filmové 
melodie, jazzové a swingové skladby.

· čtvrtek 20. 9.    PŘÊNDITE SI SPLKNÓT
Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné.

Téma: „Sto let našé republikê“, host: Hanácká mozeka Litovel, pořadatel: 
Hanácká ambasáda.

· pondělí 24. 9.   KONCERT V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH: PETR LÜFTNER
Mladečské jeskyně u Litovle, 18 hod., vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 
200 Kč.
Koncert sympatického českého písničkáře.
Odjezd autobusu z nám. Př. Otakara v Litovli v 17.15 hod. (zastávky: Palacké-
ho, nasobůrky, Sobáčov – STOP).

· úterý 25. 9.    KINO: KRÁLÍČEK PETR
Velký sál záložny v Litovli, 14 hod., vstupné 40 Kč/žák.
Úspěšný americký rodinný animovaný film, promítání pro školní družiny včet-
ně veřejnosti.

· úterý 25. 9.    KINO: TÁTOVA VOLHA
Velký sál záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 90 Kč.
Komediální drama režiséra Jiřího Vejdělka. Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana 
Vilhelmová, Vilma cibulková, Hana Maciuchová, Emília Vašáryová, Boleslav 
Polívka a další.

PŘIPRAVUJEME:
   2. 10  KOZLAŇÁCI (koncert) 
   4. 10.  ŘECKÉ TANCE (kurz pro ženy)                              
10. 10.  BESEDA S VÁCLAVEM ARNOŠEM 
16. 10.  MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK (divadelní představení)
19. 10.  IVO ŠMOLDAS A HOSTÉ (zábavná talkshow)                     
20. 10.  KERN (koncert rockové kapely)
31. 10.  VARHANNÍ KONCERT V KOSTELE SV. MARKA
   3. 11.  MAXIPES FÍK (divadelní pohádka pro celou rodinu)
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Koncert v Mladečských jeskyních
Kdybyste na současné české hu-
dební scéně hledali písničkáře 
s tahací harmonikou, půjde to 
velmi těžko, ale jeden tu přeci 
jen je – Petr Lüftner. 
Muzikant, textař a zpěvák z Ústí 
nad Labem má za sebou několik 
turné po boku Xindla X a v sou-
časné době dokončuje své dru-
hé studiové album. Svým stylem 
hraní a hledáním nových cest li-

dem dokazuje, že akordeon není 
nástroj pouze do hospody.
Koncert mladého sympatického 
písničkáře proběhne v pondě-
lí 24. září v 18.00 hod. v Mla-
dečských jeskyních. Vstupné 
v předprodeji 150 Kč, na místě 
200 Kč. Vstupenky si můžete za-
koupit v Turistickém informač-
ním centru Litovel (budova Zá-
ložny) na náměstí Př. Otakara. 

Odjezd autobusu z nám. 
Př. Otakara v 17.15 hod. 
se zastávkami Palackého, 
Nasobůrky, Sobáčov – re-
staurace STOP (jízdenka 
je v ceně vstupného).
Díky vstřícnosti Obecní-
ho úřadu Mladeč, Sprá-
vě Mladečských jeskyní  
a především mecenáši kul-
turních akcí, generálnímu 
sponzorovi Ing. Ladislavu 
Vitoulovi, Vápenka Vitoul, 
s. r. o., můžeme tento kon-
cert zrealizovat.                MK

Naše společny sósedsky poza-
staveni kery nás doprovázijó dál. 
Váženi a mili, tentokrát si pěkně 
sednite a v klido přečtite, co fčel 
pišo. V ževotě néni moc vzác-
néch přiležitosti, abesme si k vel-
kém véročim a svátkum poseděle  
a povekládale. Béval to staré 
zvek. Dneská, v době moc rych-
lé a okvapené, na to nemáme 
zapominat – po sósedske se po-
zastavit, zavzpominat, přeřikat 
si to fšecko e oslavit, protože só-
sedi se dobře znajó, pomáhajó si  
a vijó co mužó  jeden ke drohymo.  
A tak majó společnó řeč.  
A dneská! To je toze duležity...
známe se dlóho, a omime to na-
konec, jak se o nás patři... Pro-
tože vime, že to ináč k lepšimo 
zkrátka nende. 
Tak nás to očele naši učiteli, 
učiteli národa e fšeci ti v našem 
ževotě, stařečci e dědci naši,  
s ožévanéma tradicema a nakonec  
e  naše osobni vule a svědomi, že 

vime, kam patřime. 
Ož vite, kam miřim! Celé ten 
letošni rok o nás doma, o nás  
v republice, je ve znameňó jeji-
ho 100letyho věko. Mě se Vám 
toze moc lébi – a Ve, co mě zná-
te to vite, že to řikám a řikáme 
v té ambasádě hanácké: „Váženi  
a mili, me Hanáci sme to od-
jakževa!“ A tak mně řeknite, no 
muhle besme o teho chebět dež 
si bodem  to krásny véroči, čes-
koslovenské a české republike řa-
dit do našech chvilek a dennich 
přiležitosti ke zpominkám  
a oslavám? No to nepřepadá  
v óvaho! 
A tak Vám děkojo. Děkojem, že 
ste s nama a témto si dovolojo 
Vás za sebe a pořádajici, co nésr-
dečňéš pozvat, co pozvat – povo-
lat na to naše posezeni ve štvrtek 
20. záři v našem čase, jak decky 
na Městskym klubo v Litovle. 
Přendite si splknót!

Váš Zdenek Brané  

Z Hanácké ambasády
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Ivan Ženatý a Stanislav Bogunia
Koncertní sezónu Kruhu přá-
tel hudby letos stejně tak jako  
v loňském roce zahájí dva famóz-
ní muzikanti, duo Ivan Ženatý 
(housle) – Stanislav Bogunia 
(klavír). Ivan Ženatý je společ-
ností brán za nejvýznamnějšího 
českého houslis-
tu dnešní doby, 
jeho hra bývá 
bezchybná a má 
světové para-
metry. Stanislav 
Bogunia je velmi 
významný čes-

ký klavírista, dirigent, sbormistr  
a hudební pedagog. 
Na koncert těchto dvou sladě-
ných muzikantů vás zveme do 
Koncertního sálu Městského 
klubu v Litovli v úterý 4. září  
v 19 hod. Vstupné je 80 Kč. Vstu-

penky si můžete 
zakoupit v TIC 
při MK Litovel. 
Na koncertě je 
možné zakoupit 
předplatné na ce-
lou sezónu KPH. 
                         MK                      

Láďa Kerndl s orchestrem
Vladimír (Láďa) Kerndl se na-
rodil 16. května 1945 v Brně. 
Vyučil se nástrojařem, vystudo-
val strojní průmyslovou školu  
a následně hudební školu – obor 
klavír. Od 7 let hrál na housle, 
kytaru, klavír a skončil jako hu-
debník a zpěvák. Téměř 24 let 
působil v zahraničí a na zaoce-
ánských lodích jako bubeník, 
kytarista, ale především jako 
zpěvák. Neustále poslouchal 
jazz a swing. Tato hudba se mu 
stala vlastní a zůstal  
u ní dodnes. Koncer-
tuje po celé republice 
na svých vystoupe-
ních a jazzových festi-
valech, ale i v zahraničí. 
V roce 2002 absolvo-
val koncertní turné po 
Evropě s klarinetistou 
Joe Muraneyi (USA), 
což je poslední žijící 
člen orchestru Louise 
Armstronga. 
Slyšet tohoto jedi-
nečného hudebníka 
můžete 19. září od 
19 hodin ve Velkém 
sále Záložny, koncert 

se ponese v rytmu světových 
evergreenů, filmových, jazzo-
vých, bluesových a swingových 
melodií. Zazní skladby jako 
My Way, Strangers In The Ni-
ght, What a Wonderful World 
Sway, It s Impossibile, I ve Got 
You Under My Skin, Hey Wont 
You Play, Chicago, Buona Serra, 
Besame Mucho, Georgia a další. 
Vstupné v předprodeji od 200 Kč. 
Vstupenky si můžete zakoupit  
v TIC při MK Litovel.                MK

Film Tátova volha 
V úterý 25. září zveme od 18 ho-
din všechny příznivce filmů do 
Velkého sálu Záložny v Litovli 
na dramatickou komedii Tátova 
volha. 
Kostýmní výtvarnice Eva (Eliš-
ka Balzerová) nečekaně ovdově-
la.  Ludvík se jí ani nestačil svěřit  
s tím, že kromě jejich dcery Te-
rezy (Tatiana Vilhelmová), má 
ještě stejně starého nemanžel-
ského syna. To alespoň nazna-
čuje pečlivě ukrytá a náhodně 
objevená dětská kresba. Eva je 
rozhodnutá nečekané odhalení 

velkoryse ignorovat, ale Tere-
za, které se vlastní život sype 
pod rukama, se k přízraku ne-
vlastního bratra upne. Společně  
s matkou se vydávají Ludvíko-
vým veteránem volha Gaz 21 
po stopách jeho bývalých mi-
lenek (Vilma Cibulková, Eva 
Holubová, Hana Maciuchová)  
a přátel (Boleslav Polívka, Emí-
lia Vášáryová), aby o tajemství 
zjistily víc... 
Vstupenky si můžete zakoupit  
v TIC při MK Litovel (budova 
Záložny).                                       MK

Pozvánka na výstavu
Turistické informační 
centrum při Městském 
klubu Litovel pořádá 
od 24. září v prostorách 
na Záložně novou vý-
stavu. 
Tentokrát bude za-
měřena na osobnost 
a tvorbu české malíř-
ky a výtvarnice Marie 
Fischerové Kvěchové. 
Ta je známá veřejnosti 
především jako autorka  
a ilustrátorka knih pro 
děti (hlavně v nakla-
datelstvích B. Kočí-
ho, K. Kožíška nebo  
E. Fastra) či jako ilust-
rátorka knih jiných autorů (Ba-
bička Boženy Němcové, Broučci 
Jana Karafiáta apod.). 
Za své dílo byla oceněná Zlatou 
medailí na výstavě dekorativ-
ních umění v Paříži roku 1925. 

Její tvorba se dodnes šíří pomo-
cí pohlednic, které jsou cenným 
sběratelským artiklem. 
Výstavu pomáhá realizovat lito-
velský knihkupec Petr Linduška 
a všechny exponáty, které zde 
uvidíte, jsou z jeho soukromé 
sbírky. Jsou to především kni-
hy – jak jinak u knihkupce? 
Ale zastoupeny zde jsou i staré 
dřevěné kostky, reprodukce ob-
rázků, staré reklamní pohádky, 
které byly vkládány do různých 
druhů zboží, kalendáře a také 
poměrně rozsáhlá sbírka po-
hlednic s malířčinými obrázky. 
Celá výstava je velmi pestrá  
a dokumentuje nejen výtvarný 
cit, ale především lásku autorky 
k dětem a ke starým českým tra-
dicím.
Přijďte, výstava bude trvat až do 
27. listopadu.           Petr Linduška

 
 
 
 
 

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
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               Dům dětí a mládeže Litovel
Nabídka kroužků Domu dětí a mládeže Litovel ve školním roce 2018/2019 
je k dispozici na našich nových webových stránkách www.ddmlitovel.cz  
v sekci kroužky a kluby. 
Kroužky zahajují činnost v týdnu od 17. září. Podmínkou přihlášení je 
odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení poplatku bezhotovostně  
na účet nebo v pokladně DDM Litovel na Komenského ul. 719/6.

NOVINKY:
· WING TSUN KUNG FU:  kroužek je určen pro děti, které by si chtěly vyzkou-
šet čínské bojové umění zaměřené na funkčnost a komplexní rozvoj člověka, 
jeho součástí je i nácvik sebeobrany.

· KIN-BALL: kroužek je určen pro děti, které mají rády týmovou hru, hru  
s míčem, rychlost, postřeh a strategické uvažování. Kin-ball je sport, který 
může hrát každý nezávisle na postavě, fyzičce či sportovním talentu. Učí, jak 
pracovat v kolektivu, být týmovými hráči. nejde tu o velké výkony, ale lze se 
účastnit i soutěží.

· NERF KLUB: kroužek je určen pro děti, které mají rády bojovnost a strate-
gii. naučíme se využít různé překážky a tvořit hrací pole. Procvičíme střel-
bu na cíle, zahrajeme si tematické hry a určitě nebudou chybět rozehřívací  
a pohybové hry.

· DOPRAVNÍ VÝCHOVA TROCHU JINAK:  kroužek je určen pro děti a zaměřuje 
se hravou formou na nauku dopravních předpisů a poskytování první pomoci. 

· ŽIJEME ZDRAVĚ: kroužek je určen pro děti a zaměřuje se na pěstování, va-
ření, zdravou výživu, výrobu eko-výrobků, zdravý pohyb, základy ekologie.

· AEROBIK S MARTINOU: kroužek je určen pro dospělé ženy a jeho náplní je 
cvičení pro zpevnění těla a pro zdraví, krokové variace a sestavy podle aerobiku.

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

Nové webové stránky
Dům dětí a mládeže Litovel 
má od srpna nové a moderni-
zované webové stránky, kte-
ré najdete na stávající adrese  
www.ddmlitovel.cz. 
Naleznete zde přehled-
nou nabídku kroužků, akcí  
i táborů, které pořádáme. No-
vinkou je sekce „dopravní vý-

chova“, která poskytuje informa-
ce o dětském dopravním hřišti  
a výuce na něm. Velkou výho-
dou, kterou modernizace při-
nesla, je možnost naše stránky 
prohlížet i z mobilních zařízení.  
Snad se Vám nový web bude líbit  
a najdete na něm vše potřebné!
         J. Chmelařová, ředitelka DDM

Pozvánky na zářijové akce
IV. ROČNÍK GULÁŠ FESTU  
A UKONČENÍ PRÁZDNIN

· sobota 1. 9. od 10 hod., Červenka
Soutěž ve vaření tradičních i netra-
dičních gulášů na otevřeném ohni. 

MYSLIVECKÝ DĚT-
SKÝ DEN, LETNÍ 
KARNEVAL

· sobota 1. 9. od  
12 hod., Rozvadovice

Myslivecký spolek Unčovice pořá-
dá na hřišti dětský den, od 19 hod. 
letní karneval.

SVATOVÁCLAVSKÝ LAMPIONOVÝ 
PRŮVOD A DISKOTÉKA

· čtvrtek 27. 9. od 17 hod.,Chořelice
SDH chořelice zve na Svatováclav-
ský lampionový průvod a diskoté-
ku v areálu hasičské zbrojnice.

Srdečně zveme na všechny akce!

InzERcE
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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

UKÁZKOVÁ HODINA A ZÁPIS DO MINIŠKOLKY
· úterý 4. 9., od 8.30 do 11.30 hod.
Pro děti od 2 let, s sebou svačinu, pití, přezůvky.  
Tato lekce je zdarma, dále již platba předem, dle přihlášení. cena 100 Kč.

SVATOVÁCLAVSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY V MC
· středa 19. 9., od 8.00 do 17.00 hod.
zveme k nákupu a prodeji drobných dárků, domácích kulinářských výtvorů 
a výpěstků. zájemci o prodej se musí hlásit v Mc do 17. 9.

V případě zájmu budou od října zahájeny tyto kurzy: 

ANGLIČTINA PRO DĚTI
HOKUSY A POKUSY S IVOU

DĚTI VÍRY

zájemci se mohou hlásit předem v Mc. Pokud nebude naplněna minimální 
kapacita, kurz nebude otevřen.

Mateřské centrum Rybička
ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉHO PROGRAMU V ÚTERÝ 4. 9.

PONDĚLÍ
10–11   DOPOLEDNE S PROGRAMEM
  - cvičení, zpívání, výtvarné tvoření a pohádky pro 
  malé děti. Pro děti od 1 do 2 let. cena 50 Kč. 
ÚTERÝ
8.30–11.30 MINIŠKOLKA
  - příprava dětí na vstup do školky. Pro děti od 2 let. 
17–19   SPOLEČENSTVÍ MANŽELŮ
  - koná se 1x za měsíc vždy 2. úterý v měsíci.
17.30 nebo 18.30 CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
  - lichý týden: 17.30, sudý týden: 18.30, cena je 50 Kč. 
STŘEDA
9.30–11.00 DOPOLEDNE S PROGRAMEM
  - cvičení, zpívání, výtvarné tvoření a pohádky pro 
  malé děti. Pro děti od 2 do 4 let. cena 50 Kč. 
ODPOLEDNE PŘEDNÁŠKA/ WORKSHOP
  - dle aktuálního programu 1x za měsíc
19–20   CVIČENÍ S DENISOU
  - cena je 50 Kč.
ČTVRTEK
8.30–11.30 MINIŠKOLKA
  - příprava dětí na vstup do školky. Pro děti od 2 let.
PÁTEK
9–10  DOPOLEDNE PRO MIMINKA
  - rodičovská diskusní skupinka. Koná se 1x za 14 dní 
  vždy v lichý týden v uvedeném čase nebo dle domlu- 
  vy. Vhodné pro děti od narození do 1 roku. cena 50 Kč.

Na Vaši účast v pravidelných programech se těší 
kolektiv Mateřského centra! 

ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Čtvrtek 17.30–19.00 hod. (90 minut)

Zahájení: 4. 10. 2018
Kde: ZŠ Jungmannova, Litovel

Cena: 2.250 Kč/15 lekcí

Přihlášky přijímáme do 18. září e-mailem či telefonicky.

www.JazykyZazitky.cz     602 848 290      jazykyzazitky@seznam.cz
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HEART RACE poprvé v Litovli
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Sada medailí z Mistrovství Evropy
v Makedonii pro TJVS Litovel

Makedonská Skopje hostila za-
čátkem srpna Mistrovství Evro-
py juniorů a kategorie do 23 let 
ve sjezdu na divoké vodě. TJVS 
Litovel vyslala do bojů o cenné 
kovy tři závodníky. Kajakářku 
Barboru Dimovovou startující 
v kategorii juniorek a kanoisty 
Michala Šmoldase a Karla Šoto-
lu v U23. 
Juniorka Bar-
bora Dimovová 
nenašla v žádné 
svých pěti jízd 
přemožitelku 
a vybojovala 
tak titul mis-
tryně Evropy  
v klasickém 
sjezdu i sprin-
tu a další dva 
tituly v závodě 
družstev. Přivá-
ží tak do Litovle 
4 zlaté medaile! 

Michal Šmoldas získal na singl 
kánoi v klasickém sjezdu bron-
zovou medaili a ve sprintu toto 
umístění vylepšil na fantas-
tické stříbro. Další dvě stříbr-
né medaile přidala deblkánoe  
Michal Šmoldas a Karel Šotola  
v závodě družstev. 
Gratulujeme!                          red.

Zdroj: ČSK, foto: Aleš Berka 

Kajakářka Barbora Dimovová

                                      Kanoista Michal Šmoldas

Plavecké kroužky 2018/2019
pondělí 16.00–17.00 Akvabely

(pro dívky od 6 do 14 roků)

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

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

úterý 19.00–20.00 Aqua aerobic s Denisou Němcovou

čtvrtek 14.30–15.30 Batolata
(pro děti od 1 do 2 roků)

čtvrtek 15.30–16.00 Žabičky
(pro děti od 2 do 4 roků)

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

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

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

čtvrtek 19.00–20.00 Kondiční plavání

Přihlásit se můžete na pokladně plaveckého bazénu PO–PÁ od 16 do 20 hodin.
Další informace na tel. 585 156 225, 585 156 228 nebo 734 409 170, dále na  
e-mailu: bazen@zsviteznalitovel.cz.

V sobotu 18. srpna probě-
hl v Litovli poprvé překážko-
vý závod pro ženy Heart race. 
Celodenní sportovní akce se 
uskutečnila v Loděnici před kou-
palištěm. Startovalo se v těchto 
jednotlivých závodech: Heart race  
4 km+ (pro ženy), Heart race  
8 km+ (pro ženy), Heart kids (pro 
děti od 4 do 14 let) a Heart chari-
ty (výtěžek byl darován neziskové 
organizaci Nedoklubko, která po-
máhá rodinám předčasně naroze-
ných dětí). Na závodníky čekaly 
překážky jako: šplh na laně, nošení 
kýble s vodou, plavání, přeskako-
vání pneumatik, balanční kladina  
a spousta dalších. Na každého, 
kdo závod dokončil, čekala me-
daile. 
Heart race má za cíl motivovat 
ženy k lepšímu životnímu stylu 
pomocí sportu.                       red.

Malá rozcvička před prvním star-
tem Heart kids v 11.30 hodin
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Rybářský kroužek pro děti
Všem mladým zájemcům  
o sportovní rybaření (ve věku 
od 2. třídy ZŠ) tímto sdělujeme, 
že tradiční rybářský kroužek pro 
děti, organizovaný Českým ry-
bářským svazem, z.s., místní or-
ganizací Litovel, bude zahájen  
v pondělí dne 24. září  
v 15.30 hod. v sídle ČRS MO 
Litovel (Palackého 1162/29a, 
Litovel). 
Kroužku se mohou účastnit děti 
od druhé třídy školní docházky 
(včetně letošních čerstvých dru-
háků). Přihlášky můžete získat 
prostřednictvím www.crslitovel.
cz nebo přímo na místě při za-
hájení. 
Schůzky kroužku jsou plánová-
ny po 14 dnech, vždy v pondělí 
v době od 15.30 do 17.00 hod. 
(vyjma úvodní schůzky, která 
bude seznamovací, a tudíž krat-
ší). Přesné termíny, stejně jako 
případné změny, se budete do-

zvídat průběžně i na www.crsli-
tovel.cz. Kroužek bude probíhat 
v rámci obou pololetí školního 
roku, cena kroužku je 200 Kč (za 
celý školní rok). 
Účastníci kroužku se seznámí 
se základy rybařiny – tj. základ-

ními znalostmi o životě našich 
ryb i ostatních význačných vod-
ních organismů, s přehledem 
rybářského řádu – určujícího 
pravidla pro rybaření. V nepo-
slední řadě také získají základní 
přehled možností lovu ryb – na 

plavanou, na položenou, muš-
kařením, vláčením apod. Krou-
žek bude zakončen rybářskými 
zkouškami, po jejichž složení se 
stane mladý rybář členem ČRS. 
Kroužku se mohou účastnit sa-
mozřejmě i ti, kteří již rybářské 
zkoušky složili; mohou si pro-
hloubit své znalosti a procvičit 
své praktické dovednosti. 
Jen pro úplnost připomínáme, 
že na základě § 29, odst. 9 zá-
kona č. 99/2004 Sb. o rybářství  
a pověřovacího dekretu Mini-
sterstva zemědělství České re-
publiky, je ČRS, z.s., MO Lito-
vel jedinou organizací v našem 
městě, jež má právo provádět 
rybářské zkoušky. Ty jsou ne-
zbytné pro vydání 1. rybářského 
lístku, jenž je zase nutný pro vý-
dej povolenky k rybolovu. 
Telefonický kontakt pro případné 
dotazy:  605 100 385, 732 425 715.                                       
                                        Petr Machala

Házenkáři Tatranu vstoupí znovu do extraligy utkáním proti HC Zubří
Již 8. září nastane celé léto oče-
kávaný okamžik. Muži Tatranu 
Litovel po jednoleté mezihře  
v 1. lize opět vlétnou do Strabag 
Rail Extraligy, nejvyšší domá-
cí soutěže házenkářů, prvním 
utkáním proti HC ROBE Zubří, 
třetímu celku loňského ročníku. 
A trenér Ivo Vávra za celý tým 
burcuje: „Těšíme se na utkání, 
na plnou halu, na naše příznivce, 
prostě na tu nejlepší atmosféru 
pro naše výkony!“
Tým Tatranu zvládl minulou 
sezónu v 1. lize po nešťastném 
sestupu z extraligy na jedničku. 
Vedení udrželo osu týmu po-
hromadě a díky odpovědnému 
přístupu hráčů vyhrál 18 z 20 
utkání. Všem ukázal, že Lito-
vel do extraligy patří. „Děkuje-
me také našim podporovatelům  
v čele s městem Litovel a Olo- 

mouckým krajem, kteří nám 
umožnili udržet podmínky pro 
tým na potřebné úrovni a pod-
poří nás i v extralize,“ poděkoval 
podporovatelům manažer oddí-
lu pan Karel Zmund.
Trenér Vávra již na konci mi-
nulého ročníku začal tým po-
stupně připravovat na nejvyšší 
soutěž a hrdě hlásil: „Extraligu 
budou hrát ti, co si ji vybojovali.“ 
Kostra týmu opravdu zůstává 
založena na domácích hráčích, 
odchovancích litovelské házené, 
přesto se tým částečně obmění. 
„Citelná bude především absen-
ce Jakuba Schmalze, který již 
nebude pokračovat ve vrcholové 
kariéře a Davida Barabáše, který 
je po operaci kolene. V Karviné, 
se kterou loni získali mistrovský 
titul, zůstávají také Mirek Nedo-
ma a Matěj Nantl, střídavý start 

ve stejné soutě-
ži není možný,“ 
vypočítává nej-
prve stranu mi-
nusů manažer 
Zmund. 
Klubovému ve-
dení se však 
podařilo citli-
vě tým dopl-
nit na potřeb-
ných postech, 
a to především 
mladými hráči  
s velkým poten-
ciálem. „Levou 

spojku vyztuží náchodský stře-
lec Jan Hrachový. Dále přichází 
Dominik Tkadleček a Tomáš 
Prošvic, kteří loni táhli prvoligo-
vý celek Velké Bystřice, ostravský 
František Geist na pravé křídlo  
i Tomáš Kršek na post pivota, kte-
rý se vrací z hostování v Novém 
Veselí. Chybějící typ vysokého 
střelce pravděpodobně „zalepí“ 
20letý Černohorec Samid Mekić. 
Nejznámějším novým jménem 
je však Luděk Fabián – zkuše-
ný brankář, který v předchozích 
sezónách působil v Šaľe na Slo-
vensku,“ vyjmenovává své nové 
svěřence trenér Vávra. Celý širší 
kádr však čítá přes 20 hráčů.
Šest týdnů intenzivní přípravy 
zahájil tým již 23. července a až 
do začátku sezóny dřou hráči  
v domácích podmínkách pět-
krát týdně. Navíc absolvovali 
4denní soustředění v Beskydech 
včetně dvou cyklovýletů s cel-
kem přes 2 000 nastoupanými 
metry. Trenéři zařadili do pří-
pravy i několik herních zkou-
šek. Vrcholem byl domácí turnaj  
O pohár města Litovle, na kte-
rém klub přivítal 25.–26. srpna 
celky ŠKP Bratislava, KH Kop-
řivnice a HBC Strakonice. Vý-
sledky přineseme v dalším čísle 
novin.
„Poctivě se připravujeme, na 
hráčích vidím píli, bojovnost  
a odhodlání,“ hodnotí svůj tým 
trenér Vávra. „Jdeme opět tak 

Sportovní pozvánky

Tatran Litovel – HC ROBE Zubří
· sobota 8. 9., 17.00 hod. 
Tatran Litovel – HCB Karviná
· sobota 22. 9., 17.00 hod.
Tatran Litovel – HBC Ronal Jičín
· sobota 6. 10., 17.00 hod.
Tatran Litovel – HC Dukla Praha
· středa 31. 10., 19.00 hod.
Tatran Litovel – Sokol Nové Veselí
· sobota 3. 11., 17.00 hod.
Tatran Litovel – Talent M.A.T. Plzeň
· sobota 17. 11., 17.00 hod.
Tatran Litovel – SKKP Handball Brno
· sobota 8. 12., 17.00 hod.
Utkání se konají na hale ZŠ Vítězná. 

trochu do neznáma, ale sezóna 
je dlouhá a potenciál na to jít 
nahoru, rozhodně máme. V zá-
dech máme již řadu šikovných 
dorostenců,“ připomíná pozici 
nováčka soutěže i výhled do bu-
doucna charizmatický kouč. 
„Litovelské publikum se opět 
může těšit na nejlepší házenkář-
ské týmy z celé republiky každých 
14 dní a věřím, že to je pro diváky 
zajímavé a přijdou náš tým také 
patřičně povzbudit přímo do 
haly,“ láká do ochozů litovelské 
sportovní haly Karel Zmund. 
Takže jdeme na to. Sobota  
8. září, 17.00  hodin Tatran Lito-
vel – HC ROBE Zubří. 
Litovel do toho!                             rš

Přípravné utkání s Frýdkem-Místkem
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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.

 

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
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 Sportovní míčové hry
pro děvčata

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

Vlastimil Habermann, tel. 603 224 546

ročníky 2009 a mladší

Od roku 2009 působí v Litovli oddíl DHK 
Litovel. Formou různých her, soutěží a po-
hybových aktivit zlepšuje u dívek jejich 
obratnost a rychlost a učí je základům mí-
čových her. Po jejich zvládnutí se děvčata 
věnují miniházené a dívčí házené.
Přiveďte svou dceru nebo vnučku mezi 
nás. Scházíme se každé úterý a čtvrtek 
ve sportovní hale ZŠ Vítězná. Ročníky 
2009 a mladší od 15 do 16 hod. vede trenér-
ka Míša Spannbauer, starší žačky (ročníky 
2004 až 2006) trénují od 16 do 17.30 hod. 
pod vedením trenérů S. Šišky a V. Haber-
manna.

DHK Litovel – dívčí házená

Cvičení TJ Sokol Litovel 2018/2019
TENIS
· pondělí, 18–19 hod.
Zahájení: 29. 10. v Sokolovně, 
do té doby venkovní kurty.
Trenér: Marek Bednář
ŽENY I
· pondělí, 19–20 hod.
Zahájení: 17. 9.
Cvičitelka: Vlasta Machalová

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO 
SENIORKY
· úterý, 17–18 hod. 
Zahájení: 18. 9., Cvičitelka: Anna 
Gruntová, Jana Svojanovská

JÓGA DLE B. TICHANOV-
SKÉHO
· úterý, 18–19 hod. 
Zahájení: 18. 9.
Počet cvičenců v hodině bude 
omezen.

PILATES
· úterý, 19–20 hod. 
Zahájení: 4. 9.
Cvičitelka: Miroslava Vojáčková

BADMINTON
· úterý, 20–21 hod., zahájení:  
11. 9., vedoucí: Marek Drešr

ŽENY II
· středa, 19–20 hod. 
Zahájení: 19. září
Cvičitelka: Marie Smékalová

JÓGA MANŽELŮ MARKO-
VÝCH
· čtvrtek, 18–19 hod.
Zahájení: 13. září
Vedoucí: Jaroslava Vyhnálková

PILATES
· čtvrtek, 19–20 hod.
Zahájení: 6. září
Cvičitelka: Miroslava Vojáčková

TENIS
· pátek, 15.30–16.30 hod.
Zahájení: 2. listopadu v So-
kolovně, do té doby venkovní 
kurty. 
Trenér: Petr Soldán

Více informací na webových 
stránkách www.sokol-litovel.cz.

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

HÁZENÁ
kategorie: mladší, starší mini, 
mladší, starší žáci, mladší, star-
ší dorost 
kde: hřiště házené Sokolovna, 
sportovní hala ZŠ Vítězná
kontakt: Ing. David Číhal 
(předseda, 602 714 839), Mgr. 
Radovan Šimek (sekretář,  
728 581 971), PeadDr. Svatava 
Rozsypalová (trenérka mláde-
že, 603 101 722), Martin Zifčák 
(trenér mládeže, 603 934 479) 

KOPANÁ
kategorie: mladší, starší ben-
jamínci, mladší, starší žáci, 
mladší, starší dorost 
kde:  fotbalový sportovní areál 
Pavlínka
kontakt: Pavel Pěruška (tre-
nér mládeže, 602 714 699),  
Ing. Alexandr Kučera (před-
seda, 603 269 648), Kamil  
Kuchejda (736 774 632)

VOLEJBAL
kategorie: dívky přípravka, žač-

ky, kadetky, juniorky 
kde: sportovní hala ZŠ Vítězná, 
volejbalový areál Sokolovna
kontakty: Ing. Tomáš Remeš 
(trenér mládeže, 602 274 704)

FLORBAL
kategorie: přípravka, žáci, do-
rost – junioři
kde: sportovní hala ZŠ Vítězná
kontakty: Václav Stratil (před-
seda, trenér mládeže, 603 986 
570), Augustin Skládal (trenér 
mládeže, 725 880 991)

INDIVIDUÁLNÍ SPORTY:

ŠACHY
kategorie: žáci, žačky, dorost, 
dorostenky, junioři, juniorky 
kde: bude individuálně ozná-
meno
kontakt: Ing. Jan Krejčí (sekre-
tář, 732 974 369), Martin Ham-
pl (trenér mládeže, 727 887 
533), Ing. Zdeněk Beil (mezi-
národní mistr a mistr sportu 
trenér I. třídy, 606 591 096,  
e-mail: beil@seznam.cz)

KUŽELKY
kategorie: žáci, žačky, dorosten-
ci, dorostenky 
kde: bude individuálně ozná-
meno
kontakt: Jiří Čamek (sekretář, 
773 156 950), Kamil Axmann 
(předseda, 607 016 144)

STOLNÍ TENIS
kategorie: žáci, žačky, dorosten-
ci, dorostenky 
kde: Sokolovna
kontakt: Radek Uvízl (předseda, 
trenér mládeže, 776 616 103)

TENIS
kategorie: žáci, žákyně, doros-
tenci, dorostenky 
kde: tenisový areál Sokolovna, 
Komárov
kontakt: Tomáš Bartoň (před-
seda, trenér mládeže 770 611 
494), Jan Olšovský (trenér mlá-
deže, 608 569 073)

LYŽOVÁNÍ
kategorie: žáci, žákyně, dorost, 
dorostenky, junioři, juniorky
kde: Lyžařský areál – Petříkov

kontakt: Josef Papula (trenér 
mládeže, 725 717 232), Lenka 
Zlámalíková (trenérka mláde-
že, 608 402 781)

HOROLEZCI
kategorie: jen dospělí
kontakt: Vítězslav Špunda 
(předseda, 776 393 854)                                                            
     
ODBORY:   
  
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (KČT)
kategorie: bez rozdílu věkových 
kategorií
kontakt: Ing. Zdeněk Šišma  
(předseda, 777 708 659)
Přehled akcí najdete na www.
kctlitovel.aspone.cz

Přihlásit se můžete na kontakt-
ních číslech předsedů a trené-
rů uvedených u jednotlivých 
oddílů a odborů TJ TATRAN 
LITOVEL, z.s. Ti Vás poté bu-
dou informovat o družstvech, 
věkových kategoriích, dnech  
a hodinách tréninků a o lokali-
tách činnosti.
Těšíme se na Vaši účast!




