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V sobotu 13. dubna jsme oficiálně zahájili turistickou sezónu. 
Počasí nám sice oproti minulému ročníku moc nepřálo, ale to 

nikomu nebránilo navštívit otevřené památky a výstavy. 

V kapli sv. Jiřího jste mohli ochutnat mešní vína, v Turistickém infor-
mačním centru výrobky Brazzale Moravia a.s., pro děti byla připrave-
na výtvarná dílna v Litovelské kavárně nebo nové zastavení plné úkolů  
v Církevní mateřské školce Svatojánek. Dále jste v centru města mohli na-
vštívit Muzeum harmonik, litovelskou knihovnu nebo výstavy – v Info-
centru výstavu Cesta žehliček od plamene k elektřině, v litovelském mu-
zeu Kraslice – jarní krása a ve Výstavní síni Městského klubu Velikonoční 
prodejní výstavu. Odpoledne se konaly komentované prohlídky radnice  
a v Muzeu Litovel probíhal až do 16. hodiny Velikonoční jarmark. Zde 
děti z Národopisného souboru Pantla prezentovaly jarní zvyklosti,  
v 1. patře muzea byly k vidění různé techniky zdobení vajec, pletení 
pomlázky nebo dobová řemesla v podání Historického spolku Kirri. 
Velkými lákadly byly i přes nepřízeň počasí projížďky na loďkách po 
Nečízu a výstupy na radniční věž. 
Celý program zahájil úvodním slovem starosta města Viktor Kohout. 
Chladné počasí neodradilo od vystoupení mažoretky Golden Bees ani 
skřítka Lesánka, který se spolu s dětmi zahřál veselým skotačením. Za-
hájení turistické sezóny proběhlo ve spolupráci s Klubem českých turistů  
a Turistickým informačním centrem. 
Všem tímto děkujeme, za rok se budeme těšit na shledanou!

Turistická sezóna byla i přes chladné počasí
 zahájena!
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Zveme všechny občany 
na pietní akt 

připomínky výročí osvobození města 

Rudou armádou 
a uctění památky obětí 1. a 2. světové 

války. 

Pietní akt se koná v úterý 7. května 
ve 13 hodin před radnicí.

Vedení města hovořilo s podnikateli

Duben – měsíc setkávání

Duben je měsícem setkává-
ní. Vedení města se již setkalo  
s učiteli, zástupci okolních měst 
a jako další přišlo na řadu setkání  
s podnikateli. 
Letos proběhlo v úterý 9. dub-
na ve firmě Brazzale Moravia 
a.s., která získala na počátku 
února ocenění Nejlepší podni-
katel roku Olomouckého kraje. 
Krátkého představení této firmy 
se ujal pan Drahomír Zapletal 
a pan Ing. Radim Pudl, ekono-
mický ředitel. Nastínili, jaká je 

výroba, hlavní produkty nebo 
síť prodejen. Pro zájemce byla 
připravena exkurze. 
Poté se ujal slova starosta města 
Viktor Kohout, který prezento-
val jak důležité investiční akce 
minulého volebního období 
(např. stěhování městského 
úřadu, zateplení polikliniky, in-
tenzifikace třídění odpadů...), 
tak také akce, které nás teprve 
čekají (např. oprava školní jí-

delny, cyklostezka Litovel–Čer-
venka–Uničov, nový sběrný 
dvůr...). Místostarosta města 
Mgr. Lubomír Broza hovořil  
o rekonstrukci průtahu Litovlí  
a autobusového nádraží. 
Další částí programu byla pre-
zentace ITI Olomoucké aglo-
merace. Hovořil Bc. Ondřej 
Lakomý, tematický koordinátor, 
který přítomné seznámil s tím, 
co ITI je, jak podat žádost, jaké 
jsou možnosti výzev, uvedl i pří-
klady úspěšných projektů.  

Poté následovalo představe-
ní jednotlivých firem – náplň 
činnosti, záměry a rozvoj do 
budoucna. Účastníci schůze ho-
vořili zejména o dvou problé-
mech, které je tíží, a to nedosta-
tek zaměstnanců a růst mezd. 
Ještě jednou chceme tímto po-
děkovat místním podnikatelům 
za jejich přínos městu – díky 
nim je nezaměstnanost v Litovli 
dlouhodobě velmi nízká.     red.

Litovel nově na Facebooku
Již měsíc mů-
žete město Li-
tovel najít i na 
F a c e b o o k u ! 
Město se po zvá-
žení všech pro 

a proti rozhodlo využít další,  
v dnešní době napříč generace-
mi velmi oblíbený, informační 
kanál.  „Věříme, že zřízení Face-
booku ocení a využije velká část 
občanů. Chceme, aby se informa-
ce z města dostaly co nejrychleji 
mezi širokou veřejnost, což Face-
book ve své ,moci‘ má. Jeho síla 
je dnes opravdu obrovská,“ řekl 

starosta města Viktor Kohout.
Facebook se tak stane dalším 
komunikačním prostředkem 
mezi úřadem a obyvateli města.
Chceme ale zdůraznit, že ofici-
ální Facebook nebude žádným 
diskusním fórem, ale bude slou-
žit jako jednosměrný informač-
ní kanál. 
Pokud budete mít jakékoli do-
tazy či připomínky, tak pro 
komunikaci s městem budou 
sloužit, tak jako dosud, webové 
stránky města, telefon (585 153 
111) nebo e-mail: sekretariat@
mestolitovel.cz.                           red.

POZVÁNKA

V úterý 2. dubna proběhlo po té-
měř osmi letech společné jedná-
ní měst, která sousedí s Litovlí. 
Na něm byli přítomni zástupci 
měst Mohelnice, Šternberka  
a Uničova. Cílem setkání byla 
výměna informací a zkušeností 
s vedením našich měst. Akci ini-
ciovalo město Litovel, které bylo 
zároveň hostitelem. 
Celé setkání se neslo ve velmi 
příjemném a přátelském duchu 
a ukázalo se jako velmi 
přínosné. Účastníci se 
proto hned dohodli na 
dalším setkání, které 
proběhne koncem to-
hoto roku.                             
Ve středu 3. dubna 
se u příležitosti Dne 
učitelů konalo tradič-

ní setkání ředitelek, ředitelů  
a učitelek místních školek a škol. 
Starosta Viktor Kohout, mís-
tostarosta Mgr. Lubomír Broza 
a také vedoucí odboru školství, 
kultury a sportu Ing. Vlastimil 
Habermann ocenili jejich ná-
ročnou práci. 
Všichni představili aktuál-
ní situaci ve škole, nastínili  
i plány do budoucna. Disku-
tovalo se také nad potřebami 

ve školství. Ředitelky  
s sebou přivedly vždy 
jednu učitelku, kterou 
ocenily za její peda-
gogické schopnosti  
a dobrou práci. Přejeme 
všem pedagogům hod-
ně úspěchů při jejich 
práci!                               red.     
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Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

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. § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, 
oznamuje, že volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Místem konání voleb pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu, jsou následující okrsky a volební místnosti:

Uničovský rybník je již napuštěn 
Je to již 15 let od doby poslední 
revitalizace Uničovského rybní-
ka. Tehdy byly provedeny úpravy 
břehů včetně vybudování tůní  
a rekonstrukce napouštěcího 
kanálu. Rekonstrukce odpad-
ního kanálu, požeráku, loviště, 
kádiště ani schodů nebyla pro-
vedena, neboť se tehdy nejevila 
jako naléhavá. V posledních le-
tech se nicméně technický 
stav, především odpadního 
kanálu, prudce zhoršoval. 
Proto Zastupitelstvo měs-
ta Litovel rozhodlo v roce 
2018, že se provede reali-
zace výše uvedené stavby. 
Stavba byla realizována  
v období od října roku 

2018 do dubna letošního roku 
(konkrétně se předání stavby  
uskutečnilo 10. dubna). Ná-
klady na rekonstrukci činily  
6 606 642,35 Kč včetně DPH. 
Stavba se skládala ze čtyř hlav-
ních částí: požerák a trubní ka-
nál, opěrná zeď SO3, loviště SO4  
a úprava propustku v ulici So-
chově.   Odbor životního prostředí

Městská televize

Premiéra: čtvrtek 2. 5. 
                       středa 15. 5. a 29. 5.   
On-line: infokanal.litovel.eu
 www.youtube.com 
 (kanál Litovel.eu)

Litovelský INFOkanál (městská videokronika) 
po přechodu kabelové TV sítě společnosti 
UPC v Litovli na čistě digitální platformu je 
šířen výhradně prostřednictvím aplikace You-
Tube. Jednotlivé příspěvky místní videokro-
niky a od ledna 2015 celá vysílání jsou volně 
k prohlížení či ke stažení na webu města (viz 

odkaz výše) resp. přímo na YouTube po za-
dání kanálu „Litovel.eu“, který je přístupný 
i na všech SMART televizorech či jakémkoliv 
zařízení umožňujícím prohlížení obsahu You-
Tube. Připomínky, názory, nápady, náměty, 
ale i věcnou kritiku týkající se vysílání resp. 
informace o kulturních, sportovních i jiných 
nekomerčních akcích, událostech a zajíma-
vostech, které chcete bezplatně zveřejnit 
prostřednictvím TV obrazovky ve čteném 
zpravodajství, sdělte telefonicky či písem-
ně na MěÚ Litovel tel. č. 585 153 250 (Ing.  
J. Hlavinka), e-mail: hlavinka@mestolitovel.
cz  nebo infotv@centrum.cz nejpozději týden 
před uvedením premiéry.

Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr je 1. a 8. května zavřený!
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Nový projekt Seniorská obálka 
Senior v bezvědomí – kolem 
zdravotničtí záchranáři, kteří mu 
chtějí pomoci. Cenné okamžiky 
v boji o život jim teď může uše-
třit například obyčejná obálka 
přichycená magnetem na lednič-
ce. Uvnitř totiž naleznou důležité 
informace o zdravotním stavu 
člověka, který jejich pomoc ne-
odkladně potřebuje. Projekt Se-
niorské obálky spustil Olomouc-

ký kraj 
p r á v ě  
v těchto 
dnech.
„ S t a r š í 
lidé dají 
na papír 

seznam užívaných léků a také 
aktuální informace od svého 
lékaře nebo propouštěcí zprávu 
z nemocnice. Tiskopis pak pověsí 
na ledničku nebo zevnitř vcho-
dových dveří. Záchranáři díky 
tomu okamžitě poznají specifické 
zdravotní problémy či potřeby 
pacienta včetně medikamentů, 
které užívá,“ vysvětlil podstatu 
Seniorské obálky hejtman Ladi-
slav Okleštěk.
Formuláře, v nichž senioři, nej-
lépe ve spolupráci s praktickým 
lékařem, vyplní podstatné infor-
mace, už Olomoucký kraj zve-
řejnil na webových stránkách 
www.olkraj.cz/seniorska-obal-

ka-cl-4555.html.
„Seniorská obálka je finančně 
nenáročný projekt, který zajistí 
pomoc hlavně seniorům v přípa-
dě jejich tísně a ohrožení života.  
A to převážně těm, kteří žijí osa-
moceně,“ doplnil Pavel Podivín-
ský z krajského odboru sociál-
ních věcí.
O projekt se už zajímají zástup-
ci samospráv z celého regionu. 
Kraj ho proto bude nabízet ke 
sdílení nejen všem městům  

a obcím, ale také neziskovým 
organizacím či poskytovatelům 
sociálních služeb.
Seniorská obálka je projektem 
Ministerstva práce a sociálních 
věcí. Prvním krajem, který ji 
v loňském roce zavedl, byl Ji-
homoravský kraj. Kromě Olo-
mouckého se postupně zapojily 
také Královéhradecký, Středo-
český, Jihočeský, Liberecký, Kar-
lovarský a Ústecký.

Tisková zpráva

Rada města Litovle připra-
vuje každoroční ocenění 
jednotlivců či družstev z řad 
dětí a mládeže, kteří dosáhli 
výrazného úspěchu v rám-
ci školních a mimoškolních 
aktivit, zejména v předměto-
vých, uměleckých, sportov-
ních a ostatních soutěžích či 
přehlídkách, případně vyko-
nali čin vedoucí k ochraně 
lidského zdraví a důstojnosti, 
k záchraně lidského života či 
majetku. Důvodem je sna-
ha motivovat děti a mládež  
k aktivní, cílevědomé a dlou-
hodobé práci ve všech oblas-
tech lidské činnosti a potřeba 
odměnit ty, kteří nejsou lho-
stejní ke svému okolí. 
Návrhy na ocenění předkládá 
radě města komise školství, 
kultury a sportu. Návrhy mo-
hou podávat její členové, ro-
diče, ředitelé škol a školských 
a kulturních zařízení, před-
sedové sportovních oddílů  
a organizací. Rada města 
může udělit ocenění i bez ná-
vrhu komise.
Oceněni mohou být žáci  
a studenti litovelských škol  
a školských zařízení, členové 
litovelských sportovních od-
dílů a kulturních organizací  
v dětských a mládežnických 
kategoriích, ostatní v případě, 
že jsou žáky či studenty zá-
kladních a středních škol. 

Kritéria
Kritériem pro podání návrhu 
je:
a) zvláště výrazná reprezenta-
ce města

b) umístění v krajském či 
nadregionálním kole přehlí-
dek a soutěží (1.–3. místo)
c) postup do celostátního kola
přehlídky či soutěže
d) účast v prestižní meziná-
rodní  přehlídce či soutěži
e) vykonání mimořádně vý-
znamného či statečného činu 
při ochraně lidského zdraví  
a důstojnosti, záchraně života 
či majetku
f) jiný důvod, který rada měs-
ta uzná za hodný ocenění.

Každý návrh musí být podán 
písemně a musí obsahovat 
jméno, věk a bydliště navr-
ženého, název školy, oddílu 
nebo organizace a podrobné 
zdůvodnění ocenění. Záro-
veň musí být v návrhu jméno 
a funkce navrhovatele, který 
bude vystupovat jako patron 
oceněného. 
Jednotlivec může být oceněn 
ve stejné kategorii nejvýše 2x 
během své základní školní 
docházky a nejvýše 2x během 
studia na střední škole.

Termín
Termín pro podání návrhů 
je do 20. května. Nominace 
můžete zasílat na OŠKS MěÚ 
Litovel. Slavnostní ocenění 
proběhne v litovelské obřadní 
síni během měsíce června za 
účasti starosty města, oceně-
ných, jejich patronů a rodičů. 
Patron představí oceněného 
a důvody, jež vedly k návrhu 
na udělení ceny. S oceněním 
je spojeno předání pamětního 
listu.                                 OŠKS

Navrhněte Litovelské naděje 2019 Jak proběhly zápisy do 1. tříd?
Zápis na Základní škole v Jung-
mannově ulici se letos konal ve 
dnech 5. a 6. dubna. K zápisu 
se dostavilo 59 dětí. Zápis pro-
běhl v kulisách Krkonošských 
pohádek – děti provázeli na 
trase mezi jednotlivými úkoly 
Krakonoš, Trautenberk, Kuba  
a zvířátka, na stanovištích děti če-
kaly úkoly s tematikou lesa a zví-
řat. U samotného zápisu již děti 
prokazovaly své dovednosti, jako 
poznávání barev, počítání, kreslení 
apod. Společně s drobnými dárky  
a cukrovím, které napekly naše 
paní vychovatelky, si odnesly také 
fotku na památku.
I na Základní škole Vítězná byl 
zápis stanoven na dva dny –  
5. a 6. dubna. Tak jako v minu-
lých letech, měl i letošní zápis 
vybrané téma, tentokrát „Med-
vídci“, kteří doprovázeli děti po 
celou dobu zápisu. Budoucí ško-
láčci byli velmi šikovní a s při-
pravenými úkoly si hravě poradi-
li. Na jednotlivých stanovištích si 
mohli vyzkoušet zavazování tka-
niček, najít různé geometrické 
tvary, určit barvy nebo se projet 
na koloběžce. Na závěr si každý 
předškoláček odnesl pamětní 
medaili  a balíček s legem.  Letos 
přišlo k zápisu 57 dětí a ve  škol-

ním roce 2019/2020 otevřeme  
3 třídy. Budou to dvě první třídy 
a jedna přípravná.
V úterý 16. dubna proběhl i na  
Základní škole v Nasobůrkách 
zápis do 1. třídy. Budoucí prv-
ňáčci se tentokrát ocitli v mís-
tech, kde žil Ferda Mravenec 
a jeho přátelé – broučci. Děti 
pomáhaly Ferdovi stavět dům  
z geometrických tvarů, psa-
ly jeho jméno na cedulku, aby 
všichni poznali, kde bydlí. Dále 
se děti zamýšlely, co za povo-
lání Ferda umí. Při Ferdových 
pracovních cestách mu pomá-
haly značit cestu, aby trefil zpět 
domů. Po setkání s Beruškou 
pro ni tvořily spolu s Ferdou ba-
revné kytice s různým počtem 
kytiček. Na závěr Ferda Berušce 
daroval šátek, který jí děti po-
mohly uvázat kolem krku. 
Všechny děti se zhostily úkolů se 
zaujetím a maximální snahou, za 
což si zaslouží velkou pochvalu. 
Už se těšíme, až se s nimi v září 
znovu uvidíme!                          red.Zápis na ZŠ Jungmannova

Zápis na ZŠ Vítězná
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Prvoukou o regionu MAS Moravská cesta provede děti kohout Viktor
Název projektu: Místní akční plán 
vzdělávání pro ORP Litovel II
Registrační číslo projektu: CZ.0
2.3.68/0.0/0.0/17_047/0008576

Zajímavosti pro děti o obcích  
z regionu MAS Moravská cesta 
se objeví v připravované pub-
likaci Zábavná prvouka, která 
bude vytvořena v rámci projek-
tu Místní akční plán pro ORP 
Litovel II. Bude mít i vlastní-
ho maskota, kterým je kohout 
Viktor. Knížka bude hotová do 
konce letošního roku. 
Texty a sběr podkladů do pub-
likace má na starosti Marie Šu-
láková, která už na podobném 
projektu v minulosti pracovala 
v MAS Regionu Poodří. Ve spo-

lupráci s kanceláří MAS nyní 
osloví školy a obce, historiky 
či pamětníky, kteří se mohou 
na sběru dat podílet. „I když 
je počet stran knížky omezený  
a místa pro každou obec jen málo, 
uvítáme podněty od lidí přímo  
z regionu, kteří nám pomohou 
vyzobat zajímavosti o svých 
vesnicích,“ uvedla Julie Zen-
dulková, předsedkyně MAS 

Moravská cesta. „Jde totiž hlav-
ně o to, aby byla publikace čtivá  
a zároveň plná takových informa-
cí, které si děti snadno zapamatu-
jí,“ dodala. V prvouce nebudou 
chybět kapitoly o obecním zna-
ku, o původu názvu obce, něco 
málo z historie, ze života lidí, 
spolků, osobností, pověsti, pří-
rodovědná část, část věnovaná 
řemeslům či pomístní názvy. 
Průvodcem a maskotem prvou-
ky bude kohout Viktor, jehož 
autorkou je ilustrátorka Dag-
mar Klimešová. „Dlouho jsme 

p ř e m ý š l e l i 
o vhodném 
m a s k o t o v i 
pro náš kraj. Nakonec jsme se 
shodli, že kohout byl vždy výraz-
nou ozdobou každého hanácké-
ho dvora,“ řekla Julie Zendulko-
vá s tím, že jméno Viktor dostal 
podle starosty Litovle, jediného 
města na území MAS. 
Hlavní sběr podkladů potrvá do 
konce května. Případní zájemci 
o spolupráci mohou kontakto-
vat kancelář MAS nebo přímo 
autorku na e-mailu marie.sula-
kova@seznam.cz. Jejich jména 
se pak objeví v seznamu kolek-
tivu autorů a spolupracovníků. 
„Věřím a těším se, že prvouka 
bude bavit nejen děti, ale i do-
spělé, ke kterým se dostane,“ 
uzavřela Julie Zendulková.

Marie Šuláková, 
autorka publikace

Stíny Litovelska
Podomní prodej v Litovli
V pátek 15. března se skupinka po-
domních prodejců rozhodla uzavřít 
několik nových smluv v Litovli na uli-
ci Novosady. Díky spolupráci občanů 
a rychlému zásahu strážníků měst-
ské policie se podařilo prodejce do-
padnout. Podomní prodej je v Litovli 
zakázán (nařízení obce č. 1/2015).

Nepokradeš!
V neděli 31. března pracovnice 
supermarketu Billa zadržela paní, 
která si nejspíše chtěla připravit 
flambované rybí maso. Pokusi-
la se totiž odcizit pět lahví rumu  
a rybí filé v celkové výši přesahující  
1 800 Kč. Paní byla na místě odmě-
něna pokutou.

Psí exkrementy
V posledních týdnech přijala měst-
ská policie několik oznámení na 
neukázněné pejskaře, kteří neuklízí 
výkaly po svých miláčcích. Strážníci 
sice několik těchto přestupků vyře-
šili, ale mnoho jich nebylo. Problém 
je v tom, že pokud lidé strážníky 
vidí, seberou hovínko čímkoli. Po-
kud Vám vadí neukáznění pejskaři, 
zavolejte, projevte osobní stateč-
nost. Strážníci přijedou a přestupek 
vyřeší.

Městská policie Litovel

Výměna výtahu na Poliklinice
Na základě odborné prohlídky 
elektrického výtahu, který je ur-
čen pro přepravu osob v budově 
Polikliniky, doporučila Tech-
nická inspekce České republiky 
jeho výměnu. Stávající zařízení 
překročilo 1,5 mil. jízd a je již 
nad svou životností. Rada měs-
ta Litovel projednala a schvá-

lila Smlouvu o dílo s firmou  
Schindler CZ a.s. na výměnu 
výtahu. Doba odstávky je urče-
na počtem pater, nosností a roz-
sahem zakázky. Předpokládá se, 
že potrvá 5–6 týdnů v měsících 
červenec–srpen. O odstávce bu-
dou občané včas informováni.
       Odbor bytového hospodářství

Volnou vstupenku na soutěž
Silácká Litovel získávají:

Kateřina Fritscherová z Litovle
 Petra Hlubinková z Litovle

 Anna Hňoupková z Litovle
Gratulujeme!

Letem světem Litovlí

· V termínu od 6. května do 9. října 
bude probíhat rekonstrukce dál-
nice D35 v úseku Loštice-Nasobůr-
ky (konec bude cca na mostě přes 
silnici vedoucí z Nasobůrek do Ha-
ňovic). V tu dobu budou uzavřeny 
oba směry na Olomouc a doprava 
bude obousměrná v levé polovině 
dálnice. Budou uzavřeny nájezdy 
ve směru na Olomouc v Mladči  
a v Nasobůrkách. Nájezdy budou 
ale opraveny v první etapě. V Na-
sobůrkách bude otevřen 12. června  
a v Mladči 7. srpna. 
· V parku Míru je opět umís-
těno mobilní WC. Zařízení zde 
bude stát celou letní sezónu až 
do 27. září. Je vybaveno toalet-
ním papírem, mýdlem, ručníky  
a vonítkem. Upozorňujeme, že WC 
neslouží jako herní prvek. Prosíme 
rodiče, aby poučili své děti. Pro-
síme také, udržujte zde pořádek  
a čistotu. Platí zde zákaz kouření.

V rámci projektu podpořeného 
z prostředků EU „Střednědobé 
plánování rozvoje sociálních 
služeb na SO ORP Litovel“ byl 
členy Komise sociální a zdra-
votní zpracován Elektronický 
katalog sociálních a návazných 
služeb města Litovel. Katalog 
najdete na adrese www.soci-
alnisluzbylitovel.cz, dostupný 
bude také přes odkaz umístěný 
na webu města v záložce Soci-
ální služby. 
Katalog obsahuje aktuální in-
formace o celkové nabídce so-
ciálních a návazných služeb po-
skytovaných na Litovelsku. Je 
určen široké veřejnosti, zejmé-
na potenciálním uživatelům 
sociálních služeb, rodinným 
příslušníkům, osobám blízkým, 
ale může být také přínosem pro 

odborné pracovníky na obcích 
nebo zástupce poskytovatelů 
sociálních služeb při poskyto-
vání základního poradenství.
V katalogu můžete dále zís-
kat informace o kontaktech na 
zdravotnická zařízení, tísňové 
linky, pracovníky Odboru soci-
álního a správního Městského 
úřadu Litovel a na další důležité 
subjekty. 
Připravuje se také tištěná va-
rianta, kterou bude možné už 
brzy získat na Odboru soci-
álním a správním Městského 
úřadu Litovel. 
Pevně doufáme, že tento nový 
katalog bude dobrým pomoc-
níkem pro všechny, kteří hleda-
jí pomoc pro sebe, dítě, rodiče, 
prarodiče nebo příbuzné. 

Ing. Ludmila Zavadilová

Elektronický katalog poskytovatelů 
sociálních a návazných služeb



Ze společnosti

Přišli na svět  
30. 9.  Richard Palatka z Litovle
27. 10.  Vojtěch Dolák ze Třech Dvorů
  9. 11.  Adriana Kulatá z Litovle
16. 11.  Jan Vrba z Březového
13. 12.  Tereza Hlavinková z Rozvadovic
30. 12.  Julie Haderková z Litovle
  2. 1.  Eliška Krylová ze Třech Dvorů
  3. 1.  Oliver Čunderle z Rozvadovic
  8. 1.  Tadeáš Knobloch z Litovle
17. 1.  Nikolas Zubatý z Litovle
20. 1.  Laura Dostálová ze Savína
31. 1.  Nikol Dvořáková z Vísky
10. 2.  Alexej Bolf z Rozvadovic
10. 2.  Anastázie Bolfová z Rozvadovic
11. 2.  Lukáš Zdeněk Dostál z Litovle
16. 2.  Lucie Kallerová z Litovle

Byli oddáni
30. 3.  Petra Doleželová z Litovle
  a Marek Šuba z Litovle

Odešli
15. 2.  Ludmila Malínková z Choliny (77 let)
15. 2.  Lenka Kulešicová z Litovle (41 let)
16. 2.  Jozef Kovačik z Litovle (76 let) 
19. 2.  Juraj Zetocha z Haňovic (74 let)
22. 2.  Marie Boháčová ze Sobáčova (74 let)
  2. 3.  Milada Slavíková z Litovle (91 let)
  4. 3.  Jiří Špendlík z Myslechovic (69 let)
  4. 3.  Ludmila Vévodová z Litovle (90 let)
  4. 3.  Jan Slováček z Litovle (77 let)
  8. 3.  Terezie Skopalová z Rozvadovic (79 let)
11. 3.  Jozef Rakaš z Nové Vsi (69 let)
12. 3.  Mgr. Miroslav Klučka z Červenky (72 let)
14. 3.  Marie Heinzová z Nasobůrek (81 let)
14. 3.  Marta Rosmanová ze Slavětína (74 let)
16. 3.  Miroslav Nantl ze Třech Dvorů (83 let)
18. 3.  Radek Doležal z Litovle (51 let)
20. 3.  Vlasta Zmundová z Litovle (76 let) 
22. 3.  Milada Rašnerová z Litovle (96 let)
26. 3.  Miroslav Prucek z Měrotína (65 let)
28. 3.  Dalibor Zapletal z Litovle (66 let)
  3. 4.  Ludmila Svačinková z Choliny (92 let)
10. 4.  Josef Blümel z Litovle (61 let)
14. 4.  Milada Crhová z Červenky (79 let)
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SPOLEK GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO, MĚSTO LITOVEL, MUZEUM LITOVEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soutěž 4členných družstev v silových disciplínách – muži, ženy 
 
 

Sobota  25. 5. 2019 
Sportovní hala ZŠ VÍTĚZNÁ LITOVEL   
Vstupné:  30 Kč 
 

Program:  
10:00 zahájení 
10:10 první část soutěže 
11:45 přestávka 

- KMFC-ukázka bojového umění 
- M.Náhlík- shyby na hrazdě 
- ukázka řeckořímského zápasu 
- Muzejní střela 

12:15 druhá část soutěže 
14:30 vyhlášení výsledků 
 
 

     Provází:   David Kolařík 
 

 

Po celý den soutěž v páce  
pro všechny přítomné  

www.gustavfristensky.cz 

25. května se koná 12. ročník Silácké Litovle
V sobotu 25. května se sejdou v Litovli 
příznivci a obdivovatelé silových sportů. 
Ve sportovní hale ZŠ Vítězná začne v 10 
hodin Silácká Litovel. Sportovní družstva 
silných mužů poměří své síly ve shybech 
na hrazdě, vzpěračském nadhozu, skoku 
dalekém z místa, hodu 10kg medicinbalem 
přes hrazdu, bench-pressem na rovné lavici  
se 70kg činkou či v přemisťování různých 
břemen na čas po vyznačené trase. 
O přestávce 
uvidíte ukáz-
ku bojového 
umění, řecko-
římského zá-
pasu a skupinu 
Muzejní střela. 
Marek Náhlík 
bude celé tři hodiny dělat shyby na hraz-
dě. Všichni si budou moci vyzkoušet páku 
– armwrestling, pod odborným dohledem 
profesionálních pákařů. Celou akcí provází 
pan David Kolařík. Ne-
váhejte a přijďte v sobotu 
25. května fandit silákům! 
Těšíme se na Vás!
K příležitosti 140. výročí 
narození Gustava Frišten-
ského byla vydána výroč-
ní turistická známka. Za-
koupit si ji můžete v Muzeu Litovel a v TIC 
Litovel.                        Mgr. Zdenka Frištenská

Kolik shybů na hrazdě udělá nyněj-
ší obyvatel Litovle Marek Náhlík, 
rodák z Chuchelné u Opavy, na akci 
Silácká Litovel v časovém intervalu  

od 10.30 do 13.30 hodin?
Své tipy posílejte do pátku 24. května na 
adresu: shybylitovel@seznam.cz. 
Nejbližší tip bude odměněn hodnotnou 
cenou. 

Ředitelky MŠ Gemerská a 
MŠ G. Frištenského vyhlašují 

ZÁPISY DĚTÍ 

(i do odloučených pracovišť)    

ve dnech 6.–7. května 2019. 

Žádosti se přijímají na 
obou ředitelstvích MŠ 

(vždy v 8.30–11, 13–16 hodin)

Až do 26. května můžete navštívit aktuální 
výstavu o hanáckých slámových kraslicích, 
které vytvořila paní Marie Záhorová ze Se-
nice na Hané, a to denně od středy do neděle 
od 9 do 16 hodin.
Na květen připravuje tradiční vycházku po 
litovelském hřbitově paní Marie Hrubá. Se-
jdeme se v sobotu 18. května ve 14 hodin  
u obřadní síně litovelského hřbitova, kde také 
zazní úvodní slovo na téma květiny a květi-
nová výzdoba hrobů. Dopravit se na místo 
můžete i linkovým autobusem vyjíždějícím 
ve 13.53 hodin ze zálivu naproti autobusové-
mu stanovišti. Po skončení akce (cca v 15.30 

hodin) je zajištěna i zpáteční doprava.
Muzejní společnost Litovelska, z. s. pořádá 
v sobotu 1. června 2019 autobusový zájezd 
vhodný i pro děti. Navštívíme známý pout-
ní areál Velehrad, prohlédneme si unikátní 
Kovozoo ve Starém Městě u Uherského Hra- 
diště a výlet zakončíme návštěvou Muzea li-
dových pálenic ve Vlčnově. Sraz účastníků 
je v 8.00 hodin v zálivu naproti autobuso-
vému stanovišti Litovel. Zájemci se mohou 
závazně přihlásit nejpozději do neděle 26. 
května  v Muzeu Litovel. Předpokládaný ná-
vrat do Litovle je cca v 17 hodin.

Za Muzeum Litovel a MSL Robert Najman

Litovelské muzeum informuje
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Motookno pro muže

V dubnovém čísle si své znalosti ohledně 
Velikonoc otestovaly ženy, nyní je řada na 
Vás, pánové. Jak jsme již avizovali, připra-
vili jsme pro Vás malý testík z autoškoly. 
Jdeme na to...

1. Křižovatka je místo:
a) vyústění účelové pozemní komunikace na 
jinou pozemní komunikaci
b) kde se dva jízdní pruhy sbíhají v jeden, aniž 
by bylo zřejmé, který z nich je průběžný
c) v němž se pozemní komunikace protínají 
nebo spojují

2. Co znamená tato dopravní značka? 
a) dvojitá zatáčka – první 
vlevo, pak vpravo
b) přikázaný směr jízdy 
vlevo
c) zákaz odbočení vlevo

3. Dát přednost v jízdě znamená:
a) povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému 
účastníkovi provozu na pozemních komunika-
cích nijak nepřekážel
b) povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému 
účastníkovi provozu na pozemních komunika-
cích nevzniklo žádné nebezpečí
c) povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní 
úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, 
který má přednost v jízdě, musel náhle změnit 
směr nebo rychlost jízdy

4. Jaký je význam postavení policisty?
a) pozor  pro  všechny  řidiče
b) stůj pro řidiče při-
jíždějící směrem k čelu 
nebo k zádům policisty
c) zpomalit jízdu

5.  Jste řidičem vozidla z výhledu. Kdy pro-
jedete křižovatkou?

a) jako první
b) jako třetí
c) jako poslední

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  

70 let výroby gramofonů v Litovli
Před 70 lety započala v Litovli historie výro-
by gramofonů, které se zde vyrábí dodnes. 
Na počátky vzpomíná místní litovelský his-
torik, pan Lubomír Šik. 

Počátek výroby litovelských gramofonů je 
spojen se  znárodňováním průmyslu. Sou-
kromé podniky mívaly mimo hlavního pro-
gramu i širší sortiment výrobků. Litovelský 
lihovar vyráběl droždí a pod značkou LIBO 
také bonbony. Centrální plánování ale vyža-
dovalo velké celky bez příměsí. LIBO bylo 
začleněno do lihovarů, výrobu bonbonů 
měla převzít olomoucká ZORA. Ve stejné 
době firma Křižík, která měla vyrábět elek-
tromotory, znárodnila v Brně tři soukromé 
firmy, z nichž jedna (Zaorálek) vyráběla gra-
mofony, Beta gramofonové motorky, fény  
a ventilátory a ta třetí, Elster, plynoměry. Křižík 
potřeboval sortiment očistit, bez fénů se socia-
listický člověk obejde, s gramofony ale nastala 
komplikace, když do hry vstoupil třetí silný 
hráč – Gramofonové závody. Jeho základem 
bylo lisování desek v Loděnicích a nahrávací 
studia. Obojí přinášelo devizy, jenže Gramofo-
nové závody neměly výrobní závod a gramofo-
ny pro ně někdo musel vyrobit.
Byla to revoluční doba, kdy se s lidmi šibova-
lo jak s vagóny na nádraží. Křižík potřeboval 
výrobní prostory pro sériovou výrobu elektro-
motorů, Zora nabídla uvolnění objektů Liba  
a bylo dohodnuto: Cukrářští mistři přejdou do 
Olomouce, litovelské baličky bonbonů se pře-
školí na brusičky a soustružnice. K nim se při-
dá na umístěnky pár čerstvých absolventů škol  
a direktivně přemístí padesátka původních 
pracovníků z Brna do Litovle – bydlet budou 
na ubytovně na chudobínském zámku – o byd-
lení na zámku se jim jistě ani nesnilo.
K 1. 5. 1949 převzal Křižík majetkovou  podsta-
tu Liba i  zbytek zaměstnanců, pak se stěhovaly 
stroje a na podzim se v Litovli začaly vyrábět 
gramofonové motorky na bázi Beta. Kromě 
toho v odloučené dílně, kde převážně pracovali 
původní zaměstnanci firmy Zaorálek, také gra-
mofony. Hlavním programem byly ovšem ty 
elektromotorky. Sotva zaškolené soustružnice, 
nezkušení technici, otrávení Brňáci hledající 
příležitost k odchodu, konstrukční i organizač-
ní závady – plán se prostě neplnil, což bylo ov-
šem neomluvitelné. Přišly kontroly, vyměnili se 
tři ředitelé, až krajský výbor KSČ jmenoval ře-
ditelem svého pracovníka Spitze, který postavil 
všechny do haptáku. Zaměstnanci přestali od-
cházet; směna neskončila, dokud se nesplnila 
norma; technici se zapracovali a plán se začal 
plnit. 
Gramofonové závody v té době začaly v Lo-

děnici lisovat moderní desky s mikro zá-
znamem pro 45 a 33 obrátek, jenže chybě-
ly gramofony, na nichž by se daly přehrát.  
A tak vlivný pražský podnik prosadil převze-
tí litovelského strojírenského závodu Křižík. 
V Litovli tak vznikl 1. 6. 1952 Gramozávod. 
Gramofonové závody ovšem neměly se stro-
jírenskou výrobou žádné zkušenosti. Jejich 
„výrobní proces" končil lisováním desek. Pro 
zpestření přidám zážitek z první oslavy. Po-
zvaná byla Moravská filharmonie z Olomouce, 
aby na Záložně hrála Smetanovu Mou vlast.  
V přestávce se s ní domluvil výrobní ředitel  
n. p. Gramozávody a druhou část Mé vlasti di-
rigoval sám. Toto byl obor, kterému rozuměl. 
Vzpomínám na projev zástupce generální-
ho ředitelství na jedné z prvních porad: „Ve 
studiu jsme zaznamenali hudební skladbu na 
magnetofonový pásek, záznam jsme přenesli 
do drážek gramofonové desky. Vyrobit elek-
tromotor, aby se deska točila, jste se naučili  
u Křižíka. Zbytek jsou už jen technické prkotiny 
– vylisovat panel a na něj to vše přišroubovat.“ 
Paradoxní je, že něco podobného si myslela  
i většina techniků v Litovli. Rychle jsme vystříz-
livěli, gramofon zdaleka tak jednoduchý není. 
Začala tak monopolní výroba prvních moder-
ních gramofonů v Československu. Přístroj 
H13 byl zcela nový progresivní třírychlostní 
gramofon, jaký nebyl dosud vyráběn v žádné 
ze zemí socialistického tábora. Byli jsme už zá-
vod litovelský, Brňáci se dávno vrátili, jen hrst-
ka jich zde zakotvila. Z původních 180 zaměst-
nanců podnik vzrostl za 40 let na 1 700, to už 
ale pod firmou Tesla. Litovelské gramofony nás 
reprezentovaly na světové výstavě v Montrealu, 
získávali jsme medaile a ceny na výstavách, ex-
portovali gramofony do celého světa. A i když 
se zdálo, že rok 1990 bude znamenat konec, 
firma SEV stále v Litovli vyrábí moderní gra-
mofony, můžete se podívat na expozici v  mu-
zeu. To už by ale bylo povídání na jiný článek.                                          

Fotografie pochází z výstavy Od mechanické-
ho hracího strojku k modernímu gramofonu, 
která se nachází v Muzeu Litovel.                 L. Šik

INZERCE

Správné odpovědi: 1c, 2b, 3c, 4b, 5c

Dětský pěvecký sbor MLÁDÍ a jeho přípravný sbor BENJAMÍNEK
                                 při ZŠ Vítězná v Litovli

         konající se ve čtvrtek 16. května v 17.30 hodin
v Koncertním sále Městského klubu v Litovli.

vás srdečně zvou na svůj

MÁJOVÝ KONCERT



Stalo se v Litovli
· 550 let
Před 550 lety začaly války mezi uherským králem 
Matyášem Korvínem a Jiřím z Poděbrad. Korvín se 
3. května 1469 nechal v Olomouci katolickými pány 
zvolit českým králem. Český sněm volbu  odmítl, ale 
Morava zůstala v Matyášově moci a také litovelský 
pán Karel z Vlašimi se podrobil novému králi. 

· 140 let
V Kamhajku u Kolína se 10. 5. 1879 narodil slav-
ný zápasník Gustav Frištenský. Vyučil se řezní-
kem, jako tovaryš pracoval v Brně, kde začal na-
vštěvovat zápasnický klub Hellas. V r. 1900 se stal 
mistrem Čech a r. 1902 mistrem Rakouska-Uher-
ska. První zápas jako amatér uskutečnil v r. 1899 
a hned napoprvé zvítězil. V r. 1903 získal také  
v Rotterdamu titul amatérského mistra Evropy,  
a tak ve svých 24 letech odešel k profesionálům. 
R.1906 vystupoval v Litovli, jako vítězi zápasů 
mu poslala kytici s vyšitou stuhou Miroslava 
Ellederová, dcera sládka z pivovaru, kterou si vzal  
r. 1908 za manželku. Provázela jej pak při cestách 
a zápasech v Evropě i v Americe. V parku před So-
kolovnou byl r. 2013 z iniciativy ředitelky muzea 
Zdeňky Frištenské odhalen jeho pomník – dílo 
sochaře Mgr. A. Jiřího Fingera. V Muzeu Litovel je 
mu věnována celá expozice.

· 130 let
11. května 1889 se narodil majitel textilního 
obchodu na náměstí Josef Kavan. Roku 1944 
byl zatčen pro podporu uvězněných a šíření pro-
tistátních letáků. Byl vězněn v Olomouci a pak  
v německých věznicích. Přežil všechny hrůzy, ale 
vrátil se těžce nemocen, a již 24. 5. 1945 zemřel.

· 90 let
V květnu 1929 se ustavil z předních herců litovel-
ských ochotnických souborů Kruh přátel dramatic-
kého umění (KPDU). Předsedou byl dr. Karel Ro-
benek, místopředsedou Karel Vaněk, jednatelem 
František Kučera, režiséry Boris Loutocký a Ing. 
Strnad. 29. června se nový spolek představil ve-
řejnosti náročným divadlem v přírodě – A. Fencl: 
Psohlavci. Jeho aktivity znamenaly vyvrcholení 
umělecké úrovně litovelských divadelníků.

· 80 let
Před 80 lety zemřela po delší nemoci ve věku  
57 let ředitelka dívčí měšťanské školy Zdenka 
Malečková. Narodila se r. 1882, po 18 let byla od-
bornou učitelkou v Příboře a od 1. září 1928 na-
stoupila v Litovli. Věnovala se činnosti v sokolské 
jednotě, zejména v divadelním odboru. Po jedno 
období byla i členkou městského zastupitelstva 
za národní demokracii. Zemřela 25. 5. 1939.

· 25 let
Vysílání litovelského Infokanálu začalo 11. 5. 1994. 
Pravidelnou týdenní zpravodajskou relaci připravo-
vala skupina litovelských amatérů filmařů.           L. Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Aprílem nás vyvedlo jaro. Laškovalo sluníč-
kem, pohrozilo ranními mrazíky a nabídlo 
studené větry. Velikonoce byly teplé! 
Ve čtvrtek 28. března se 51 účastníků těšilo 
na besedu s cestovatelem a fotografem Lu-
kášem Navarou. S manželkou si v roce 2015 
naplánovali cestu do Jihoafrické republiky. 
Do povídání s promítáním zařadil osobní 
zážitky. Země je 25. největším a 24. nejlid-
natějším státem světa. V zemi žije 57 mil. 
obyvatelstva, které je rasově velmi pestré. Má 
jedenáct úředních jazyků. Pretorie je středis-
kem výkonné a Kapské Město zákonodárné 
moci. Země byla holandskou kolonií s poz-
dějším vlivem Britů. Do roku 1994 byli vyřa-
zeni z politického procesu černoši, dnes jsou 
zvýhodněni na úkor bělochů, kteří odcházejí, 
protože jsou vražděni. Země má velká nale- 
ziště nerostů, diamantů, zlata, nemá ropu. 
Produkuje cukrovou třtinu, vlnu atd. Podne-
bí je od subtropů po pouště.
Viděli doky, přístavy, bílé žraloky, ohrožené 
slony a nosorožce v rezervaci, pláž tučňá-
ků, námořní muzeum, mys Dobré naděje, 
vystoupali na Stolovou horu nad Kapským 
Městem. Během 14 dnů si splnili svvůj sen.
Jaro se 4. dubna rozhodlo přivítat 81 se-
niorů v Koncertním sále Městského klu-
bu. Předseda Seniorklubu L. Faltus všech-
ny přivítal a seznámil s programem. Děti  
s MŠ Čihadlo zpívaly a přednášely o jaru. 
Vystoupení připravila p. uč. Thýrová.  
Mgr. I. Kučerová ze ZŠ Jungmannova na-
cvičila s dětmi veselou příhodu o Krako-
nošovi a Trautenberkovi. Čestný předseda 
PhDr. J. Hubáček popřál seniorům dobrou 
zábavu. Paní M. Slanovodská za SPOZ pře-
dala dárkové balíčky jubilantkám – paní  

A. Zavadilové k 86. a paní M. Procházko-
vé k 80. narozeninám. Hudbu a občerstve-
ní zajistila místopředsedkyně J. Köhlerová.  
S přípravou a organizací občerstvení jí po-
máhaly seniorky, kterým děkujeme. Členům 
Samosprávy děkujeme za přípravu a organi-
zaci akce. K tanci a poslechu hráli manželé 
Hesovi. Rozmanitost skladeb lákala ke zpěvu, 
tanci i vzpomínkám.
Ve středu 10. dubna navštívilo 48 senio-
rů termální lázně Velké Losiny. Koupání 
se vydařilo, oběd chutnal, sluníčko lákalo  
k procházkám a sladkému občerstvení.  
O den později zorganizovala paní V. Spurná 
první výšlap; 11 turistů prošlo trasu k obelis-
ku a zpět do Litovle se zastavením na občers-
tvení v Sobáčově. Délka trasy byla 14 km. Už 
se těšíme na další výšlapy.
Co plánujeme v květnu? Dne 16. května zá-
jezd na zámek Kuks s odjezdem v 6 hodin 
z autobusového nádraží, 21. května zájezd 
do termálů Velké Losiny s odjezdem v 8.30 
hodin z autobusového nádraží a 23. května  
IV. krajské sportovní hry v Olomouci (pořá-
dá KRS Olomouc na stadionu TJ Lokomotiva 
Olomouc od 9 hodin). Můžete přijet povzbu-
dit naše sportovce!
Termíny cyklovýletů, výšlapů a změny akcí 
sledujte v naší vývěsce a v hlášení rozhlasu.
Prožívejte s námi všechny májové akce v po-
hodě a zdraví.                                                    mf

Vítání jara.  Zleva:  L. Faltus, A. Zavadilová, M. Procházková  
                                                                                                               a  J. Hubáček 

Litovelská kavárna Vás zve na

VÍKEND S KNIHOU A PODVEČER S POLÍVKOU
Sobota 18. května v 17 hodin

Vernisáž obrazů a grafik Matěje Lipavského, 
autorské čtení. Vstup zdarma.

Matěj Lipavský se úzce pojí se světem litera-
tury. Napsal básnickou sbírku Nika, podílel 
se mj. na ilustrování komixu Chyba a ne-

dávno získal cenu za ilustraci  
v soutěži Kniha roku za knihu 
Tweety, sestavenou ze zápisků 

v denících Věry Jirousové. 

Neděle 19. května v 10, 11 a 12 hodin
 V tyto časy bude probíhat čtení pro děti, 

otevřeme také hernu pro všechny generace.

Neděle 19. května, 18 hodin 
Čtení Vladimíra Polívky. Půjde o úryvky  

z díla Simona Mawera (1948).
Vstupné 90 Kč. Vstupenky lze zakoupit  

v Litovelské kavárně, počet míst je omezen. 
Těšíme se na Vás!



Okénko pro ženy

Konec aprílového 
dubna a začátek 
května je tím 
správným časem 
přemýšlet, čím le-
tos osázíte truhlí-
ky na oknech. Mohlo by se zdát, že jde jen 
o to vybrat rostliny, které se nám líbí, ale 
je toho daleko více, nad čím bychom se 
měly zamyslet. Jde o výběr samotného 
truhlíku, zeminy, hnojiva a nakonec až 
výběr rostlin. Pusťme se tedy do práce, ať 
nám barevné truhlíky brzy dělají radost. 

Nabídka různých hobbymarketů je opravdu ši-
roká. Můžeme si vybrat buď z klasických nebo 
samozavlažovacích truhlíků. Kdo volí truhlík 
klasický, měl by také investovat do koupě misky 
a do truhlíku ještě udělat otvory – přebytečná 
voda tak nebude u kořenů rostlin, ale bude od-
tékat právě do misek. Kdo má rád pohodlí, tak 
zvolí truhlík samozavlažovací. Barva truhlíku je 
otázkou vkusu. Někdo má rád klasické hnědé 
truhlíky, jiný je ladí do barvy fasády domu, jiný 
naopak do barvy sázených rostlin. Rostliny vy-
sazujte do zeminy, která má přídavek hnojiva. 
To se uvolňuje postupně i několik týdnů. Poté 
zvolte hnojivo pro daný druh rostlin.
Truhlík, zeminu i hnojivo máme nachystány. 
Teď nám zbývá vybrat ještě rostliny. Kombinuj-
te takové, které mají podobné nároky na péči, 
zejména potřebu světla a zálivky. Také je pěkná 
kombinace vzpřímených a převislých druhů. 
Před zálivkou vždy kontrolujte vlhkost substrá-
tu, aby nedošlo k přemokření. Na zalévání pou-
žívejte odstátou, nejlépe dešťovou vodu. 
A jaké rostliny tedy vybrat? Severní strana: 
begonie, fuchsie, verbeny; jižní strana: pelar-
gonie, surfinie, afrikány, petunie, karafiáty; 
západní a východní strana: všechny běžné bal-
konovky.                                                                  red. 
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Min Jin Lee: Pačinko                                                             Michael Robotham: Štvanec

Anne Amelingová: Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona

INZERCE

Min Jin Lee: Pačinko
Pačinko je hazardní 
hra, kterou všichni hra-
jí, ale společnost jí opo-
vrhuje. Pačinko jsou 
peníze a jakuza.
Sundža je negramotná 
dívka z malé jihoko-
rejské vesnice, která za 
celý život pozná hodně 
dřiny a jen málo vlíd-
nosti a pochopení. Těs-
ně před válkou ji osud zavane do Japonska, 
kde se kromě bídy musí potýkat i s pohrdá-
ním a diskriminací. Rodina je pro ni vším, 
požehnáním i prokletím. Svým dětem se ze 
všech sil snaží zajistit lepší život, ale vzdělá-
ní samo o sobě nestačí. Podnikat v pačinku 
je pro Korejce v Japonsku jediný způsob 
jak zbohatnout, ale peníze nejsou zárukou 
štěstí.
Strhující příběh korejské rodiny se odehrá-
vá na pozadí dramatických událostí, které 
ve dvacátém století změnily tvář Koreje  
i Japonska.

Michael Robotham: Štvanec
Audie Palmer strávil deset let v texaské věz-
nici za účast na ozbrojené loupeži, při které 
zemřeli čtyři lidé a zmizelo sedm milionů 
dolarů. Během let, strávených za mřížemi, 
byl opakovaně ztlučen, pobodán a neustá-
le mu vyhrožovali jak vězňové, tak dozorci.  
A to všechno se dělo kvůli jediné otázce: Kde 
jsou ty prachy? Den předtím, než měl být Au-

die propuštěn na vytou-
ženou svobodu, náhle  
z věznice zmizí. Okamžitě 
ho všichni začnou hledat 
– policie, FBI, gangsteři  
i mocní hráči v pozadí – 
Audie ale neprchá, aby si 
zachránil svůj vlastní ži-
vot. Prchá, aby zachránil 
život někoho jiného. Thri-
ller, který se čte jedním 
dechem.

Anne Amelingová: Podivuhodná cesta Nilse 
Holgerssona
Převyprávění klasického 
pohádkového dobro-
družného příběhu o za-
kletém chlapci. Škodo-
libý Nils Holgersson rád 
trápí zvířata a neustále 
vymýšlí nějaké lumpár-
ny. Jednou se zle zachová 
ke kouzelnému mužíč-
kovi a je sám za trest proměněn ve skřítka. 
Aby se zachránil před zvířaty ze statku, kte-
rá se mu teď chtějí pomstít, honem se přidá  
k hejnu divokých hus, které právě prolétá 
kolem. Spřátelí se s houserem Martinem  
a na cestách zažijí řadu dobrodružství. 
Předlohou tohoto příběhu je mnohokrát vy-
daná klasická kouzelná pohádka od švédské 
autorky Selmy Lagerlögové.
Krásný máj – lásky čas Vám přeje litovelská 
knihovna!                                                          lf

Vynášení Morany
Na Smrtnou neděli, která letos připadla na 
7. dubna, vynesly děti z dětského souboru 
Hanáčci Moranu – symbol zimy a přinesly 
Májíček – symbol jara.                    S. Kulatá



10 / TÉMA 

Letní turistická sezóna 2019 je tady. Co všechno nabídne?
V sobotu 13. dubna byla oficiálně 
zahájena letní turistická sezóna. 
Turistické informační centrum si 
pro Vás i v letošním roce připra-
vilo spoustu zajímavých nabídek 
výletů – jak pěších, tak na kolech, 
v Litovli i okolí. Některé nabídky 
se pravidelně opakují, jiné jsou 
nové. Vybere si určitě každý!

Komentované prohlídky města  
a Pivovaru Litovel
Turistické informační centrum 
Litovel ve spolupráci s Pivova-
rem Litovel Vás srdečně zvou 
ve dnech 3., 10. a 17. července  
a dále ve dnech 7. a 14. srpna na 
komentované prohlídky.  
Prohlídka Pivovaru (bez ochut-
návky) je zdarma a začíná ve 
12 hodin. Sraz je na vrátnici. 
Prohlídku může navštívit pouze 
osoba starší 15 let. 
Od 13.30 hodin pak následuje 
hodinová procházka Litovlí, při 
které jsou k vidění nejvýznam-
nější památky města. Sraz je 
před Infocentrem, pro všechny 
zájemce je prohlídka zdarma. 
Návštěvníci tak mají možnost  

v jeden den navštívit až dva pro-
hlídkové okruhy, kterými Vás 
provede jeden průvodce. 

Pěší výlet – Parduska
Na neděli 2. června pro vás Tu-
ristické informační centrum 
Litovel s průvodcem panem Mi-
roslavem Pinkavou připravilo 
další z řady výletů – tentokrát 
na vrchol Pardusky. 
Sraz je v 8.15 hodin na autobu-
sovém nádraží Litovel, odjezd  
v 8.32 hod. směr Měrotín. Od-
tud nás čeká asi 9km procházka 
přes Pardusku zpět do Litovle, 
kde nebude chybět posezení  
s možností občerstvení u sobá-
čovského rybníka. 
Každý účastník si hradí dopra-
vu. V případě nepřízně počasí 
lze domluvit přesun výletu na 
jiný termín. Bližší informace  
v Infocentru.

Cyklovýlety Litovelským Pomo-
ravím
I na letošní léto jsou pro zájem-
ce připraveny zdarma komento-
vané cyklovýlety s průvodcem. 

Připraveny jsou opět zajímavé 
trasy Litovelským Pomoravím, 
a to v těchto termínech: 7. 7.,  
16. 7., 21. 7., 30. 7., 4. 8., 13. 8., 
18. 8. a 27. 8. 
Sraz účastníků je na náměstí 
před TIC (budova Záložny), od-
jezdy v úterky v 15 hodin, v ne-
děle ve 14 hodin. O jednotlivých 
výletech Vás budeme průběžně 
informovat v aktuálních číslech 
Litovelských novin a také na 
plakátech. 

Výstupy na radniční věž
V červnu a září budou 
probíhat prohlídky rad-
niční věže od pondělí do 
pátku v časech 10, 11, 13, 
14, 15 a 16 hodin. Dále  
v sobotu v časech 10, 11, 
13 a 14 hodin a v neděli  
v 10 a 11 hodin.
V měsících červenec  
a srpen budou prohlídky 
radniční věže probíhat 
takto: od pondělí do ne-
děle v časech 10, 11, 13, 
14, 15 a 16 hodin. 
Minimální počet účast-
níků jsou tři placené 
osoby. Plné vstupné stojí 
40 Kč, zlevněné 20 Kč. 

do neděle od 3. července do  
1. září od 9.30 do 16 hodin. Ko-
mentované prohlídky se usku-
teční dle zájmu v českém nebo 
anglickém jazyce.

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

Zážitková karta 
Je to karta, která je určená 
návštěvníkům našeho města  
a opravňuje svého držitele zís-
kat zvýhodněné vstupné na vý-
znamné atraktivity v Litovli.
Ten, kdo si na jednom ze čtyř 
míst, která jsou do programu 
zapojena, koupí plné vstupné 
pro dospělou osobu, získá zá-
roveň se vstupenkou slevovou 
kartu, která mu umožní zlev-
něný vstup na další tři místa.  
S kartou tak lze navštívit rad-
niční věž (20 Kč), Muzeum 
Litovel (20 Kč), Muzeum har-
monik (20 Kč) a městské koupa-
liště (25 Kč). Karta má platnost 

INZERCE

Loňský pěší výlet přes Rampach kolem Svaté vody do Choliny.

Kaple sv. Jiří 
Kaple bude otevřena od středy 

týden od vystavení. 
Těšíme se na společné výlety  
s Vámi!                                        TIC

Komentovaná prohlídka městem – výklad vedla paní Zdenka Elgnerová. 
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Památné stromy spojené se vzni-
kem republiky se převážně sázely 
v květnu r. 1919. Jejich osud byl 
různý; o některé pečují lidé do-
dnes, jiné musely ustoupit stav-
bám či je napadly choroby a mu-
sely být pokáceny. Byl však mezi 
nimi jediný, jehož osud byl úzce 
spjat s osudem naší země a letos si 
připomeneme dvojí výročí s ním 
spojená.

Litovel
V Litovli byla výsadba stromu 
republiky spojená se svátkem  
1. máje 1919. Bylo vybráno mís-
to – parčík za kostelem sv. Marka 
na tehdejším Husově náměstí 
– a začaly přípravy na slavnost, 
o níž psal obšírně dobový tisk 
i kronikář. Po ranním budíčku 
shromáždily se o 9. hod. dopoled-
ne za nádherného počasí nesčetné 
zástupy lidu všech vrstev a stavů, 
žáci všech škol s pány profesory 
a učiteli a veškeré spolky na pro-
stranství před kostelem. Zde zasa-
zena byla slavnostním způsobem 
,,Lípa svobody“, načež prosloveny 
nadšené řeči. Profesor gymnázia 
Eugen Stoklas pronesl procítěný 
a obsáhlý projev. Zdůraznil nut-
nou pracovitost, svornost a jed-
notu národa s citacemi klasiků 
– Husa, Komenského, Havlíčka 
a Jiráska. Následoval ,,Doslov“ 
medicínského rady p. MUDr. 
Jana Smyčky. Zasadili jsme dnes 
slovanskou naši lípu jakožto lípu 
naší národní svobody. Tato lípa 
hlásati má našim potomkům a vě-
kům budoucím znovuzrození naší 
národní samostatnosti a národní 
naší svobody. Poté složen opět-
ně slib věrnosti naší republice. 
Slavnost pak zakončena zapěním 
národní hymny české a sloven-
ské. Všichni pak průvodem se 
odebrali na náměstí, kde konán 
tábor lidu.
V březnu r. 1928 byl v Litovli 
ustaven ,,Okrašlovací spolek“. 
Vzal si za úkol starat se o estetic-
kou stránku města i okolí. Před 

nadcházejícími oslavami deseti-
letí trvání Československa si vy-
žádal od města povolení k úpravě 
Husova náměstí. Byly odstraně-
ny nevhodné dřeviny, založeny 
trávníky a cesty vysypané pískem 
se sbíhaly u kruhu, v němž rostla 
,,Lípa svobody“. Na jaře následu-
jícího roku členové vysadili nové 
dřeviny a založili květinové zá-
hony. Park nazvali Jubilejní sad. 
Okrašlovací spolek se také za-
sloužil o první pomník v Litovli  
a dostala ho právě ,,Lípa svobo-
dy“ k 10. ,,narozeninám“ v květ-
nu 1929. Místní tisk psal, že se 
objevil pomník s textem ,,Lípa 
svobody“ atd., který vyvolal zá-
jem všech kolemjdoucích. Ono 
,,atd.“ vyvolalo problém, který 
dnes řešíme. Víme, že mramo-
rovou desku zhotovil místní ka-
meník pan Vilém Spurný, ale text 
neznáme.
Díky osvětě spolku i různým ofi-
ciálním výzvám k udržování po-
řádku, přibylo ve městě příjemné 
místo, kam se chodilo v neděli 
,,na korzo“.
Jenže čas se nezastavil. Přišel  
r. 1939 – místo radostných oslav 
dalšího desetiletí svobody němec-
ká okupace. Parčík u kostela se stal 
pro občany místem vzdoru. Schá-
zeli se zde a mlčky korzovali par-
kem i kolem lípy, což úřadům ne-
ušlo. Jak to tak bývá, nebyli všichni 
proti novému režimu a začaly 
se ozývat i hlasy, že by lípa měla 
být pokácena. Bohužel, stalo se.  
V noci z 12. na 13. července pro-
budila občany v okolí zvláštní 
rána. Rozespalé oči ale zahlédly 
jen odjíždějící auto; až ráno se 
ukázalo, co se to v noci stalo. Ko-
runa lípy ležela na zemi, k nebi 
smutně čněl jen pahýl. Lidé byli 
rozhořčeni a čin připisovali ,,ne-
návistným Němcům“.
Z obavy před nepokoji byla do 
Litovle povolána četnická pátrací 
stanice Olomouc s jedním dů-
stojníkem a 23 četníky s jedním 
autokarem a dvěma motocykly.  

K žádnému srocení 
lidu a porušení po-
řádku ale nedošlo. 
Lidé však chodili  
k lípě, z koruny si 
lámali větvičky a na 
památku ji fotili. Ně-
kdo odvážný poří-
dil fotografii z věže 
kostela. Kromě toho, 
že je cenným doku-
mentem okamžiku, 
zachovala se na ní 
básnička, v jejíž poslední sloce 
mladá dívka, vyjadřuje pocity  
a touhy většiny obyvatel.
Tam za kostelem z krásné lípy 
stojí jenom kmen,/ však věříme, 
že brzy přijde pomsty den,/ kdy 
zlo zas zlem oplatíme,/ kdy lípu  
k životu zas probudíme./ Zas 
bude koruna její pyšně k nebi se 
dívat,/ zas bude skřivánek nad ní 
písničku volnosti zpívat.
Vyšetřování, které se okamžitě 
rozběhlo, začalo výslechy oby-
vatel nejbližších domů. Následo-
vali ,,odpůrci lípy“, sympatizanti  
s Němci i Němci samotní. Pro-
věřovalo se každé udání, všechna 
alibi. Někteří svědci vypověděli, 
že v ten den dopoledne stálo za 
kostelem velké černé auto, jehož 
osádka si lípu prohlížela. Přesto-
že byly přesně zakresleny stopy 
předních i zadních kol, pachatel 
odhalen nebyl. Všichni byli ale 
přesvědčeni, že pachatelé museli 
mít mezi místními spojence. Ve 
vydaném prohlášení bylo ozná-
meno, že jde o neznámé osoby 
německé národnosti, které přije-
ly osobním autem. To odjelo přes 
Červenku do Sudet po lesních 
cestách mimo oficiální hraniční 
přechod. O spolupráci požádáni 
němečtí orgánové tajné policie 
a něm. kriminální policie. Zda 
bylo vedeno šetření ale není zná-
mo. Tím byl případ uzavřen.
Pahýl s pamětní deskou zůstal na 
místě až do zimy, ale 2. prosin-
ce nařídilo gestapo odstraniti je  
v zájmu klidu a pořádku. Pahýl 
lípy byl odstraněn 11. prosince, 
desku chtěla obec uložit v mu-

zeu. Prostějovský obrlandrát, 
pod který Litovel patřila, však 
nařídil, že se musí deska zničit. 
Tak zmizela poslední fyzická 
stopa po ,,Lípě svobody“. Pa-
mátka na ni však zůstala v názvu 
náměstí. Po válce se vrátil nejstarší 
název ,,Kostelní náměstí“ (z doby   
Rakouska-Uherska), ale v r. 1963 
byl na návrh KSČ změněn na ,,ná-
městí Svobody“. Letos v květnu 
si tedy připomínáme 100. výročí 
vysazení naší památné lípy a v čer-
venci 80. výročí odstranění pod-
lým činem, nikdy neobjasněným.
Na závěr se ještě vrátím k onomu 
,,atd.“ ze zprávy r. 1929. Prosedě-
la jsem mnoho času nad archi-
vem města i četnické stanice, ale 
marně. Nikde ani zmínka o textu 
na pomníku. S fotografií a nadějí 
jsem pak navštěvovala fotografy 
profesionální i amatéry, ,,ajťá-
ky“ i nadšence do počítačových 
programů, zkusila jsem i policii. 
Vše marné. Neuspěla jsem ani 
na faře; farní kronika k dispozici 
není. Nechce se věřit, že by nikdo 
lípu s pomníkem nevyfotil. Ob-
racím se tedy na všechny čtená-
ře s prosbou – prohlédněte stará 
alba. Třeba objevíte dokument  
a pomůžete tajemné ,,atd.“ objas-
nit.  Za poskytnutí k oskenování 
budou vděčni muzejníci, redakce 
i já. 
Děkuji panu PhDr. V. Kollman- 
novi za zapůjčení fotografií i po-
skytnuté informace. 
V červnovém vydání si povíme 
více o dalších památných lípách, 
které zde máme.       Marie Hrubá

Lípy jako symbol svobody

Sázení ,,Lípy svobody“ 1. května 1919

Pamětní deska se zbytkem kmene lípy
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5
· 2.–30. 5.    VÝSTAVA ABSOLVENTŮ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ LITOVEL
Prostory TIC (budova Záložny), PO–PÁ 8–17 hod., SO 9–12, 12.30–15 hod., 
vstupné dobrovolné. Zahájení výstavy bude ve čtvrtek 2. května v 17 hod.

· 7.–30. 5.    KERAMIKA ORIENTU
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., PÁ 8–13 hod.,  
SO 10–13 hod. Vernisáž se koná v pondělí 6. května v 17 hod.
Výstava keramiky Ireny Wiedermannové. 

· čtvrtek 9. 5.    JANEK LEDECKÝ 
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 390 Kč, na místě +50 Kč.
Akustické turné českého hudebníka.

· úterý 14. 5.     SVĚTÁCI 
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 280 Kč, na místě +50 Kč.
Divadelní představení na motivy stejnojmenné filmové hudební komedie.

· středa 15. 5.     CELOŽIVOTNÍ ZÁPAS GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné dobrovolné.
Dokumentární film o Gustavu Frištenském, režie: Libuše Rudinská.

· pondělí 20. 5.     HOĎ SE DO PO(G)HODY
Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., předprodej 100 Kč, na místě 150 Kč.

Sandra a Richard Pogodovi se spojili, aby v jednom večeru pobavili své pří-
znivce, zavzpomínali na to, co doposud prožili a vše doplnili hudebním vy-
stoupením.

· pátek 24. 5.     KONCERT SPS KANTIKA V HUSOVĚ SBORU
Husův sbor Litovel, 18 hod., volný vstup.
Koncert k Noci kostelů, vystoupí Smíšený pěvecký sbor Kantika a jako host 
Pěvecké sdružení Kopřivnice.

· sobota 25. 5.     CELESTE BUCKINGHAM
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 280 Kč, na místě 350 Kč.
Koncert slovenské zpěvačky americko-švýcarského původu, předskokani: 
Martin Šafařík a MK & Band.

PŘIPRAVUJEME:
8. 6. HANÁCKÉ BENÁTKY (THOM ARTWAY & BAND, THE GARDENERS, DEBBI, 
PETR KOLÁŘ, TRAKTOR, DYMYTRY a další). Více informací na www.hanacke-
benatky.eu.
20. 6. PŘENDITE SI SPLKNÓT (zábavný pořad v hanáckém nářečí)
28. 6. FOLKOVÉ  POMORAVÍ (STŘEMKOŠ, NEOMLUVENÁ ABSENCE, VĚTRNO 
– v restauraci Amazonka)
HUDEBNÍ PODVEČERY V ČERVENCI V RESTAURACI AMAZONKA
21.–24. 7. LETNÍ KINO (náměstí Př. Otakara)

Akustické turné Janka Ledeckého
Janek Ledecký na jaře 2019 
absolvuje turné, kde přehra-
je své písně v akustických 
aranžích. Stane se tak popr-
vé od roku 1994, kdy vyšel 
záznam z jeho unplugged 
koncertu v podobě úspěš-
ného živého alba Jenom 
tak, jež dostalo zlatou des-
ku a zlatou videokazetu od 
Warner Home video za nej-
prodávanější hudební video 
roku. 
„Eric Clapton založil svým 
geniálním MTV Unplugged 
novou disciplínu. Uvědomil 
jsem si, že na Spotify si nej-
častěji vyhledávám akustické 
koncerty. Sítem akustického 
hraní projdou totiž vždycky 
jenom ty nejsilnější písničky. 
A těm se dostanete až na dřeň. 
Keith Richards tvrdí, že roz-
díl mezi hraním na akustickou  
a elektrickou kytaru je jako mezi 
jízdou na kole a na motorce. Do-
dávám – je potřeba to střídat. 
A já už to nevystřídal zatraceně 
dlouho,“ vysvětluje Janek. Přijď-
te se podívat, které z jeho nej-
větších hitů oním sítem prošly. 
Dojde samozřejmě i na Žentour 

a pár coververzí hudebníko-
vých největších vzorů, jako jsou 
Rolling Stones, Beatles a Bob 
Dylan. 
Jedinečný koncert můžete na-
vštívit ve čtvrtek 9. května od 19 
hodin ve Velkém sále Záložny  
v Litovli. Vstupné v předprode-
ji od 390 Kč, na místě příplatek 
+50 Kč. Vstupenky zakoupíte  
v TIC Litovel (budova Záložny 
na náměstí Př. Otakara).          MK

Zábavný pořad Hoď se do Po(g)hody
Sandra a Richard Po-
godovi se spojili, aby  
v jednom večeru poba-
vili své příznivce. Di-
vadelní, televizní a fil-
mová herečka pozve na 
jeviště svého otce, aby 
společně zavzpomínali 
na to, co dosud prožili. 
Ona pod režisérským 
vedením Zdeňka Troš-
ky či Juraje Jakubiska, 
v televizních seriálech 
a na jevištích praž-
ských divadel Radka 
Brzobohatého a Na 
Fidlovačce. Její otec 
jako spolupracovník 
a přítel legendárních 
postav české kultury: Mirosla-
va Horníčka, ministra kultury 
Pavla Dostála, básníka a zpěvá-
ka Karla Kryla, herců Františka 
Řeháka, Jana Kanyzy, Hany Ma-
ciuchové aj. 
Vzpomínky na dobu od 60. let 
až po současnost budou pro-
loženy divadelními šansony  
a evergreeny, které napsali pá-
nové Voskovec, Werich a Ježek, 
Suchý a Šlitr, či olomoucký diva-
delní tandem Dostál + Pogoda. 

Interpretovat je budou společně 
u klavíru, za který ochotně za-
sedne Richard Pogoda. Závěr 
večera bude patřit křtu jejich 
první společné knížky vzpomí-
nek HOĎ SE DO PO(G)HODY 
s následnou autogramiádou. 
Zábavný pořad plný hudby se 
uskuteční v pondělí 20. květ-
na od 18 hodin v Koncertním 
sále Městského klubu Litovel. 
Vstupné v předprodeji 100 Kč. 
Vstupenky zakoupíte v TIC při 
MK Litovel.                               MK



KULTURA, ZÁBAVA / 13

Gustav Frištenský byl výraznou 
historickou osobností Olomouc-
kého kraje. V květnu uplyne 
140 let od narození tohoto svě-
toznámého zápasníka a velké-
ho českého vlastence, mecenáše  
a štědrého filantropa, kterého ve 
stáří dohnaly politické změny  
2. poloviny 20. století. Jeho ne-
lehký osud připomíná dokument 
režisérky Libuše Rudinské, který 
sleduje dvě linie příběhu hlavního 

hrdiny. První regionální – místo, 
ke kterému měl Frištenský vztah  
a hlásil se k němu, což je Litovel  
a Lužice, kde byl donátorem nej-
různějších institucí, založil školu  
a kulturní dům. Jeho jméno zde 
stále rezonuje jako synonymum 
pro vlastence, vynikajícího spor-
tovce a mecenáše, který působil 
ve prospěch svého okolí až do 
své smrti. Druhá linie sleduje 

život Frištenského jako světo-
běžníka, úspěšného podnika-
vého dříče, který objel celý svět 
a vrátil se domů jako velká a ve 
světě ceněná osobnost. Tato li-
nie dokumentu má filozofičtější 
a meditativnější charakter – je 
postavena zčásti i na zápiscích  
z deníků Frištenského manželky 
Miroslavy, která ho na cestách 
doprovázela. „V dokumentu jsem 
se snažila divákům přiblížit Friš-

tenského nelehký osud. Věřím, 
že jeho laskavost a štědrost by 
dnes mohla být pro mnohé divá-
ky inspirativní,“ říká režisérka 
Libuše Rudinská. Dokument 
můžete zhlédnout ve středu  
15. května od 18 hod. ve Vel-
kém sále Záložny. Další promí-
tání se bude konat 23. května  
v Muzeu Litovel v 1. poschodí od 
17 hodin.                                      MK

Nový dokument Celoživotní zápas 
Gustava Frištenského 

Autoři: Eliška Bártová, Matěj 
Bednář, Silvie Drešrová, Ludmila 
Hrachovcová, Nikola Koudelková, 
Agáta Látalová, Silvie Řmotová, 
Barbora Smrčková, Sabina Šmol-
dasová, Jana Vacková
Výstava prezentuje tvorbu le-
tošních absolventů výtvarného 
oboru ZUŠ Litovel. Své práce 
představí Eliška Bártová, která se 
zaměřila na téma Příroda a vy-
tvořila soubor děl v mnoha roz-
ličných technikách. Toto téma si 
vybrala proto, jelikož je příroda 
všude kolem nás a často si možná 
ani nevšimneme, jaké překrás-
né divy skrývá. Matěj Bednář si 
vybral jako téma své absolvent-
ské práce Fragmenty stromů.  
V jednotlivých kresbách zachycu-
je suchým a mastným barevným 
pastelem vybrané detaily částí 
stromu, které často záměrně sty-
lizuje. Silvie Drešrová se věnovala 
především kresbě tužkou – jak 
interiérů, tak i budov nejrůzněj-
šího typu (altán, kostel, interiér 
atd.). Jelikož se připravovala na 
talentové zkoušky na fakultu ar-
chitektury, jsou součástí její práce 
i studie antických soch či zátiší. 
Ludmila Hrachovcová představí 
absolventskou práci s názvem Já, 
já a zase jenom já. Autorka přizná-
vá, že název zavání značným nar-
cismem, ale jinak, a ani lépe, by to 
nazvat nemohla. Kolekci svých děl 
rozdělila do čtyř částí, ve kterých 
rozdílným způsobem zachycuje 
sebe, svůj život a svoji osobnost. 
Další absolventkou je Nikola Kou-
delková, která se ve své tvorbě 
zabývala kresbou odlišných ple-

men draků.  Toto téma si vybrala  
z důvodu fascinace bytostí z legend  
a bájí. Ve svých myšlenkách se více 
zaměřuje právě na svět fantaskní  
a tento fenomén nazývá volnou 
planinou myšlenek. Na letošní 
absolventské výstavě se představí 
také Agáta Látalová se svoji kreseb-
nou sérií děl nazvanou Lesní zvěř.  
V technice kresby tužkou, rud-
kou a úhlem se věnovala studiím 
jednotlivých lesních zvířat, neboť 
zvířata jsou její oblíbený motiv. 
Silvie Řmotová si zvolila jako 
téma absolventské práce Portréty 
žen, které tvořila jemnou kresbou 
akvarelovými pastelkami. Kreseb-
ný cyklus je tvořen autorčiným 
subjektivním výběrem neobvyk-
lých ženských tváří a působí vel-
mi snově až surreálně. Barbora 
Smrčková obohatí absolventskou 
výstavu také o sérii portrétů, ten-
tokrát ovšem smyšlených, v kom-
binaci se zvířecími prvky. Autorka 
vzala lidský portrét a přiřadila k 
němu určité zvíře, poté se je sna-
žila propojit. Výsledná díla nejsou 
ovšem koláže, nýbrž malby. Sa-
bina Šmoldasová vystaví soubor 
kreseb lidských lebek. Původně si 
toto téma vybrala, protože jí lebky 
nešly kreslit, a chtěla se tak v této 
oblasti zdokonalit. Výsledný sou-
bor prokazuje, že se jí to podařilo 
a brzy si našla svůj kresebný styl.  
A nakonec Jana Vacková, která 
představí soubor děl, který vytvo-
řila v rámci letošního stipendijní-
ho programu MenART. Výstava 
je přístupna od 2. května v TIC 
od pondělí do pátku 8–17 hod.,  
v sobotu 9–15 hod.             J. Lažová

Výstava absolventských prací ZUŠ 
Litovel v Infocentru 

INZERCE

Jarní soutěžení na ZŠ Vítězná
Letos v březnu se na naší ško-
le uskutečnil 1. ročník soutěže 
v anglickém jazyce pro žáky  
4. tříd. Hravého odpoledne se zú-
častnilo celkem 10 dvojic. Kro-
mě našich žáků to byli žáci ze ZŠ 
Nasobůrky, Cholina, Červenka  
a Střeň. Děti musely prokázat 
porozumění anglickému tex-
tu, znalost slovíček a sestavit 
rozhovor. Všem účastníkům 
se velmi dařilo a odpoledne  
s angličtinou si užili. Vítěznou 
dvojicí se staly Nikola Chytilová 
a Martina Šinclová ze 4. A. Již 
tradiční soutěž v hláskování slov 
v anglickém jazyce o velkého čo-
koládového velikonočního zajíce 
proběhla 17. dubna. Zúčastnilo se 

21 žáků 5. a 6. tříd ze Základních 
škol Litovel Jungmannova, Pňovi-
ce a naší školy. Výkony soutěžících 
byly velmi vyrovnané. Ve finále 
se stejně jako loni rozhodovalo  
v nadstavovaných disciplínách. 
Na 1. místě se umístil Petr Kovář 
(ZŠ Jungmannova), na 2. místě 
Daniel Veselský (ZŠ Pňovice) a na 
3. místě Matyáš Čáslava (ZŠ Jung-
mannova).   Mgr. Iveta Pospíšilová
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Den naruby na Vítězné
Z hodin dějepi-
su všichni dobře 
víme, že 28. břez-
na roku 1592 se 
kdesi na jihový-
chodní Moravě 
(místo narození 
není přesně zná-
mo) narodil Jan 
Ámos Komenský, 
velký český my-
slitel, filosof, spi-
sovatel, ale pře-
devším pedagog, 
jehož výukové postupy zůstávají 
platné i v dnešní moderní digitál-
ní době.
Vzpomínám na dobu svých 
školních let, kdy jsme v tento 
den obíhali své milované i méně 
oblíbené kantory s kytičkou 
bledulí nebo sasanek, abychom 
jim popřáli co nejlépe prožitý 
Den učitelů. Pravda, ne vždy to 
bylo jen z pohnutek bohulibých, 
mnohokrát šlo i o to oddálit 
zkoušení, diktát či prověrku  
z matematiky. Avšak nikdy jsme 
nezapomněli.
Doba se změnila. Děti si sotva 
vzpomenou, že učitelé na po-
čest výše zmíněného slavného 
Čecha, kterému se za jeho pe-
dagogické působení v mnoha 
zemích Evropy začalo říkat Uči-
tel národů, slaví svůj svátek. Nu 
co, jejich chyba. Možná bychom 
i my, jejich dnešní učitelé, byli 
ochotni za podání ruky a přání 
všeho dobrého k nějakým drob-
ným ústupkům či odkladům. 
Letos nám to nedalo a rozhod-
li jsme se dětem maličko na-
povědět. Oznámili jsme jim, 
že prostě 28. března neučíme.  
Z radosti, že bude volný den, 
jsme však naše žáky obratem 
vyvedli. Žádné nové červené 
datum v kalendáři. Jednoduše si 
na jeden den v roce vyměníme 
role. Učitelé zasednou do škol-
ních lavic a za katedru se postaví 
jejich studenti. Že to nemůže do-
padnout dobře? Divili byste se, 
s jakou vervou se děti do učení 

pustily. 
Jednotlivci nebo skupinky dob-
rovolníků se se svými vyučující-
mi domluvili na obsahu té které 
hodiny, připravili si opakování, 
zkoušení, výklad učiva, pracov-
ní listy, mnozí dokonce krásné 
prezentace. Výuku osvěžili kří-
žovkami a hádankami. Někteří 
byli z počátku trochu rozpačití, 
ale postupně se vžívali do svých 
nových rolí jako profesionálové. 
Nebáli se svoje spolužáky vyvo-
lat před tabuli, napomenout vy-
rušujícího výtečníka nebo zadat 
domácí úkol.
A jak si svůj den užili pedago-
gové? Náramně. Po dlouhých 
letech za katedrou je nádherné 
znovu sedět v lavici, koukat se  
z okna, kousat pod lavicí do sva-
činy, nemuset přemýšlet, když 
se vám zrovna nechce, občas se 
přihlásit, bavit se se sousedem 
(jen ať mladý pan učitel nebo 
nová paní učitelka vidí, jak to 
není snadné udržet třídu 45 mi-
nut v pozornosti).
Den naruby, přestože byl naru-
by, byl moc fajn. Odpovědnost 
za svěřený úkol, připomenutí 
odkazu minulosti na jedné stra-
ně a návrat do dětských a stu-
dentských let na straně druhé. 
Každý si ten den užil po svém, 
dohromady jsme však byli jeden 
tým. A to je dobře. Nakonec, 
proč by se ze Dne naruby ne-
mohla pro léta příští stát nová 
pěkná tradice naší školy?

Miloslava Flášarová

Vynášení Morany 
(Mařeny, Smrtky, 
Smrťáka) a tradice 
vítání jara je sta-
rý pohanský zvyk. 
Děti z družiny Vítěz-
ná navázaly na staro-
bylou tradici „Pálení 
Smrťáka“ a za pomoci 
písniček a básniček 
zaháněly zimu pryč  
a vítaly jarní sluníčko.
Paní vychovatelky 
zhotovily ze slámy 
symbolickou ženskou 
postavu Moranu, ob-
lečenou do ženských šatů se šát-
kem na hlavě. Korále měla z ba-
revných vajíček. Průvod se vydal 
od naší školy přes sídliště Vítězná 
za hlasitého chrastění plechovek  

a odříkávání lido-
vých pořekadel: Smr-
ťáka nesem, s velikým 
nosem, do vody ho 
dáme, nad ním zazpí-
váme, Smrťáku, Smr-
ťáku proč ty lidi dávíš? 
My tě taky udávíme, 
u potoka spálíme!
Kolemjdoucí se se 
zájmem zastavovali 
a někteří se i přidali. 
Společně jsme došli  
k mostu přes řeku 
Moravu u naší ško-
ly, kde jsme Moranu 

spálili a vhodili do vody. Vláda 
Paní zimy skončila, vítáme jaro! 
Vítej, sluníčko, vítej k nám! A ty 
plav, Smrtko studená! 
Děti a vychovatelé ze ŠD Vítězná

Vynášení Morany s družinou Vítězné

Hravá věda s 5. B
I tento rok k nám zavítal pan 
Radek Chajda s programem 
Hravá věda. Všichni jsme se 
moc těšili. Prvně jsme byli upo-
zorněni na nové knížky, potom 
jsme se rozdělili do skupinek  
a začali s programem. První 
pokus byl se sifonem. Při dal-
ším pokusu jsme si složili rohy 
u papírových čtverečků, polo-
žili je na hladinu vody v talíři 
a čekali. Složené rohy se začaly 

rozevírat jako leknín. Bylo to 
moc krásné. Pan Chajda nám 
ukázal i pokus s ohněm neboli 
Hořící pěna, ale předpokládám, 
že ani jeden z nás ho doma  
v pokojíčku nebude zkoušet. 
Ještě jsme si naplnili láhev vo-
dou a dívali se přes ni. Smáli 
jsme se u toho, zkuste to, stojí 
to za to. Děkuji všem za krásnou 
hodinu. 

Emma Vepřeková, žákyně 5. B

V okresním kole soutěže Dovednosti 
v Office zazářily žákyně ZŠ Vítězná
V úterý 26. března proběhlo 
na střední škole VOŠ a SPŠE  
v Olomouci okresní kolo soutě-
že v programování a dovednosti 
v Office. Dvojice žákyň ze třídy 
8. A, Terezka Spurná a Eliška 
Smetanová, soutěžila v kategorii 
dovednosti v Office. Během 150 
minut musely obě žákyně vyu-
žít znalosti z informatiky. Podle 
naučených pravidel formátovaly 
texty ve Wordu, vkládaly obráz-
ky a grafy z Excelu. V Excelu 
používaly nejrůznější funkce  
i s absolutními adresami, z vy-
počítaných dat vytvářely grafy 
a upravovaly je. Po náročných 
úkolech se musely vypořádat 
s logickým testem pro střední 
školy. 
Terezka s Eliškou se úspěšně 
umístily na prvním a druhém 
místě. Z maximálního počtu  
60 bodů Terezka získala skvě-

lých 55 bodů a Eliška krásných 
52 bodů. Děvčatům velice gra-
tulujeme a přejeme jim hodně 
úspěchů v dalších soutěžích.
Fotografie najdete na webových 
stránkách www.spseol.cz. 

RNDr. Miroslava Černá, 
učitelka informatiky
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Deskohraní s Jungmankou
V úterý 26. března 
se u nás konal první 
ročník  Deskohraní. 
Organizace se chopili 
členové Klubu desko-
vých her a Ekotýmu 
naší školy. Vše bylo 
pečlivě a precizně 
připraveno na první 
malá klání. Na soutě-
žící čekala řada logic-
kých a zábavních her.
Účast byla výborná, přišli mamin-
ky, tátové, dokonce i prarodiče. 
Toto mezigenerační propojení 
nás velmi těší. Všichni s neuvěři-
telným nadšením prošli deset sta-
novišť, na nichž se vždy seznámili  
s pravidly jedné konkrétní desko-
vé hry, a v daném časovém limi-
tu si ji zahráli. V půlce programu 
čekalo zúčastněné i malé občerst-
vení a poté zajímavý výklad dvou 
členů Ekotýmu na téma levné  
a ekologické domácí čisticí pro-

středky. Pozitivní nálada všech 
nadšenců, kteří se deskohraní 
zúčastnili, doslova nabíjela. Hráli  
s naprostým zaujetím a objevila se 
i správná soutěživost.
Děkujeme všem, kteří si našli 
čas a přišli si zahrát. Velký dík si 
zaslouží i organizátoři akce, a to 
členové Deskových her a Ekotý-
mu a paní učitelky. Těšíme se na 
Vás zase za rok.

-ZSJL- Mgr. Irena Poláchová  
a Andrea Papajková

Jungmaňácká Noc s Andersenem
Z letmých myšlenek a plánů 
uspořádat nějakou větší akci 
podporující rozvoj čtenářských 
dovedností žáků se jednoho 
dne zrodil nápad zrealizovat 
na naší škole celorepubliko-
vý projekt známý pod názvem 
Noc s Andersenem. Akce, která 
probíhá v ČR od roku 2001, je 
právě zaměřená na 
podporu čtenářství 
a chvil strávených  
s knihou. Od posled-
ního březnového pá-
tečního odpoledne až 
do sobotního rána na 
našich 44 malých čte-
nářů z prvního stupně 
čekalo dobrodružství 
v podobě čtení, her, 
zpívání a odvážné 
noční hry s překvape-
ním. Následné spaní 
ve škole na karimatce 
a ve spacáku už bylo jen třešnič-
kou na dortu celé této akce.
Naše malé neposedné čte-
náře bychom těžko udrže-
li sedět celé odpoledne a ve-
čer u čtení knihy, proto jsme 
nachystali různorodé aktivity, 
všechny se ale dotýkaly jednoho té-
matu. Jak jinak začít naši první noc  
s Andersenem než s jeho pohád-
kami. Dokázali byste si vzpome-
nout na nejslavnější pohádky to-
hoto autora? Co takhle Sněhová 
královna, Malenka, Císařovy nové 
šaty nebo Ošklivé káčátko? Že už 

si vzpomínáte? Děti si je nejen 
přečetly, ale ve skupinách připra-
vily i jejich dramatizaci. Také se 
seznámily s autorem formou ne-
tradiční hry a u klavíru si vesele 
zanotovaly nejznámější písničky 
z českých pohádek. Největší roz-
ruch pak nastal při noční hře, 
kdy malé skupinky postupovaly 

tajemnou cestou osvět-
lenou jen svíčkami, 
hledaly klíčová slova  
k tajence, aby nakonec 
stanuly před samotným 
Andersenem a pode-
psaly se na důkaz své 
odvahy. Na uklidnění 
před spaním si děti ještě 
poslechly příběhy čtené  
z oblíbené dětské knihy 
O líné babičce. 
Z celkového nadšení, 
úsměvů a zamyšle-
ných tváři jsme i my 

četli právě tu atmosféru, kterou 
jsme si přáli. Prvním ročníkem 
Noci s Andersenem na naší ško-
le jsme odstartovali pravidelnou 
akci, která se dětem moc líbila 
a snad podpoří pozitivní vztah 
ke knihám a ke čtení. Děkujeme 
našim dobrovolníkům z třídy 
8.A, kteří při organizaci neú-
navně pomáhali. Závěrem už 
jen slova samotného Andersena: 
„Není krásnějších pohádek, než 
jsou ty, které píše život sám.“ 

-ZSJL-za kolektiv Mgr. Martina 
Holadová a Mgr. Soňa Purová

V centru Litovle, v areálu Mateřské 
školy Svatojánek, vyrostlo nové 
dětské hřiště. Pěstování zeleniny, 
květin, nové herní vybavení, roz-
měrné pískoviště nebo kryté pódi-
um pro vystoupení a jarmarky – to 
vše postupně vznikalo od podzimu 
2018 a hotovo je nyní. Slavnost-
ní otevření zahrady proběhne  
v pátek 24. května.

Levandulí, šalvějí nebo bazalkou 
– právě tak bude vonět zahrádka 
litovelské církevní školky Sva-
tojánek. V západní části revita-
lizované zahrady budou děti na 
vyvýšených záhonech samy pěs-
tovat zeleninu, květiny a byliny. 
Dřív bylo něco takového součás-
tí každé domácnosti – bohužel 
s tím jak se změnil životní styl, 
mívají ti nejmenší velmi zkresle-
né představy o původu potravin. 
Péče o rostliny nerozvíjí jen vztah  
k přírodě, jde také o trpělivost  
a jemnou motoriku.
Komu je bližší „divočina“, ten se 
bude moci vyřádit v jižní části 
školního pozemku. Vzniklo tu zá-
koutí s několika kopečky, na kte-
rých jsou vysazeny ovocné stromy 
a keře. Tato část nové zahrady 
nebude přitahovat jen malé prů-

zkumníky, ale také ptactvo. Lákat 
je budou například budky a kr-
mítka, jejichž zásobování budou 
mít samozřejmě na starosti malí 
ošetřovatelé ze Svatojánku. 
A když Svatojánek, tak je jasné, že 
na nové zahradě nesmí chybět ani 
„pětihvězdičkový“ hmyzí hotel  
a sladký motýlí domeček.
V centrální části zahrady, přímo 
pod okny školky pojmenované 
podle slavných Karafiátových 
Broučků, se nachází rozměrné 
pískoviště. Díky své vyvýšené 
konstrukci a bytelnému krytu 
bude sloužit i jako příležitostné 
pódium pro besídky a jarmar-
ky. Aby prostor mohl fungovat 
i v horkých letních dnech, za-
kryl ho speciální plachtový pří-
střešek. Vedle něj jsou lavičky  
a také houpačky, průlezky a řada 
dalších herních prvků. Malí fot-
balisté mají k dispozici hřiště  
s brankami a pro opékání buřtů 
je připraveno ohniště. Revitalizaci 
zahrady podpořilo Ministerstvo 
životního prostředí a také město 
Litovel.
Církevní mateřská školka Svato-
jánek funguje v Litovli osmým 
rokem. Přestože ne všechny děti 
pocházejí z křesťanských rodin, 

mezi místními se školka 
vyprofilovala jako zaříze-
ní, které staví na tradič-
ních hodnotách a pečli-
vém výběru pedagogů.  
I díky tomu poptávka ro-
dičů každoročně stoupá  
a opakovaně převyšuje ka-
pacitní možnosti budovy, 
ve které litovelský Svatojá-
nek sídlí.     CMŠ Svatojánek

Nová zahrada ve Svatojánku

Vítání jara aneb Když jsou si rovni  
noc a den, vyhoďme Moranu ven
V úterý 9. dubna se stala cha-
ta Doubravka a její blízké okolí 
příjemným zázemím pro téměř  
50 dětí a jejich rodiče. Za krás-
ného počasí vyrazily děti v různě 
početných skupinkách na trasu, 
kde pro ně členové Ekotýmu ZŠ 
Jungmannova Litovel na šesti 
stanovištích připravili různé pří-
rodovědné úkoly. Vítání jara má 
přece být hlavně oslavou probou-
zející se přírody a trocha hravého 
učení dětem nikdy neuškodí. 
Děti tedy poznávaly stopy 
lesních zvířat, hledaly růz-
né druhy přírodnin, hma-
tem porovnávaly kameny, 
zdolávaly pavoučí síť, ře-

šily rozklad odpadků v přírodě  
a zvířátkům přiřazovaly jejich 
domovy. Na dalších dvou stano-
vištích děti malovaly na oblázky 
jarní motivy a vyrobily si svoji 
malou Moranu, kterou pak spo-
lečně vyhodily do řeky Moravy 
jako symbolické ukončení zimy  
a přivítání jara. Na závěr si všichni 
opekli špekáček a s jarním úsmě-
vem odcházeli domů. 

-ZSJL- Mgr. Ivona Smrčková  
a Andrea Papajková

Tímto moc děkujeme Mysliveckému 
sdružení Litovel Doubrava za zapůjčení 
areálu a našim mladým „Ekotýmákům“ 

za pomoc při organizaci. 



Mateřské centrum Rybička
CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA (Jarmila Dospivová)
tel. 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz, www.mcrybicka.cz

POUTNÍ PRODEJ NA POUTI SV. FILIPA A JAKUBA
· neděle 5. 5. od 8 hodin, Litovel – Staré město 
Prodej výrobků MC RYBIČKA, výtěžek je určen na podporu projektů MC Rybička.

DISKUZE S FYZIOTERAPEUTKOU Mgr. E. Čechovou
· pondělí 6. 5. a 13. 5., od 9.30 hodin
6. 5. – Respirace z pohledu fyzioterapeuta
Jak pomoct při rýmě, kašli, astmatu a dalších dechových potížích.
13. 5. – Vývoj miminka
O různých možnostech vývoje miminka i starších dětí, o různých pomůckách 
a jejich dopadu na psychomotorický vývoj (boty, chodítka, houpátka atd.).

EKODOPOLEDNE VE SLUŇÁKOVĚ
· středa 15. 5., odjezd v 9 hodin od Mateřského centra
Návštěva Ekocentra ve Sluňákově, kde bude pro děti připraven program 
Přežití na ostrově. Návrat do 12 hodin, cena: 160 Kč pro rodiče s jedním 
dítětem, další dítě 100 Kč. 

PŘIPRAVUJEME  – příměstské tábory   (nutné přihlásit do konce května)
· 8. 7.–12. 7.     Světem pohádek a jiné příběhy (pro děti 3–6 let)
· 19. 8.–23. 8.   Noemova archa (pro děti 4–6 let)
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Jak se učí v nových učebnách ZUŠ?
Budova Základní umělecké 
školy prochází postupnou re-
konstrukcí a dostavbou. Loni  
v létě byla zahájena první etapa 
prací, kdy se začal budovat vý-
tvarný ateliér a hudební učebny 
ve 3. NP. Dříve se zde nacházely 
prázdné prostory půdy. Z jedné 
strany se nacházejí střešní okna, 

která zejména ve výtvarném ate-
liéru přinášejí do místnosti dost 
přírodního světla. Vše je ladě-
no do světlých stěn, barevných 
doplňků a v hudebních třídách 
jsou akustické podhledy. Chod-
by nabízejí poměrně velký pro-
stor, proto se zde budou moci ve 
větší míře prezentovat výtvarná 
díla našich žáků.
Od dubna začíná druhá etapa 
prací, která zahrnuje změnu dis-
pozic v přízemí. Bude zvětšena 
třída bicích nástrojů a třída pro 
Miniband, dále bude vybudován 
nový imobilní záchod, výtah  
a místnost pro keramickou pec. 
Na úplný závěr vznikne v bý-

valých zadních prostorách vý-
tvarné třídy koncertní sál. Celou 
akci financuje Olomoucký kraj, 
jemuž budova ZUŠ patří. Vyba-
vení místností si zajišťuje škola. 
K tomuto vybavení by měl patřit 
i nový klavír Petrof  
v hodnotě necelých 800 
tis. Kč. Na jeho poří-
zení se bude z jedné 
poloviny spolupodílet 
škola, sponzoři a dárci, 
z druhé poloviny pak 
město Litovel. 
Celý kolektiv zaměst-
nanců ZUŠ si velmi 
váží našich donátorů  
a podporovatelů. Bu-

dova školy by měla projít celko-
vou změnou, která značně vylepší 
podmínky výuky našich žáků,  
a kterou na první pohled zazna-
mená každý příchozí. 

Dr. Hana Kaštanová, ředitelka ZUŠ

Sólová hra žákyně ZUŠ Litovel  
s Moravskou filharmonií
Ve středu 27. března pro-
běhl jeden ze čtyř koncertů 
Moravské filharmonie Olo-
mouc v cyklu „P“ Patriot. 
Na těchto koncertech spo-
lupracuje MFO letos poprvé  
s Evangelickou konzervato-
ří v Olomouci a základními 
uměleckými školami našeho 
okresu. Jako sólisté jsou vy-
bíráni talentovaní žáci, kteří 
společně s Moravskou filhar-
monií nastudují a předvedou spo-
lečný program. 
Hned prvního ročníku cyklu 
se účastnila žákyně Základní 
umělecké školy v Litovli, vio-
loncellistka Barbora Švábová. 
Její vyučující MgA. Petra Mach-
ková Čadová s ní nastudovala 
Bourée pro violoncello a orchestr  
W. H. Squireho. Teprve dese-
tiletá hráčka doslova ohromil 
a svým výkonem celý sál Reduty 
a získala si nejen publikum, ale  
i samotné hráče Moravské filhar-
monie s dirigentem Jakubem 
Kleckerem. Barbora Švábová pa-
tří mezi výjimečné talenty, které 
se rodí jednou za dlouhou dobu. 
Letos Bára úspěšně soutěžila už 
na dvou mezinárodních soutě-
žích a další mezinárodní soutěže 
ji teprve čekají. Je sti-
pendistkou programu  
MenART, který fun-
guje pod hlavičkou 
Nadace Magdaleny 
Kožené. Jde o stipen-
dijní program men-
toringu základního 
uměleckého vzdělá-
vání, do něhož jsou 
jako mentoři zapojeny 

významné umělecké osobnosti 
České republiky. Vybrány jsou 
pouze malé počty stipendistů 
se svými učiteli v několika stu-
dijních zaměřeních. Pro naši 
školu je ctí, že nejen Bára v hu-
debním oboru, ale také Jana 
Vacková ve výtvarném oboru  
v doprovodu naší vyučující Mgr. 
Jolany Lažové, Ph.D. patří k těm-
to stipendistkám. 
Základní umělecká škola v Li-
tovli se zařadila mezi prestižní 
instituce uměleckého vzdě-
lávání. Výsledky žáků budou  
k vidění a slyšení v TIC nebo  
31. května na náměstí a v měst-
ském parku, kdy se bude ko-
nat akce ZUŠ Open. Všechny 
naše příznivce srdečně zveme.    
                            Dr. Hana Kaštanová,
                        ředitelka ZUŠ Litovel

Přijímací řízení do ZUŠ pro školní rok 2019/2020
Ředitelka školy vyhlásila přijímací řízení pro uchazeče o přijetí  
k základnímu uměleckému vzdělávání pro školní rok 2019/2020. 

Talentové zkoušky do hudebního oboru budou probíhat 
13.–17. května vždy v 15–18 hodin, 

do výtvarného oboru ve dnech 15 a 16. května 
vždy v celou hodinu, a to ve 14, 15, 16, 17 hodin. 

Přihlášku odešlou rodiče uchazečů elektronicky v době od  
15. dubna, nejpozději před samotnou talentovou zkouškou.

Bližší informace, kritéria talentových zkoušek a přihlášky ke 
vzdělávání najdete na webových stránkách www.zuslitovel.cz  

v sekci o škole – přijímací řízení. 

   

  
 
 
 

 

 
 

 
 
   regionální podpora:  

za podpory hlavní mediální partneřive spolupráci

 

ZUŠ Litovel 
vystoupí pro širokou veřejnost 

31.5. Litovel 
v 16 – 19 hodin 

 
 HUDEBNÍ OBOR  VÝTVARNÝ OBOR 
 
pódium na náměstí          městský park 
 
 

1.6. Olomouc 
Horní náměstí v 13 – 19 hodin  
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Dům dětí a mládeže Litovel
· 1. května      Prvomájový dětský den aneb Pojďte  
s námi do pohádky  
Místo a čas: litovelské dopravní hřiště v parku Míru, začátek 
v 9 hodin.
Bližší informace na tel. 585 342 448, mobilu 775 550 962 nebo e-mailu 
weberova@ddmlitovel.cz. 

· 9. května     Zlatý list – základní kolo
Tradiční přírodovědná soutěž pro základní školy a víceletá gymnázia Lito-
velska. Bližší informace na tel. 585 342 448, 775 550 964, 725 823 618 nebo 
e-mailu p.sova@ddmlitovel.cz.     

· 15. května     Dopravní soutěž mladých cyklistů – oblastní kolo 
Místo a čas: litovelské dopravní hřiště v parku Míru, začátek v 8 hodin.
Soutěž je určena pro děti základních škol Litovle a přilehlých obcí.
Bližší informace na tel. 585 342 448, mobilu 775 550 962 nebo e-mailu 
weberova@ddmlitovel.cz 

· 25. května     Litovelská dětská výstava domácích mazlíčků – jarní kolo
Přijďte strávit příjemný den se zvířátky!
Místo a čas srazu: DDM Litovel, Komenského ulice, vystavovatelé v 8 hodin, 
veřejnost v 9 hodin. Předpokládané ukončení akce bude ve 13 hodin. 
Účastnický poplatek činí 20 Kč za jednu výstavní expozici.
Vstupné pro veřejnost činí 20 Kč za osobu.
Přihlášku je třeba odevzdat nejpozději do čtvrtka 23. května!
Bližší informace na tel. 585 342 448, 775 550 964, 725 823 618 nebo  
e-mailu p.sova@ddmlitovel.cz.

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

Třída 1. A litovelského gymnázia uklízela Česko
Ve středu 10. dubna se třída 1. A 
Gymnázia Jana Opletala v Lito-
vli zúčastnila celorepublikového 
projektu Ukliďme svět, ukliďme 
Česko. Akce má upozornit na 
velké množství odpadků, kte-
ré se opakovaně vrší nejen ve 
městech, ale zejména v přírodě. 
Cílem není pouze „uklidit“, ale 
především předcházet vzniku 
zbytečných odpadů.
Gymnázium Jana Opletala v Li-
tovli se do této akce zapojuje 
každoročně. Letos jsme vyslali 
třídu 1. A, která pod vedením 
Ing. Pavla Sovy z DDM Lito-
vel vyrazila o půl deváté od li-
tovelského koupaliště směrem  
k Mladči. Před odchodem 
jsme byli poučeni o bezpeč-
nosti při sběru odpadků, do-
stali přidělené reflexní vesty, 
rukavice a především plasto-
vé pytle na odpadky.
Naše vytyčená trasa vedla po-
dél Moravy směrem k Vísce  
a podél dálnice pak lesní ces-
tou až k odbočce na Mladeč. 

Podél řeky a v lese jsme nachá-
zeli odhozené plastové lahve, 
obaly od cukrovinek, v lese nás 
pak překvapily skleněné lahve 
od alkoholu. Ta hlavní práce pro 
nás ovšem nastala poté, co jsme 
se dostali k dálnici. Překvapilo 
nás, jaké množství PET lahví, 
sáčků, papírků a dalšího neiden-
tifikovatelného odpadu může 
opustit jedoucí auto a skončit  
v lese. Studenti byli velmi oběta-

ví – neváhali se prodírat nepro-
stupným křovím, balancovali 
na břehu řeky, aby z ní vylovili 
plastové lahve. Svoji úlohu vzali 
velmi svědomitě a vrhali se pro 
odhozené lahve a plechovky  
i hluboko do lesa.
U odbočky na Mladeč jsme se-
sypali odpadky do pytlů a zane-
chali viditelně označenou první 
část našeho sběru. Přes sjezd na 
dálnici jsme se vydali podél sil-

nice dál směrem na Mohelnici, 
ale k našemu velkému překva-
pení jsme zjistili, že tento úsek 
už někdo před námi vysbíral, 
pravděpodobně dobrovolníci 
z Mladče. Proto jsme se vyda-
li pomalu zpátky k Litovli přes 
Vrapač po cyklostezce. Nutno 
říct, že tady jsme už žádné od-
padky nenašli – buď nás opět 
někdo předešel, nebo mají lidé 
větší úctu k národní přírodní 

rezervaci.
Celá akce byla ukončena ko-
lem půl jedné opět před li-
tovelským koupalištěm, kde 
jsme odevzdali prázdné pyt-
le, rukavice a vesty. Musím 
říct, že k celé akci studenti 
přistupovali velmi zodpověd-
ně. Vedle uklizené přírody  
a poučení o tom, jak zacházet 
(respektive nezacházet) s od-
padky, přispěla i k upevnění 
třídního kolektivu – a já jsem 
velmi ráda, že jsem se s nimi 
této akce mohla zúčastnit.
                       Mgr. Alena Tichá

Zprvu rozpačité, nevěřícné, 
postupně čím dál širší úsmě-
vy… no, snad to nebude celé 
v němčině… paní profesorko, 
vy jste věděla, že to bude tak…
jiné? Provokativní? Vulgár-
ní? Zesměšňující nebo naopak 
zdůrazňující otázku hrdinů  
v českých dějinách? To vše s se-
bou přineslo divadelní vystou-
pení Jan Opletal, které studenti  
3. a 4. ročníku našeho gymnázia 
navštívili 28. března v olomouc-
kém alternativním  Divadle Na 
Cucky. Kdo čekal klasiku, byl 
přinejmenším zklamán. Mohl 
být ale i šokován, pobaven, zne-
chucen, veden k zajímavému 
zamyšlení. Divadelní předsta-
vení, v němž tři herci oblečení  
v barvách československé vlajky 
na pozadí maturitní fotografie 
Jana Opletala rozehrávají kaž-

dopádně zajímavou divadelní 
show, splnilo to, co podobnými 
akcemi naše škola sleduje. Stu-
denti se zamysleli nad životem  
a osudem člověka, po němž 
je pojmenováno gymnázium  
a kolem jehož busty a fotografie 
každý den, řekněme si upřímně, 
nevšímavě procházejí. Málokdo  
z nás si běžně pokládá otázky, jak 
se vlastně někdo stane hrdinou, 
je to jeho zásluha nebo náhoda či 
hra osudu? A co pak s takovým 
hrdinou dál? Jak ho připomí-
nat, aby se v patosu kolem něj 
neztratila lidská tragédie, prostý 
fakt, že mladý člověk, který nebyl 
lhostejný k dění kolem sebe, byl 
zabit. Divadelní představení Jan 
Opletal neotřelou formou tyto 
otázky klade. Bonusem navíc 
byla i diskuze mezi studenty naší 
školy a herci, pro které publikum 

z gymnázia, 
které nese 
jméno po-
stavy, jíž je 
hra věno-
vána, bylo 
také napros-
to novou  
a zajímavou 
zkušeností. 
PhDr. Lenka 
Viktoříková

Gymnazisté  na  divadle  Jan  Opletal
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Společnost FCC Litovel, s.r.o. hledá
vhodného kandidáta na pozici

ZÁVOZNÍK POPELÁŘSKÉHO VOZIDLA (popelář)
BRIGÁDA

Jste fyzicky zdatný a nebojíte se manuální práce? 
Máte čas a chuť si příležitostně přivydělat?
Pojďte pracovat k nám jako závozník na popelářské vozidlo.

 

Požadujeme:
• vstřícnost a chuť k práci, samostatnost, spolehlivost a časovou 
   flexibilitu
Nabízíme: 
• dlouhodobou spolupráci na dohodu (DPP, DPČ)
• nástup duben 2019 nebo dle dohody
• zaučíme Vás, aby práce mohla být vykonávaná v požadované 
   kvalitě
• práci v jednosměnném provozu – pracovní doba od 6.00 hod. – 
   volné odpoledne a víkendy
• odpovídající finanční ohodnocení a pravidelné výplatní termíny

Zájemci se mohou hlásit (pouze osobně) v kanceláři společnos-
ti FCC Litovel, s.r.o. na adrese: Cholinská 1008, Litovel (areál 
Technických služeb) v pracovní dny v době od 8 do 11 hod. 

 

INZERCE

INZERCE



Sportovní pozvánky fotbal – házená

· sobota 4. 5., 16.30 hodin, FK Mohelnice – Tatran Litovel 
· středa 8. 5., 16.30 hodin, Tatran Litovel – TJ Sokol Opatovice 
· sobota 11. 5., 16.30 hodin, Tatran Litovel – FC Dolany  
· neděle 19. 5., 17.00 hodin, TJ Sigma Lutín – Tatran Litovel

· středa 1. 5., 8.30 hod., Tatran Litovel – HBC Olomouc 1966 A, starší žáci, hala 
· středa 1. 5., 10 hod., Tatran Litovel – Házená Paskov, mladší dorost, hala 
· středa 1. 5., 12 hod., Tatran Litovel – Tatran Bohunice, starší dorost, hala 
· sobota 4. 5., 9 hod., Turnaj starší miniházené, Sokolovna 
· sobota 4. 5., 17 hod., Tatran Litovel – Cement Hranice, muži, hala 
· sobota 11. 5., 9 hod., Tatran Litovel – Házená V. Bystřice, mladší žáci, Sokolovna 
· sobota 18. 5., 9 hod., Turnaj starší miniházené, Sokolovna 
· sobota 18. 5., 13 hod., Tatran Litovel – HC ROBE Zubří B, mladší dorost, hala  
· sobota 18. 5., 15 hod., Tatran Litovel – HBC Olomouc 1966, starší dorost, hala 
· sobota 25. 5., 9 hod., Tatran Litovel – DHK Zora Olomouc A, mladší žáci, Sokolovna 
· sobota 25. 5., 11 hod., Tatran Litovel – HBC Olomouc 1966 B, starší žáci, Sokolovna 
· pátek 31. 5.– neděle 2. 6. Turnaj Litovel MINICUP 2019, hala + Sokolovna 
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TJ Tatran Litovel – 1. HFK Olo-
mouc „B“ 0:1 (0:1)
Úvodní zápas jarní části sezó-
ny proti HFK Olomouc jsme 
na domácí půdě prohráli 0:1.  
O jedinou branku zápasu se před 
koncem prvního poločasu po-
staral hostující Stoklasa. Trenér 
Jiří Kohout tento zápas hodnotil 
takto: „Pro mě je konečný vý-
sledek zápasu velkým zklamá-
ním. Předvedený výkon zejména  
v prvním poločase pak také. Bylo 
krásné počasí, slušná návštěva  
a přijatelný soupeř, který byl do po-
ločasu navíc nucen prostřídat celou 
lavičku náhradníků. Po příchodu 
Petra Dragona v druhém poločase 
se hra dopředu přeci jen zlepšila, 
měli jsme dostatek příležitostí utká-
ní zvrátit, ovšem většina našich 
střel vlezla sotva do ochranné sítě za 
bránou. Nutno ovšem podotknout, 
že jsme do posledních minut byli ve 
hře také z důvodu dobrých zákroků 
Vojty Nakládala v bráně, protože  
i soupeř měl své šance, tentokráte 
spíše z brejkových situací.“

TJ Tatran Všechovice – TJ Tatran 
Litovel 1:1 (5:3 na penalty)
V zápase proti Všechovicím, tře-
tímu týmu tabulky, jsme museli 
dotahovat vedení domácích. Po-
dařilo se nám to ještě do poloča-
su zásluhou Dragona po hezké 
průnikové přihrávce od Šroma. 
V druhém poločase i přes šance 
na obou stranách další branky 
nepadly a utkání tak skončilo re-
mízou. V penaltách byli šťastněj-
ší domácí, kteří proměnili všech 
pět penalt. Naše jediné zaváhání 
tak rozhodlo o zisku bonusového 
bodu pro Všechovice.

TJ Tatran Litovel – SK Sulko Zá-
břeh 1:0 (0:0)
Po nepovedeném zápase s Holicí 
a remíze ve Všechovicích jsme si 
dokázali připsat vítězství po vý-
sledku 1:0 proti Zábřehu. Rozhod-
la o tom ubráněná nula a přesná 
trefa střídajícího Bohanose v dru-
hém poločase.

FC Želatovice – TJ Tatran Litovel 
0:3 (0:1)
V Želatovicích jsme podali velmi 
dobrý výkon a po zásluze si při-
psali tři body do tabulky. První 
branku jsme vstřelili po standard-
ní situaci, kdy Jindra sklepl Šro-
mův centr na Dragona, který jej 
hezkým obstřelem poslal přesně k 
zadní tyči. Před druhou brankou 
šel sám na brankáře Tomanec, ale 
neproměnil. Míč do sítě dostal až 
dorážející Baránek. Třetí branku 
jsme přidali po Bohanosově cen-
tru z pravé strany, který uklidil za 
záda brankáře Tomanec. „Dnes 
nemůžu nikoho individuálně vy-
zdvihnout, protože jsme podali 
kolektivní bojovný a zodpovědný 
výkon a výsledek odpovídá i dění 
na hřišti,“ ohodnotil Jiří Kohout.

TJ Medlov – TJ Tatran Litovel 3:0 
(0:0)
Druhé venkovní utkání v řadě 
jsme odehráli v Medlově. Za hez-
kého počasí a slušné divácké ná-
vštěvy jsme bohužel dokázali dob-
ře odehrát jen první poločas, který 
skončil bezbrankovou remízou.  
V druhém poločase jsme pak in-
kasovali jako první. Domácí hráči 
pak zkušeně využili příležitostí  
k brejkům a zvýšili své vedení na 
konečných 3:0.          Martin Jindra

Jak se daří litovelským fotbalistům?Úspěchy Mažoretek Linetbells  
Litovel z.s. pokračují
Mažoretky Linetbells Litovel z.s. 
se v průběhu února a března zú-
častnily několika nepostupových 
soutěží. Dne 23. února reprezen-
tovaly naše město v Říčanech  
u Brna na soutěži O Říčanskou 
pusinku, kde měly naše sólo for-
mace úspěch a dovezly spoustu 
medailí. Další soutěž se konala 
16. března v Kroměříži pod ná-
zvem O Poklad hanáckých Atén. 
I tady naše mažoretky zabodovaly 
a vybojovaly medaile. Asi největší 
konkurence byla na soutěži O Bo-
humínské srdce, která se konala 

24. března v Bohumíně. I tam se 
naše děvčata neztratila a odvezla si 
cenné medaile. 
Velkou událostí pro naše mažo-
retky bylo kvalifikační kolo České 
Mažoretkové a Twirlingové Fe-
derace, které se konalo 31. břez-
na v Prostějově a bojovalo se zde  

o postup na Mistrovství ČR. Děv-
čata se předvedla ve skvělé formě 
a vyhrála snad vše, co se vyhrát 
dalo, včetně zvláštního ocenění za 
nejlepší bodový výsledek tohoto 
kvalifikačního kola – Pohár Olo-
mouckého kraje, který získala za 
vystoupení sólo junior baton profi 
Johana Štaffová. 
Díky těmto úžasným výsledkům 
všechna naše vystoupení postu-
pují na Mistrovství ČR, které bude 
Česká Mažoretková a Twirlingová 
Federace pořádat v sobotu 1. červ-
na v Čáslavi.  

Naše mažoretky se na soutěžní se-
zónu pilně připravovaly a věříme, 
že se jim bude dařit stejně dobře 
jako doposud. Ještě je čeká spous-
ta soutěží a mají v plánu dovézt 
domů do Litovle hodně medailí  
a ocenění.               Spolek Mažoretek  
                              Linetbells Litovel z.s.

Pódiová skladba kadetky kadet baton B 1. místo

Pódiová skladba juniorky junior baton A 1. místo

Sofie Jergonová sólo kadet baton B   1. místo

Aneta Poledníková a Ester Holadová duo kadet baton B 2. místo

Daniela Slouková sólo senior baton B 1. místo

Johana Štaffová sólo junior pom A 1. místo

Ema Crhonková sólo junior pom A 2. místo

Johana Štaffová sólo junior baton A 1. místo

Barbora Zlámalová sólo senior baton A 1. místo

Natálie Elgnerová sólo senior baton A 2. místo

Johana Štaffová a Barbora Zlámalová duo senior baton A 1. místo

Mini formace pom junior mini junior pom A 1. místo

Mini formace pom senior mini senior pom A 2. místo

Házená na Vítězné
V pátek 5. dubna se konalo v Olomouci krajské kolo v házené mlad-
ších žáků – Novinářský kalamář. Naše škola se jako vítěz okresního 
kola do krajské soutěže probojovala a po vyrovnaném výkonu i toto 
kolo přesvědčivě vyhrála. Jako vítězové kraje postupují na republi-
kové finále, které se koná na konci května. Tímto velkým sportov-
ním úspěchem naše škola opět potvrdila svoji výbornou úroveň ve 
srovnání s ostatními školami.                                    Mgr. Zdeněk Kubín



V pondělí 15. dubna se na hale ZŠ 
Vítězná uskutečnil projekt TOUR 
DE CLUB. Je to projekt Českého 
florbalu (dříve Česká florbalová 
unie), který míří na florbalovou 
mládež a klade si za cíl inspirovat, 
vzdělávat a motivovat. Je určen pro 
hráče, trenéry i rodiče. A jak to vy-
padalo? V 17 hodin začal trénink 
mládeže, jenž si vzali na starost 
Rostislav Kohút (trenér superli-
gového družstva Bulldogs Brno) 
a Jakub Mendrek (superligový 
hráč – FBC Ostrava). Předvedli 
ukázkový trénink a předali rady, 
zkušenosti a nejnovější poznatky 

z oblasti trénování mládeže. Tré-
ninku se přímo účastnili litovel-
ští trenéři a z tribuny jej sledovali 
trenéři z okolních klubů. Mezitím 
v zasedací místnosti probíhala dis-
kuze Radomíra Mrázka (extrenér 
juniorské reprezentace a dlouho-
letý trenér superligových Vítkovic)  
s rodiči. Hlavním tématem bylo, 
jak přistupovat k mladým spor-
tovcům a podpořit jejich poten-
ciál. Na konci akce byli všichni 
plní pozitivních dojmů a poznatků  
a nutno říci, že pro litovelský flor-
bal byla čest tuto akci pořádat.

Jiří Skála, florbalový oddíl

V Litovli se konal projekt TOUR DE CLUB
Závěrečné kolo OL ligy (nejvyš-
ší krajská soutěž) přineslo lito-
velským florbalistům čtyři body.  
S olomouckou rezervou naši muži 
dlouho tahali za delší konec prova-
zu, ale po proměněné standardní 
situaci v posledním dějství si oba 
celky odnesly ze zápasu po bodu za 
remízu 4:4. Posledním zápasem le-
tošní sezóny byl duel s Kojetínem. 
Od prvních minut bylo patrné, že 
půjde o velice těžký zápas. Kojetín 
se srdnatě soustředil na bránění, 
hrál tvrdě do těla a hrozil v brej-
cích. Byl to právě brejk, konkrétně 
přečíslení dva na brankáře, díky 
kterému se podařilo dostat Ko-
jetínu v závěru první třetiny do 
vedení. Litovel neustoupila ze své 
hry, což ve druhé třetině přineslo 
ovoce. Hned z kraje druhé třinácti-
minutovky Litovel dvěma góly stav 
utkání otočila. Další průběh utká-
ní spíše připomínal středověkou 
bitvu – hodně osobních soubojů 
a emoce. Nicméně skóre se už ne-
změnilo a Litovel vyhrála 2:1.

Právě vítězství nad Kojetínem 
posunulo naše muže na konečné 
osmé místo v ligové tabulce. Závě-
rečné osmé místo se může na prv-
ní pohled jevit jako zklamání, ale 
letošní sezóna byla velice vyrovna-
ná. Pouhé čtyři body dělily litovel-
ské muže od čtvrtého Prostějova! 
Z individualit lze v letošní sezó-
ně zmínit střelce Milana Přidala  
a Karla Mikulku, kteří se umístili 
na 17. a 19. místě kanadského bo-
dování soutěže, a brankáře Jiřího 
Skálu. Ten byl dle průměru obdr-
žených branek šestým nejlepším 
brankářem soutěže. V počtu vy-
chytaných vítězství se s počtem 
osmi výher dělil o druhé místo  
s libinským Švecem.
Taková byla v krátkosti mužská 
florbalová sezóna 2018/2019. Nyní 
přichází zasloužený odpočinek  
a v půli prázdnin příprava na no-
vou sezónu. Více informací, aktualit  
a statistik naleznete na internetových 
stránkách:florbal.tatranlitovel.cz.        
                   Jiří Skála, florbalový oddíl

Konečné 8. místo našich florbalistů 

V sobotu 13. dubna se konal v Li-
tovli v pořadí 6. turnaj GP mláde-
že Olomouckého kraje. Vzhledem  
k nepříznivému počasí se v Litovli 
celkem sešlo 85 dětí ve 4 kategoriích  
a 38 dospělých v Open kategorii. 
Nejpočetněji byl zastoupen oddíl  
z Jeseníku, celkem 14 dětí. Kategorie 
A, B a C se hrály tempem 2x 20 mi-
nut na 7 kol, kategorie D 2x 15 minut 
na 9 kol a kategorie Open 2x 12 mi-
nut + 3s/tah na 9 kol. Pro tři nejlepší  
v každé kategorii byly nachystány 
památeční stříbrné věže v dárkových 
krabičkách, medaile a hodnotné 
věcné ceny. V kategorii Open hrálo 
prvních 10 šachovnic na digitálních 
soupravách, ze kterých byl zajištěn 
přenos přímo v hrací místnosti.  
Kategorie A (30 účastníků)
Celkovým vítězem byl Dan Zrů-
bek z oddílu A64 Grygov, 2. byl 

Petr Novotný z oddílu SK Prostějov  
a 3. Klinkovský Vojtěch z ŠK Duras 
BVK.  Mezi dívkami byla nejlepší 
Březíková Beáta z ŠK Vinary (celko-
vě 6.), 2. Mikešová Lenka (celkově 9.)  
a 3. Bouchalová Květa (celkově 12.), 
obě z A64 Grygov. Za zmínku stojí 
také 8. místo Kryštofa Zimovčáka, 
který přijel až z dalekého Liberce. 
Kategorie B (30 účastníků)
Celkovým vítězem byl Adam Zrů-
bek z oddílu A64 Grygov, 2. byl 
Adam Kurfürst také oddíl A64 
Grygov a 3. Sam Laufer z oddílu ŠK 
Loštice. Mezi dívkami byla nejlepší 
Bártová Leona (celkově 7.) z od-
dílu TJ Slovan Moravská Třebová,  
2. Tschuliková Sára (celkově 13.)  
a 3. Morongová Natálie (celkově 
17.), obě z ŠK Jeseník.
Kategorie C (16 účastníků)
Celkovým vítězem byl Jan Cimbu-

rek z SK Řetězárna Česká Ves, 
2. Taťána Nesporá z ŠK 1921 
Zábřeh a 3. Ondra Pobucký  
z ŠK Mohelnice. Nejlepší 
dívkou byla Taťána Nesporá  
a 2. Morongová Gabriela (cel-
kově 6.) z oddílu ŠK Jeseník. 
Litovel reprezentoval v této ka-
tegorii Jaroslav Renda a Libor 
Korienek.

Kategorie D (9 účastníků)
Celkovým vítězem byl Marek Bla-
ha před Tomášem Ptáčkem, oba  
z oddílu ŠK 1921 Zábřeh, 3. skončil 
Maitner Vít z oddílu TJ Tatran Lito-
vel. Nejlepší dívkou byla Tschuliko-
vá Dominka před Mí-
šou Gvizdovou, obě  
z oddílu ŠK Jeseník.  
3. dívkou byla Náde-
níčková Nikol z oddí-
lu ŠK 1921 Zábřeh.
Kategorie Open (38)
Celkovým vítězem se 
stal IM Zdeněk Beil 
hrající za oddíl ŠK Ústí 
nad Orlicí, 2. skon-
čil Stanislav Sochor  
z oddílu A64 Grygov  
a 3. byl Ladislav Vaněk 
z oddílu Sokol Vrbno 
pod Pradědem. Nej-
lepším Litovelákem 
byl Krejčí Jan na cel-
kovém 4. místě. Dále 
reprezentovali Litovel 
Gerych Jan, Haderka 
Karel a mládežníci 
Tomáš Sklenář a Pavel 
Hampl.
Na závěr děkujeme 
především oddílu ŠK 

Jeseník za půjčení veškerých ša-
chových souprav na turnaj a také 
panu Mikešovi za pořízení foto-
grafií z průběhu turnaje a závěreč-
ného vyhodnocení.        
                                    Martin Hampl

Uskutečnilo se GP mládeže Olomouckého kraje

TJ Tatran Litovel, z. s. – oddíl házené, hledá uchazeče na pozici 
ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK sportovního klubu. 

Zájemci, hlaste se na tel. 728 581 971 nebo na e-mailu 
hazena@tatranlitovel.cz. Zde najdete také bližší informace.


