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V sobotu 8. září se v rámci Dnů evropského dědictví, oslav  
100 let založení republiky a podpory cestovního ruchu konaly 

tradiční Litovelské slavnosti. Již dopoledne bylo otevřeno Muze-
um Litovel, které návštěvníkům nabídlo nově otevřenou výstavu  
100 let Československa a Litovel. Dále jste mohli navštívit Vý-
stavní síň Městského klubu, kde byla minulý měsíc zahájena 
vernisáží výstava o zakladateli našeho města, Přemyslu Otakarovi II. 
Výstavní prostory Turistického informačního centra nabídly vý-
stavu Oči nevidomých, uši neslyšících. V odpoledních hodinách 
bylo otevřeno Muzeum harmonik pana Jiřího Sedláčka, kaple  
sv. Jiří a kostel sv. Marka. Po celý den jste si naši Litovel a její 

okolí mohli prohlédnout z radniční věže. 

Program na náměstí začal krátce před polednem vystoupením 
folklórního souboru Hanačka za doprovodu Hanácké mÔze-
ky. Následovala originální show Adele Tribute, která zazpí-
vala hity jako Hello, Skyfall nebo One and Only a další. Před 
14. hodinou vedení města Litovelské slavnosti slavnostně 
zahájilo a přivítalo hosty. K nim patřili: primátorka Revúce 
paní MVDr. Eva Cireňová, prednostka mestského úradu Re-
vúca Ing. Eva Kučeráková, dále MUDr. Alena Šromová, po-
slankyně Zuzana Majerová Zahradníková, náměstek hejt-
mana Olomouckého kraje Mgr. Dalibor Horák a předseda  

Seniorklubu Litovel PhDr. Josef Hubáček. 
pokračování na str. 13

se vydařily na jedničku!
Litovelské slavnosti
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Vážení a milí čtenáři,

 jistě jste zaznamenali, že letošní rok  
s osmičkou na konci je nejen pro naši zemi rokem 
přelomovým – připomínkou 100 let výročí vzniku 
Československé republiky. Ve městě jsme tyto osla-
vy zahájili již začátkem září Litovelskými slavnost-
mi a novými výstavami v muzeu a městském klubu.  
A pokračovat s nimi budeme i tento měsíc. Z celé 
palety akcí jmenujme např. výstavu 100 let samostat-
ného státu v dokumentech knihovny, vyhlášení osob-
ností města nebo křest nové publikace o dějinách města. Československá 
republika to ve své minulosti neměla lehké. Jak už to bývá – byly dobré  
i zlé časy. Je třeba se ale z minulosti poučit, vyvarovat se chyb, které již 
byly jednou vykonány a dělat rozhodnutí, za která se další generace ne-
budou stydět. Republice, nejen té České ale i Slovenské, přejeme jen ty 
dobré časy a dobrá rozhodnutí!                         Eva Kratochvílová, redaktorka

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Litovel

číslo okrsku ulice volební místnost
1 LITOVEL Gemerská                      Staroměstské nám.         Karla Sedláka                      Uničovská

Králova                           Zahradní                          Loštická                                 Severní
Internát SOŠ
Gemerská 505, Litovel

2 LITOVEL Červenská                      Novosady                          Polní                                       Žerotínova budova ČS zahrádkářů
Sušilova 32, Litovel 

3 LITOVEL Hrnčířská                      Rybníček                          sídliště a ulice Vítězná       Sušilova Základní škola
Vítězná 1250, Litovel

4 LITOVEL Bezručova                      Karlovská                            Opletalova                            Šargounská
Čihadlo                           Kollárova                             Pavlínka                                Šemberova
Čs. armády                    Kosmonautů                       Revúcká                                Šmakalova
Družstevní                     Lesní zátiší                          Sadová                                   Švermova
Jiráskova                        Lužní                                     Sochova                                U Stadionu
Karlov                             Nová                                      Studentů                              Wolkerova
                                                                                                                                         Pošmýlská

Budova Sokolovny
Opletalova 341, Litovel

5 LITOVEL Boskovicova                 Komárov                              Masarykova                          Revoluční
B. Němcové                  Komenského                      Mlýnská                                 Smyčkova
Dukelská                       Kostelní                               náměstí Př. Otakara            Šafaříkova
Havlíčkova                    Koupaliště                          náměstí Svobody                 Švédská
Husova                           Kysucká                               Poděbradova                        Třebízského
Javoříčská                      Lidická                                1. máje                                    Vlašímova
Jungmannova

Městský klub Litovel
náměstí Přemysla Otakara 753,
Litovel – výstavní síň (přízemí)

6 LITOVEL G. Frištenského            Nádražní                            Palackého                              Štefánikova
Cholinská                       Nasobůrská                       Příčná                                     Vodní
Nábřežní                        Olomoucká                        Svatoplukova

Základní škola
Palackého 938, Litovel

číslo okrsku obec a volební místnost číslo okrsku obec a volební místnost
  7 LITOVEL
  8 LITOVEL
  9 LITOVEL
10 LITOVEL
11 LITOVEL
12 LITOVEL

Chořelice 1069            osadní výbor
Tři Dvory 73                  hasičská zbrojnice
Víska 17                         kulturní dům
Nasobůrky 31               kulturní dům
Chudobín 20                 osadní výbor
Myslechovice 19          kulturní dům

13 LITOVEL
14 LITOVEL
15 LITOVEL
16 LITOVEL
17 LITOVEL

Nová Ves 57               knihovna
Rozvadovice 57        knihovna
Unčovice 90               sokolovna
Březové 12                 kulturní dům
Savín 15                      osadní výbor

Starosta města Litovel podle ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, oznamuje, že volby do Zastupitelstva města Litovel se uskuteční v: 

pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a sobotu 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin
Místem konání voleb pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu, jsou následující okrsky a volební místnosti:

V pátek 14. září se 
uskutečnil pietní akt 
u příležitosti výročí 
úmrtí našeho prv-
ního českosloven-
ského prezidenta  
T. G. Masaryka. Akt 
se konal ve 13 hodin  
u jeho pomníku  
v blízkosti Gym-
názia Jana Ople-
tala. Vedení města  
k uctění jeho památky 
položilo kytici.          red.

Pietní akt u pomníku T. G. Masaryka
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Litovel – Velké dějiny města 

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.

Aplikace Litovel v mobilu
Pomocí tohoto QR kódu si můžete do svého 
mobilního zařízení snadno a rychle stáhnout 
aplikaci Litovel v mobilu. 
Díky ní se dovíte hned o všech novinkách, 
které se v Litovli dějí. Budete tak vždy v ob-
raze! Budete mít přístup k aktualitám z měs-
ta, informacím z Městského klubu Litovel  
o pořádaných akcích. Díky ní můžete nahlásit 
i závadu ve městě.                                             red.

Kanalizace v Myslechovicích Nové dětské hřiště v Rozvadovicích

∙ Litovelské Pomoraví získalo  
3. místo v kategorii nejlepší 
cyklistická destinace v soutěži 
Ceny Olomouckého kraje v ob-
lasti cestovního ruchu. Vyhláše-
ní cen proběhlo na slavnostním 
galavečeru v Olomouci v Arci-
biskupském paláci ve čtvrtek  
6. září. Soutěž probíhala online 
na webu www.cenykraje.cz. Dě-
kujeme všem, kteří pro naši de-
stinaci hlasovali.
∙ V Mladči se letos rekonstruo-
vala další z veřej-
ných prostranství. 
Tentokrát se ob-
nova týkala ulice 
ke hřišti včetně 
chodníků a ulice  
v Sobáčově.  Stav-
bu realizovala  
v měsících květnu 
až srpnu společ-
nost STRABAG 
a.s., která byla 
vybrána ve vý-

běrovém řízení. Celková cena  
5.241.350,65 Kč. Na akci se po-
dílel Olomoucký kraj poskyt-
nutím dotace 500.000 Kč. Slav-
nostního zahájení provozu se 
zúčastnili poslankyně paní Zu-
zana Majerová Zahradníková, 
náměstci hejtmana Olomouc-
kého kraje Ing. Jan Zahradníček  
a Mgr. Dalibor Horák a za spo-
lečnost STRABAG a.s. Ing. Sva-
topluk Novák a Ing. Viktor Su-
perata.                                        red.

Ve středu 12. září se 
konalo slavnostní ote-
vření dětského hřiště  
v místní části Rozvado-
vice. Staré herní prvky 
již nevyhovovaly, pro-
to se město rozhodlo 
hřiště nově zrekon-
struovat. Děti si tak 
mohou hrát na novém 
pískovišti, využít hou-
padla ve tvaru motorky, berušky 
nebo auta a houpací kruh. Do-

minantou hřiště je série skluzavek  
a prolézacích prvků ve tvaru pi-

rátské lodě. Nechybí 
ani nová posezení. 
To ale není vše – do 
konce roku se ještě 
instaluje vahadlová 
houpačka a pokud 
Zastupitelstvo města 
Litovel schválí, tak  
k tomu všemu při-
bude ještě street 
workoutová sestava.                           
                                       red.

Zajímavosti z okolí

Velkou investiční akcí, která byla 
v červenci letošního roku zahá-
jena, je výstavba kanalizační sítě  
v místní části Myslechovice. K této 
stavbě se připojila obec Haňovice 
– stavba tak má celkem tři části: 

společnou pro obě obce  
a dvě samostatné – zvlášť 
pro Myslechovice a zvlášť 
pro Haňovice. V místní 
části Myslechovice je na-
vržena oddílná kanalizace, 
nyní se buduje splašková 
část. V obci Haňovice je na-
vrhována kombinace nové 
jednotné kanalizace a od-
dílné kanalizace. Dokon-
čení stavby je plánováno na 
konec listopadu 2019. 
A co je již na stavbě hoto-
vo? Tlaková část kanaliza-
ce společná pro Haňovice  
a Myslechovice v délce  
860 m, dále cca 350 m gravi-
tační kanalizace a je osazeno  

19 šachet. Stavbu zajišťuje Sdru-
žení Litovel 2017 – tvoří ho 
společnost INSTA CZ s.r.o.  
a společnost MODOS spol. s.r.o. 
Celková cena je 71.845.000 korun.                               
                                                               red.

Historici Univerzity Palackého 
v Olomouci zpracovali dějiny 
města Litovle. Téměř sedmi-
setstránková dvousvazková ko-
lektivní monografie s názvem 
Litovel – Velké dějiny města 
vychází ve Vydavatelství UP při 
příležitosti stého výročí vzniku 
samostatného Českosloven-
ska. Kromě kolektivu autorů 
z Katedry historie Filozofické 
fakulty UP se na knize podílela 
i řada dalších odborníků, kteří 
se specializují 
na archivnic-
tví, památko-
vou péči nebo 
kunsthistorii. 
P u b l i k a c e 
s bohatým 
o b r a z o v ý m 
m a t e r i á l e m 
s e z n a m u j e 
čtenáře s prv-
ním střídá-

ním kmenů na našem území, 
příchodem Slovanů, dále obdo-
bím, kdy bylo město založeno  
a kdy bylo válkami zničeno, 
aby mohlo být znovu postave-
no. Podrobně jsou v ní zpraco-
vány i moderní dějiny města,  
a to od roku 1945 po současnost.  
V patnáctičlenném týmu vzni-
kala publikace zhruba čtyři roky. 
Redakční radu vedl Karel Ko-
nečný z Katedry historie FF UP.    

red. kráceno, tisková zpráva    
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Stíny Litovelska

Sražená srna
Ve středu 5. září přijali strážníci Měst-
ské policie telefonické oznámení, že  
v kolejišti u železňáku na ul. Dukelské 
u Billy je sražená srna. Hlídka o nálezu 
vyrozuměla hospodáře mysliveckého 
sdružení, který zařídil odklizení srny. 

Sousedská hádka
Dne 24. srpna v půl deváté večer při-
šla na služebnu Městské policie žena, 
která si stěžovala na hlučné sousedy 
v nájemním domě v Litovli na ul. Re-
voluční. Hlídka následně zjistila, že 
v bytě, který se nachází nad bytem 
oznamovatelky, provádí nájemník 
rekonstrukci, a oznamovatelku tato 
činnost ruší. Oznamovatelka si vše 

chtěla s hlučným sousedem vyřídit, 
ale nezačala ze správného konce. 
Křik, nadávky, obviňování, urážky –  
o sporu dvou sousedů věděl celý dům. 
Strážníci vše zdokumentovali a pře-
dali k vyřešení přestupkové komisi.

Znečištěná studna
Mládež se schází na místech, která 
jsou jí nějak sympatická, jsou fajn  
a dobře se tam diskutuje. Nejčas-
těji to bývají autobusové zastávky. 
V Chudobíně to je studna, která se 
nachází u obchodu. V sobotu 8. září 
ve 13.15 hod. přijala hlídka Měst-
ské policie telefonické oznámení, 
že skupina mladíků v Chudobíně 
znečistila studnu odpadky. Na mís-

tě hlídka nalezla dva mladíky, kteří 
dle svědků byli vyzváni, aby prostor 
kolem studny uklidili. Místo toho ale 
měli mladíci odpadky, plastové láhve  
a jiný odpad naházet do studny. Pří-
pad byl postoupen k projednání pře-
stupkové komisi.

Opilá matka
V úterý 11. září ve 12.15 hod. přijali 
strážníci oznámení, že se na dětském 
hřišti na ul. Severní nachází zjevně 
podnapilá žena, která hlídá dvě malé 
děti. Hlídka Městské policie provedla 
výjezd na místo, kde ženu nalezla. 
Žena seděla na posezení, popíjela  
z PET láhve víno, dětský kočárek za-
parkovaný vedle. Starší pětileté dítě 

se staralo o mladší 1,5leté. Na místo 
byly přivolány pracovnice sociálního 
odboru Městského úřadu Litovel, 
které si děti převzaly a následně je 
předaly otci. Žena nebyla ohrožena 
na zdraví a byla schopná komuni-
kace. Strážníci vše zadokumentovali  
a předali k řešení správnímu orgánu.

Vandalové poškodili výsadbu
V pátek 14. září ve 23.00 hod. požádala 
hlídka PČR strážníky Městské policie 
Litovel o pomoc při zadržení vandalů, 
kteří měli poškodit výsadbu kolem 
kostela v Litovli na Staroměstském 
náměstí. Společnými silami byl jeden 
z pachatelů zadržen. Případ dále šetří 
místní odd. PČR. Městská policie Litovel

50 let Smíšeného pěveckého sboru Kantika
V neděli 28. 10. oslaví náš smí-
šený pěvecký sbor Kantika 50 let 
své existence. Sbor vznikl roku 
1968 v nedalekém Chudobíně 
jako Chudobínský pěvecký sbor, 
který měl cca 28 členů. Svým 
zpěvem k 50. výročí vzniku 
samostatné republiky veřejně 
vyjádřil svůj odhodlaný protest  
v pohnutých dnech po okupaci 
Československa.
Díky zápalu členů a iniciativě 
tehdejšího ředitele místní ško-
ly Tomáše Nedomy a jeho syna 
Vlastimila sbor ve své činnosti 
pokračoval, a tak se začala psát 
éra pozdější Kantiky. Sbor začal 
veřejně vystupovat, rozšiřoval 
se jeho repertoár i počet členů. 
Dokonce v něm společně zpíva-
li všichni tři chudobínští faráři. 
Zázemí měl sbor u Osvětové 
besedy Haňovice. V r. 1970 do-
stal sbor nový název Cantica  
(v překladu duchovní píseň), 
později v r. 1974 se název po-
češtil a začal se psát foneticky 

jako Kantika. Vzniklé existenční 
problémy byly důvodem pře-
místění sboru do Litovle. Od  
1. 6. 1977 se Kantika stala litovel-
ským sborem Spojeného závod-
ního klubu Litovel, později od  
17. 11. 1989 až dodnes Městské-
ho klubu Litovel.   
Dlouhých 35 let stál v čele sboru 
obětavý, náročný a výborný mu-
zikant pan Vlastimil Nedoma, 
který výběrem sborového reper-
toáru utvářel podobu Kantiky 
(díla z období renesance, ba-
roka, klasicismu, romantismu, 
20. století, lidové písně, písňové 
cykly aj.). Sbor, byť ryze amatér-
ský, nemalým dílem přispíval ke 
kulturnímu dění v Litovli a oko-
lí. Kvalitní prezentací vokální 
tvorby si vybudoval dobrou po-
zici v českém sborovém zpívání 
a získal několik ocenění na sou-
těžních hudebních festivalech 
i od Unie českých pěveckých 
sborů. Od r. 1980 se sbor začal 
prezentovat úspěšně i v zahrani-

čí (Míšeň, 
K r a k o v , 
Katovice). 
Dále spo-
lupracoval  
s pěvecký-
mi sbory  
z Revúce (Slovensko), Olomou-
ce, Vrbna pod Pradědem, Uni-
čova, Šternberka, Přerova, Prahy 
(Rožmberská kapela) a Luhačo-
vic. Na svých koncertech také 
hostil vynikající sólisty jako byli 
např. Richard Novák z brněn-
ské opery, manželé Majtnerovi  
z olomoucké opery, B. Franková 
z Olomouce aj. 
V r. 2003 jsem převzala pomy-
slnou taktovku od Vlastimila 
Nedomy a snažím se se sborem 
udržet  vysoko nastavenou lať-
ku kvality. Každoročně reali-
zujeme 5 až 7 vystoupení v ČR  
a díky velké podpoře zřizova-
tele a vedení města jsme úspěš-
ně prezentovali Litovel i v za-
hraničí (2004 Nizozemí, 2007  
a 2014 Itálie, 2009 a 2012 Ně-
mecko). K původnímu repertoá-
ru jsme přidali spirituály, madri-
galy, skladby současných autorů, 
úpravy lidových písní a vánoční 
písně či koledové mše. V r. 2012 
Kantika navázala spolupráci  
s PS Palora místního Gymná-
zia Jana Opletala.  V témže roce 
vznikl společný projekt „Rybov-
ka pro Litovel“, který jsme pre-
zentovali pod spojeným názvem 
PaloKantiRaka. Od r. 2013 se 
pravidelně v lichých letech stal 
hojně navštěvovaným vánočním 
koncertem, na kterém si kromě 
SPS Kantika a PS Palora mohou 

zazpívat i dobrovolníci z řad ve-
řejnosti. Za tento projekt jsme 
obdrželi Ocenění Olomouckého 
kraje za rok 2017. 
Za 50 let existence sboru pro-
šlo jeho řadami na 160 členů.  
Rádi mezi sebou přivítáme dal-
ší zájemce, zejména tenoristy  
a basisty. 
Narozeninový koncert pořádá 
Kantika 20. 10. v 15 hod. v Kon-
certním sále Městského klubu 
Litovel.
Závěrem mi dovolte charakteri-
zovat Kantiku slovy V. Nedomy 
z r. 2003: „Kantika je sbor upo-
vídaný. Před zkouškou, během 
ní, po zkoušce, před vystoupe-
ním (naštěstí ne při něm )… se 
sousedem vpravo, vlevo, vpředu, 
vzadu…“ Je s podivem, že i po  
15 letech platí na 100 %. Ale to 
je jen dokladem toho, že ve sbo-
ru nepřestala panovat přátelská 
atmosféra a členové si mezi se-
bou stále mají co říct. Důležité 
ale je, že ke každému vystoupení 
přistupují zodpovědně a s maxi-
málním výkonem. 
K abrahámovinám Kantice přeji 
alespoň padesát nových krás-
ných písní, víc jak 50 % spo-
kojených posluchačů a klidně  
i dalších 50 let na sborové scéně!

Irena Blektová, 
sbormistryně SPS KantikaSoučasní členové sboru



INFORMACE / 5

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

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

    Skladový manipulant
Požadujeme ochotu pracovat ve třísměnném provozu (pondělí 
– pátek) a manuální zručnost. Uvítáme odpovídající vzdělání  
a zkušenosti v oboru.

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

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

INZERCE

Letní turistická sezóna pohledem  informačního centra
Babí léto nám udělalo krásnou 
tečku za horkým slunečným lé-
tem, které letos potěšilo hlavně 
milovníky koupání a tropických 
teplot.
Infocentrum otevřelo sezónu 
v polovině června pěším výle-
tem – tentokrát přes Rampach 
do Choliny. Skupina 32 turistů 
včetně 7 dětí absolvovala 6km 
nenáročný pochod z Myslecho-
vic přes vrchol Rampach a cho-
linskou Svatou vodu do Choliny. 
Nechyběla návštěva kostela Na-
nebevzetí Panny Marie, místní 
fary, místního Hanáckého mu-
zea a unikátní sbírky více než  
6 000 ks ořezávátek z celého světa 
v muzeu paní Zdeny Piroltové.
I přes vysoké teploty neklesl po-
čet zájemců o radniční věž, kte-
rá byla otevřená denně od 10 do  
17 hod., a kterou jen během 
června až srpna navštívilo přes 
1 300 osob. Komentované pro-
hlídky města, které se konaly 
každou středu a které nava-
zovaly na prohlídky pivovaru, 
byly částečně ovlivněné hor-

kým počasím. Na co ale počasí 
vliv nemělo, to byly cyklový-
lety Litovelským Pomoravím  
s průvodcem, které se těší stále 
větší oblibě. Výletů se zúčastni-
li místní, lidé z blízkého okolí 
(Bílá Lhota, Náměšť, Pateřín, 
Cholina, Mohelnice a Lošov  
u Olomouce) a také návštěvní-
ci, kteří v Litovli a okolí trávili 
svou dovolenou a přijeli např.  
z Orlických hor, Vlašimi či Brna.
Od začátku července až do po-
loviny září probíhala ve výstav-
ních prostorách TIC výstava Oči 
nevidomých – uši neslyšících. 
Na této interaktivní výstavě si 
lidé mohli vyzkoušet např. chůzi 
se slepeckou holí, psaní na psa-
cím stroji Braillovým písmem, 
jak vidí lidé s různými vadami 
zraku, hmatové a sluchové pexe-
so, hádat vůně a další. Výstava 
byla hojně navštívena i školami 
a školkami. Děkujeme všem za 
návštěvu.
Během letních měsíců (od červ-
na do srpna) využilo našich 
služeb přes 6 300 návštěvníků, 

nejvzdálenější byli  
z Kanady, Nového 
Zélandu, JAR a Číny.
Od 24. září bude  
k vidění nová vý-
stava ze soukromé 
sbírky pana Petra 
Lindušky s názvem 
Marie Fischerová 
Kvěchová. Výstava 
plná knih, pohlednic  
a dřevěných kostek 
ilustrovaných před-
ní českou malířkou 
a ilustrátorkou bude 
přístupná od pondělí 
do pátku od 9 do 17 
hod., v sobotu od 9 do 15 hod.  
a potrvá do 27. listopadu. Vstup-
né dobrovolné.
Od října bude infocentrum ote-
vřeno pondělí až pátek od 9 do 17 
hod. a v sobotu od 9 do 15 hod. 
Během této doby si můžete přijít 
vybrat z široké nabídky suvenýrů  
a dárkových předmětů, regio-
nálních produktů, infoletáků, 
map, zakoupit vstupenky Měst-
ského klubu Litovel, Morav-

ského divadla Olomouc, Tic-
ketstreamu, nově i ARKS Plus 
Šternberk. Také můžete využít 
služeb úschovy kol a zavazadel, 
kopírovacích a laminovacích slu-
žeb nebo veřejného internetu. 
Prohlídky radniční věže mimo 
hlavní sezónu jsou od pondělí 
do soboty vždy v 10 a ve 13 hod. 
Můžete se také těšit na prohlíd-
ky během vánočních akcí, které 
se budou konat na náměstí.   TIC 

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

Pěší výlet přes Rampach do Choliny



Ze společnosti

Byli oddáni
25. 8.  Gabriela Zatloukalová z Litovle
  a Miroslav Janča z Litovle
25. 8.  Romana Zacpalová z Pňovic
  a Jindřich Coufal z Hnojic
25. 8.  Jana Reitingerová  z Olomouce
  a Jan Pola z Prahy 
  1. 9. Zuzana Manethová z Uničova
  a Jan Kubelka z Uničova
  1. 9.  Michala Zemánková z Hradečné
  a Dušan Lexmaul z Hradečné
11. 9.  Lenka Ostřanská z Nasobůrek
  a Pavel Klaus z Unčovic
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Poděkování

Zamyšlení

Významné dny v říjnu

∙ 1. října   Světový den vegetariánství
Mezinárodní den vege-
tariánství byl vyhlášen 
roku 1977 společností SVS 
(Severoamerická vegeta-
riánská společnost). A kdo 
je tedy vegetarián? Je to 
člověk, který nejí maso (včetně drůbeže a ryb) 
a další živočišné produkty (např. sádlo), kvůli 
kterým se zabíjí zvířata, tzv. jatečné produkty. 
Často také slyšíme označení vegan – „přísný 
vegetarián“ – ten ze svého jídelníčku vylu-
čuje všechny produkty živočišného původu, 
tedy i mléko a mléčné výrobky, vejce a někdy  
i med. Dále existují vitariáni nebo frutariáni. 

∙ 1. října   Mezinárodní den seniorů
Mezinárodní den seniorů 
se slaví od roku 1990. Je 
důležité si uvědomit, že 
společnost se mění a po-
pulace stárne. Dá se před-

pokládat, že počet seniorů se v rozvojových zemí 
do r. 2050 zdvojnásobí. Příležitostí je možnost 
těžit z mnoha přínosů starší populace společnos-
ti. Je tedy nutné podporovat sociální začlenění  
a mezigenerační solidaritu.

∙ 4. října   Mezinárodní den ochrany zvířat
V tento den roku 1226 ze-
mřel františkánský mnich 
sv. František z Assisi. Ten 
pečoval o opuštěná, ne-
mocná a týraná zvířata,  
a právě proto byl tento 
den stanoven Mezi-
národním dnem zvířat. Některé akce, konané  
u této příležitosti, poukazují také na týrání zvířat 
v laboratorních podmínkách nebo i v péči člově-
ka. Každý z nás by si měl nejen 4. října uvědomit, 
jak o své domácí mazlíčky pečuje. Před poříze-
ním zvířete se prosím vždy pořádně rozmyslete  
a zvažte, jakou péči mu můžete věnovat!

∙ 9. října   Světový den pošty
V tento den roku 1874 
vznikla ve Švýcarsku 
Světová poštovní unie 
(UPU), která stála  

u vzniku poštovních směrovacích čísel. Jejím cí-
lem bylo zabezpečit rozvoj mezinárodního poš-
tovního spojení. Dnes poštovní unie určuje stan-
dardy a hlídá, aby jednotlivé země braly stejně 
vážně svou i cizí korespondenci. Připomeňme si  
v tento den, že pošta i v dnešní době internetu 
má svou nezastupitelnou roli. 

Dalšími významnými dny v říjnu jsou např.: 
16. října – Světový den páteře, 17. října – Mezi-
národní den boje proti chudobě, 24. října – Den 
Spojených národů                                                       red.

Podnikám ve Fitcentru Ilona od roku 
1991.  Bylo to mé rozhodnutí po dvaceti-
leté práci v Papcelu. Vždy jsem milovala 
pohyb, práce v podniku mě neuspokojo-
vala. Proto jsem absolvovala spoustu kur-
zů na různé způsoby cvičení, abych i do 
malého města Litovel přinesla to nejlepší, 
co se týče moderních trendů. 
Mrzí mě, že se najdou lidé, kteří doká-
ží zničit vše, co jsem tak dlouhou dobu 
budovala. Jsou to třeba bezdomovci – ne 
všichni jsou zlí, ale najdou se mezi nimi  
i výjimky, a ti dokáží ublížit. 
Už to bylo podruhé, kdy mě takto někdo 
ublížil. Já ten život ale tak miluji, že jdu dál 
a věřím, že jsou i hodní lidé bydlící v Litovli.                                          
                                                  Ilona Kohoutová

Moc děkuji paní Hornové, která na-
šla ve čtvrtek 2. srpna ve večerních ho-
dinách u klubu BONVER peněženku  
s finanční hotovostí, vyhledala osobu, kte-
ré peněženka patřila a vrátila ji. Velice mě 
těší, že i v dnešní době, kdy se lidé dívají 
hlavně před sebe, se najdou i ti, kteří se 
dívají kolem sebe... Takových lidí je třeba 
si vážit. Paní Hornová, ještě jednou moc 
děkujeme!!!                    Dětský domov Litovel

Kupte si bílou pastelku
Ve středu 17. října 
proběhne u příležitos-
ti Mezinárodního dne 
bílé hole již 19. ročník 
celonárodní veřej-
né sbírky Bílá pastelka. Pastelka bílé barvy 
připomíná bílou hůl a život zrakově posti-
žených. Bílá hůl není jen symbolem slepo-
ty, ale je především symbolem důstojného 
života nevidomých a důležitý prostředek na 
cestě k samostatnosti. 
Občané Litovle, stejně jako obyvatelé jiných 
měst na celém území republiky, budou mít 
možnost koupit si za 30 Kč bílou pastelku  
a podpořit služby pro zrakově postižené, 
které poskytuje obecně prospěšná společ-
nost Tyfloservis a zapsaný spolek Sjednoce-
ná organizace nevidomých a slabozrakých 
ČR. Regionální střediska obou organizací 
sídlí v Olomouci na ulici I. P. Pavlova 69 
(budova Jalta, tel: 585 428 111). Bezplatné 
služby jsou dostupné všem, kteří mají v do-
spělém věku vážné potíže s viděním. 
Výtěžek sbírky podpoří výuku zrakově po-
stižených dospělých v celém Olomouckém 
kraji. Tyfloservis pomáhá zrakově postiže-
ným při nácviku dovedností nezbytných 
pro plnohodnotný život např. výukou růz-
ných sebeobslužných dovedností, nácvikem 
orientace v prostoru, výukou čtení a psaní 

Braillova bodového písma, nácvikem psa-
ní na klávesnici bez zraku a výukou vlast-
noručního podpisu. Výuka probíhá často 
klienta v domácím prostředí. Častým dů-
vodem návštěvy v Tyfloservisu je výběr 
vhodné optické pomůcky, která umožní 
opětovné čtení, pokud brýle již nepomáhají. 
Sbírka podpoří služby Sjednocené organi-
zace nevidomých a slabozrakých ČR přímo  
v Olomouci v podobě sociálně právního po-
radenství a nabídky volnočasových aktivit. 
Podpoří rovněž celostátní projekty jako jsou 
dále výcvik vodicích psů a vydávání časopi-
su pro nevidomé. 
Prodejci pastelek budou vybaveni zapeče-
těnou kasičkou, jmenovkami s plnou mocí 
a na požádání předloží osvědčení o konání 
sbírky. V loňském roce studenti Gymná-
zia Jana Opletala získali v Litovli výtěžek 
téměř 4 000 Kč. Celkový výtěžek sbírky  
v celé republice byl 2 760 152 Kč. Organizá-
toři děkují všem dárcům i dobrovolníkům. 
Více informací na www.bilapastelka.cz,  
www.tyfloservis.cz, www.sons.cz.

Bc. Michaela Ševčíková

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  

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

Inzerce



ROZMANITOSTI  / 7

Zahrádkářův rok aneb co dělat  
na zahrádce v říjnu
· Záhony na zeleninové zahrádce 
je v tomto měsíci potřeba zrýt. 
Půdu ponecháme neuhrabanou 
– umožníme tak její promrzání, 
vytváření drobtovité struktury  
a dobré přijímání zimních srá-
žek. Půdu je možné pohnojit, 
popř. zarýt tzv. zelené hnojení. 
· Vlašské ořechy sbíráme, až za-
čnou samy padat. Následně je 
sušíme na suchém a dobře vět-
raném místě. 
· Jak jsme avizovali v zářijovém 
čísle, říjen je nejlepší dobou 
pro výsadbu většiny okrasných  
a ovocných dřevin. Nezapo-
meňte na dodání živin a vydat-
nou zálivku. 
· Říjnovou okrasnou zahradu 
zdobí především květy chry-
zantén. Jakmile přijdou první 
mrazy, vyjměte ze země hlízy 
jiřin – nechte oschnout a řádně 
uskladněte.  
∙ Je vhodné také naposledy pose-
kat trávník, aby do zimy stačil ještě 
obrůst a neponičily ho  mrazy. 

· V tomto měsíci bychom také 
měli zvážit vykácení nemoc-
ných a starých stromů. 
· Je správný čas vysadit také  
královny mezi rostlinami  
– nové růže. Můžete si vybrat  
z prostokořenných nebo kontej-
nerových. Oboje potřebují jen 
dobře propustnou půdu. 
· Na začátku měsíce skliďte ještě 
ty nejpozdnější zimní odrůdy 
jablek a hrušek. 
· Koncem měsíce můžete sázet 
česnek. Je-li ale teplo, počkejte, až 
se ochladí.                                          red.

Říjnové pranostiky

Čím déle vlaštovky u nás  
v říjnu prodlévají, tím déle 
pěkné a jasné dny potrvají.

V říjnu mráz a větry – 
leden, únor teplý.

Svatý František zahání lidi 
do chýšek.

Fotosoutěž O nejkrásnější letní 
výzdobu již má své výherkyně 
Předně děkujeme všem, kteří fotografie do soutěže zaslali, někteří  
i s dojemnými příběhy. Všechny zaslané fotografie byly moc pěkné  
a bylo těžké rozhodnout, které dvě jsou nejkrásnější. 

Výherkyněmi se stávají: 
paní Zdena Brejchová a paní Marie Steigerová
Výhru si mohou vyzvednout v redakci Litovelských novin každý 

den mezi 8. a 14. hodinou.

Připojujeme také slova výherkyně paní Brejchové, která nám do re-
dakce napsala: 
Pracuji ve školce a proto si dovoluji napsat , že právě ty děti jsou těmi 
květy našeho života. Posílám několik kytiček před a za naším bará-
kem. Zároveň Vám všem přeji hodně zdraví, spokojenosti, laskavosti, 
věrných přátelství, lásky a upřímnosti.

S pozdravem Zdena Brejchová s rodinou

Fotografie nahoře: paní Marie Steigerová                Fotografie dole: paní Zdena Brejchová

INZERCE



Stalo se v Litovli
∙ 100 LET ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Rok 1918 byl ve znamení vzniku Českosloven-
ska. Již První máj byl podle Selské stráže oslavou 
nejen dělnickou, ale všech tříd národa. V zahra-
dě hostince pana Hlaváčka U zeleného stromu 
promluvil poslanec Charvát o požadavcích čes-
kého národa. Končilo se zpěvem „Hej Slované“ 
a „Kde domov můj“. V neděli 12. května se 
pak konala manifestace pod heslem „Vytrvá-
me, až pozdravíme samostatnost svého národa  
a vlasti“ za účasti poslanců za Litovelsko. Oba zá-
loženské sály byly přeplněny a po programu byla 
složena přísaha, že český lid neustane v boji za 
samostatnost. Zpívalo se opět „Kde domov můj“  
a „Hej Slované“. 27. 10. 1918 byl v Litovli usta-
ven Národní výbor, který měl 15 členů, předse-
dou byl zvolen František Nedoluha a místopřed-
sedy Vincenc Horák, Metoděj Charvát a Tomáš 
Rohleder. K původním členům pak byli do počtu 
27 kooptováni další představitelé města. 

∙ FRANTIŠEK ml. VOPAT
Syn známého litovelského fotografa se narodil  
v Litovli 11. 2. 1908, absolvoval litovelské gym-
názium a poté odešel do Prahy studovat na 
Právnickou fakultu Karlovy univerzity. R. 1930 
pro nemoc studium přerušil. Po r. 1931 pracoval  
v Moravských železárnách v Olomouci a od  
r. 1945 pracoval jako fotograf výtvarník. Patřil k před-
ním výtvarným fotografům 40. a 50. let. Zachytil 
podobu mnoha uměleckých osobností, svých přátel, 
ale připravovaná publikace „Česká tvář“ zůstala po 
únoru 1948 nevydána. Knižně vyšly publikace Ústí 
nad Labem, Naše vody a Zvířata zblízka. Po dlouhé 
nemoci zemřel 25. 10. 1958.

∙ prof. VÁCLAV ČEP 
Bratr spisovatele Jana Čepa se narodil  
10. 10. 1908 v Myslechovicích.  Absolvoval 
reálné gymnázium v Litovli a dále Filozofi- 
ckou fakultu Univerzity Karlovy obor latina, fran-
couzština. Poté studoval v Římě jako stipendista 
romanistiku a archeologii. Krátce působil jako 
středoškolský profesor v Šumperku a v Nym-
burce. Překládal z francouzštiny, španělštiny  
a italštiny. Zemřel 26. 9. 1985 v Praze a je pohřben  
v Cholině.

∙ PhDr. JOSEF HUBÁČEK
Litovelský kronikář oslaví 6. října kulatých  
80 let. Po studiu na gymnáziu absolvoval vysoko-
školská studia v Olomouci na Filosofické fakultě 
Univerzity Palackého a externí studia psycholo-
gie a filosofie. Pak učil na ZDŠ v Karlovicích, na 
průmyslové škole v Bruntále a od roku 1971 až 
do odchodu do důchodu na Gymnáziu Uničov 
ruský jazyk, dějepis, psychologii a sociologii. Po 
roce 1990 vstoupil do komunální politiky, v letech  
1992–2006 byl členem Rady města Litovel. Zasloužil 
se o zřízení sauny. Od roku 2005 je kronikářem. Pře-
jeme mu ještě mnoho úspěchů a hlavně zdraví. L. Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Mládeži začalo vyučování a seniorům vybí-
rání z kulturních a sportovních akcí v plánu 
činnosti Seniorklubu.
Ve středu 29. srpna se 25 našich členů zú-
častnilo Seniorského cestování do Tovačo-
va a Brodku u Přerova. Renezanční zámek 
s nádherným schodištěm podle originálu 
Vídeňské opery, barokní kaple, stometro-
vá Spanilá věž a nádherné interiéry, to vše  
v nás zanechalo působivý dojem. V Brod-
ku u Přerova jsme navštívili zvonařskou 
dílnu, kterou založili manželé Dytrychovi  
v roce 1950. Prohlédli jsme si dílnu, ze kte-
ré pochází největší zvon Urban o hmotnosti  
4,5 t. Je zavěšený v katedrále v Bardějově. 
Poslechli jsme si výklad o tvorbě a opravách 
zvonů. Na závěr nám na návsi zahrála zvon-
kohra tři hudební skladby.
Ve čtvrtek 6. září se konal II. ročník spor-
tovních her seniorů. Na hřišti Jungmannovy 
školy se sešlo kolem padesátky seniorů. Pro-
šli si trasu s osmi stanovišti a vyzkoušeli si 

disciplíny. Místopředseda pan Lubomír Fal-
tus zahájil hry a sportovní ředitel pan Mi-
roslav Fendrych seznámil sportovce s pod-
mínkami na stanovištích. Sluníčko, dobrá 
nálada a sportovní duch přinesly vynikající 
výkony. Zlaté medaile za I. místo získali Petr 
Hojgr a Květuše Poučová, stříbrné medaile 
za 2. místo Vladimír Přikryl a Jana Motlo-
vá a bronzové medaile za 3. místo Ladislav 
Pouč a Anna Eliášová. Vyhráli však všich-
ni sportovci, protože zvítězili nad vlastní 
pohodlností. Hry navštívili i starosta města 
Litovle Ing. Z. Potužák, ředitelka ZŠ Jung-
mannova Mgr. E. Hrachovcová a vedoucí 
odboru sociálního a správního Mgr. P. Pro-
cházka. Členové samosprávy připravovali  
a řídili průběh her. Pomáhala řada seniorů – 
dobrovolníků, kterým děkujeme. Děkujeme 
také vedení ZŠ Jungmannova za poskytnuté 
sportovní potřeby a zázemí pro konání her. 
Všichni se těšíme na sportovní hry, které se 
budou konat v příštím roce.

O akcích, které proběhnou 
po uzávěrce tohoto čísla bu-
deme informovat až v dalším 
čísle novin. Jaké další akce 
připravujeme? Ve čtvrtek  
11. října v 8.30 hod. odjíždí-
me z autobusového nádraží 
do termálů ve Velkých Losi-
nách, ve dnech 14.–20. října 
se uskuteční wellness pobyt  
v Sezimově Ústí, 25. října 
bude od 15 hod. v klubovně 
DPS připravena beseda s ho-
rolezci Tatranu Litovel.
Těšíme se na hojnou účast na 
akcích v klubovně a všem pře-
jeme teplý, barevný a poho-
dový podzim.                            mfVítězové sportovních her

V sobotu 8. září se konalo setkání spolu-
žáků Základní školy Jungmannova. V re-
stauraci „Za školou“ se sešli po 67 letech 

od ukončení školní docházky. Zúčastnilo  
se 25 spolužáků, jimž k posezení a tanci hrál  
pan M. Kvapil z Vilémova.                              jč

Setkání spolužáků
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Kol. autorů: První republika 1918–1938: dějiny · osobnosti · denní život
Pavel Kosatík: Češi 1918: Jak Masaryk vymyslel Československo

Veronika Válková: Vznik ČSR 1918: Velezrada se trestá

Psalo se před 100 lety

∙ Znehodnocování národních krojů. Hospo-
dářský klub pro města pražská a předměstí vy-
zývá tímto českou veřejnost, by úzkostlivě bylo 
toho dbáno, aby národní kroje české nebyly ni-
jakým způsobem znehodnocovány. Národní kroj 
považovati jest za šat sváteční, pročež sluší uží-
vat jej jen do divadel, koncertů, společenských 
večerů a u příležitosti slavnostních, nikoli však 
jako šat všední a navštěvovat v něm různé lokály 
výčepní a jiné. 

∙ Práce pro školní dítky. Hospodářské družstvo 
v Litovli sbírá celou řadu užitečných předmětů, 
jež mohou školní dítky snadno sbírati a tím si 
vydělati slušný obnos peněz. Platí se za suché 
listí ostružinové, malinové a jahodové 2 K za  
1 kg, za žaludy 70 hal., za plody javorové, jasano-
vé, jilmové a lipové 75 hal., za semeno akátové 
40 hal., za bukvice 1 K a pecky švestkové 10 hal. 
vždy za jeden kilogram úplně suchého a čistého 
zboží. 
∙ Nebuďme malými v době tak veliké! Až 
dosud ukázal český lid svou mravní vyspělost, 
rozvahu a neporušitelnou národní disciplínu.  
A jen této vyspělosti českého lidu lze děkovati, 
že v době historického přerodu zachoval náš lid 
střízlivou rozvahu a nedal se jednotlivci ani pro-
vokatéry strhnouti. I v novém státě českosloven-
ském musíme být svorni, nesmíme se tříštit... 
Po 300 letech musíme dokázati, že dovedeme 
tvořit, budovat. 

∙ Jsme svobodni! Staleté okovy, které svíraly 
národ český, dorezavěly a rozpadly se. Samo-
statnost československého státu jest prohlášena. 
Toť zprávy, jež došly krásného jitra dne 29. října 
do Litovle. A pod dojmem těchto zpráv schází 
se v Litovli zvolený Národní výbor, aby pojednal  
v nutných záležitostech a zařídil potřebné kroky.   

red.

Kol. autorů: První republika 1918–1938: dě-
jiny · osobnosti · denní život
Kniha obsahuje 
55 kopií unikát-
ních historic-
kých dokumen-
tů, přibližujících 
uceleně histo-
rické mezníky 
i denní život za 
první republiky. 
K první repub-
lice máme ten-
denci vracet se  
s jistou nostalgií, přestože víme, že měla své 
nedostatky. Vidíme ji jako nadějný počá-
tek vývoje samostatného československého 
státu, jehož existenci násilně přervala mni-
chovská velmocenská politika a nacistická 
agrese, po níž následovalo dlouhé období 
totalitního režimu.

Pavel Kosatík: Češi 1918: Jak Masaryk vymys-
lel Československo
Komiksově ztvár-
něný příběh půso-
bení Tomáše Ga-
rrigue Masaryka 
v zahraničí, kde 
během první svě-
tové války sháněl 
podporu pro ideu 
vzniku samostatné-
ho Československa. 
Na základě dialo-
gů TGM s politiky  
a dalšími osobnostmi autor vykresluje ar-
gumenty zúčastněných stran a vysvětluje 
jejich postoje. První československý prezi-
dent je zde pak lehce zbaven své idealistické 
aureoly a znázorněn jako člověk, který se  
v rámci prosazení samostatného Českoslo-
venska musí někdy nutně uchýlit k politické 
propagandě. Kniha je doplněna stručnými 
medailonky hlavních postav a krátkou chro-
nologií.

Veronika Válková: Vznik ČSR 1918: Velezra-
da se trestá
Život na malém 
městě koncem války 
není plný nějakých 
divokých událostí, 
ale napětí je všudy-
přítomné. Koho ješ-
tě odvedou na vojnu, 
než válka skončí? 
Nese pošťák dopis 
od manžela z fronty, 
nebo úřední ozná-
mení, že padl? Kde 
seženeme mouku, 
brambory, mléko? Čím zatopíme? A do toho 
Bára zjišťuje, že je dost stará na to, aby ji pro 
jednu větičku zastřelili za velezradu. Časová 
osa v tabulce událostí vedoucích ke vzniku 
našeho státu v roce 1918 pomůže všem dě-
tem s pochopením historických souvislostí. 

Uvedené tituly připomínají sté výročí vzni-
ku samostatného československého státu. 
Tyto a mnoho dalších knih si můžete pro-
hlédnout na výstavě „100 let samostatného 
státu v dokumentech Městské knihovny 
Litovel“, která bude přístupná ve studovně 
knihovny po celý říjen. Po skončení výstavy 
si samozřejmě budou moci zájemci vystave-
né dokumenty zapůjčit domů.                         lf

Týden knihoven
Tradiční Týden knihoven proběhne od  
1. do 7. října – letos s mottem „Lokální pa-
měť“. Hned  v úterý 2. října od 17.30 hod. 
budeme křtít nejnovější hanáckou knihu 
Petra Lindušky „Co včel? Povidke, fejetón-
ke, básničke, pěsničke a iny plke“. Ve smyslu 
letošního motta Týdne knihoven upozorní-
me na bohatý fond s regionální tematikou. 
V uvedeném týdnu bude platit čtenářská 
amnestie, tj. možnost vrácení dlouhodobě 
půjčených knih a periodik bez sankčního 
poplatku. Srdečně zveme do knihovny!       lf

Křest knihy 
Sokol Litovel – historie a současnost

Ve středu 24. října v 18 hodin ve stá-
lé expozici řemesel v Muzeu Litovel  
proběhne slavnostní křest knihy Pet-
ra Zajíčka Sokol Litovel – historie  
a současnost. Knihu vydává Tělocvičná 

jednota Sokol Litovel.

Zveme všechny sokoly, sportovce i širokou 
veřejnost na tuto kulturní a společenskou 
akci, která zahrnuje besedu s autorem, hu-

dební program i bohaté občerstvení.
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∙ 24. 9.–27. 11.   MARIE FISCHEROVÁ KVĚCHOVÁ
Prostory TIC při MK Litovel, PO–PÁ: 9–17 hod., SO: 9–15 hod., vstupné dob-
rovolné.
Výstava pohlednic, dřevěných kostek, reprodukcí obrázků a knih ilustrova-
ných malířkou a výtvarnicí M. F. Kvěchovou ze soukromé sbírky pana Petra 
Lindušky. 

∙ úterý 2. 10.   KOZLAŇÁCI
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 160 Kč, členové Seniorklubu Lito-
vel vstupné dobrovolné.
Koncert kapely známé ze Šlágr TV. Blahoslav Frank – klávesové nástroje, zpěv, 
Roman Vaculčík – akordeon, zpěv a Vladimír Ostřížek – bicí nástroje, zpěv. 
    
∙ 4.–31. 10.   TOVÁRNA – výstava velkoformátových fotografií
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT: 8–15 hod., ST: 8–17 hod., PÁ: 8–13 hod.,  
SO: 10–13 hod., vstupné dobrovolné.
Společná výstava studentů školy fotografie PhotoGenia a Jindřicha Štreita, 
který vystaví fotografie z projektu „Vítkovice“. Vernisáž se koná ve středu  
3. 10. v 17 hod. Úvodní slovo: prof. Jindřich Štreit.

∙ čtvrtek 4. 10.   KURZ ŘECKÝCH TANCŮ 
Koncertní sál MK Litovel, 17.30 hod., kurzovné 800 Kč (8 lekcí).
Naordinoval Vám lékař radost? Ne? Tak si ji naordinujte sami! Protancujte se  
k radosti a zdraví! Kurz povede paní Miroslava Stroupková.   
  
∙ středa 10. 10.   TOULKY SVĚTEM 3 – BESEDA S VÁCLAVEM ARNOŠEM
Malý sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné 40 Kč.
Povídání s fotoprojekcí. Zajímavosti ze zemí Laos, Tchaj-wan, Thajsko, Jižní 
Korea, Myanmar, Albánie a Filipíny. 
Pro I. a II. st. ZŠ a SŠ, včetně veřejnosti.

∙ středa 10. 10.   JIŽNÍ KOREA – BESEDA S VÁCLAVEM ARNOŠEM 
Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 50 Kč.
Beseda s fotoprojekcí. Nádherná příroda, úžasné chrámy v horách, park peni-
sů, obrovská čistá města se skvěle fungující dopravou, výborné jídlo, přátelští 
lidé... To je Jižní Korea – země, která je stále ve válečném stavu.

∙ pátek 12. 10.   I. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU 
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 80 Kč. 
Vstup pouze ve společenském oblečení!

∙ úterý 16. 10.   MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné od 280 Kč, na místě +50 Kč.
Divadelní komedie o rozdílech mezi muži a ženami. Hrají: Dana Homolová, 
Michaela Badinková, Martin Kraus a Daniel Rous.   
 
∙ středa 17. 10.   PAVEL NOVÁK – ZVĚŘINEC
Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné 40 Kč. 
Hudební vystoupení zavede děti do světa živočichů. Vhodné pro MŠ a I. stu-
peň ZŠ, včetně veřejnosti.

∙ pátek 19. 10.   ZÁBAVNÁ TALKSHOW IVO ŠMOLDASE
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné 180 Kč, na místě 230 Kč.
Zábavný pořad Ivo Šmoldase, jehož hosty budou spisovatelka a novinářka 
Marie Formáčková a italský zpěvák Andrea Andrei.

· sobota 20. 10.   KONCERT 50 LET SPS KANTIKA 
Koncertní sál MK Litovel, 17 hod., vstupné dobrovolné. 
Koncert SPS Kantika k 50 letům vzniku pěveckého sboru. Vystoupí i Smíšený 
pěvecký sbor Uničov.

∙ sobota 20. 10.   KERN – rockový koncert
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné 200 Kč, na místě 250 Kč.
Koncert ke 40. výročí založení kapely, zazní nejznámější hity.  
   
∙ úterý 23. 10.   JAN A MARTINA SCHULMEISTEROVI
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 80 Kč.
Housle a klavír. Koncert v rámci sezóny KPH.

∙ pátek 26. 10.   OSLAVA 100 LET VÝROČÍ REPUBLIKY 
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné dobrovolné. 
Udělení ocenění Osobnost Litovle a křest knihy Litovel – Velké dějiny města 
za hudebního doprovodu Richarda Pogody a ZUŠ Litovel.

∙ středa 31. 10.   VARHANNÍ KONCERT V KOSTELE SV. MARKA 
Kostel sv. Marka v Litovli, 18 hod., vstupné 80 Kč, na místě 130 Kč.
Koncert k výročí republiky v podání Karla Martínka.

PŘIPRAVUJEME:                                                                                                                               
3. 11. MAXIPES FÍK (pohádka pro celou rodinu)
6. 11. PAN HALPERN A PAN JOHNSON (divadelní představení)

Kozlaňáci
Hudební skupina Kozlaňáci se 
postupně dávala dohromady od 
roku 1990 v kozlan-
ské hospodě, ofi- 
ciální zrod ale datuje 
trio od roku 1992. 
Roman Vaculčík 
brával do hospody 
tahací harmoniku  
a hrál pro potěše-
ní hostů, poté se  
k němu přidal Vla-
dimír Ostřížek  
s bubnem a na-
konec Blahoslav 

Frank s klarinetem a saxofonem, 
ke kterým postupně přibyly klá-

vesové nástroje. Tak vznikly 
takzvané Zpěvy páteční, kdy se 

každých čtrnáct dní v Koz-
lanech zaplnila hospoda lid-
mi, kteří se vždy dobře bavili  
a poslouchali hudbu Kozlaňá-
ků. Hudební kapela známá  
z televize Šlágr TV zavítá do 
Litovle v úterý 2. října v 18 hod. 
Vstupné v předprodeji 160 Kč, 
Seniorklub Litovel vstupné 
dobrovolné. Vstupenky za-
koupíte v TIC při MK Litovel 
(budova Záložny) na náměstí  
Př. Otakara 762.                                   MK

Pozvánky 

TANEČNÍ ZÁBAVA
· sobota 6. října od 20 hod., 
Kulturní dům Haňovice. 
Hraje skupina SAX.

PIETNÍ AKT U POMNÍKU 
PADLÝCH 1. SVĚTOVÉ VÁLKY 
· sobota 20. října. Pořadatel: obec 
Haňovice a spolek Haňovští. 

TANEČNÍ ZÁBAVA
· sobota 27. října od 20 hod., 
Kulturní dům Haňovice. 
Hraje skupina MOTORS. 
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Program: 

 

17:00  

zasazení památné lípy u KD Březové 

 

17:30-18:30  

lampionový průvod k pomníku 

 

18:30 

 vatra a opékání špekáčků 

 

19:00 

 ohňostroj a poté zábava v sále KD Březové  
 

Hudba a občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné. 

 

 

100. výročí vzniku 

Československé republiky 

a 50. výročí vzniku 

Chudobínkého pěveckého 

sboru (pozdější Kantiky) 

Program:  

   Statní hymna 
   Proslov starosty města Litovel  
   Připomínka historie památníku TGM 
   Položení věnce k památníku za zpěvu SPS  
   Kantika 

 
Toto shromáždění se uskuteční:  

v neděli 28. 10. 2018  
od 14 hodin  

v prostoru u bývalé školy 
 
Po skončení slavnosti předvede SPS Kantika 
svůj  

jubilejní pěvecký koncert  
ve sboru Církve československé husitské 
v Chudobíně, na který jste též srdečné zváni. 

 

 

V případě nepříznivého počasí se celá akce 
přesouvá do uvedeného sboru. 

Osadní výbor Chudobín ve spolupráci s občany vás zve na 

slavnostní shromáždění 
 při příležitosti 
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Koncert v kostele sv. Marka
Ve středu 31. října proběhne  
v kostele sv. Marka v Litovli od  
18 hod. varhanní koncert. Na 
nově zrekonstruované varhany 
zahraje Karel Martínek. Dětství 
strávil v nedaleké vesničce Ješov  
a nyní žije v Olomouci. Již při stu-
diu hry na varhany a varhanní im-
provizace na Janáčkově akademii 
múzických umění v Brně se aktiv-
ně účastnil řady improvizačních 
kurzů, vedených předními světo-
vými varhaníky, a interpretačních 
a improvizačních soutěží. V roce 
2014 zahájil studium improvizace 
pod vedením Philippe Lefebvra, 
čestného varhaníka katedrály  
Notre–Dame v Paříži. Působil 
jako varhaník v olomoucké ka-
tedrále sv. Václava a nyní je varha-
níkem chrámu sv. Mořice. Pravi-
delně spolupracuje s významnými 

moravskými hudebními tělesy, 
jako jsou Moravská filharmonie 
Olomouc, Filharmonie Bohuslava 
Martinů Zlín a další. Vedle var-
hanní interpretace a improvizace 
se věnuje také kompozici. Kromě 
skladeb pro sólové varhany vy-
tvořil několik skladeb pro klavír 
a díla pro sbor a orchestr, z nichž 
některé byly oceněny na sklada-
telských soutěžích. Koncertuje 
doma i v zahraničí (Francie, Itá-
lie, Polsko, Finsko, …) a v rámci 
svých koncertních cest vystupu-
je ve významných evropských 
chrámech, jako jsou katedrála  
Notre-Dame, katedrála v Tu-
ríně, dóm sv. Štěpána ve Víd-
ní atd. Vstupné v předprodeji  
80 Kč, na místě 130 Kč. Vstupenky 
zakoupíte v TIC při MK Litovel.      
                                                             MK

INZERCE

Zábavná talkshow Ivo Šmoldase  
a jeho hostů
Ivo Šmoldas – filozof, básník, 
kulturní publicista a scenárista 
a jeho hosté Marie Formáčko-
vá a Andrea Andrei se spolu 
představí v pátek 19. října od  
19 hod. ve Velkém sále Zálož-
ny v Litovli v zábavné talkshow, 
ve které s osobitým humorem 
a vtipem, jemu vlastním, po-
vypráví nejen o sobě, ale také  
o palčivých společenských i po-
litických problémech současnos-
ti, které hýbou naší společností.  
V posledních letech se dostává 
do povědomí diváků především 
jako vyhledávaný moderátor  

a oblíbený host různých televiz-
ních show a zábavných pořadů, 
jakožto muž s pohotovými a vtip-
nými reakcemi. Vystoupení je za-
ložené na humorném a originál-
ním vyprávění životních příběhů 
jak ze soukromého, tak pracov-
ního života. Slovem pořad do-
provodí spisovatelka a novinářka 
Marie Formáčková. Věříme, že  
v hledišti zavládne dobrá nálada,  
o kterou se zaslouží i svými písně-
mi Ital Andrea Andrei. Vstupné  
v předprodeji 180 Kč, na místě  
230 Kč. Vstupenky zakoupíte  
v TIC při MK Litovel.                              MK

Manželský čtyřúhelník
Ztřeštěná komedie Jakuba Zin-
dulky o rozdílech mezi muži  
a ženami, komedie o životě, kte-
rý všichni dobře známe, a který 
nás přesto znovu a znovu doká-
že překvapovat. 
Manželé Juklovi jsou dlouho-
letými přáteli manželů Tupých. 
Květa a Růžena pracují ve stejné 
mateřské školce, Míra a Radim 
jsou inženýry ve stejném výrob-
ním podniku. Proto není divu, 
že se jako každý rok chystají 
společně oslavit Silvestra. Al-
kohol teče proudem, a tak vtip-
kování žen o tom, jak jsou muži 

neschopní, negalantní, líní, a jak 
se s nimi nedá žít, a stesky mužů 
o tom, že ženy se nedají pocho-
pit, vyústí ve furiantskou sázku, 
která vede k neobvyklé výměně 
manželů. Jak to dopadne...?!?! 
To můžete vidět v úterý 16. října 
od 19 hod. ve Velkém sále Zá-
ložny v Litovli. V hlavních rolích 
vystupují Dana Homolová, Mi-
chaela Badinková, Martin Kraus  
a Daniel Rous.
Vstupné v předprodeji od  
280 Kč, na místě +50 Kč. Vstu-
penky zakoupíte v TIC při  
MK Litovel.                                        MK

Beseda na litovelském gymnáziu 
Po přednášce a besedě na téma 
holokaustu, která se konala na 
Gymnáziu Jana Opletala v květ-
nu a byla velmi kladně přijata, se 
v září uskutečnilo setkání s paní 
Věrou Sosnarovou. 
Studenti třetích a čtvrtých roč-
níků se sešli v aule  
a téměř dvě ho-
diny naslou-
chali velmi 
s u g e s t i v n í m u  
a emotivnímu 
vyprávění o tom, 
jak „velké dějiny“ 
dokáží surově  
a bezohledně za-
míchat osudy lidí. 
Paní Sosnarová 
se jako dospíva-
jící dívka se svou 
mladší sestrou 
a matkou stala 

obětí paranoie studené války.   
Byly odvlečeny do Sovětské-
ho svazu, kde v gulagu strávily 
dlouhé roky. Nejdříve ve třech, 
po tragické smrti matky už jen 
ve dvou. Když paní Sosnarová 
vzpomínala na události, které by  

žádný člověk prožít neměl, jako 
je znásilnění, nucený potrat, smrt 
matky, ponižující doprošování se  
o možnost návratu do rodné 
země, neubránila se slzám… stej-
ně jako mnozí posluchači. Hodiny 
dějepisu mají našim studentům 
poskytnout přehled. Přednášky, 
jako byla ta s paní Sosnarovou, 
jim však ukazují mnohem důle-
žitější aspekty dějin. Ukazují jim, 
že dějiny jsou skládankou jed-
notlivých lidských osudů, že za 
velkými událostmi jsou vždy lidé 
– radující se, úspěšní, vítězící. Ještě 
častěji ale bohužel nespravedlivě 
trpící, týraní, nešťastní. A ti, kte-
ří útrapy „velkých dějin“ přežijí  
a svůj příběh předávají dál, jsou 
pro studenty a jejich vnímání dě-
jin nesmírně vzácní a potřební. 
Proto děkujeme paní Sosnarové 
za to, že naše gymnázium navští-
vila.         

  PhDr. Lenka Viktoříková
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Litovelské slavnosti se vydařily 
na jedničku!
pokračování ze str. 1
Po tomto přivítání a zdravici sta-
rosty města patřilo pódium již 
dalším umělcům. Vystoupili Vla-
dimír Hron, Voxel, Petr Spálený  
a Apollo Band s hostem Miluš-
kou Voborníkovou a skupina 
Argema. Všichni tito interpreti 
Vás doslova nadchli a bylo to při 
každém Vašem potlesku znát! 
Nesmíme zapomenout ani na 
taneční vystoupení skupin Kas-
ter Litovel a Cholinské kovboj-
ky. Odpolední program zpestřil 
svými aktivitami EKO-KOM, 

turistický vláček, otočný simu-
látor nárazu nebo simultánka 
v šachu. V parku před Gymná-
ziem Jana Opletala probíhalo 
modelářské odpoledne, ukázky 
dravců ze Záchranné stanice Pa-
teřín a praktický lov ryb na udici 
pro děti. Vyvrcholením celých 
slavností byl ohňostroj na téma 
výročí vzniku Československa. 
Po něm pak zahrála ještě skupi-
na Kabát revival. Věříme, že jste 
si letošní Litovelské slavnosti 
užili na maximum a za rok snad  
na shledanou!                                           red.

Zleva: místostarosta města Litovel Viktor Kohout, prednostka mestského úradu Revúca  
Ing. Eva Kučeráková, senátorka a radní města Litovel MUDr. Alena Šromová, primátorka 
města Revúca MVDr. Eva Cireňová, předseda Seniorklubu Litovel PhDr. Josef Hubáček, 
starosta města Litovel Ing. Zdeněk Potužák, radní města Litovel Bc. Zdeněk Jančí a ta-
jemník Městského úřadu Litovel Ing. Radovan Vašíček

Výstava 100 let Československa  
a Litovel k vidění v muzeu
V úterý 4. září se v 16 ho-
din konala vernisáž výstavy  
100 let Československa a Lito-
vel. Otevření této výstavy tak za-
hájilo bohatý kulturní program, 
kterým se naše město připojuje 
k podzimním celorepubliko-
vým oslavám 100. výročí zalo-
žení Československé republiky. 
Výstava je vytvořena z místních 
zdrojů a novodobých sbírek 
muzea. Úvodní slovo si vzala 
ředitelka Muzea Litovel paní  
Mgr. Zdeňka Frištenská. Ku-
rátor výstavy pan Mgr. Robert 
Najman zavzpomínal na odkaz 
paní Jarmily Cholinské, kte-
rá na tuto vý-
stavu věnovala 
významnou fi-
nanční částku. 
Považujeme ji za 
mecenášku lito-
velského muzea. 
Dále k pozvaným 
hostům promlu-
vil Mgr. Jiří Bed-
nář, občan žijící 
na Komárově  

a starosta města Ing. Zdeněk 
Potužák. Výstavy se účastnil  
i nevidomý člen Muzejní společ-
nosti Litovelska, z.s. pan Michal 
Simon, který do Litovle jezdí 
až z Ostravy. Ten celý slavnost-
ní program doplnil přednesem 
básně ze sbírky Jarmily Cholin-
ské Procházky rosou a na závěr 
zazpíval státní hymnu – českou  
i slovenskou část. Výstavu mů-
žete navštívit až do 18. listo-
padu. Muzeum je otevřeno  
v říjnu a listopadu od 9 do 16 ho-
din. Srdečně Vás v rámci oslav  
100 let republiky zvou litovelští 
muzejníci!                                       red.

Výstava Přemysl Otakar II. 
Ve středu 5. září byla ve Vý-
stavní síni Městského klubu Li-
tovel zahájena vernisáží nová 
krátkodobá výstava o Přemyslu 
Otakarovi II., králi železném  
a zlatém. Vernisáž zahájila ředitel-
ka Městského klubu Litovel paní 

Bc. Hana Neumanová, úvodního 
slova a zároveň představení to-
hoto významného krále se ujal 
starosta města Ing. Zdeněk Potu-
žák. O hudební vystoupení se po-
starala dobová hudba Olomoučtí 
bardi. Tato výstava byla jednou  

z mnoha akcí, kterými se 
naše město připojuje k ce-
lorepublikovým oslavám 
100. výročí vzniku repub-
liky. 
Unikátním počinem Pře-
mysla Otakara II. bylo za-
ložení asi 30 nových měst, 
mezi nimi kolem roku 
1260 i našeho města Lito-
vel. Toto dokládá nejstarší 
listina v městském archivu 
– listina krále Václava II., 
který v ní potvrzuje prá-
va rychtáře litovelského 
a odvolává se na založení 
města svým otcem Přemy-
slem Otakarem II. Letos 
od jeho smrti uplynulo  
740 let.                                red.

Rekonstrukce na Jungmance
Během června až srpna pro-
běhla na základní škole  
v Jungmannově ulici kompletní 
rekonstrukce elektroinstalace, 
konektivity, telefonních rozvo-
dů, zabezpečovacího zařízení 
včetně kamerového systému  
a zvonků. Stavba byla velmi roz-
sáhlá časově i prostorově, ne-
vyhnula se ani jedné místnosti 
v budově včetně sklepů a půdy. 
Ke konci školního roku žáci  
i učitelé museli všechno vyba-
vení sestěhovat do tělocvičny 
a jídelny a těsně po dokončení 
tříd, zase za pomoci žáků i jejich 
rodičů vystěhovat zpět, aby se 
mohla tělocvična a jídelna do-
končit. Z časových důvodů byl 
předešlý školní rok ukončen již 
15. června a díky úsilí všech za-
městnanců a dodavatelské firmy 

se podařilo zahájit školní rok 
2018/2019 včas. Část z nákladů 
bude hrazena z projektu IROP 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/000
3585 „Rekonstrukce odborných 
učeben, vybavení a zajištění 
konektivity ZŠ Jungmannova“, 
zbytek uhradí z rozpočtu město 
Litovel. Tato investice byla prv-
ním krokem projektů, kterými 
základní škola zahájila postup-
né zvyšování vybavenosti školy. 
V tomto školním roce nás ještě 
čeká postupná modernizace 
učeben fyziky a chemie, biolo-
gie, výpočetní techniky, dílen, 
učebny vaření a dvou učeben 
cizího jazyka. Děkujeme městu 
Litovel za podporu při zkvalit-
ňování podmínek pro vzdělává-
ní žáků na Jungmance.
Mgr. Eva Hrachovcová, ředitelka
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SOKL! – litovelští sokolští ochotníci ke 100letí republiky
Divadelní odbor Sokola Litovel 
je o více než 50 let starší než 
naše republika, jejíž velmi za-
oblené výročí jsme si nemohli 
nechat ujít.  Autorská hra Mi-
chala Schmalze SOKL! mapuje 
s nadhledem století republiky z 
pohledu hanáckého maloměsta  
a jeho obyvatel. Samozřejmě 
jsme řádně prostudovali historii 

města, neboť dobové reálie, na 
nichž stavíme fiktivní příběhy 
smyšlených lidí, jsou neopome-
nutelné stejně jako třeba kos-
týmy či rekvizity. S nimi nám 
pomohlo Divadlo O. Stibora, 
půjčovna a litovelské muzeum. 
Město Litovel hru finančně pod-
pořilo a zároveň nad ní převzalo 
i záštitu. 

O čem hra je
Jde téměř o časosběrné díl-
ko, kdy po rozpadu Rakou- 
sko-Uherska zůstal před Soko-
lovnou sokl, na němž mělo stát 
dílo místního sochaře – socha 
mocnáře Franze Josefa. Zástup-
ci města samozřejmě tlačí v roce 
1919 na Mistra, aby zhotovil so-
chu novou – T. G. Masaryka (sa-
mozřejmě za honorář, který už 
umělec dostal jako zálohu na již 
téměř hotovou sochu mocnáře). 
A tak to má sochař (a posléze  
i jeho syn) celé století. 

Rok 1929, kdy má prezident 
Masaryk opravdu do města při-
jet, zachycuje „žabomyší“ spory, 
které i nám mohou být důvěrně 
známé.

Rok 1939 – ředitel místní kam-
peličky dostal coby bývalý atlet 
úkol od německých nadříze-
ných, aby prosadil na sokl so-
chu Heinricha Himmlera, který 
dostal od Hitlera darem panství 
kolem nedalekého hradu. Opět 

je rozehrána hra kolem soklu 
za aktivní účasti obyvatel malo-
města.

Rok 1949 nás přenese do soudní 
síně, kde se koná proces se so-
chařem za to, že pro sokl dělal 
sochu „buržoazního“ prezidenta 
a fašistického zločince. Jak bývá 
v našich končinách zvykem, 

soudí ho ti, kteří ho do Masary-
kovy a Himmlerovy sochy vma-
névrovali.

Roku 1969 sledují téměř jed-
notně aktéři předchozích situací 
(či jejich děti) u jedné z prvních 
televizí legendární hokejový zá-
pas našeho týmu proti sovětské 
sborné, po jehož slavném ví-
tězném zakončení 4:3 vypukne 
nejen v pokoji šílenství. Když 
přítomní zjistí, že sochař (teď 
už je to jeho syn) stihl ještě začít 
sochat Gagarina po jeho oslavo-
vaném letu do vesmíru, rozhod-
nou se spontánně kolektivně 
přetvořit sochu ve skafandru  
v českého hokejistu. 

Rok 1989 nás přenese do sálu 
místní Záložny, kde se koná jen 
o něco méně bouřlivá schůze 
vznikajícího Občanského fóra. 
Objevují se potomci někdej-
ších činovníků z éry 1. repub-
liky, protektorátu, padesátých 
a šedesátých let, normalizace 
atd. V atmosféře všeobecného 
uvolnění a odpuštění se formuje 
další vládnoucí garnitura včet-
ně vnuka dávného hejtmana  
z roku 1919, který chce odkou-
pit od sochaře sochu svobody, 
kterou si vytvořil tentokrát sám 
pro sebe. Ten se poprvé opravdu 
vzbouří, ale když se prořekne, 
že mu v ateliéru stojí otcem té-
měř dokončená socha Gustava 
Frištenského, je za všeobecné-

ho nadšení rozhodnuto. Jsme 
v závěru, kdy matka sochaře  
(a manželka jeho zemřelého 
otce – sochaře) přichází s květi-
nami k soklu, na němž konečně 
stojí socha. Gustav Frištenský 
ženu, která je postižena Alzhei-
merovou chorobou, sám osloví. 
V té chvíli nevíme, jestli jsme 
v reálném světě nebo v před-

stavách choré mysli staré ženy. 
Dvojici obklopí masky, které 
celou hru zahajovaly a století se 
uzavírá.

Historická fakta i absurdity
Ve hře jsou použita historická 
fakta či postavy, v prvním přípa-
dě zjistíte, že Masaryk opravdu 
v roce 1929 do Litovle zavítal 
a co to bylo za slávu. Himmler 
bouzovské panství skutečně do-
stal a dokonce mu převezli do 
lesa nad Ospělov dodnes stojící 
chatu (v níž nikdy nebyl). Zápas 
ČSSR – SSSR jsme opravdu slav-
ně vyhráli 4:3 a po litovelském 
náměstí jezdila auta s lidmi na 
kapotě a se státními vlajkami. 
Na Záložně se schůze Občan-
ského fóra také konaly (jako 
zástupce OF litovelské poliklini-
ky byl aktivním účastníkem au-
tor hry), špinavé prádlo se tam 
pralo a stejně tak se objevovali 
nenápadně lidé s větší či menší 
touhou po moci. 

Součástí představení jsou i uni-
kátní filmové záběry Masary-
kovy návštěvy v Litovli a další, 
dobová hudba střídá autorské 
kousky.

Před Sokolovnou stojí dnes krás-
ná socha Gustava Frištenského, 
jež za soumraku nádherně vrhá 
svůj stín na budovu Sokolovny. 
Mimochodem – kromě této so-
chy chodila řada studentů gym-

názia kolem sochy Masaryka 
(kde i za nejprudší normalizace 
nikdy nechyběly květiny na jeho 
výročí), až se záhadně někdy  
v roce 1979 ztratil a po roce 1989 
opět objevil. Při kladení věnců  
k Janu Opletalovi padl nejednou 
nápad klást věnce i k této soše. 
To, že kousek odtud, u Husova 
sboru, stojí památník Sochovi, 

který ale žádnou sochou není, je 
takový milý dovětek. 

Ohlédnutí za naší minulostí 
není prosté absurdit a tragiko-
mických momentů a hra Sokl! 
je pokusem se na uplynulé sto-
letí naší samostatné republiky 
podívat s nadhledem i s pocho-
pením pro lidské malosti. Vždyť 
ani naši dávní předkové, ani my  
a ani ti, kteří přijdou po nás, 
nebudou podobných kotrmel-
ců s největší pravděpodobností 
ušetřeni.

Hra SOKL! je věnována paní 
Jarmile Cholinské, která mě na 
nápad napsat hru přivedla a po-
vzbuzovala mě při její přípravě.

MUDr. Michal Schmalz

Premiéra hry: 
sobota 27. října

Reprízy: 
28. října., 2. a 3. listopadu

 
Hraje se:

v Sokolovně Litovel vždy 
od 19.00 hodin. 

Předprodej vstupenek:
 od 1. října v knihkupectví 

ATLAS ALFA  
Petra Lindušky  

na nám. Př. Otakara.
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Z Litovle až do Londýna
Po dvou letech jsem zase od-
cestoval do Anglie studovat 
dva týdny na jazykové škole  
v Londýně, a to díky Výbo-
ru dobré vůle – Nadace Olgy 

Havlové. Tentokrát jsem měl 
sice náročnější cestu, ale zase 
další zajímavé zážitky a dobro-
družství. Cesta trvala zhruba  
25 hodin. Vlakem do Prahy, pak 
metrem na nádraží, odkud jsme 
vyjížděli autobusem do Bruselu 

a následně druhým autobusem 
do Londýna. Musím říct, že ces-
ta byla rozhodně vyčerpávající. 
Do hostitelské rodiny, která mě 
ubytovávala jsem se dopravil 

londýnským taxíkem. Rodina  
a ubytování bylo super, stejně 
tak jako škola. 
Obojí mi dalo hodně a posunu-
lo mé jazykové schopnosti zase 
někam dál.
student z Dětského domova Litovel

Návštěva zámku v Lánech
Velmi pozdní návrat z výletu, 
který způsobily dopravní kom-
plikace na cestách, nám roz-
hodně nemůže smazat zážitky 
z návštěvy letního sídla českých 

prezidentů – zámku Lány. Ve 
čtvrtek 6. září zájemci z 5. až  
9. tříd využili nabídky pro školy 
od Kanceláře prezidenta repub-
liky k prohlídce tohoto symbolu 
republiky. Zámek je běžně ve-
řejnosti nepřístupný, po sedmi 
letech byl otevřen k výročí vzni-
ku republiky. Zájem škol byl 
obrovský, a i když jsme museli 
na prohlídku čekat, vyplatilo se. 
Nejprve nás průvodce přivítal 
a pohovořil o historii zámku. 
Pak jsme po dubovém schodi-
šti vystoupali do haly, kde rád 
odpočíval T. G. Masaryk, a dál 

jsme procházeli společenským 
sálem s prostřenými stoly, hu-
debním salonem, modrou jídel-
nou, žlutým salonem s portréty 
arcivévodů a knihovnou. Velmi 

nás zaujala samotná Masaryko-
va pracovna. Všechny místnosti 
byly nádherně vyzdobeny ži-
vými kyticemi. Navštívili jsme 
také přilehlý barokní kostel  
a prošli jsme se zámeckým par-
kem. V jeho areálu jsme viděli 
rybník, „Lví“ kašny navržené 
architektem Jožem Plečnikem, 
prezidentské lavičky a palmový 
skleník. Slunečné počasí umoc-
nilo krásu zámku a jeho okolí  
a my si tak uvědomili důležitost 
tohoto místa, kde se od roku 
1921 utvářely naše novodobé 
dějiny.                 Mgr. Halka Verna

Týden škol v UNESCO
Naše gymnázium je součástí 
jedinečného projektu přidru-
žených škol UNESCO. V rámci 
tohoto prestižního programu 
bylo vyhlášeno pro školní rok 
2017/2018 téma „Sport jako 
prostředek k podpoře vzdělává-
ní, zdraví, rozvoje a míru“.
Rozhodli jsme se proto, že konec 
školního roku zasvětíme spor-

tovnímu klání. V duchu hesla 
„Není důležité vyhrát, ale zú-
častnit se“ jsme 25. a 26. června  
uspořádali pro žáky a studenty 
našeho gymnázia sportovní hry.
První den ředitel školy před 
zraky všech zúčastněných akci 
slavnostně zahájil. Potom se již 
sportovci odebrali na svá sta-

noviště. Soutěžilo se v běhu, 
skoku z místa a do dálky, střelbě 
na koš, šipkách či běhu překáž-
kovou dráhou. V budově gym-
názia probíhal turnaj v šachu  
a deskových hrách. V přilehlém 
parku si mohli žáci a studenti 
vyzkoušet tradiční hru Harryho 
Pottera famfrpál.
Druhý den by zasvěcen kolek-

tivním sportům, jako je fotbal, 
florbal, přehazovaná a volejbal. 
Hrál se i tenis či ping-pong.
Učitelé i žáci se ke dnům posta-
vili čelem, za což jim patří velký 
dík. Snad si dny i řádně užili. Ne-
zbývá než zvolat: „Sportu zdar!  
A příště u dalších akcí na vidě-
nou.“     Mgr. Michaela Hradilová

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

BAZAR – PRODEJ OD MAMINEK
∙ středa 17. 10., 8.00–17.00 hodin, čtvrtek 18. 10.,  8.00–10.00 hod.
Prodej podzimního a zimního dětského oblečení, těhotenského oblečení, 
sportovního vybavení apod.  
Bližší informace v MC.

JAK ŘEŠIT KONFLIKTY V RODINĚ – PŘEDNÁŠKA MGR. J. HALDY
∙ pondělí 29. 10., 16.00 hod.
Přednáška pro rodiče na téma: Do čeho se nemíchat, jak odlišit vlastní 
frustraci od skutečného sporu a co si děti musí vyřešit samy mezi sebou.
Hlídání dětí zajištěno, nutné přihlásit předem.
Cena pro jednotlivce 100 Kč, pro manželský pár 150 Kč.

Harmonogram pravidelného programu najdete na webových stránkách 
MC Rybička www.mcrybicka.cz.
Začátek pondělního Dopoledne s programem v 9.30 hod.
Každý pátek v sudé týdny se koná od 9 do 11 hodin Diskuzní rodičovská 
skupina pro děti 1–3 roky. Volná herna. 
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Dům dětí a mládeže Litovel
∙ 15. října   Vernisáž výstavy Podzimní krása  
Zahájení výstavy výtvarných prací dětí.
Místo a čas: Městská knihovna Litovel, začátek v 10.00 hod.
Bližší informace: tel.: 585 342 448, mobil: 775 550 962, e-mail: weberova@
ddmlitovel.cz. 

∙ 15. října–2. listopadu   Podzimní krása 
Výstava výtvarných prací dětí MŠ, ŠD a jednotlivců. 
Místo: Městská knihovna Litovel.
Čas: po, čt  9–12  a 13–18 hod., út 9–12 a 13–17 hod., pá 12–17 hod.

∙ 30. října   Laser mania Olomouc 
Akční dobrodružství na podzimní prázdniny.
Místo a čas srazu: vlakové nádraží Litovel–město v 7.20 hod.
Cena: 420 Kč – v ceně doprava, 3x hra, oběd.
Přihlášky odevzdejte nejpozději do 24. 10. 
Bližší informace: tel.: 720 995 102, e-mail: pospisilova@ddmlitovel.cz. 

Na podzimní prázdniny pro Vás připravujeme také již tradiční poby-
tový tábor na naší táborové základně v Cakově. 
Bližší informace naleznete na našich webových stránkách www.ddmlitovel.cz 
nebo se můžete dotázat na tel. 585 342 448 a mob. 775 550 963.

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

Děti v DDM již využívají nový dvůr
V průběhu roku 
2017 DDM Lito-
vel ve spolupráci  
s Odborem školství, 
kultury a sportu 
Městského úřadu 
Litovel pracoval na 
přípravě projektové 
dokumentace, která 
byla zaměřena na 
proměnu dvora na 
Komenského ulici. 
Dvůr se měl změnit 
na venkovní envi-
ronmentální učeb-
nu.
Zabývat se tímto té-
matem bylo nutné 
jednak z důvodu ha-
varijního stavu plo-
tu, který se bortil,  
a dále z důvodu 
špatného stavu 
omítky na budově 
DDM ze strany dvo-
ra. Omítka opadáva-
la ve velkých kusech 
na dvůr – pohyb 
dětí a ostatních 
osob v prostranství 
dvora se tak stával 
nebezpečným. To, co vznikalo 
v průběhu roku 2017 na papí-
ře, se z větší části podařilo díky 
výborné spolupráci s litovelskou 
samosprávou a městským úřa-
dem v roce 2018 zrealizovat. 
Výměna plotu a oprava fasády 
byla realizována ve spolupráci 

s Odb. školství, kultury a sportu 
a revitalizace trávníku a úprava 
zahrady díky spolupráci s Odb. 
životního prostředí. Děkujeme 
všem, kteří nám byli nápomoc-
ni. A doufáme, že se nám v bu-
doucnu podaří dokončit to, co 
jsme letos ještě nestihli.

kolektiv DDM Litovel

Den otevřených dveří v DDM Litovel

V pátek 14. září proběhl v Domě 
dětí a mládeže Litovel Den ote-
vřených dveří. Již tradičně jsme 
oslovili místní školy a školky  
s nabídkou programů připrave-
ných pro děti ve všech našich 
prostorách. V budově na Ko-

menského ulici se děti 
mohly podívat na naše 
zvířátka v Minizoo,  
s některými zvířátky se 
bylo možno i pomazlit, 
v tělocvičně se mohly 
děti vyřádit při skvělé 
týmové hře s míčem 
zvaným Kin-ball, klu-
ci možná více ocenili 
strategickou hru NERF 
a v budově na Staro-
městském náměstí jsme 
měli pro děti připrave-
nou kreativní dílničku  
a loutky. Vše bylo samo-
zřejmě přístupné i širo-
ké veřejnosti. Kdo měl 
zájem, mohl nahléd-
nout i do prostor Klubu 

mladých, nacházejících se v bu-
dově Městského klubu Litovel. 
Oceňujeme skvělou spolupráci  
s místními školami a jejich 
účast, která byla i přes počáteční 
nepřízeň počasí hojná. 
Jana Chmelařová, DDM Litovel

Dopravní hřiště má nové semafory
V loňském roce se na  jednání 
Komise prevence kriminality  
a BESIP řešila možnost pořízení 
nových semaforů na dopravní 
hřiště v parku Míru v Litovli. 
Hřiště má ve správě 
Dům dětí a mláde-
že Litovel, který jej 
využívá k dopravní 
výchově nejen dětí 
mateřských a zá-
kladních škol lito-
velských, ale i dětí 
navštěvujících školy 
v okolí Litovle. Ko-
mise doporučila 
Radě města Litovel 
pořízení nových se-
maforů. Po několika 
výběrových řízeních 
se podařilo zakoupit 
a nainstalovat nové 
semafory.  Poděko-
vání za výbornou 
spolupráci patří ne-
jen panu Mgr. Lubo-

míru Brozovi, ale i celé Komisi 
prevence kriminality a BESIP  
a Radě města Litovel.   

Hedvika Weberová, DiS.,  
DDM Litovel

 
KIN-BALL – NOVINKA V DDM

Kroužek je určen pro děti, které mají rády týmovou hru, hru s míčem, 
rychlost, postřeh a strategické uvažování. Kin-ball je hra, kterou 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.



TJ Tatran Litovel – SKH Polanka n. O. 
· sobota 6. 10., 13 hod., mladší dorost 
TJ Tatran Litovel – Sokol Dolní Cere-
kev
· sobota 6. 10., 15 hod., starší dorost  
TJ Tatran Litovel – HBC Ronal Jičín 
· sobota 6. 10., 17 hod., muži
TJ Cement Hranice – TJ Tatran 
Litovel (v Hranicích, TV utkání!)
· středa 10. 10., 20 hod., muži 
TJ Tatran Litovel – HBC Olomouc 1966  
· sobota 13. 10., 9.30 hod., mladší žáci
TJ Tatran Litovel – Házená V. Bystřice 

· sobota 27.10., 9.30 hod., mladší žáci 
TJ Tatran Litovel – Sokol Cent-
rum Haná A 
· sobota 27. 10., 11 hod., starší žáci
TJ Tatran Litovel – TJ Rožnov p. R. 
· sobota 27. 10., 13 hod, mladší dorost
TJ Tatran Litovel – TJ Rožnov p. R.  
· sobota 27. 10., 15 hod., starší dorost 
Tatran Litovel – HC Dukla Praha
· středa 31. 10., 17 hod., muži

Všechna utkání se konají na hale  
ZŠ Vítězná.
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Mažoretky Linetbells Litovel  
na Mistrovství Evropy
Ve dnech 6. 9. až 9. 9. se v srb-
ském lázeňském městě Sokoba-
nja konalo Mistrovství Evropy 
mažoretek EMA, kde Českou 
republiku reprezentovaly i Ma-
žoretky Linetbells Litovel z. s. 
Na tuto prestižní soutěž se vy-
dal tým seniorek a duo juni-
orek, které v červnu v Čásla-
vi vybojovaly 1. místo a titul  
Mistryně ČR.
Děvčata se poctivě připravovala 
celé prázdniny a jejich výkon 
na ME byl úspěšný. První den 

pobytu se ještě pilně trénova-
lo, druhý den vystupovalo naše 
duo juniorek Johana Štaffová 
a Barbora Zlámalová, které po 
skvělém výkonu získaly ve vel-
ké konkurenci 3. místo a titul 
II. vicemistryně Evropy. Pro 
náš mažoretkový tým je to vů-
bec první medaile z evropského 
šampionátu a radost byla oprav-
du neskutečná. 
Třetí den se šlo na lázeňské pro-
menádě pochodové defilé, které 
děvčata seniorky zvládla s pře-
hledem a úsměvem. V neděli 
se končilo pódiovou skladbou, 
kterou si děvčata v té neuvěřitel-
né atmosféře velmi užila a skvě-

le ji zacvičila. Ovšem konkuren-
ce byla veliká a našim děvčatům 
uniklo třetí místo jen o vlásek. 
Každopádně čtvrté místo v ev-
ropské konkurenci bylo také 
moc pěkné.
Srbské městečko Sokobanja nás 
překvapilo svým poklidným ži-
votem, lázeňským komplexem, 
krásným historickým centrem, 
rozlehlým parkem s promená-
dou v centru města a pěknou 
okolní hornatou krajinou. Měs-
to mistrovstvím Evropy žilo, při 

s l a v n o s t n í m 
zahájení jed-
notlivé týmy 
vítal osobně 
starosta Soko-
banji a všechny 
mažoretky šly 
následně lázeň-
skou promená-
dou v průvo-
du obklopeny 
spoustou divá-
ků a fanoušků. 
Lidé tam byli 
velmi milí, za-
jímali se o nás, 
dokonce na-

šim děvčatům fandili a fotili se  
s nimi. Nikdy nezapomeneme 
na tu úžasnou atmosféru. 
Děkujeme trenérce Haně Popel-
kové za vyřízení všech formalit  
a celoroční starost o náš mažo-
retkový tým, naší trenérce Natálii 
Elgnerové za pilnou přípravu se-
niorek, asociaci ČMTF za orga-
nizaci a městu Litovel za finanční 
pomoc. Velké poděkování patří 
také rodičům, kteří s děvčaty jeli 
a na vše v Srbsku dohlédli a hlav-
ně našim mažoretkám za skvělou 
reprezentaci ČR a města Litovle. 
Byl to krásný zážitek s bonusem 
ve formě bronzové medaile. 
  Mažoretky Linetbells Litovel z. s.

MÁME PRO VÁS 
STABILNÍ PRÁCI
náborový příspěvek 

až 24.000 Kč

tel.: 582 301 611
paní Derková

DerkovaD@sppv.cz  

www.sppv.cz

svářeč
zámečník

obsluha CNC

INZERCE

Výsledky turnaje O pohár města Litovle

Sportovní pozvánky

TJ Tatran Litovel – KH Kopřivnice 
23:31 (12:15) 
ŠKP Bratislava – HBC Strakonice 
1921 32:21 (15:11) 
ŠKP Bratislava – KH Kopřivnice 
24:30 (11:12) 
HBC Strakonice 1921 – TJ Tatran 
Litovel   32:35 (14:16) 
KH Kopřivnice – HBC Strakonice 1921 
43:23 (20:14) 
ŠKP Bratislava – TJ Tatran Litovel 
34:27 (17:11)

Pořadí: 1. KH Kopřivnice, 2. ŠKP 
Bratislava, 3. TJ Tatran Litovel,  
4. HBC Strakonice 1921

Výsledky prvních dvou kol Stra-
bag Rail Extraligy házené mužů:
TJ Tatran Litovel – HC ROBE Zubří    
22:27 (12:14) 
SKKP Handball 
Brno – TJ Tatran 
Litovel 
22:20 (11:10)
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Spolek TJ VS LITOVEL, z.s. – tradice vodáckého sportu v Litovli
Spolek TJ VS Litovel, z.s. (dříve 
TJ Vodní sporty Litovel) je spor-
tovní spolek navazující na více 
jak padesátiletou historii vodác-
kého sportu v Litovli. Již řadu let 
vychovává závodníky, kteří patří 
mezi špičku doma i v zahrani-
čí. Litovelská líheň úspěšných 
kanoistů a kajakářů pravidelně 
přiváží cenné kovy z vrcholných 
soutěží doma i v zahraničí. 
TJ VS Litovel zahrnuje do své 
široké činnosti Oddíl rychlost-
ní kanoistiky, Oddíl slalomu  

a sjezdu, Oddíl vodní turistiky  
a ve spolupráci se společností 
IN-LIFE i vodáckou školku. 
V neposlední řadě TJ VS Litovel 
pořádá i populární BOBR CUP, 
jenž každoročně přiláká do Li-
tovle stovky závodníků a tisí-
ce diváků. Dokument z tohoto 
sportovního podniku můžeme 
pravidelně vídat na sportovním 
televizním kanálu ČT sport.
Oddíl rychlostní kanoistiky  
TJ VS Litovel (RK) je zamě-
řen na olympijské disciplíny na 

klidné vodě, kam patří např. 
K1 kajak a K2 deblkajak (muži, 
ženy) na tratích dlouhých  
200, 500 a 1 000 m. Doplňkově 
se jezdí 5 km a maratony. Oddíl 
RK postupně navazuje na silnou 
generaci kanoistů ze 70. let mi-
nulého století (olympionik Sva-
topluk Skarupský, F. Konečný,  
F. Lavička…). 
Oddíl pod vedením Ludvíka 
Smrčka st. vsadil na systematic-
kou práci s mládeží, která začíná 
nést své plody. Kajakářka Barbo-
ra Dimovová, věkem juniorka, 
se na nominačním závodu do-
spělých v Račicích umístila na  
3. místě v K2 500 m a na MČR se 
probojovala vždy do finále. Dal-
ší sportovní naděje, o kterých  
v budoucnosti ještě uslyšíme 
jsou Martina Geprtová, Kristý-
na Spurná, David Hojgr, Bere-
nika Kristová, Sam Krist a další, 
kteří se začínají prosazovat do 
popředí výsledkových listin do-
mácích závodů. 
Oddíl sjezdu TJ VS Litovel je 
zaměřen na klasický sjezd na 
divoké vodě, při kterém zá-
vod trvá cca 15 minut, dále na 
sprint trvající cca 60 sekund  
a cca 2hodinový maraton. 

Mezi hlavní opory oddílu pat-
ří Barbora Dimovová a Michal 
Šmoldas, veleúspěšní závod-
níci s medailemi ze světových  
a evropských soutěží (viz článek  
v minulém čísle Litovelských 
novin). V mládežnických ka-
tegoriích pod vedením Tomá-
še Kutého mají řadu medailí  
z MČR žáci František Salaj, Jan 
Papula, dorostenec Petr Šmakal 
a další.
Členové oddílu vodní turistiky 
pořádají výjezdy za divokou vo-
dou doma i v zahraničí. K nejvý-
znamnějším počinům v minulosti 
patří rafting na Zambezi (Zim-
babwe), prvosjezd Buri Ganda-
ki (Nepál) a expedice Korsika. 
       red., foto: archiv TJ VS Litovel

Další sezóna biokoupaliště za námi
Koupací sezóna byla zahájena  
v pátek 1. června a ukončena  
v pondělí 27. srpna. Přírodní 
koupaliště navštívilo celkem 
26 950 osob. Nejvíce v srpnu, 
kdy přišlo 13 632 návštěvníků. 
To bylo skoro stejně jako za 
měsíce červen a červenec do-
hromady (13 318 návštěvníků). 
Během sezóny bylo otevřeno 
celkem 72 dní a průměrný po-
čet návštěvníků tak byl 374 osob 
za den. 
Naše koupaliště je oblíbené ze-
jména u mimolitovelských ná-
vštěvníků, kterých byla určitě 
nadpoloviční většina. Pravidel-
ně k nám denně jezdí již tradič-
ně mnohé rodiny z Olomouce  
a Šumperska, které upřednost-

ňují vodu bez chemie. Líbí se 
jim také areál bohatý na zeleň, 
včetně vzrostlých košatých stro-
mů se stínem pod nimi. 
Letošní dlouhotrvající vyso-
ké teploty, které byly doposud 
nejvyšší za dobu provozování 
koupacího biotopu, a vysoká 
návštěvnost dokonale prověřily  
kapacitu a funkčnost systému 
biotopu až do samého závěru 
prázdnin. Voda tak dostala nad-
průměrnou zátěž, doposud ne-
odzkoušenou. 
Pozitivem pro návštěvníky bylo 
prodloužení provozní doby  
v měsíci srpnu až do 20 hodin. 
Toho využila spousta návštěvní-
ků k osvěžení po práci. 

Karel Zmund, ředitel TS Litovel

PLAVECKÁ SOUTĚŽ MĚST
středa 3. října, bazén ZŠ Vítězná

27. ročník Plavecké soutěže měst dává příležitost ke startu 
vodomilům všech věkových kategorií. 

Více informací na: www.caspv.cz/cz/plavecka-soutez-mest
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