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Naše město a aktivní občané v třídění ob-
drželi 1. místo v prestižní soutěži Olo-
mouckého kraje a EKO-KOM – Keramic-
ká popelnice. Jsme nejlepší z celého kraje 
v kategorii měst a obcí od 2 tis. do 15 tis. 
obyvatel. 
Jde o výsledky v třídění papíru, plastu, skla, 
tetrapaků a kovů. Ve čtvrtek 16. května pro-
běhlo slavnostní ocenění na pevnosti Fort 
XVII v Křelově. Akci moderovala Jolana Vol-
dánová, kterou můžete znát z České televize. 

„Jsem rád za toto prestižní ocenění pro 
nás všechny. V minulosti jsme dva-
krát obsadili třetí místo (v letech 2013  
a 2014).  Pak dva roky nic. V roce 2017 
jsme získali za počin v odpadech oce-
nění Odpadový lev. Letos jsme získali 
nejvyšší možné ocenění, jaké se v dané 
oblasti na základě výsledků ve zpětném 
odběru uděluje,“ hovořil s nadšením 
krátce po vyhlášení výsledků starosta 
města Viktor Kohout. 
Následně ještě doplnil: „Všem, kdo 
třídíte, děkuji. Tím, že objem odpadů 
neustále narůstá a tím i náklady na 
jeho zpracování, má třídění velký vý-

znam, abychom cenu, resp. poplatek za obča-
na nebyli nuceni zatím zvyšovat! Ještě jednou 
díky a jste super!!!“

Jedinou popelnici, kterou svozová auta v Os-
tružné, Majetíně, Litovli a Olomouci 
nevyvezou, je ta keramická. Neslouží 
totiž k ukládání odpadu, ale jako cena 
za vítězství v projektu, jehož posláním 
je odměnit obce, které nejlépe třídí.
„Ve 14. ročníku soutěže O keramickou 
popelnici se udělovaly ceny v celkem 
čtyřech velikostních skupinách a jedné 
speciální kategorii. Ostružná a Majetín 
obhájily prvenství z minulého roku,“ 
uvedla mluvčí pořádající společnosti 
EKO-KOM Lucie Müllerová.
Litovel zvítězila mezi městy do 15 tisíc 
obyvatel, Olomouc předběhla druhý 
Přerov a třetí Prostějov.  Speciální cenu 
za největší zlepšení v oblasti třídění 
odpadu obdržel například Plumlov, 

Lipník nad Bečvou, Bludov a Uničov.
„Dobrou zprávou je, že celý Olomoucký kraj 
obsadil v třídění odpadu páté místo v celore-
publikovém žebříčku. Chtěl bych za to všem 
obyvatelům regionu poděkovat,“ uvedl ná-
městek hejtmana Olomouckého kraje pro 
oblast životního prostředí Milan Klimeš.
Letos se do soutěže zapojilo téměř čtyři sta 
obcí z celého kraje. 

Tisková zpráva, Olomouc, 16. května

Zároveň občanům připomínáme, že mají  
i nadále možnost vyzvednout si nádoby na tří-
děný odpad (žlutá, modrá, hnědá popelnice) 
– buď na Městském úřadě nebo v sídle Tech-
nických služeb. Ještě jednou děkujeme za to, 
že třídíte – za přírodu, peneženku, pro sebe!

Litovel získala 1. místo 
                                v třídění odpadů
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Vážení a milí čtenáři,

      konec května jsme mnozí z nás prožívali spor-
tovně ve znamení Mistrovství světa v hokeji. Šlo 
vidět, jací jsme najednou vlastenci – na autech, 
oblečení – všude se objevily české vlajky. Sice ne-
vím, jak jsme dopadli (uzávěrka byla dříve než 
výsledky MS), ale přesto je tato doba důvodem  
k zamyšlení. Proč nás sport tolik spojuje? Proč nás 
doslova „nutí“ být pravými hrdými Čechy? Je to 
zajímavé, že třeba pietní akty, které město koná  
v nás takové češství nevzbuzují... A je to škoda. 

Eva Kratochvílová, redaktorka 

Vzpomínka na osvobození města

Proběhlo 1. otevřené setkání

Čestné uznání pro...
Publikace „Litovel – Velké ději-
ny města“ získala čestné uznání 
za nominaci v anketě Ceny Olo-
mouckého kraje za přínos v ob-
lasti kultury 2018 a poděkování 
za vynikající práci při propagaci 
Olomouckého kraje. 
Tato publikace byla vydána na 
podzim minulého roku u pří-
ležitosti stého výročí vzniku 
Československé republiky. Té-
měř sedmisetstránková dvou-
svazková kolektivní monografie 

je dílem historiků Univerzity 
Palackého v Olomouci. Kromě 
nich se na knize podíleli i další 
odborníci z oboru archivnictví, 
památkové péče nebo kunst-
historie. Publikace s bohatým 
obrazovým materiálem čtenáře 
nejprve seznamuje s prvním 
střídáním kmenů na našem 
území, příchodem Slovanů, 
dále obdobím, kdy bylo měs-
to založeno a kdy bylo válkami 
zničeno, aby mohlo být zno-
vu postaveno. Podrobně jsou 
zpracovány i moderní dějiny 
města, a to od roku 1945 po 
současnost. Publikace vznikala 
v patnáctičlenném týmu zhruba 
čtyři roky (v prosinci 2014 byla 
podepsána smlouva o vydání 
této publikace) a byla pokřtěna 
na slavnostním večeru v pátek  
26. října 2018. 
Publikaci Litovel – Velké dějiny 
města si můžete zakoupit v Tu-
ristickém informačním centru,  
v Knihkupectví Atlas Alfa pana 
Lindušky na náměstí Př. Otaka-
ra, na pokladně Městského úřa-
du a v Muzeu Litovel. Doporuče-
ná prodejní cena je 890 Kč.    red.   

V úterý 7. května si vedení 
města připomnělo výročí osvo-
bození města Rudou armádou 
a dále společně vzpomínkou 
uctilo památku obětí 1. a 2. svě-
tové války. Starosta města Vik-
tor Kohout pronesl krátkou řeč  
u pietní desky na radnici, poté 
se zástupci města přesunuli  
k památníku ruského letce, který 
se nachází na Komárově. Letec 
zahynul v troskách letadla, jeho 
tělo bylo přechodně uloženo  

v kapli sv. Jiří, později byl pohřben 
na hřbitově sovětské armády  
v Olomouci ve zvláštním hrobě. 
V místech, kde se letadlo zříti-
lo, vybudoval Místní národní 
výbor roku 1948 památník.  red. 

Ve středu 15. května se 
od 15.30 hodin konalo  
1. otevřené setkání se sta-
rostou Viktorem Kohou-
tem. Účast občanů neby-
la bohužel nejvyšší, ale 
vzhledem k tomu, že se 
jednalo o první setkání to-
hoto typu, tak to bylo po-
chopitelné. Starosta města 
informoval o tom, že by se 
tato setkání mohla konat 
dvakrát ročně. O dalším budete  
prostřednictvím novin, měst-
ského rozhlasu a facebookových 
stránek města včas informováni.

Témat, která starosta města 
otevřel, bylo hodně. Vybíráme  
z nich následující: Nejdříve byli 
přítomní občané informováni  
o plánovaných akcích, které 
město čekají. V prvé řadě se 
mluvilo o průtahu městem, kde 
došlo od tohoto týdne ke změ-
ně. Oprava centra měla být re-
alizována až v roce 2021, s nej-
větší pravděpodobností bude ale 
uskutečněna již příští rok. Další 
etapy realizovány zatím nebu-
dou – jsou otázkou dalších let. 
Letos proběhne oprava místní 
komunikace Čihadlo, budou se 
budovat nové cyklostezky (prv-
ní od Modré hvězdy směrem na 
Červenku, druhá do Třech Dvo-
rů). Co se týče opravy autobu-
sového stanoviště, tak starosta 
informoval o tom, že není ma-
jetkem města. ČSAD ale přislí-
bilo nádraží do dvou let opravit. 
Tak snad to vyjde! 
Dalším problémem je parková-
ní ve městě – řeší se příprava 
záchytného parkoviště v Sušilo-

vě ulici. Dále starosta informuje  
o tom, že ve městě vznikne nová 
sportovní hala (hovořil o mís-
tech, která se nabízela, nakonec 
bude v prostoru za Sokolov-
nou), o vzniku tzv. sušičky kalů 
(od r. 2020 bude zákaz dávat 
kaly na pole), o novém sběrném 
dvoře a rozšíření kompostárny. 
Otevřela se otázka zápachu  
z cukrovarny, bydlení (výstavba 
nových bytů na ul. B. Němcové), 
kanalizace v místních částech 
nebo nočního života v Litovli 
(mladí lidé se nemají kde bavit). 
Dále se hovořilo o prázdném 
Langově domě nebo chátrajícím 
domě na ul. 1. máje. Diskuse 
byla i nad tématy jako bezdo-
movectví či hlídky Městské po-
licie (pěší i cyklo). 
Vedení města a vedoucí jed-
notlivých odborů se snažili 
odpovídat na všechny dotazy, 
příp. přislíbili jejich vyřešení  
v brzké době. Děkujeme všem  ob-
čanům, kteří přišli, za jejich dota-
zy a náměty ke zlepšení. Ne vždy 
jde vše udělat hned dle našich 
přání, nastávají různé komplika-
ce, které mnohdy jednoduchou 
věc ztíží, ale budeme se snažit 
dělat vše pro Vaši spokojenost!         
                                                  red.
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Programové prohlášení Rady města Litovle 
Rada města Litovle předkládá 
občanům města Litovel pro-
gramové prohlášení pro voleb-
ní období 2018–2022. Naším 
cílem je vybudovat město, ve 
kterém budeme nejen bydlet, 
ale i dobře žít. 

Doprava
• V souvislosti s akcí Olomouc-
kého kraje, rekonstrukcí průta-
hu městem po silnici II. tř. Un-
čovice – Červenka, připravíme 
vybudování přilehlých chodní-
ků a cyklostezek.
• Jednáme s Olomouckým kra-
jem a CHKO o možnostech re-
alizace obchvatu města.
• Pokračujeme v přípravě a zho-
tovení cyklostezek směr Čer-
venka, Tři Dvory a Nasobůrky.
• Realizujeme další opravy míst-
ních komunikací.
• Projednáme s ČSAD Ostrava 
co nejbližší termín rekonstrukce 
autobusového nádraží.
• Usilujeme o rozšíření parkova-
cích míst ve městě.
• Zasadíme se o zajištění opra-
vy s vlastníkem nemovitosti v ul.  

1. máje – léta je v havarijním stavu. 

Sport, kultura
• Připravíme revitalizaci areálu 
sokolovny včetně vybudování 
sportovní haly.
• Využijeme připravených ar-
chitektonických studií k vybu-
dování nových sportovišť (teni-
sové kurty, kuželna) a rozšíření 
netradičních sportů (discgolf, 
workout).
• Podpoříme různorodý kultur-
ní a společenský život ve městě 
– od velkých celoměstských akcí 
až po komorní projekty. 

Ekologie 
• Pracujeme na dokončení kana-
lizace v Litovli a našich obcích.
• S podporou dotačních pro-
středků vybudujeme nový sběr-
ný dvůr a rozšíříme stávající 
kompostárnu.
• Podpoříme úsilí cukrovaru ve 
věci výstavby čističky odpad-
ních vod s cílem zlepšení život-
ního prostředí ve městě.
• Pokračujeme v řešení protipo-
vodňových opatření.

• Připravíme rozšíření čističky 
odpadních vod o sušičku kalů.
• Pokračujeme v obnově zeleně 
ve městě a v našich obcích.

Školství
• Postupně modernizujeme ško-
ly a školská zařízení ve městě  
i v místních částech.
• Zrekonstruujeme školní jídel-
nu v ulici Studentů.
• Budeme realizovat aktivity  
a projekty v oblasti prevence 
kriminality.

Sociální oblast, bydlení
• Velkou pozornost věnujeme 
úsilí o vybudování cenově do-
stupných bytů pro seniory  
a mladé rodiny. 
• Dokončíme revitalizaci sídlišť 
K. Sedláka a Gemerská.
• Dlouhodobě podporujeme čin-
nost Seniorklubu a další aktivity 
určené seniorům.
• Klademe důraz na rozvoj po-
třebných sociálních a zdravot-
ních služeb a podporujeme or-
ganizace, které je poskytují.
• Dokončíme projektovou pří-

pravu areálu v objektu bývalých 
skladů v ulici B. Němcové se 
záměrem výstavby bytů a par-
koviště.
• Připravíme II. etapu výstavby 
rodinných domů na Pavlínce.

Místní části
• Pokračujeme v podpoře míst-
ních spolků, dobrovolných ha-
sičů, kultury a společenského 
života v místních částech.
• Vybudujeme kanalizaci v My-
slechovicích, Nové Vsi a Savíně.
• Vybudujeme vodovod v Savíně.
• Připravíme projekty k přípravě 
a následné revitalizaci návsí, ulic 
a veřejných ploch.

Cestovní ruch
• Podpoříme cykloturistiku  
a vodní turistiku.
• Zmodernizujeme naučné stez-
ky ve městě.
• Z vodního toku Nečíz se poku-
síme vybudovat chráněnou kul-
turní památku.
• Zpracujeme projekt na revitali-
zaci budovy Záložny.

Rada města Litovel

Poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek za psa 
je splatný k 30. 6. 2019.

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

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

Stíny Litovelska

Podomní prodej v Chořelicích
Ve čtvrtek 25. dubna se parta 
řemeslníků rozhodla, že nabíd-
ne svoje služby občanům míst-
ní části Litovel – Chořelice. Šlo  
o „nenápadnou“ tříčlennou skupin-
ku mužů rumunské národnosti ve 
voze s polskou registrační značkou, 
která nabízela bleskovou výměnu 
svodů a okapů u rodinných domů. 
Nejspíše si řekli: Kdo by mohl odolat? 
Hlídka městské policie ale věc vyře-
šila. Tímto děkujeme občanům za 
spolupráci.

Kradla a pak si to rozmyslela 
Na začátku května došlo ke kuriózní 
krádeži v jednom z litovelských super-
marketů. Mladá dívka, která chtěla 
ukojit svoji touhu na sladké, se rozhodla 
namísto zaplacení zboží u pokladny 

nerušeně projít. U vchodových dveří se 
setkal její pohled s pohledem pracovni-
ce supermarketu, který ji přiměl změnit 
názor. Dívka se vrátila zpět na prodejnu  
i se zbožím. Věc byla vyřešena ozná-
mením ke Komisi pro projednání pře-
stupků.

Krádež v Kebabu 
V úterý 14. května došlo ke krádeži 
v Litovli na ul. 1. máje v prodejně 
rychlého občerstvení. Jeden ze zá-
kazníků si nechal připravit pokrm, 
mezitím odcizil zboží (kukuřičné 
placky) z prodejny a utekl. Díky ka-
merovému záznamu a místní zna-
losti strážníků se podařilo pachatele 
vypátrat a předat Policii ČR. Mladík 
kradl opakovaně. Nyní bude čelit ob-
vinění ze spáchání trestné činnosti  
krádeže.              Městská policie Litovel

Mláďata labutí na rybníku
Po roce zdobí naše ryb-
níky krásná, zatím šedá, 
mláďata labutí velkých. 
Labutě měly tentokrát 
sedm mláďat, bohužel ale 
již jedno během měsíce 
května uhynulo, takže je 
jich nyní šest.  
Jestli při jejich návštěvě 
přemýšlíte tak jako já, kte-
rý z bílých rodičů je otec  
a který matka, tak u labu-
tí se to dá velmi těžko roz-
lišit. Samci ale bývají větší  
a mají sytě zbarvené zobáky. 
Mláďata se líhnou po 35 dnech. 
Jejich zbarvení, jak víme, je nej-
dříve šedé. Mění se na konci 
prvního roku života. 
Chceme také připomenout, čím 
je vhodné labutě krmit. Pečivo, 
které jim většina lidí v dobré 
vůli dá, není až tak vhodné. Jeho 

podání může vést k zažívacím 
potížím. Pečivo totiž obsahuje 
zejména sacharidy – labuť se 
sice zasytí, ale energetická hod-
nota není vysoká – tělo tedy dále 
hladoví. Chybí totiž minerální 
látky, vitamíny i stopové prvky. 
A čím tedy krmit? Labutím mů-
žete přinést např. kukuřici, oves, 
pšenici, vařenou i nevařenou 
rýži, saláty, různé zeleninové 
odřezky či slupky. Určitě nějaké 
takové potraviny doma máte, 
tak příště již bez pečiva! 
Samy labutě se živí hlavně ma-
lými vodními živočichy, dospělé 
labutě mají rády vodní rostliny. 
Vybírají je ze dna v hloubce – 
jen ale ty rostliny, kam dosáh-
nou svým dlouhým krkem a tak, 
aby se nepotopily celé – vyčnívá 
jim jen ocas.                               red.
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Novelizace vyhlášky upravuje ve městě noční klid
Město Litovel reagovalo na po-
žadavky veřejnosti a stížnosti 
na časté rušení nočního klidu  
a schválilo na dubnovém zase-
dání zastupitelstva obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 1/2019, která 
upravuje podmínky pro pořádá-
ní zábav, diskoték a jiných po-
dobných veřejně přístupných 
akcí. Vyhláška nabyla účinnosti 
dne 30. dubna. 
Je to novelizace vyhlášky  
č. 5/2012 o stanovení podmínek 
pro pořádání, průběh a ukonče-
ní veřejnosti přístupných spor-
tovních a kulturních podniků, 
včetně tanečních zábav a disko-
ték a jiných kulturních podniků 
v rozsahu nezbytném k zajiště-
ní veřejného pořádku, ve znění 
změn provedených vyhláškami 
č. 3/2016, 2/2017 a nyní schvá-

lenou změnou, zveřejněnou na 
úřední desce pod č.  1/2019. 
Je nutné zdůraznit, že vyhláš-
ka se týká veřejně přístupných 
kulturních a sportovních akcí 
(diskotéky, zábavy, různé spor-
tovní akce, koncerty pod otevře-
ným nebem, slavnosti…), které 
se konají jinde než v objektech 
k tomu kolaudačně určených. 
Standardně platí, že tyto veřejně 
přístupné akce musí být ukon-
čeny do 22 hodin, kdy ve městě 
začíná noční klid. Samozřejmě 
i v nové vyhlášce jsou povoleny 
výjimky, kdy některé akce mo-
hou končit později. V  „letním“ 
období od 30. dubna do 10. října 
tak mohou být do 02.00 hodin 
následujícího dne v jednotlivých 
lokalitách provozovány dvě akce 
v měsíci, čímž došlo ke zúže-

ní od dosud platné 
možnosti konat tyto 
akce v sezóně každý 
pátek a sobotu. Dále 
vyhláška stanovuje, 
že Pálení čarodějnic 
dne 30. 4. může být 
ukončeno ve 24.00 
hodin a Třídvorský 
karneval (první tý-
den v červenci) může 
být ukončen ve 03.00 
hodiny následujícího dne.
I nadále platí pro pořadatele 
všech veřejně přístupných akcí 
(nehledě na to, v kolik akce 
končí nebo zda je, nebo není  
s hudební produkcí) ohlašova-
cí povinnost, kdy je pořadatel 
povinen akci ohlásit nejpozději  
10 dní před jejím konáním na 
MěÚ Litovel, na odbor MHaSI. 

Díky tomuto ohlášení je mimo 
jiné možné ohlídat právě do-
držování maximálního povo-
leného počtu akcí s pozdějším 
ukončením. 
Pro soukromé akce platí i na-
dále bez výjimek povinnost do-
držovat noční klid od 22 hodin 
a ohlašovací povinnost pro ně 
není stanovena.                            red.

Městská televize
Premiéra:  středa 12. a 26. 6.
On-line:  infokanal.litovel.eu
                        www.youtube.com 
                     (kanál Litovel.eu)

Litovelský INFOkanál (městská video-
kronika) po přechodu kabelové TV sítě 
společnosti UPC  v Litovli na čistě digitální 
platformu je šířen výhradně prostřed-
nictvím aplikace YouTube. Jednotlivé 
příspěvky místní videokroniky a od ledna 
2015 celá vysílání jsou volně k prohlížení či 
ke stažení na webu města (viz odkaz výše) 
resp. přímo na YouTube po zadání kanálu 

„Litovel.eu“, který je přístupný i na všech  
SMART televizorech či jakémkoliv zařízení 
umožňujícím prohlížení obsahu YouTube. 

Připomínky, názory, nápady, náměty, ale  
i věcnou kritiku týkající se vysílání resp. in-
formace o kulturních, sportovních i jiných 
nekomerčních akcích, událostech a zajíma-
vostech, které chcete bezplatně zveřej-
nit prostřednictvím TV obrazovky ve 
čteném zpravodajství, sdělte telefonicky 
či písemně na MěÚ Litovel tel. č. 585 153 
250 (Ing. J. Hlavinka), e-mail: hlavinka@
mestolitovel.cz nebo infotv@centrum.cz 
nejpozději týden před uvedením premiéry.

Kde koupíte Litovelské noviny? 

Litovel: knihkupectví p. Lindušky, TIC na náměstí, trafika Drabina, 
trafika Zatloukal, trafika Ošťádal, Adam velkoobchod na Žerotínově 
ul., COOP Jednota na Svatoplukově ul. Místní části: smíšené zboží 
Březové, obchod v Chudobíně, obchod v Savíně. Okolní obce: smíš. 
zboží Haňovice, kantýna ZD Haňovice, COOP Cholina, smíš. zboží 
Měrotín, smíš. zboží Mladeč, smíš. zboží Pňovice, smíš. zboží Sla-
větín. Nově jsou noviny k dostání na Července, a to na Obecním úřa-
dě, dále v hostinci U Vavrdů a v Hostinci u nádraží. 

Likvidace černé skládky
Černá skládka se nacházela  
v bývalém dobývacím prostoru 
mezi místní částí Nasobůrky  
a obcí Haňovice. Město Lito-
vel ve spolupráci s Technic-
kými službami Litovel tuto 
skládku před  dubnovými 
Velikonocemi zlikvidovalo. 

Podstatnou část černé sklád-
ky tvořily pneumatiky, dře-
věné pražce, plastové obaly, 
kabely apod. Je to další vý-
znamný krok ke kultivaci to-
hoto bývalého dobývacího  
prostoru.

Odbor životního prostředí

Objednání Senior taxi na telefonním čísle: 773 140 142

Objednávání jeden den předem, v den jízdy min. hodinu  
předem. Služba funguje pondělí–pátek. Počet jízd: 10x za měsíc, 
jízdné je jednosměrné. 
Cena je 20 Kč.
Vyřízení průkazky: Městský 
úřad, odbor sociální a správní 
– paní Vyroubalová.

Městský úřad Litovel vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení volných pracovních míst:

1. REFERENT ODBORU VÝSTAVBY

2. REFERENT ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – 
agenda ochrana zemědělského půdního fondu, rybářství

3. REFERENT ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ –
agenda ochrana ovzduší, ochrana přírody a krajiny, 

odpadové hospodářství

Více informací o pozicích najdete na webových stránkách 
(v sekci důležité informace nebo na úřední desce) nebo na 

oficiálním Facebooku města Litovel.  
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Proč zrovna já?

Otázka, na niž hledá odpo-
věď většina lidí, kteří se stanou  
v průběhu života obětí nějaké-
ho trestného činu. Reagovat na 
prosby a potřeby všech, kteří si ji 
kladou a neví si rady v trestním 
řízení, je jedním z cílů poradny 
pro oběti trestných činů. Ta je 
realizována díky projektu Proč 
zrovna já? II, podporovaného 
Evropským sociálním fondem  
z Operačního programu za-
městnanost.
Pokud jste se stali obětí krá-
deže, přepadení, podvodu, ale  
i dopravní nehody a dalších, 
poradce vás vyslechne, pomůže 
s orientací v trestním řízení, na-
stíní všechny okolnosti řešení, 
upozorní, na co nezapomenout, 
nebo vás doprovodí na jednání  
s úřady. Při své práci spolupra-
cuje s psychoterapeuty, advoká-
ty a celou sítí návazných služeb.
Probační a mediační služba 

ČR projekt reali-
zuje po celé České 
republice. Pro-
střednictvím svých 
pracovníků usiluje, 
aby se na oběti ne-

zapomínalo. V naší zemi půso-
bí aktuálně 55 poradců, kteří 
pracují na tom, aby odsouzení 
pachatele nebylo to jediné, co se 
pro oběti dá udělat. Poradkyně 
pro oběti trestných činů působí 
také na Olomoucku (kontakty  
v tabulce).

Probační a mediační služba ČR

Poradkyně pro oběti 
trestných činů:

Mgr. Zuzana Skoupilová

Kontakty: +420 727 940 095,
zskoupilova@ext.pms.justice.cz

Konzultační hodiny:
pondělí 9–15 hodin
středa 9–15 hodin

na adrese Střediska PMS ČR 
Olomouc, Lazecká 551/20d

Nové chodníky v Rozvadovicích

Kanalizace v Myslechovicích 

Místní část Rozvadovice se 
může od dubna letošního roku 
pochlubit novými chodníky  
a místy pro parkování. 
Na základě požadavků osad-
ního výboru Rozvadovice byla  
v roce 2018 vyhotovena projek-
tová dokumentace na provedení 
odstavných stání v místní části 
Rozvadovice na návsi kolem 
kostela. Dále byla zpracována 
dokumentace na zřízení chod-
níku kolem rušné dopravní 
tepny od Olomouce směrem na 
Litovel. Práce v měsíci březnu 
a dubnu realizovala na základě 
provedeného výběrového řízení 
stavební společnost STRABAG 
a.s. Celkové náklady na tuto stav-
bu činily 1,26 mil. Kč vč. DPH.
Věříme, že realizací akce bude za-
jištěna větší bezpečnost chodců  
v dané lokalitě a novým parková-
ním kolem kostela na zpevněných 
plochách nebudou trpět travnaté 
plochy v okolí. Děkujeme míst-
ním občanům za jejich shovíva-
vost a pochopení během stavby 
(zvýšená hlučnost, prašnost).

Odbor MHaSI    

Naposledy jsme Vás o stavbě ka-
nalizace informovali v říjnovém 
vydání. Uplynul více jak půlrok 
a je záhodno podívat se, jak tato 
rozsáhlá investiční akce města 
pokračuje.
„Od začátku roku bylo vybu-
dováno cca 735 m kanalizační 
stoky, cca 40 kusů kanalizačních 
odboček, které jsou ukončeny re-

vizní šachtou, dále byla vystroje-
na a zprovozněna čerpací stanice 
(ČS 0),“ informuje investiční 
technik Městského úřadu Lito-
vel David Elgner. Stavba tedy 
pokračuje podle předem schvá-
leného harmonogramu prací.

Za nejobtížnější úsek 
při budování kanali-
zace a kanalizačních 
odboček lze s jistotou 

určit úsek v okolí požární nádr-
že. Práce zde zpomalovala vyso-
ká hladina spodních vod, která 
musela být kontinuálně čerpá-
na. Tímto děkujeme místnímu 
občanovi Miroslavu Kleinovi, 
který byl nápomocen při do-
časné úpravě – snížení hladiny  
v požární nádrži. 
Takto velká a náročná stavba s se-
bou bohužel nese ztížení životních 
podmínek (hlučnost, prašnost, 
zvýšený pohyb těžkých vozidel). 
Ty dodavatel stavby chápe a snaží 
se je minimalizovat. 
Stavba se plánuje dokončit ve sta-
noveném termínu, tedy v listopa-
du letošního roku. Poté už bude  
chybět jen vybudování kanalizace 
v místních částech Nová Ves a Sa-
vín.                                 Odbor MHaSI 

Vyhlašujeme fotosoutěž na téma: 
Nejzajímavější fotka z Vaší letní dovolené 

Soutěž bude probíhat v období od 1. června do 1. září.

Podělte se s námi o akční i klidné zážitky Vaší letní dovolené. 
Ty nejoriginálnější odměníme krásnou cenou.

Fotografie zasílejte na e-mail litovelskenoviny@mestolitovel.cz 
nebo můžete nově vkládat i na náš Facebook. Výherci spolu s ví-
těznými fotografiemi budou zveřejněni v říjnovém vydání.

Setkání spolku Města Otakarova
V pondělí 13. května se uskuteč-
nilo další setkání spolku Města 
Otakarova, tentokrát v Čáslavi.  
Spolek propaguje osobnost krá-
le Přemysla Otakara II., který 
založil  kolem třiceti měst, což 
byl unikátní počin v domácím 
i evropském měřítku. Mezi tato 
města patří i Litovel, kde jméno 
zakladatele nese hlavní náměstí 
a reprodukce jezdecké pečeti  

ve vestibulu radnice. Zástupci 
královských měst se seznámili 
s historií Čáslavi a diskutovali 
nad možnými formami  spo-
lečné propagace (turistická 
známka, cyklostezky, výstavy, 
publikace...). Spolu s PhDr. Ví-
tězslavem Kollmannem jsme 
spolku předali jako dar publika-
ci Litovel – Velké dějiny města. 
Litovel by si určitě zasloužila 

trvalou expozici o Pře-
myslu Otakaru II. Kde by 
se dle Vašeho názoru tato 
expozice dala umístit? 
Více informací o činnosti 
spolku se můžete dovědět 
na webové adrese www.
mestaotakarova.cz.        
           Ing. Zdeněk Potužák 



6 / DĚJINY I SOUČASNOST KOLEM NÁS 

Pavlínský most je po rekonstrukci konečně otevřen
Pavlínský most byl více jak rok uzavřen 
pro pěší, cyklisty i automobily. Ve čtvrtek  
30. května došlo k předání stavby a jeho ote-
vření pro všechny. Pojďme se spolu s místním 
historikem p. Lubomírem Šikem podívat na 
jeho historii a spolu s Odborem místního 
hospodářství a stavebních investic (MHaSI) 
na samotnou stavbu.  

V místech dnešní Pavlínky je roku 1567 za-
znamenáno sedm domů, osada se jmenova-
la Neustift, název Pavlínka je až z 18. století. 
Jméno je spojeno s morovou epidemií, kte-
rá tehdy město postihla. Podrobné zprávy 
máme z věžních listin kostelů i radnice.
Když bylo město postiženo morovou ná-
kazou, bylo uzavřeno kyrysary (pozn. red. 
kyrysar nebo též kyrysník byl příslušník těž-
kého jezdectva, vybavený palnými i chlad-
nými zbraněmi a zbrojí) knížete Lobkovice  
a dragouny (pozn. red. dragoun byl přísluš-
ník jízdní pěchoty, používal krátkou mušketu 
zvanou drago) hraběte Schőnborna. Položili 
se kolem celého města, průchod městem byl 

uzavřen a bylo těžké opatřit potraviny a ob-
dělat hospodářské pozemky. Také kostel byl 
uzavřen a mše svaté byly slouženy pod širým 
nebem. 
Za městem byl postaven stan pro ošetřování 
nemocných a dřevěná kaplička, do které byl 
přenesen uctívaný obraz sv. Pavlíny. Svatá 
Pavlína se stala patronkou Olomouce, když 
sem její ostatky přinesl roku 1623 jezuita 
Lancius. Votivní obraz sv. Pavlíny namalo-
val roku 1706 litovelský malíř Jan Jiří Roth, 
když onemocněla – snad také morem – jeho 
manželka. Její uzdravení bylo přičítáno 
kouzelné moci obrazu, který je dnes v olo-
mouckém muzeu. Jan Jiří Roth zemřel v Li-
tovli 19. ledna 1710 a je pochován u kostela  
sv. Marka. 

Před tímto obrazem se 3. srpna 1714 udál 
zázrak. Když zde kaplan Antonín Jiranoš 
sloužil mši za zemřelou 12letou dívku Ro-
salii, tak z pravého oka obrazu sv. Pavlíny 
vytryskla krůpěj, která vypadala jako perla. 
Ihned byla podána zpráva faráři Leopoldu 
Ferdinandu Zeisbergovi a purkmistrovské-
mu úřadu. Farář a vyslanci městské rady 
shledali, že kapka stekla až do jamky nad 
hrudní kostí a zde zůstala. Za jejich přítom-
nosti a účasti tehdejšího doktora Moebe-
sche byla P. Antonínem Jiranošem nabrána 
na malé nůžky a vložena do úst nemocné 
Barboře, která tenkrát byla v lazaretu. Ta 
se ihned cítila lépe a v několika dnech se 
uzdravila. Žila i v době sepsání věžní listiny 
(r. 1727) a na své svědomí vypovídá, že jak-
mile onu kapku požila, ač předtím byla celá 
bez sebe, hned pocítila jakoby dostala do 
těla kus ledu, který ji ihned občerstvil a do 
všech údů se rozlil. Ještě týž den, byť před-
tím nic jísti nemohla, jídlo i nápoj požádala 
a požila.
Mezi tím, co se kapka na obraze sbírala, lidé 
ve městě vybíhali z domů a chtěli vidět zá-
zrak na vlastní oči. Aby se tomu zabránilo, 
byl padací most u Uničovské brány vytažen. 
Stalo se však, že silný železný řetěz se přetrhl 
a most se ku podivu všech přítomných zvol-
na položil. Obraz sv. Pavlíny byl ale ihned 
na rozkaz olomoucké biskupské konsistoře 
sejmut, zapečetěn a uschován v klenotnici 
farního chrámu sv. Marka v Litovli. Biskup-
ství právě tehdy propagovalo Svatý kopeček 
a nemělo zájem na vzniku konkurenčního 
poutního místa v Litovli.
Dne 1. září 1714 bylo město zase otevřeno. 
Během čtyř měsíců trvání epidemie zemřelo 
v Litovli 123 osob. Zemřel i purkmistr Voj-
těch Scheiber se svojí paní. Většina mrtvých 
byla pochována na hřbitovech u obou koste-
lů, jen v době vyvrcholení nemoci (v srpnu  
a září) bylo 17 osob pohřbeno u Pavlínky. 
Dobrodinci postavili ku cti svaté Pavlíny 
nevelkou kapličku poblíž lípy, kde se obraz 
nalézal. Kaplička stála u mostu zv. Šperlíkův, 
jak se jde k dolnímu lesu a k mlýnu. Na tom 
místě nechal pak měšťan Jindřich Zaudil po-
stavit zděnou kapli. K ní se konala procesí až 
do roku 1778. Církev jim však nepřála,  kap-
lička postupně chátrala, až byla roku 1802 
zbourána a nahrazena sloupkem s obrazem 

sv. Pavlíny. Ve stejné 
době byl zbořen i do-
mek, kde býval lazaret 
pro nemocné morem. 
Když se ve třicátých 
letech prováděla re-
gulace Moravy, byl 
na Pavlínce 13. pro-
since 1932 postaven 
nový most a sloupek 
s obrazem sv. Pavlíny. 
Byl pak poškozen při 
povodni roku 1997, 
po opravě ale vrácen 
na původní místo.                              
Tolik k historii mostu 
sepsal a poskytl redak-
ci pan Šik. Děkujeme!

O průběhu stavby informuje odbor MHaSI. 
Stavba mostu na Pavlínce byla zahájena  
v úterý 10. dubna 2018, a to vynucenou pře-
ložkou plynovodu. Samotná demolice staré-
ho mostu byla zahájena v pondělí 25. června 
2018. Poté se začalo se stavbou mostu nové-
ho (vrtání pilot, betonáž opěr, betonáž mo-
stovky atd.). 
Při pracích na nové komunikaci byl statikem 
zjištěn nevyhovující stav stávající opěrné 
zdi, a proto bylo rozhodnuto o její demolici 
a nutnosti postavit novou železobetonovou 
opěrnou zeď. Tato skutečnost vyvolala ča-
sový posun dokončení díla, protože zimní 
období neumožnilo provádět práce na nové 
opěrné zdi a další na to navazující stavební 
činnosti. 
V pracích na stavbě se proto pokračova-
lo až od začátku března 2019. Ve dnech  
6. a 7. května byly dokončeny asfaltové po-
vrchy na komunikacích a mostu, následně 
se pokračovalo v dokončovacích pracích 
(chodníky, kamenný zához břehů atd.).  
V úterý 14. května proběhla předepsaná za-
těžovací zkouška mostovky na zátěž 80 t –  
s vyhovujícím výsledkem. Most byl dokon-
čen a předán k 30. květnu. 
Stavbu prováděla firma IDS – Inženýrské  
a dopravní stavby Olomouc a.s. a vyžádala si 
celkové náklady 26,7 mil. Kč.
Ať nám tedy most slouží nejméně 100 let!

Lubomír Šik a Odbor MHaSI



Ze společnosti

Byli oddáni
27. 4.  Tereza Špačková z Leskovce
  a Roman Navrátil z Litovle
  4. 5.  Lenka Páleníková z Uničova 
  a Miroslav Frištenský z Litovle
  4. 5.  Nikola Nogolová z Pěnčína
  a Martin Doušek z Mikulovic 
  4. 5.  Jana Hoppová z Moravičan
  a Martin Müller z Moravičan
18. 5.  Lenka Šmoldasová z Měrotína
  a Bořivoj Vaněk z Pateřína
18. 5.  Monika Frébortová z Uničova
  a Marek Flášar z Uničova
21. 5.  Michaela Sieglová z Litovle
  a Zdeněk Spáčil z Litovle

Odešli
20. 4.  Lada Jemelková z Litovle (65 let)
30. 4.  Jiřina Deskopová z Litovle (89 let)
30. 4.  Václav Sivek z Choliny (80 let)
  6. 5.  Květoslava Nedozrálová z Choliny (66 let)
  6. 5.  Josef Moťka z Unčovic (85 let)
  7. 5.  Anna Kolečářová z Litovle (72 let)
10. 5.  Ladislav Čáp ze Sobáčova (57 let)
17. 5.  Lubomír Kuchař z Nové Vsi (72 let)
17. 5.  Jindřiška Nováková z Litovle (90 let)
19. 5.  Jiřina Kopečná z Mladče (78 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními 
službami Hrandop, Misericordia 

a Via Ultima.
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Motookno pro muže

Před časem se rozpoutala debata o zruše-
ní nulové tolerance alkoholu u řidičů. 
V loňském roce při nehodách, kdy řidiči byli pod 
vlivem alkoholu, zemřelo na pozemních komu-
nikacích v České republice 62 lidí. Počet smrtel-
ných nehod s alkoholem meziročně narostl, šlo 
o jeden z nejhorších výsledků od r. 2010. BESIP 
považuje zrušení nulové tolerance za velmi 
špatný signál  řidičům – naopak stojí za tím, 
aby i nadále byl alkohol za volantem něčím, co 
většina lidí neakceptuje. 
Koncem roku 2018 proběhl pravidelný celo-
světový průzkum postojů účastníků silničního 
provozu. V ČR se ho zúčastnilo skoro 1 000 re-
spondentů. Výsledky ukazují, že téměř 2/3 do-
tázaných bylo bezvýhradně pro zachování tzv. 
nulové tolerance alkoholu, dalších 12 % spíše 
pro, 11 % nebylo rozhodnuto. Na druhé straně 
jen 8 % respondentů bylo zcela proti zachování 
současného limitu. 
ČR patří dlouhodobě k zemím s nejvyšší spotře-
bou alkoholu. Dle údajů, které zveřejnila Světo-
vá zdravotnická organizace je spotřeba alkoho-
lu v ČR 14,4 l na osobu (ženy za rok spotřebují 
6,1 l alkoholu, muži 23,2 l). 
Musíme si uvědomit, že i malé množství alko-
holu může mít u nehody fatální následky. Dle 
mého názoru alkohol za volant tedy opravdu 
nepatří! A co Vy? Byli byste spíše pro nebo 

proti zrušit nulovou 
toleranci alkoholu 
u řidičů? Pište na 
e-mailovou adresu 
redakce, za Váš ná-
zor budeme rádi. 
Zdroj: www.ibesip.cz

INZERCE

Z Hanácké ambasádê
Váženi a mili naši, 
dovolte mně, abech se Vás hneď z kraja ze-
ptal, „jak čtete novine“? Ptáte se kery? No 
teto, te naše!... litovelsky!
Vite, kdo odebirá, nebo dostává zpráve pravi-
delně, meslim si, že má ož zaběhlé svuj rytmus 
a postup. Aspoň podlivá sebe! Já, ať vezmo do 
roke novine kery možny, podivám se prvně na 
počátečni stránko, přehlidno nadpise – a pak 
ož lestojo stránke jedno po drohé, a čto napře-
skáčko, až to dolestojo do konca – a pak tepro-
vá začno znova, z kraja, pořádně.
Pravda, možná mně řeknete, že záleži na 
tém, co to só za novine, protože spominám, 
že bévalo zvekem začénat čést novine odza-
do – od sporto! Vite proč? No ve sportov-
nich zprávách je decke jenom jeden a jasné 
vésledek, kdo s kém a jak hrál če otikal, kolek 
to belo gólu nebo metru, a to se nedalo ináč 
zdělovat, poplist ani zkomolet. A dneská, jak 
člověk vi co ož dlóho zná, take si muže hneď 
napoprvni nalestovat to stránko, kde má to svy 
– oblibeny a očekávany mistečko.

A ož so o teho! Máte to take tak? Vite aspoň 
to, že v březno, červno a v zářó se mužete 
podivat, o čém bode řeč s nama – teda s Ha-
náckó ambasádó a o čém k temo přepadne 
ta doprovázejici milá naša hanácká mozeka; 
teda ta pravá, s velkym že „H“?
Za ten čas, co se známe, meslim, že to tak muže 
bet. A já so e rád že zrovinka fčelká dež prochá-
zite očema my řádke, abech Vás pozdravil před 
našém červnovym posezenim.
Pravidelnosť, to je ževotni krásná zásada, 
zvek, nebo e naočená potřeba, pochotnat 
si na chvilko na tém – po svym, co člověk 
každé deň nemá. To je ono! Me fšeci, co se 
na Vás e letošniho 20. června chestáme, bo-
dem rádi, máte-le to v sobě tak jak řikám. 
Pořádek mosi bet. A toš přendite s nama na 
pohodovy posezeni ať mužem vepovidat svy 
zkošenosti ze ževota o tém, jak je to, dež to 
frči ale take „dež je fšecko obráceně, teda 
na robe“. To je téma, co ževot nevenechává  
a me s ňém! Za fšecke Vás srdečně zvo a tě-
šim se!                         Váš atašé Zdenek Brané 

Výstava výtvarných prací žáků 2. stupně ZŠ  
Jungmannova s názvem KAMARÁDSTVÍ vy-
chází z výtvarného projektu, který běžel na jaře 
letošního školního roku napříč všemi ročníky  
od 6. do 9. tříd. 
Uvažovali jste někdy nad tím, jaká zásadní vzpo-
mínka na Vaše přátele ve Vás vyvolává úsměv? 
Napadlo Vás někdy, jak byste znázornili sebe 
a své kamarády ve zvířecí podobě? Jaká přá-
telská, pochvalná či nesouhlasná gesta rukou 
vysíláte svým blízkým? Jak si s přáteli domlou-
váte společně strávený čas? Jakými činnostmi 
trávíte společné chvíle? Vydržíte se jeden dru-
hému dívat do očí při vzájemném portréto-
vání? Co se stane, když dostanete ve skupině 
známých lidí do rukou jedno lano, které máte 

za úkol nakres-
lit a musíte při 
tom „táhnout za 
jeden provaz“?  
A co když někdo 
neopatrně za-
táhne moc?
Na tyto a mnohé další otázky jsme se se žáky 
snažili odpovídat výtvarnou cestou pomocí 
různých uměleckých technik.
Naše kamarádská výstava výtvarných prací 
žáků 2. stupně ZŠ Jungmannova se bude konat 
od 4. do 26. června v Turistickém informačním 
centru. Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy, 
která proběhne v úterý 4. června v 17 hodin.              
                                                  Mgr. Svatava Remsová

Výstava výtvarných prací v Infocentru



Stalo se v Litovli

• 150 let
Dne 17. července 1869 se narodil v Hradečné 
Stanislav Smékal. Už ve čtyřech letech po 
úraze oslepl na jedno oko. Do učení nastoupil  
u litovelského kupce Ferdinanda Hübla, r. 1892 
si pronajal Hüblův obchod. Roku 1898 koupil od 
Gustava Harbicha právovárečný dům na náměstí. 
Nechal opravit fasádu, rozšířil obchod o galante-
rii a pražírnu kávy a postupně vybudoval největší 
obchodní dům v Litovli. 

Stanislav Smékal zůstal svobodný, stále se vě-
noval i veřejnému životu. Roku 1897 vstoupil 
do Sokola a zasloužil se o stavbu Sokolovny. Od 
památných voleb r. 1899 byl členem obecního 
výboru. Byl mecenášem mnoha kulturních ak-
tivit, stačí jmenovat Matici školskou, Obchodní 
grémium, Spolek ku podpoře studujících aj. Řadu 
let byl předsedou Muzejní rady, spoluzakladate-
lem Krajinské muzejní společnosti, pracoval na 
zpřístupnění Mladečských jeskyní. Roku 1935 
obchod předal svým spolupracovníkům Rendovi  
a Kročákovi a odešel na odpočinek do Olomouce, 
kde zemřel 20. června 1939. 

• 90 let
Dne 16. června 1929 navštívil Litovel prezi-
dent Masaryk. Z letního pobytu v Židlochovi-
cích odjel do Bouzova a po 17. hodině do  Litovle. 
Provázeli jej ministerský předseda Udržal, mi-
nistr vnitra Černý, dcera Alice a další. Na vyzdo-
beném náměstí plném lidí jej uvítal přednosta 
okresního úřadu Bohuslav a starosta Ledvinka, 
předseda sboru starostů Hampl, Fr. Vymětal za 
legionáře, zdravici přednesla školačka Věra Chru-
dinová (dnes Sonntagová). Po krátké odpovědi 
se prezident podepsal do kroniky, sbor Sokola 
zazpíval „Sláva tobě“. Po rozhovoru se zástupci 
delegací dostal prezident hanácký svatební koláč 
a po hodině se kolona aut vracela přes Nasobůrky 
a Senici zpět.                                                              L. Šik

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

INZERCE

Těšili jsme se na procházky 
voňavou májovou přírodou 
a plánovali večerní posezení 
s přáteli u dobrého občerst-
vení, ale počasí nám nepřálo.
Ve čtvrtek 18. dubna se  
30 seniorů sešlo na exkur-
zi v Aliboně. Ing. Dalibor 
Kokta nás seznámil s historií 
podniku, s bezpečnostními 
pokyny, rozdal hygienické 
oblečení a provedl nás ce-
lou výrobou až po expedici. 
Podnik založil v r. 1912 pan 
Petr Hlaváček. Postupně se 
měnil název Fruta, Hanácké 
lihovary a konzervárny, Seliko a po restituci 
v r. 1992 opět Alibona. Měnily se výrobky. 
Pražená káva, kysané zelí, marmelády, su-
šená zelenina. Dnes je program zaměřen na 
zpracování ovoce a zeleniny, saláty, dřeně, 
marmelády a konzervační přípravek Deko. 
Modernizace podniku zvýšila výrobu na  
10 000 tun konzervárenských výrobků ročně. 
Výrobky lze zakoupit v podnikové prodejně.
Ve čtvrtek 25. dubna seznámil Ing. David 
Číhal 54 seniorů s novinkami a změnami 
v silniční dopravě. Zaměřil se na seniory  
a na chyby, kterých se dopouštějí jako chod-
ci, cyklisté i řidiči. Pro větší názornost vše 
dokumentoval promítáním filmových ma-
teriálů podle skutečných událostí. Zodpově-
děl řadu zajímavých dotazů.
Ve středu 15. května pořádal Městský klub 
akci při příležitosti 140. narozenin slavné-
ho občana. Promítal se dokumentární film 
Celoživotní zápas Gustava Frištenského. 
Členové Samosprávy Seniorklubu a mno-

zí senioři se pietní akce samozřejmě také  
zúčastnili.
O den později, 16. května, byl cílem zájez-
du pro 50 účastníků barokní zámek Kuks. 
Umělci z celé Evropy zde vytvořili barokní 
skvosty. Navštívili jsme Hospital s koste-
lem Nejsvětější Trojice. Hospital byl ústav 
pro vojenské veterány a starce. Vyslechli 
jsme poutavý výklad o historii rodu hra-
běte T. A. Šporka a prohlédli si hrobku  
a kapli rodu Šporků. Zaujaly nás sochy, kte-
ré vytvořil Matyáš Bernard Braun. Sochy  
24 žen představují dobré a špatné lidské 
vlastnosti Ctnosti a Neřesti. Barokní lé-
kárna, farmaceutické muzeum, upravená 
zámecká a bylinková zahrada nás nadchly. 
Kaskádové schodiště prověřilo naši fyzič-
ku. Barokní krásu před zkázou zachránilo  
600 miliónů korun z evropských dotací. Po-
časí nám přálo, oběd v restauraci Na sýpce 
chutnal. V lázních Velichovky byl zájezd 
ukončen sladkou tečkou v cukrárně.
Ostatní akce budou zmíněny v červencovém 

čísle. Dne 13. června se sejde-
me v 15 hod. v klubovně DPS. 
Povídání u kávy a čaje osvěží 
promítání pana P. Hojgra. Dále 
20. června odjíždíme v 8.30 
hod. z autobusového nádraží do 
termálů ve Velkých Losinách. 
Informace o cyklovýletech  
a výšlapech najdete v naší vý-
věsní skříňce a uslyšíte v hlášení 
městského rozhlasu.
Žijte naplno, spřádejte a plňte si 
své sny. Měsíc lásky nemusí být 
jen v máji. Co květen nedá, čer-
ven se předá. Věřte pranostikám.                                                                                                                                
                                                     mf    

Blahopřání

Dne 9. května oslavila 85. narozeniny 
paní Marie Grejtovská z Litovle.

Do dalších let jí přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti. 
Zůstaň stále vitální a užívej si 
radosti života.

dcera Věra s manželem  
a vnučky s rodinami



Okénko pro ženy
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Alena Mornštajnová: Tiché roky
Hana Bergmannová Klímová: Dobrodružství pana Wellingtona: 
o klucích, letadlech a letcích RAF

Stefan Ahnhem: Osmnáct pod nulou

Alena Mornštajnová: Tiché roky
Po úspěšném románu 
Hana přichází autorka  
s dalším neméně čtivým 
titulem, který je tentokrát 
odlišný od předchozích. 
Není to velké historické 
téma, nýbrž intimní ro-
dinné drama, kde hlavní 
roli nehrají velké dějiny, 
ale náhody a lidské cha-
raktery. Stejně jako u románu Hana však jde 
o silný, strhujícím způsobem vyprávěný pří-
běh, který si čtenáře podmaní od první do 
poslední stránky.
Bohdana je uzavřená dívka, která žije pou-
ze s mrzutým otcem a dobrosrdečnou, ale 
poddajnou Bělou. Trápí ji napětí v domě,  
a také tajemství, které ji nepřestává vrtat hla-
vou: Proč ji těžce nemocná babička při po-
slední návštěvě v nemocnici oslovila „Blan-
ko“? Vedle toho se odvíjí příběh Svatopluka 
Žáka, oddaného komunisty, který celý svůj 
život zasvětil budování socialismu, lásce ke 
své ženě a dceři, jejíž budoucnost měla být 
stejně zářivá jako hvězda na rudém praporu. 
Jenže, jak se říká: Chcete-li Boha rozesmát, 
řekněte mu o svých plánech. A tak se v jed-
nom okamžiku oba příběhy slijí do jednoho 
a ukáže se, že nic není takové, jak se dopo-
sud zdálo, a už vůbec ne takové, jaké by to 
být mělo.

Stefan Ahnhem: Osmnáct pod nulou
Třetí mrazivý thriller s detektivem Fabi-
anem Riskem.
Automobilová honička u helsingborského 
přístavu skončí pro jeden vůz tragicky – pá-
dem do ledových vod. Na předním sedadle 
je nalezen jeden z nejvlivnějších švédských 

podnikatelů v oblasti IT. 
Vše nasvědčuje, že šlo  
o nehodu, ale důkladnější 
ohledání těla odhalí, že bylo 
zmrazeno. Ještě podivnější 
je doba úmrtí: dva měsíce 
před událostí v docích. Na-
víc někdo tvrdí, že oběť vi-
děl ještě před týdnem živou 
a zdravou. Zdá se, že vrah 
převzal její totožnost. Fabian Risk brzy zjistí, že 
to pachatel neudělal poprvé. A ani naposled…

Hana Bergmannová Klímová: Dobrodružství 
pana Wellingtona: o klucích, letadlech a let-
cích RAF
Hlavním hrdinou knihy je 
vojenské letadlo – vyslou-
žilý britský bombardér pan 
Wellington, který bojoval 
za 2. světové války ve Velké 
Británii u 311. českosloven-
ské bombardovací perutě. 
Své válečné vzpomínky 
vypráví pan Wellington 
okřídleným kamarádům v hangáru a také 
dvěma desetiletým klukům, Edovi a Tondovi, 
kteří si v jeho trupu vybudovali bunkr. Tam 
si jednoho dne hrají s Morseovým telegrafem  
a jeho prostřednictvím navážou rádiové spoje-
ní s panem Wellingtonem. Ten klukům dá hned 
za úkol pátrat po své poslední ztracené osádce 
československých letců. Začne se rozvíjet na-
pínavý příběh plný pohádkových zázraků ale  
i drsné reality. 
Příběh o panu Wellingtonovi má v dětech 
vzbudit zájem o naši nedávnou historii  
a má jim přiblížit válečné i poválečné osudy 
málo známých hrdinů, letců, kteří bojovali  
v Anglii.                                                                lf

Ve středu 15. května proběhlo promítání 
dokumentárního filmu Celoživotní zápas 
Gustava Frištenského ve Velkém sále Zálož-
ny. Promítání se zúčastnila scénáristka filmu 

Libuše Rudinská, zástupci města Litovle  
i okolních obcí, členové rodu Frištenských  
i široká veřejnost. Tato akce se konala za při-
spění litovelského Pivovaru, který vaří vyni-
kající pivo Gustav. 
Nebylo silnějšího muže v českých zemích. 
Zažil slávu i hořkost a přesto se nevzdal. Do-
kumentární film Libuše Rudinské mapuje 
komplikovaný osud světoznámého zápasní-
ka a českého vlastence Gustava Frištenského 
v proměnách 20. století. Režisérka divákům 
představí Frištenského zápasnickou kariéru, 
jeho nelehké začátky, největší protivníky 
a nejvýznamnější úspěchy, kterých tento 
český silák dosáhl. Na pozadí sportovní ka-
riéry pak režisérka nahlíží do Frištenského 

osobního života. Skrze deníkové záznamy 
manželky Miroslavy poodkrývá vztah prak-
tického zápasníka s romantickou a umělec-
ky založenou manželkou. Zobrazuje jeho 
podnikatelské snahy, které ne vždy dopadly 
s úspěchem, a hlavně ukazuje způsob, ja-
kým Frištenský statečně a odhodlaně čelil 
dvěma totalitám, které prošly jeho životem. 
Ta nacistická ho málem připravila o život  
a ta komunistická ho odsoudila k hořkému 
dožití v naprostém zapomnění. Bez své mi-
lující manželky, která ho pomocí úplatků 
zachránila před likvidací v koncentračním 
táboře, a široké rodiny, která se o něj starala 
v posledních letech života, by Frištenský ne-
přežil. (zdroj: Česká televize)                      red.

Nový film o Gustavu Frištenském

Červen by se dal nazvat měsícem jahod. 
Sladké červené plody jsou ideálním zdra-
vým doplňkem naší stravy, který nás zá-
roveň v teplém počasí osvěží. 

Jahody jsou jedním z nejbohatších zdrojů vi-
tamínu C. Dále obsahují minerální látky jako 
hořčík nebo draslík. Jsou také plné antioxidan-
tů (pomáhají chránit buňky před účinky one-
mocnění). Z většiny jsou tvořeny vodou – jejich 
konzumací tak pomáháte k dodržování pitného 
režimu. 

Tvarohové knedlíky s jahodami 
• 100  g másla (rozpuštěné na přelití)
• 1  špetka soli
• moučkový cukr (na posypání)
• 2  žloutky
• 500  g měkkého tvarohu (polotučný)
• 1  hrnek polohrubé mouky
• 150  g tvrdého tvarohu (na posypání)
• na náplň: 500  g jahod

V míse smíchejte měkký tvaroh s prosátou moukou 
se špetkou soli. Přidejte žloutky a nejprve vařečkou 
a pak ručně zpracujte na hladké a pružné těsto, 
které se nelepí na ruce. Těsto nechte asi půl hodiny 
zakryté v chladu odpočinout. Na moukou posypa-
ném vále nebo pracovní ploše z něj pak vytvarujte 
váleček. Odkrajujte z něho plátky. Zploštěte je a na 
každý dejte dobře omytou a osušenou jahodu zba-
venou stopky. Zabalte do tvaru knedlíku.
Vkládejte do vroucí osolené vody a ihned promí-
chejte, aby se knedlíky nepřichytily ke dnu. Vařte 
mírným varem 8 až 10 minut (podle velikosti). Po 
této době knedlíky vyplavou na povrch. Uvařené 
knedlíky vylovte děrovanou naběračkou. Ihned je 
propíchejte vidličkou, aby vyšla pára. Podávejte po-
sypané nahrubo nastrouhaným nebo rozdrobeným 
tvarohem, moučkovým cukrem a přelité rozpuš-
těným máslem.                            (www.recepty.cz)
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8. června jsou tady opět Hanácké Benátky 

HLAVNÍ SCÉNA NA NÁMĚSTÍ

10.00 hod.               Zahájení, mažoretky Linetbells, TS Kaster
10.30–11.30 hod.   Tancování s Honzou Onderem
11.30–12.00 hod.   Mažoretky Linetbells 
12–13 hod.             Thom Artway & Band
13.00–13.30 hod.   TS Kaster
13.30–14.30 hod.   The Gardeners
14.30–15.00 hod.   Zdravice hostů, Golden Bees, TS Trips
15–16.00 hod.         Debbi
16.00–16.30 hod.    Happy Bees, Řecké tance
16.30–18 hod.         Petr Kolář
18–18.30 hod.         Caramba
18.30–19.45 hod.    Traktor
20.30–21.45 hod.    Dymytry
22.00 hod.                Ohňostroj

DOPROVODNÝ PROGRAM

PARK MÍRU A PŘED MUZEEM
10–17    stanoviště pro děti zdarma
10–17    jízda na koních
10–17    stanoviště z Pevnosti poznání Olomouc

12–17    otevřeno dopravní hřiště (zdarma půjčení kol a koloběžek)
12–17    Pohádková stezka DDM Litovel
12–17    stavění se stavebnicí SEVA
13–17    Minizoo DDM Litovel 
15.00    Perníková Chaloupka (pohádka divadla eMILLIon)
16.00    Drezúra pštrosů (výstup divadla eMILLIon)
17.00    Zlatovláska (pohádka divadla eMILLIon)

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

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

10–17    jízda na pramici pod náměstím (60 kč, děti do 10 let 30 kč)
11–19   výstupy na radniční věž (dospělí 40 kč, děti do 10 let 20 kč) 

MUZEUM LITOVEL
9–17    výstava Svět kostiček

PROSTORY TIC (BUDOVA ZÁLOŽNY) 
9–17   výstava Výtvarné práce ZŠ Jungmannova 

TANEČNÍ HRÁTKY S HONZOU 
ONDEREM

Dvojnásobný vítěz StarDance, 
tanečník, taneční mistr a cho-
reograf Honza Onder, přijede 
na Hanácké Benátky s výukovou 
taneční show pro děti, ta nese 
název Taneční hrátky s Honzou 
Onderem. Děti si tak mohou za-
tančit s Honzou nejen prostřed-
nictvím televizních obrazovek, 
ale i naživo! 
V interaktivním a zábavném 
programu, vhodném pro děti od 
tří do dvanácti let, se naučíme 
několik legračních tanečků, ne-
násilnou a zábavnou formou se 
protáhneme, rozhýbeme a posí-
líme své tělo, zkusíme si základy 
různých tanečních stylů, a pře-
devším se pobavíme. 
Tanečník Jan Onder se v rámci 
své tvorby výrazně věnuje dě-
tem a se svojí maminkou Zuza-
nou Onderovou napsal dětskou 
knížku Kdo zachrání Pižďucha? 
Tak si přijďte s dětmi zatančit  
i vy, dospělí, dopoledne od 10.30 
hodin na náměstí. Budeme se na 
Vás všichni těšit! 

THOM ARTWAY & BAND
Zpěvák, textař a kytarista Thom 
Artway patří aktuálně k neju-
znávanějším mladým muzikan-
tům české hudební scény. Ve 
své tvorbě dokonale propojuje 
moderní zvuk s klasickým pís-
ničkářstvím. Jeho skladby jsou 
podmanivé díky charakteristic-
kému hlasu a jasně rozpoznatel-
ným melodiím. Pro své poslu-
chače vytváří hudebně emotivní 
svět s niternými texty. Volně se 
inspiruje zejména britskými pí-
sničkáři. Již na vysoce ceněném 

debutovém albu Hedgehog si 
vytyčil vlastní cestu, po níž došel 
směrem k druhé autorské desce, 
která vyšla loni. Ročně odehraje 
desítky koncertů a jeho písně na-
bírají v doprovodu kapely ještě 
intenzivnější a živelnější rozměr. 
Řadí se do generace mladých pí-
sničkářů, kteří vyrůstali s kyta-
rou v ruce na ulicích světových 
měst. Začínal u Lennonovy zdi 
v Praze na Malé Straně. V roce 
2013 nahrál EP Still Standing 
Unknown. V té době také 

strávil pět měsíců v Austrálii, 
kde se věnoval cestování a pou-
ličnímu hraní. První singl I Have 
No Inspiration vyšel v roce 2015 
a zaznamenal obrovský úspěch. 
Skladba se okamžitě stala hitem 
a na více než rok a půl ovládla 
přední příčky českých hitparád. 
Následovaly písně Blind Man  
a Conformity, jež byly před-
zvěstí prvního alba Hedgehog. 
Za tuto desku získal Thom 
Artway hned dvě Ceny Anděl 
2016 České hudební akademie  
v kategoriích Zpěvák roku  

a Objev roku. V červen-
ci 2017 se stal výhercem  
v projektu Czech Fresh, 
který je zaměřen na pod-
poru exportu české hudby.  
Jeho cílem je, ve spo-
lupráci s britskou po-
bočkou celosvětové hu-
dební agentury United 
Talent Agency, předsta-
vit vítězného umělce na 

mezinárodní hudební scéně. 
Výhra Thomovi poskytla mož-
nost nahrávat ve vyhlášeném 
studiu Sono Records, nato-

čit videoklip v YouTube Space  
v Londýně a v horizontu dvou let 
se účastnit předních evropských 
showcase festivalů. I Thoma  
Artwaye spolu s kapelou můžete 
vidět na Hanáckých Benátkách. 

THE GARDENERS
Kompaktně popová kapela  
z Olomouce a okolí. Na kon-
certních pódiích působí od roku 
2008 a svou tvorbou přitahuje 
posluchače jakékoli věkové ka-
tegorie. Má za sebou nejen festi-
valy v rámci České republiky, ale 
také v zahraničí, např. ve Fran-
cii, Německu, Rakousku, Lu-
cembursku, Finsku, Slovensku  
a dalších. V dnešní době již pěti-
členná kapela působí ve složení: 
Mirka Jandeková – zpěv, Filip 
Lorenc – basa, Jirka Kráčmar – 
kytara, Lukáš Pecháček – klapky 
a Laďa Bilan – bicí.

DEBBI
Debbi, vlastním jménem Debo-
rah Kahl, se do povědomí široké 
veřejnosti zapsala díky účasti 
                    pokračování na str. 11
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pokračování ze str. 10

v prvním ročníku Česko-Slo-
venské SuperStar. S hudbou 
začínala v šesti letech hrou na 
klavír, muzikální geny v rodině 
rozhodně má, maminka v jejím 
věku úspěšně vystupovala jako 
zpěvačka, děda byl pro změnu 
výtečný pianista. Jejím původ-
ním plánem bylo stát se veteri-
nářkou. Díky soutěži SuperStar 
se ale začala ubírat hudebním 
směrem. Do soutěže se para-
doxně nepřihlásila dobrovolně, 
ale protože prohrála sázku – ne-
sjela pozadu černou sjezdovku. 
K nepřehlédnutelným patři-
la především její interpretace 
hitu I Try od Macy Gray. Právě 
tenhle moment zaznamenal  
i proslulý lovec talentů Martin 
Červinka na popud Martina 
Ledviny (spolupracuje s Ane-
tou Langerovou, Lenkou Dusi-
lovou, Tomášem Klusem nebo 
Markem Ztraceným). Následo-
val podpis exkluzivní smlouvy 
se Sony Music a první singl. 
Jakým směrem se Debbi vydá, 
předznamenává už její silný na-
křáplý alt. Doposud vydala tři 
alba a několik singlů. Hlas této 
jedinečné zpěvačky můžete také 
slyšet na náměstí Př. Otakara  
v rámci Hanáckých Benátek.

PETR KOLÁŘ S KAPELOU
Petr se narodil v Českých Bu-
dějovicích, vystudoval LŠU na 
bicí. V současné době navště-
vuje hodiny zpěvu u paní prof. 
Ludmily Vavrečkové. Od 18 let 
zpíval s řadou rockových kapel  
a věnoval se nejrůznějším hudeb-
ním projektům v nahrávacích 
studiích. Po příchodu do Prahy 
začal účinkovat v muzikálech, 

např. Drácula, Vlasy, 
Hamlet, Krysař nebo 
Tři mušketýři. Je býva-
lým zpěvákem skupin 
Precedens a Arakain, 
s Michaelem Kocá-
bem spolupracoval na 
projektu „Kocáb-Ko-
lář-Kympl: Velvet re-
volution“, s Danielem 
Landou absolvoval 
turné „Vltava Tour“ 

a jako host vystoupil na turné 
hudebního tělesa Alexandrov-
ci nebo na koncertu zpěvačky 
Sinéad O´Connor. Po navázání 
spolupráce s Karlem Svobodou 
a nazpívání písně „Ještě, že tě, 
lásko mám“, nastává zlom v jeho 
kariéře. Píseň se stává mega-
hitem a během dvou let je nej-
hranější písní v českých rádiích. 
Vystupuje i s operní pěvkyní 
Evou Urbanovou a spolu „oteví-
rají“ Sazka Arénu openingovým 
duetem „We are the Champi-
ons“ od skupiny Queen nebo  
s Leonou Machálkovou, se kterou 
nazpívá píseň „Den, kdy se vrátí 
láska“. Získal několik nominací  
a cen v anketě Zlatý Slavík  
v kategorii zpěvák, účastnil se 
národního kola soutěže Euro-
vision Song Contest a stal se 
vítězem v pěvecké soutěži v Tu-
reckém Cesme. Na svém kontě 
má několik alb. Koncert zpě-
váka Petra Koláře s kapelou si 
nenechte na Hanáckých Benát-
kách prostě ujít!

TRAKTOR
Traktor je hranická hardroc-
ková skupina, která byla zalo-
žena na jaře roku 2001, kdy se 
po rozpadu hranických kapel 
Tarantula a Wizard dali dohro-
mady zbylí členové Standa Bal-
ko, Martin Kapek a Karel Ferda. 
K nim se přidávají Pavel Balko 
a Petr Bartošek a již roku 2004 
vydávají svoje první CD. Ale 
až po vydání alba Tmel v roce 
2011 stoupla popularita skupiny  
u fanoušků natolik, že již za dal-
ší dva roky vydává kapela další 
CD a do letošního roku jich 
má na kontě celkem šest, a na-
víc jedno DVD. Název Traktor 
zpočátku leckterého fanouška 

od návštěvy koncertu 
či koupě desky odra-
zoval, ale dnes se řadí  
k vyhledávaným skupi-
nám se silnou fanouš-
kovskou základnou  
a s ročně odehranými 
desítkami koncertů,  
a to jak v sálech, tak na 
festivalech a slavnos-
tech. Texty písní inspi-
rované životem skládá 
sám frontman kapely 

Martin Kapek, který píše i hudbu.  
S konečnou fází mu ale pomáhají  
i ostatní členové a každá písnička 
je tak týmovou spoluprací. 

DYMYTRY 
Dymytry je česká metalová ka-
pela z Prahy, která sama sebe 
označuje za průkopníky „psy-
-core“, moderního hudebního 
stylu. Frontman Protheus defi-
noval „psy-core“ jako styl, jehož 
hlavním pravidlem je, že nemá 
žádná pravidla a všechno je do-
voleno. Skupina byla založena 
roku 2003 Jiřím Urbanem ml., 
synem Jiřího Urbana, zakladatele 
kapely Arakain. Image kapely je 
postavená na maskách s motivy 
hmyzu z dílny Národního diva-
dla, na mohutných kytarových 
riffech, melodických refrénech  

a sugestivním zpěvu. Členové 
kapely s hudbou rádi experi-
mentují, zavedení vlastního stylu 
jim rozvázalo ruce a dalo volnost  
v tvorbě. Dymytry začíná a hraje 
nejprve jako předkapela skupiny 
Arakain u příležitosti 25. výročí 
v pražské hale Eden a následně  
s Arakainem jedou turné a vy-
stupují ještě několikrát. Za zmín-
ku stojí pravidelná účast na na-
šich největších festivalech jako 
Benátská noc, Masters of Rock, 
BasinFireFest a dalších. V roce 
2010 vyhrávají dvě metalové sou-
těže – české kolo soutěže Wacken 
Metal Battle (kde jako jediní zá-
stupci ČR pojedou reprezentovat 
zemi na festival do německého  
Wackenu) a vítězí i v další soutěži  
s názvem MetalGate Massacre. 
                                                     MK

Májový koncert pěveckých sborů
Výroční koncert 
DPS Benjamí-
nek a DPS Mlá-
dí ze Základní 
školy na Vítězné 
ulici se konal  
i v letošním roce, 
přestože paní 
učitelka a sbor-
mistryně v jedné 
osobě Iveta Na-
vrátilová tráví čas na mateřské 
dovolené. Za podpory rodiny 
i školy mohla s dětmi připra-
vit program, který, stejně jako 
v letech minulých, potěšil ucho 
vděčného posluchače.
Ve čtvrtek 16. května v pozd-
ní odpoledne se Koncertní sál 
Městského klubu v Litovli za-
plnil do posledního místečka. 
Maminky, tátové, babičky a dal-
ší posluchači se měli na co těšit. 
DPS Benjamínek se představil  
s pásmem písní, které jsou zpí-
vány česky, anglicky a dokonce  
i francouzsky. DPS Mládí zařadil 
do programu melodie klasické  
i moderní, zpívané opět v něko-
lika jazycích. Ve dvou náročných 
sólech se představily dvě skvělé 
zpěvačky z osmého ročníku.

DPS Mládí slaví letos neuvěři-
telných 60 let. V roce 1959 sbor 
založila paní učitelka Božena 
Halvová, vedla jej dlouhých  
50 let. V době největší slávy sbor 
reprezentoval školu i město Li-
tovel na mnoha významných 
soutěžích dětských pěveckých 
sborů. Je moc dobře, že v paní 
učitelce Ivetě Navrátilové našel 
poctivou, pracovitou a neúnav-
nou pokračovatelku.
Letošní Májový koncert se stal  
i pozvánkou na společný kon-
cert současných sborů a sboru 
bývalých členů, který se usku-
teční v sobotu 12. října. Všichni 
čtenáři Litovelských novin jsou 
srdečně zváni na tuto událost 
kulturního roku města Litovle.

Miloslava Flášarová
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6
• sobota 1. 6.    TOULKY LITOVELSKÝM POMORAVÍM
20. ročník turistického pochodu určeného pro pěší i cykloturisty.
Školní dvůr ZŠ Jungmannova od 8 hod., startovné: dospělí 30 Kč, děti  
15 Kč, senioři 20 Kč. 
Od 9 do 14 hodin se konají MINITOULKY: „ZIMA V LÉTĚ“ – okruh pro rodiče  
s dětmi. Pořadatel: Klub českých turistů TJ Tatran Litovel a Spolek rodičů a přá-
tel ZŠ Jungmannova.

• neděle 2. 6.    PĚŠÍ VÝLET PARDUSKA
Sraz účastníků v 8.15 hod. na autobusovém nádraží Litovel, stanoviště č. 5. 
Kombinovaný výlet autobusem spojený s pěší vycházkou s průvodcem Miro-
slavem Pinkavou. Návštěva měrotínského kostela, 9km pěší procházka přes 
Pardusku a Sobáčov zpět do Litovle. Každý účastník si hradí dopravu.

• 4.–26. 6.     VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ZŠ JUNGMANNOVA
Výstava výtvarných prací žáků 2. stupně. 
Prostory TIC Litovel, PO–PÁ 8–17 hod., SO 9–12, 12.30–15 hod., NE 9–13 
hod., vstupné dobrovolné. Vernisáž se koná v úterý 4. 6. v 17 hod.

• 6.–29. 6.     VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ FOTOKLUBU LITOVEL 
Společná výstava fotografií členů Fotoklubu Litovel. 
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., PÁ 8–13 
hod., SO 10–13 hod., vstupné dobrovolné. Vernisáž se koná ve středu 5. 6.  
v 17 hod.

• sobota 8. 6.    HANÁCKÉ BENÁTKY
Celoměstská akce, náměstí Př. Otakara od 10 do 22 hod., park Míru 10–17 hod.
Vstupné: dospělí v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč. Děti do 5 let zdarma, 
děti 5–10 let, ZTP/P a doprovod 50 Kč (i na místě).

• neděle 16. 6.     VÝROČNÍ KONCERT PS SENZAKORD
Koncertní sál Městského klubu, 18 hod. Vstupné v předprodeji: děti do 15 
let 60 Kč, dospělí 80 Kč, na místě: děti do 15 let 110 Kč a dospělí 130 Kč.  
Pořadatel: PS SENZAKORD. Koncert k 15. výročí založení sboru. Jako host za-
hraje Jazz trio Marek Fischer, Martin Pánek a Viktor Korduljak. 

• úterý 18. 6.    ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ 
Koncertní sál Městského klubu, 17 hod.  Pořadatel: ZUŠ Litovel.

• čtvrtek 20. 6.    PŘÊNDITE SI SPLKNÓT
Pořad pro přátele hanáckého nářečí na téma: „Jak to je, dêž je fšecko obráceny 
– teda na rôbê“. Hostem bude Hanácká mozeka.
Koncertní sál Městského klubu, 18 hod., vstupné dobrovolné. 
Pořadatel: Hanácká ambasáda.

• úterý 25. 6.    KONCERT BICÍCH NÁSTROJŮ
Koncertní sál Městského klubu, 17 hod. Pořadatel: ZUŠ Litovel. 

• pátek 28. 6.    FOLKOVÉ POMORAVÍ
Minifestival živé hudby. Účinkují: STŘEMKOŠ, NEOMLUVENÁ ABSENCE,  
VĚTRNO. Zahrádka restaurace Amazonka, od 18 hod., vstupné v předprodeji 
150 Kč, na místě 200 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
HUDEBNÍ PODVEČERY V RESTAURACI AMAZONKA (VINNÝ STŘIK,  
NOACO, KELT GRASS BAND)
LETNÍ KINO (21.–24. 7. )
TANEČNÍ KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY – MLÁDEŽ I DOSPĚLÍ (září) 
NA STOJÁKA (Stand Up Comedy Show, 11. 9.)

Gastronomické obory podporují  
regionální kuchyni
Ač naše doba neú-
prosně běží dopředu  
a robotizace nahra-
zuje spoustu pracov-
ních činností, bez 
usměvavého číšníka, 
šikovného kuchaře či 
kreativní cukrářky si 
gastronomické obory 
na Střední odborné 
škole v Litovli nedove-
deme představit. 
Žáci těchto oborů se podílí po 
dobu studia na přípravě a za-
jištění různých společenských  
a kulturních akcí. Prohlubují si 
tak získané dovednosti. Snažíme 
se jim studium udělat atraktivní,  
a proto jsme se v dubnu účastni-
li Tvarůžkového festivalu v Olo-
mouci, kde na pódiu žáci oboru 
kuchař připravovali tvarůžkové 
Zelňáky, spolu s účastníky pořa-
du Masterchef.
V květnu jsme se účastnili pre-

zentace regionální kuchyně  
v Klubu volnočasových aktivit 
Pešek v Olomouci. Největší ra-
dost měli senioři, kteří zavzpo-
mínali na dobroty svého mládí 
a ochutnali regionální kuchyni.
A že máme v regionu vynikající 
výrobky dokazují i naše cukrář-
ky, které na prezentaci upekly  
sušenky cookies ze sýru Gran 
Moravia a Troubelické čokolády. 

Mgr. Josef Mrtýnek, učitel 
odborných předmětů obor kuchař
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Lípy jako symbol svobody

V minulém čísle se osud první 
,,Lípy svobody“ uzavřel na konci 
prvního válečného roku. Uběh-
lo dalších více jak pět let plných 
utrpení, než se mohlo naplnit 
proroctví z válečné fotografie  
…lípu k životu zas probudíme. 
Zas bude koruna její pyšně k nebi 
se dívat, zas bude skřivánek nad 
ní písničku svobody zpívat.
Stalo se tak hned v r. 1945. Mů-
žeme ji vidět na ,,soutoku“ ulic 
Sušilovy a Rybníček a cedulka 
na ní sděluje, že ,,Lípu svobody“ 
vysadili v r. 1945 Anna Poštůl-
ková a Antonín Navrátil. Právě 
on zde měl prý obchod se smí-
šeným zbožím a vybral také 
vhodné místo. Poštulkovi bydle-
li naproti, jejich dům již neexis-
tuje. Zřejmě to byli dobří sou-
sedé nebo ,,spřízněné duše“, že 
strom sázeli společně. Ve stínu 
lípy byla později prodejna ovoce  
a zeleniny paní Kallerové. 
Z lípy vyrostl krásný strom, kte-
rý k onomu místu neodmysli-
telně patří. Když se podíváte od 
Svatojánského mostu, snadno si 
můžete představit lípu jako příď 
lodi rozrážející vlny. V r. 1997 to 

byla skutečnost. Oběma ulice-
mi se valila voda, o její kmen se 
tříštily vlny, ale z velké povodně 
vyvázla bez úhony. Letos je jí již 
krásných 74 let.
Čas běžel, přišel r. 1968 a s ním 
významné výročí: 50 let od vzni-
ku republiky. Většina národa se 
těšila z probíhajících změn, opět 
byl důvod k oslavě i výsadbě 
památných stromů. Jenže… Po 
nadšení z uvolňujících se po-
měrů přišel srpen a znovu oku-
pace, tentokrát z východu. Naši 
zemi obsadila vojska Varšavské 
smlouvy a blížící se výročí na-
bylo hned důležitý 
význam. Navzdory 
okupantům se ,,Lípy 
svobody“ vysazovaly, 
ale oslavy měly vážný 
ráz, vždy se zpívala 
státní hymna.
Rovněž v Litovli se 
památná lípa sázela, 
ale nebyla to akce 
přímo městská, pro-
to možná není v kro-
nice zachycena. Byla 
to iniciativa tehdejší 
ZDŠ Jungmannova a dověděla 
jsem se o ní i dochovaných fo-
tografiích náhodou od přímého 
účastníka, pana Jiřího Webera. 
Celá událost je zaznamenaná ve 
školní kronice.

Pátek 25. 10. 1968: V 10.45 osla-
va 50. výročí vzniku ČSR ve vel-
kém sále SZK (Záložna). Přítom-
ni všichni žáci a všichni členové 
pedag. sboru. Za MěNV příto-
men Fr. Kutra, s. A. Šenkýřová, 
s. A. Fajmonová, za výbor SRPŠ 
s. Svat. Rieger, s. V. Valouchová 
a s. V. Bartoš. Kulturní pořad – 
básně a písně předvedli žáci ško-
ly, slavnostní proslov přednesla s. 
uč. A. Rozbořilová. Po ukončení 
l. části oslavy odešli všichni žáci 
a členové pedag. sboru do parku, 
kde byla 2. část oslav – slavnostní 
zasazení ,,Lípy svobody“. Krátký 

proslov přednesl zde 
řed. školy s. J. Brada. 
Lipku zajistil předseda 
SRPŠ s. V. Oprštěný  
a byla zasazena  
v rohu parku za škol-
ním hřištěm. Slav-
nostního aktu se 
zúčastnili též výše 
uvedení hosté, za-
končen byl hymnou 
ČSSR. (Kdo by ten-
krát tušil, že za dva 
roky tento akt bude 

jedním z důvodů k postihu ředi-
tele p. Josefa Brady.) 
Naděje, které tehdy lidé na jaře 
vkládali do ,,obrodného proce-
su“, se nesplnily. Nastala doba 
tzv. normalizace, kterou prová-

zely prověrky vedoucích pracov-
níků podniků a institucí, včetně 
škol. Školní kronika opět podá-
vá svědectví. 
V r. 1970 se začaly prověrkové po-
hovory před zvláštními stranickými 
komisemi. Příprava k zahájení šk. 
r. 1970/71 začala týden před začát-
kem vyučování. Kádrové opatření 
provedené těsně před zahájením šk. 
roku  mělo vzápětí vliv na perso-
nální změny ve vedení školy. Vedlo   
k odvolání s. Jos. Brady z funkce 
ředitele školy v důsledku výsledků 
stranických prověrek. Ředitelem 
pak byl jmenován dosavadní zást. 
ředitele – s. Rudolf Ivan. Josef Bra-
da, řed. školy, přeložen na ZDŠ Se-
nice na Hané jako učitel.
Vážení čtenáři LN, takové byly 
příběhy litovelských památných 
lip, jak je zaznamenali kronikáři 
či pamětníci. Za poskytnuté in-
formace děkuji paní Z. Bradové, 
pánům J. Weberovi a V. Barto-
šovi, za zapůjčení fotografií pak 
ZŠ Jungmannova. Dále za trpě-
livost všem, které jsem při svém 
pátrání navštívila a zpovídala.
(pozn red.: s. = soudruh)
                                 Marie Hrubá

Dopis absolventům DPS Mládí
Milé členky a milí členové – ab-
solventi Dětského pěveckého 
sboru Mládí Litovel,
možná je to k nevíře, ale v letoš-
ním školním roce uplyne již 60 
let od jeho založení. Je mi velkou 
ctí, že jsem vedení sboru moh-
la převzít po Božence Halvové. 
Proto bych ráda pokračovala  
v tradici setkávání sboráků. Do-
volte mi tedy, abych vás pozvala 
na sborácký sraz na koncertě  
k 60. výročí, který se uskuteční 
v sobotu 12. října. Zvu všechny, 
kteří mají chuť si zase zazpívat, 
scházet se na zkouškách a spo-

lečně nacvičit koncertní pro-
gram. Na koncertě by vystoupil 
Dětský pěvecký sbor Benjamí-
nek, Dětský pěvecký sbor Mládí 
a Smíšený sbor absolventů DPS 
Mládí. My absolventi bychom 
zazpívali naše oblíbené sbo-
rácké písně, které jsme zpívali  
s Boženkou. Pevně věřím, že nás 
bude z muzikantského nebe sle-
dovat a držet nám palce. 
Předprázdninové zkoušky se 
uskuteční v pátek 21. a 28. červ-
na od 18 do 20 hod. (tzv. opako-
vací zkoušky) v rámci zkoušek 
SPS Senzakord v Koncertním 

sále Městského klubu v Lito-
vli. Zkoušky povedu společně  
s Hankou Kaštanovou, sbormis-
tryní Senzakordu, jehož většinu 
tvoří absolventi Mládí.
Po prázdninách by zkoušky 
proběhly opět v pátky: 27. 9., 
4. 10. a generálka 11. 10. v čase  
18–19.30 hod. v budově ZŠ Li-
tovel, Vítězná 1250, v hudebně  
v červeném patře na 2. stupni. 
Mezitím dám všem zájemcům  
k dispozici notové podklady  
a nahrávky hlasů. 
Prosím, dejte mi vědět, jestli  
s Vámi můžeme počítat na ná-

cvik. Třeba alespoň na některé 
zkoušky. Děkuji!
Tento dopis byl rozeslán na  
e-mailové adresy členů z mi-
nulých srazů, ale některé ad-
resy již nejsou aktuální, pro-
to Vás oslovuji i touto cestou.  
(e-mail, na který můžete psát:  
navratilova.iveta@email.cz)
Budu velmi ráda, i když přijdete 
až na koncert a tím nás podpo-
říte. Všichni přátelé sborového 
zpěvu jsou srdečně zváni!
Těším se na shledanou a na zpí-
vanou!              Iveta Navrátilová

sbormistryně DPS Mládí 
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Rebelky z GJO
Každým rokem připravuje pě-
vecký sbor PALORA při Gym-
náziu Jana Opletala v Litovli 
závěrečný koncert, který bývá 
vyvrcholením celoroční práce. 
A že už jsme toho spolu zaži-
li opravdu hodně. Kdysi před 
léty zněly Javory a škola se sta-
la základem našeho sborového 
života. Otvírali jsme studánky  
a Rockovým oratoriem Ever-
smiling liberty jsme dobývali 
svět. Tančili a zpívali jsme Starce 
na chmelu, stali jsme se litovel-
skými Beatles, Abbou i Čecho-
morem. Už řadu let zpíváme po-
sluchačům o Vánocích Českou 
mši vánoční Jakuba Jana Ryby, 
dokonce i v hanáčtině, a nejsou 
nám cizí ani role Bídníků.
V pondělí, 6. 5., proběhl letošní 
výroční koncert PS Palora Re-
belky z GJO. Množství hodin 
strávených vymýšlením reper-
toáru, nácvikem vícehlasů, vy-
tvářením choreografií, výrobou 
rekvizit a kostýmů, zapojováním  

a vypojováním techniky bylo 
ten den dovršeno. Aula gym-
názia byla zaplněna doslova do 
posledního místa a očekávání by 
se dalo krájet.
Zvonek zvoní, škola končí a bě-
hem prvních taktů písně Pátá 
Tonyho Hatche s českým textem 
Jiřího Štaidla se všichni společ-
ně přenášíme v čase. Je léto roku 
1968 a znovu zní písně Mně se 
líbí Bob, Oliver Twist, Hvězda 
na vrbě či Stín katedrál, které 
původně propojili Filip Renč  
a Zdeněk Zelenka ve film RE-
BELOVÉ. Tentokrát zní ovšem 
v podání sólistek Karolíny Bár-
tové, Karolíny Tejkalové, Olgy 
Zapletalové a Anety Trnkové za 
vícehlasého doprovodu Palory. 
Jako zpestření vystoupení za-
zněla i čtyřhlasá úprava Luboše 
Hány skladby Jezdím bez nehod. 
Saxofonového sóla ve skladbách 
Pátá a Š š š se výborně zhostila 
Lucie Kuhnová. Jedna skladba 
plynule střídá druhou a kon-

cert se ubírá ke konci 
možná až příliš rychle. 
Tak ještě jeden přída-
vek a pak už jen veliká 
úleva – „snad se nám 
to opravdu povedlo“.  
Nakonec se nám po-
dařilo v aule vytvořit 
nádhernou atmosféru. 
Asi nejlépe to vyjád-
řil jeden z poslucha-
čů, který nám napsal: 
„Konečně mohu napsat o něčem 
krásném, co mě pohladilo ,po 
duši‘. Moc děkuji za krásný pod-
večer.“ 
Za podporu děkujeme vedení 
školy a rodičovskému sdruže-
ní při Gymnáziu Jana Opletala  
v Litovli, za finanční podporu 
pak městu Litovel a Olomouc-
kému kraji.
A co nás čeká po prázdninách? 
Sbor vstupuje do jubilejní  
20. sezóny svého působení. 
Hned v září odjede PALORA na 
podzimní soustředění do Itálie, 

kde vedle prezentace české hu-
dební kultury bude také inten-
zivně pracovat na repertoáru 
pro velký narozeninový koncert 
v roce 2020. Ačkoliv přesný ter-
mín je zatím v jednání, rozhod-
ně si ho nenechte ujít. 
A pokud jste snad byli mezi 
těmi, kteří by se ještě jednou 
rádi stali Rebely a Rebelkami, 
slibujeme, že pokud to bude jen 
trochu v našich silách, rádi by-
chom připravili podzimní reprí-
zu Rebelek na GJO. Všichni jste 
srdečně zváni.  Mgr. Alena Tichá

Stalo se již tradicí, že v jarních mě-
sících studenti druhého ročníku 
a kvinty nasedají do vlaku směr 
Praha. Tentokrát exkurze proběh-
la 24.–26. dubna. Letos se nesla 
v duchu humanitních předmětů 
– dějepisu, hudební a výtvarné 
výchovy, českého jazyka a spole-
čenských věd.
Program byl jako každý rok velmi 
nabitý. Hned po příjezdu se naše 
cesty rozdělily. Zatímco hudební-
ci si prošli místa spjatá se jmény 
slavných skladatelů a na vlastní 
oči zhlédli Rudolfinum, Stavovské 
a Národní divadlo, Žofín, Hlahol  
i Tančící dům, výtvarníci se vyda-
li do Veletržního paláce. Všichni 
jsme se opět setkali na Vyšehra-
dě a měli možnost projít Slavín  
s hroby velikánů našich kulturních 
dějin. Odpoledne čekal studenty 
ojedinělý zážitek. Měli možnost 
se podívat do zázemí letiště Vác-
lava Havla. Večer jsme společně 
vyrazili na Petřín, a někteří z nás 

dokonce vystoupali na rozhlednu, 
odkud se nám naskytl překrásný 
výhled na osvětlenou Prahu.
Druhý den mohli studenti pro-
střednictvím velmi autentické  
a působivé výstavy a krátkého 
výkladu k tématu atentátu na  
Reinharda Heydricha alespoň 
zčásti nasát atmosféru vládnoucí  
v protektorátu Čechy a Morava 
roku 1942. S tímto tématem ko-
respondovala i návštěva Hlávko-
vy koleje spojené s Janem Ople-
talem. Pak jsme se přesunuli na 
Pražský hrad, který se nám i přes 
velké množství turistů podaři-
lo projít. No a pak už nás čekala 
prohlídka Poslanecké sněmov-
ny, kde se nás ujal pan poslanec 
Ing. Pavel Kalous, kterému tou-
to cestou mnohokrát děkuje-
me. Večer jsme se hodili do gala  
a vydali směrem k Vinohrad-
skému divadlu, kde jsme zhlédli 
moderně pojatého Revizora od  
N. V. Gogola. Závěr exkurze patřil 

komentované prohlídce Ná-
rodního divadla a procházce 
po centru Prahy. Za všechny 
pořádající doufáme, že se stu-
dentům exkurze líbila a že si  
z ní odvezli spoustu zajíma-
vých a inspirativních zážitků. 
Nezbývá než dodat: „Praze 
zdar a příště na viděnou.“
Za všechny zúčastněné 

Michaela Hradilová

Gymnazisté opět v Praze Majáles gymnázia je zpět! 

Mateřská škola Gemerská nabízí 
firmám i občanům v rámci své 

doplňkové činnosti službu 
praní ložního povlečení, ubrusů, 

utěrek a ručníků včetně žehlení nebo 
mandlování. 

Zájemci mohou kontaktovat ředitelku 
školy na telefonu 601 391 868 nebo 
e-mailu ms.gemerska@seznam.cz.

…a předvedl se  
v plné parádě! Ve 
středu 15. května 
se po několikaleté 
pauze vrátil na lito-
velské gymnázium 
studenty i pedagogy 
oblíbený majáles. 
Letošním tématem 
byly „státy“. Každá 
třída si vybrala jeden 
a originálním způso-
bem ho představila 
ostatním. K vidění byly vlajky, 
kostýmy, symboly konkrétních 
států. Každá země byla po prů-
vodu městem představena je-
dinečnou scénkou či tanečním 
vystoupením. V čele průvodu 
jel na koních král s královnou 
a za nimi bylo možno vidět re-
prezentanty států Kanada, Nový 
Zéland, Rusko, Egypt, Francie či 
vzdáleného Japonska… Přesto-
že počasí letos majálesu nepřálo, 

všichni zúčastnění se k nepřízni 
osudu a počasí postavili čelem  
a podali své nejlepší výkony. 
Děkujeme publiku, které i v deš-
ti povzbuzovalo naše studenty. 
Potvrdilo se tím, že majáles není 
jen akcí gymnázia, ale i celé Li-
tovle a je vhodnou příležitostí  
k setkání. Touto cestou děkuje-
me ještě jednou všem, kteří, ať 
už aktivně či pasivně, majáles 
podpořili. 
                        Michaela Hradilová
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Čtení není nikdy dost
Počátkem května jsme se zapo-
jili do projektu Dny dětského 
čtení, který je součástí celo-
evropské kampaně EUROPE 
READS. Tento projekt propagu-
je povědomí o pozitivním vlivu  
a společných zážitcích, které 
přináší čtení nahlas. Čtení na-
hlas je základem rozvoje čte-
nářských dovedností a pomáhá 
i méně zdatným čtenářům obje-
vovat poutavé knihy.
Snažili jsme se začlenit pro čtení 
co nejvíce dětí a propojit různé 
věkové skupiny žáků. Nejdříve 
se zapojila tři oddělení školní 
družiny. Starší děti předčítaly 
nahlas mladším z knihy „Josíf-
kův pekelný týden“ od autorky 
Daniely Krolupperové. Zážitky 
ze svého odpoledne zpracovaly 
do prezentace a poslaly i do sou-
těže, která byla vyhodnocena  
u příležitosti zahájení letošního 
veletrhu Svět knihy v Praze. Na-

hlas předčítali také žáci druhého 
stupně dětem z prvního stupně. 
Vybrali si humornou knihu  
O nevyřáděném dědečkovi. Obě 
knihy vřele doporučujeme ke 
čtení všem věkovým kategoriím. 
Jak to všechno probíhalo? Děti 
nejen četly a poslouchaly, ale  
o přečteném si i povídaly, pro-
pojovaly příběh knih s vlastní-
mi zkušenostmi a předvídaly 
rozvíjení zápletky děje. Ti, kteří 
předčítali, si na vlastní kůži vy-
zkoušeli, jak řídit průběh čtení 
a jak je důležité srozumitelně, 
pomalu a hlasitě číst. Reagova-
li na všetečné dotazy a nápady 
posluchačů, posouvali své čte-
ní kupředu. Věříme, že se nám 
touto cestou podařilo, a díky 
podobným akcím v budoucnu 
i podaří, děti přimět k většímu 
zájmu o čtení. 

-ZSJL- Mgr. Soňa Purová 
a kolektiv vychovatelek ŠD

Cesta za astronauty a permoníky
V letošním školním roce nám 
paní vychovatelky ZŠ Jung- 
mannova Litovel opět připravily 
tradiční celodenní výlet, tento-
krát po trase Brno – Oslavany 
– Rajhrad. A co jsme vlastně 
navštívili a viděli? První naše 
zastavení bylo na hvězdárně, 
kde jsme na vlastní oči, sluch  
a hmat poznávali svět kolem 
sebe prostřednictvím několika 
interaktivních exponátů, jako je 
kaleidoskop, pixelová stěna, zvu-
kovod, planetární siloměr a spekt-
roskop. Tyto exponáty jsou sou-
částí hvězdárny. V planetáriu 
nám promítali program „Astro-
naut“, při kterém jsme se vydali 
na průzkum vesmíru na palubě 
raketoplánu i mezinárodní kos-
mické stanice a nahlédli dovnitř 
astronautova těla. Paráda! 
Další cesta autobusem nás za-
vedla do Permonia. Na toto jsme 
se nejvíce těšili, a přitom jsme 
přesně ani nevěděli, co nás čeká. 
Před námi se objevil obrovský 
opravený areál s těžní věží (dří-
ve se zde těžilo uhlí). Pro mlad-
ší kamarády byla připravena 
pohádková hra „O ztraceném 
permoníkovi“, při které deseti-
členná skupinka s dospělákem 
procházela parkem a těžní věží, 
plnila zadané úkoly a při tom 
hledala permoníkovy ztracené 
věci. Museli prolézat různými 
labyrinty, překonávat překážky, 
slaňovat, šplhat… Odměnou 

bylo setkání se skřítkem Permo-
níkem a získání medaile. A my 
starší jsme absolvovali interak-
tivní hru „Magic Permon“. Spo-
lečně se čtyřmi kamarády jsme 
procházeli labyrintem a plnili 
elektronicky zadávané úkoly po-
mocí veršovaných indicií. Celá 
hra prověřila naše vědomosti, 
dovednosti i fyzickou zdatnost 
a odměnou nám bylo virtuální 
setkání s permoníkem. Úžasné!
Závěr výletu patřil návštěvě 
Klášter v Rajhradu, kde jsme 
navštívili historickou knihovnu  
a poslouchali Čtení s Kašpár-
kem – pohádku O duhovém 
skřítkovi. Celý výlet se nám 
včetně počasí opravdu vydařil. 
Budeme rádi, když se inspiruje-
te našimi výlety a o prázdninách 
s dětmi vyrazíte i vy. A co příští 
rok?  

-ZSJL- Alena Albrechtová 
a děti ze školní družiny

Autem nebo pěšky?
Rodiče se radují, když dítě udělá 
první krůčky. Přesouvá se tam, 
kde ho to zajímá, objevuje svět 
a osamostatňuje se. Postupem 
času dítě připoutáme do certi-
fikované sedačky a vozíme ho 
úplně všude, s nástupem školní 
docházky pak téměř čtvrtinu 
dětí až ke školním dveřím. Ano, 
máme jiný životní styl a je běžné 
vlastnit a používat v rodině auto 
nebo dvě, ale i přesto nám stálo 
za to se zamyslet nad tím, jestli 
nepoužíváme auto tam, kde by 
úplně normálně stačily nohy. 
Během tematického Dne Země 
se tak v některých třídách prv-
ního stupně ZŠ Jungmannova  
v Litovli žáci proměnili na re-
portéry a vyptávali se seniorů 
z řad příbuzných, kteří zavzpo-
mínali na své zážitky a odlišný 
způsob dopravy do školy. Děti 
překvapilo, že dříve trvala cesta  
i hodinu pěšky, že se do ško-
ly jezdilo na koňském povozu,  
a když bylo hodně mrazivo, ne-
šlo se do školy vůbec. Zajímavé 
bylo i srovnání cesty do školy 
na různých místech na světě. 
Zatímco v Číně převažují jízd-
ní kola a v USA před každým 
domem zastavuje žlutý školní 
autobus, v Brazílii školáci žijící  
u řeky Amazonky běžně cestují 
do školy lodí a v Nepálu děti ruč-
kují na laně přes divokou řeku. 
Se zajímavými závěry přišli žáci, 
kteří pomocí měřicího pás-
ma, stopek a tabulky přepočtu 
rychlostí prověřovali, jak řidiči 
v ulicích v okolí školy dodržují 
předepsanou rychlost. I když šlo 
o metodu měření rychlosti bez 

laseru, z třiceti pěti automobilů 
dodrželo předpisy pouze sedm 
z nich. Závěr tematického dne 
jsme využili ke zviditelnění 
kampaně akce Pěšky do školy, 
kterou zorganizovali a připravili 
členové Ekotýmu. Děti vytvoři-
ly spoustu nápaditých plakátů  
s texty, kterými chtějí motivovat 
rodiče a žáky ke změně doprav-
ního chování, k omezení počtu 
aut před školou, ukázat dětem, 
že cesta do školy může být zdra-
ví prospěšná, zábavná a snazší, 
než si doposud mysleli. Už teď 
jsme zvědaví, kolik dětí přijde 
v určený den do školy pěšky  
a o kolik se sníží počet aut před 
školou. 
        -ZSJL- Mgr. Ivona Smrčková

A jak prožili Den Země žáci  
z druhého stupně? Během os-
mikilometrové ozdravné pro-
cházky Litovelským Pomoravím 
prozkoumávali z různých úhlů 
„poklad z hlubin“. Více už pro-
zradí tyto verše:

Zdál se to být běžný den,
učit jsme se šli však ven. 
V lese, pěkně v přírodě, 
nemluvili jsme o vodě.
Černé zlato téma bylo, 
ledacos nás překvapilo. 
Ropa, tento vzácný dar, 

přírodě může přinést zmar.
Co vše z ní umíme vyrobit, 
neuměli jsme si představit. 

Ropné plasty pohodlí přináší, 
ale planetu nepořádkem zanáší.
Lidi! Zamysleme se tedy trošku!

Musíme mít na vše 
igelitovou tašku?

-ZSJL- Mgr. Magda Pinkavová



Mateřské centrum Rybička
CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA (Jarmila Dospivová)
sídlo v budově Charity Litovel, ul. Vítězná 1129, Litovel
tel. 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz, www.mcrybicka.cz

DEN DĚTÍ V MC: Workshop malování triček
• středa 5. 6., 9–12 hodin
Malování triček pomocí barev ve spreji, šablon a razítek na textil. Doneste 
si světlé bavlněné tričko (max. 3), které chcete dekorovat. 
Cena kurzu: 120 Kč. 

EKODOPOLEDNE VE SLUŇÁKOVĚ
• středa 12. 6., sraz ve Sluňákově v 9.30 hodin, konec v 11.30 hodin. Do-
prava vlastní. Cena: 90 Kč pro rodiče s jedním dítětem, další dítě 70 Kč.
Pro děti bude připraven program „Přežití na ostrově“. 
                                             
                                                                                                             V ČERVENCI SE MŮŽETE TĚŠIT NA: 

kurz šití pro pokročilé (1. 7.–3. 7.) 
                                                                    bazar pro dospělé (16. 7.–18. 7.)

16 / DĚTI A MLÁDEŽ

Štafetový pohár v Olomouci
V úterý 30. dubna se na atle-
tickém stadionu v Olomouci 
konal Štafetový pohár. Je to 
soutěž běžeckých štafet škol. 
Letošního ročníku se zúčastni-
lo 18 škol. Již počtvrté soutě-
žili i žáci naší školy ze  třetích  
a pátých tříd, a to ve dvou 

disciplínách: ve štafetě na  
100 m a ve smíšené štafetě na 
200 m.  Žáci třetích tříd se umís-
tili na úžasném 7. místě. Žáci  
5. tříd se umístili na 16. mís-
tě. V celkovém pořadí škol se 
naše škola umístila na krásném  
10. místě. 

Děkujeme a gratuluje-
me všem malým spor-
tovcům, kteří po celý 
duben pilně trénovali, 
osvojovali si předá-
ní štafetového kolíku  
i techniku běhu. 
Těšíme se na další 
ročník!
Mgr. Mirka Gottfriedová, 

Mgr. Věra Čamková

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Ve středu 15. května pořádal Dům 
dětí a mládeže Litovel na doprav-
ním hřišti tradiční dopravní sou-
těž mladých cyklistů. Soutěže se 
zúčastnili žáci ZŠ Litovel, Vítězná, 
ZŠ Skrbeň, ZŠ Cholina a ZŠ Čer-
venka. Soutěž se skládala z těch-
to povinných disciplín: pravidla 
provozu na pozemních komuni-
kacích (test), pravidla provozu na 
pozemních komunikacích (jízda 
po dopravním hřišti), jízda zruč-

nosti na kole a zásady poskytování 
první pomoci. Zvítězilo družstvo 
žáků ZŠ Litovel, Vítězná ve slože-
ní:  Vojtěch Látal, Patrik Krátký, 
Michaela Berková, Šimon Kristek. 
Vítězové postoupili do okresního 
kola, které se konalo ve čtvrtek  
23. května v Uničově. V něm se 
družstvo umístilo na krásném  
4. místě.     Hedvika Weberová, DiS.

Dům dětí a mládeže Litovel
• 8. června    Minizoo na Hanáckých Benátkách
Najdete nás na obvyklém místě u Švédských šancí v parku 
Míru od 13 do 17 hodin. Přijďte strávit příjemné odpoledne 
se zvířátky! Bližší informace na tel. 585 342 448, 775 550 964, 725 823 618 
nebo e-mailu p.sova@ddmlitovel.cz.          

• 11. června   Den dětí pro klubáky 
DDM Litovel ve spolupráci s organizací Člověk v tísni o.p.s, pobočka Olomouc, 
zve všechny děti, které navštěvují Klub mladých, na pirátskou stezku za  
pokladem. 
Místo a čas: Sraz v Klubu mladých od 13 hod. Ve 14 hod. se vydáme na stezku, 
kterou zakončíme na Doubravce, kde si opečeme špekáčky. Předpokládaný 
konec v 16.30 hod. Bližší informace na tel. 739 655 803 nebo na e-mailu  
sara.grunova@ddmlitovel.cz. 

• 21. června  Rozlučka TS KASTER 
Taneční skupina jako každým rokem pořádá rozlučku s tanečním rokem 
2018/2019, kde proběhnou ukázky všech formací, opečou se špekáčky  
a bude volná zábava. Místo a čas srazu: od 16 hod. na Července v Olších.
Bližší informace na tel. 720 995 102 nebo e-mailu pospisilova@ddmlitovel.cz.

1. ročník

AKADEMIE 

DŮM  DĚT Í  A  M L Á D EŽE  L I T O V E L  P OŘÁ D Á

ZVEME VŠECHNY RODIČE, PRARODIČE, TETIČKY I
STRÝČKY, PŘÍZNIVCE DDM LITOVEL A PROSTĚ VŠECHNY,

KTEŘÍ CHTĚJÍ VIDĚT, CO SE DĚTI NAUČILY. 

7.6. 2019 | 15:00

VENKOVNÍ HŘIŠTĚ SOKOLOVNY

O D  1 7 : 0 0  H O D I N  V Y S T O U P Í  K A P E L A  T R I G O N !

Sportovní den Gustava Frištenského
V pondělí 13. května byl pro 
děti z litovelských mateřských 
školek uspořádán tradiční spor-
tovní den Gustava Frištenské-
ho. Dopoledne plné siláckých 
úkolů připravil Spolek Gustava 
Frištenského. A ne vždy to byly 
úkoly lehké, ale každý se s nimi 
dokázal vypořádat po svém! 
Dopravní hřiště se tak hemžilo 
malými siláky, kteří např. ská-
kali přes švihadlo, přetahovali 
se nebo skákali v pytli. Poté si 
vyzkoušeli ohnout podkovu, 
procvičit prsty na rukou, zdvi-
hat činky nebo dělat správné 
dřepy a kliky. Po splnění všech 

náročných úkolů byly všechny 
děti odměněny medailí a slad-
kostí. Dopoledne s Gustavem 
Frištenským si všichni školkáč-
ci, paní učitelky i pořadatelé 
náležitě užili. Těšíme se již teď 
na příští rok a další nové silácké 
úkoly.                                       red.
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Nabitý soutěžní program mažoretek Linetbells Litovel z.s.
Naše mažoretky Linetbells Li-
tovel z.s. mají za sebou další 
úspěšné soutěže.                                              
Ve dnech 27. a 28. dubna re-
prezentovaly naše město na 
MIA Festivalu v Olomouci, kde 
se v sobotu představila sóla  
a v neděli velké skupiny. Za só-
lová vystoupení si odvezly me-
daile Ema Crhonková, Johana 
Štaffová, Barbora Zlámalová  
a Natálie Elgnerová. Velké for-
mace se představily v neděli  
a všechny se umístily na stup-
ních vítězů (mini kadetky  
3. místo, kadetky 3. místo, ju-
niorky 1. místo, juniorky mini  
1. místo a seniorky mini 2. místo).                                                                                                                             
Další soutěž probíhala hned 
následující víkend opět v Olo-

mouci. Šlo o Mistrovství Moravy 
asociace CMA a bojovalo se o po-
stup na Mistrovství ČR. V sobotu 
vystoupily všechny velké forma-
ce, medaili za 3. místo si odvezly 
mini kadetky a kadetky, junior-
ky 5. místo, senior-
ky 7. místo a všichni 
si vybojovali postup 
na MČR. Postoupi-
la i všechna sóla ba-
ton, Sofie Jergonová 
ze 4. místa, Johana 
Štaffová z místa 7., 
Barbora Zlámalo-
vá také ze 7. místa  
a naše duo kade-
tek Ester Holadová  
a Aneta Poledníko-
vá získaly úžasné 
3. místo. V neděli 
přišly na řadu boje 
o postup s nářadím 
pom, kde se skvěle umístila Ema 
Crhonková. Získala 1. místo 
za sólo hobby junior, Johana 
Štaffová vybojovala 6. místo za 
sólo profi junior. Všechna děv-
čata měla z postupů velkou ra-

dost a začala příprava na finále.                                                                                                                                         
Mistrovství ČR CMA proběhlo 
od pátku 10. do neděle 12. květ-
na v Hradci Králové. Děvčata 
se účastnila již od pátku, kdy 
soutěžila s nářadím pom. Ema 

Crhonková vybojo-
vala za sólo junior 
hobby 1. místo a ti-
tul Mistr ČR, skvělý 
výkon předvedla 
i Johana Štaffová, 
která ve velké kon-
kurenci profi juni-
or získala 9. místo. 
V sobotu byla na 
řadě sólová vystou-
pení s hůlkou. Na 
výborném 6. mís-
tě se umístilo naše 
duo kadetek hobby 
Aneta Poledníková 
a Ester Holadová. 

V neděli přišly na řadu velké 
formace baton profi. V celore-
publikové konkurenci se mažo-
retky z Litovle opravdu neztra-
tily a předvedly skvělé výkony. 
Juniorky se umístily na 8. mís-

tě, seniorky mini na 8. místě  
a kadetky vybojovaly krásné  
5. místo a získaly postup na Mis-
trovství Evropy do Chorvatska.                                                                                                                                      
Máme z úspěchů našich mažo-
retek velkou radost, stojí za tím 
spousta práce a pilného trénin-
ku, který přináší svoje ovoce ve 
formě medailí a ocenění. A to 
ještě není konec. Čeká nás finá-
lové kolo MČR asociace ČMTF 
v Čáslavi, tak nám držte palečky.                                                                                                                
Pokud vás naše mažoretky zau-
jaly, můžete se na naše vystou-
pení podívat na Hanáckých Be-
nátkách v Litovli. 

Spolek mažoretek 
Linetbells Litovel z.s.

Jarní myslivecký den pro děti
V sobotu 4. května jsme opět 
na myslivecké chatě Doubrava 
pořádali tradiční „Jarní mysli-
vecký den pro děti“, jehož cílem 
je dětem i dospělým představit 
práci myslivců. Tentokrát jsme 
měli možnost seznámit s mys-
liveckými disciplínami více jak 
150 dětí. Děti měly možnost na 
různých stanovištích plnit úkoly  
a seznamovat se s loveckými ple-
meny psů, poznat některé druhy 
dravců a vyslechnout si, jak je 
můžeme v myslivosti využít, vy-
zkoušet si střelbu ze vzduchov-
ky, projít se naučnou stezkou. 
Letos jsme pro děti i dospěláky 
připravili zajímavou podíva-
nou, kdy jsme měli možnost 
ukázat preparáty zvěře, kterou 
můžeme v lese „potkat“: prase 
divoké se selaty, zajíce polního, 
jezevce lesního, psíka mývalo-
vitého, kamzíka horského (ten 

žije v Jeseníkách), hlavy jelena 
evropského, srnce obecného či 
muflona, a to vše za příjemného 
povídání a vysvětlování p. Mar-
ka Nimrichtra z Postřelmova  
a rovněž našeho člena spolku  
p. Jiřího Dvořáka. Děti během 
plnění úkolů na pěti stanoviš-
tích dostaly sladkost a po splně-
ní úkolů dostaly malé dárečky  
s mysliveckou tematikou. 
K ochutnání byla myslivecká ku-
chyně: zvěřinový guláš nebo peče-

ný divočák se zelím. Celý den 
se vydařil a všichni členové 
mysliveckého spolku Litovel 
– Doubrava měli velkou ra-
dost z početné návštěvnosti 
dětí, které jsme aspoň na 
chvilku pozvali „do lesa“. Dě-
kujeme všem za účast a těší-
me se na další setkání s Vámi. 
             MS Litovel-Doubrava

Sportovní pozvánky

FOTBAL:
• sobota 1. 6., 17 hod., FK Jeseník 
– Tatran Litovel  
• sobota 8. 6., 17 hod., Tatran Litovel 
– FC Kralice na Hané 
• neděle 16. 6., 17 hod., Sokol Velké 
Losiny – Tatran Litovel
OSTATNÍ: LITOVEL FREE JÍZDA 
• sobota 15. 6., od 10 hod., cyklis-
tický závod, hudební minifest

Úspěchy našich radiotechniků
Ve dnech 10.–12. 
května  pořádala 
Střední škola in-
formatiky, elektro-
techniky a řemesel 
Rožnov pod Rad-
hoštěm Mistrovství 
ČR v radioelektro-
nice dětí a mládeže. 
Na tuto soutěž se 
každoročně sjíždějí 
soutěžní týmy z celé 
republiky, účastníci 
soutěží ve třech věkových kate-
goriích. Soutěžící jsou hodno-
ceni ve 3 disciplínách: 1. dove-
zený výrobek – zde si soutěžící 
sami volí, co vyrobí (rozhodčí 
hodnotí funkčnost výrobku,  

z Domu dětí a mládeže Litovel. 
Gratulujeme a přejeme mnoho 
dalších úspěchů!

Jana Chmelařová, DDM Litovel

jeho provedení a dokumentaci 
k výrobku), 2. test odborných 
znalostí a 3. soutěžní výrobek 
– zde musí všichni účastníci 
soutěže zhotovit výrobek dle za-
dání, které obdrží od pořadatele 
soutěže (nevědí tedy dopředu, 
co budou vyrábět). Olomoucký 
tým byl velice úspěšný a odvezl 
si z mistrovství dvě první místa, 
a to v kategorii Ž2 a M. V kate-
gorii Ž2 obsadil 1. místo Tadeáš 
Fryčák, účastník zájmového 
kroužku radiotechniky pod ve-
dením pana Jiřího Bahounka 
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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. 

 

ww.spseol.cz

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Jediné v yšší  odborné technické vzdě lání
v komunikacích a ekonomice na Hané.  

Spolupráce s firmami v oboru.

Symbolické školné oproti  soukromým VŠ.
Titul  DiS.  po úspěšném dokončení  studia.

PŘIŠEL ČAS
VYBRAT SI ŠKOLU
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Házenkáři Tatranu Litovel za-
končili obtížnou sezónu v nej-
vyšší soutěži, Strabag Rail Ex-
tralize, vítězstvím 4. května nad 
Cementem Hranice v poměru 
36:34. Tento výsledek však již 
nemohl nic změnit na umístění 
na poslední 12. příčce. Zatím 
není jasné, jestli budou mít pr-
voligové týmy zájem postupu 
do Extraligy, a tedy jakou soutěž 
bude Tatran Litovel hrát. Jasno 
bude až po uzávěrce tohoto čísla 

novin na začátku června, sleduj-
te web http://hazena.tatranlito-
vel.cz. 
Starší dorostenci se umístili na 
2. příčce moravské části 2. ligy. 
Zda získají právo účasti v nej-
vyšší celorepublikové doroste-
necké soutěži, se také rozhodne 
do konce května. 
Mladší dorostenci se umístili  
v 2. lize na klidném 6. místě  
a tuto soutěž budou hrát i v příš-
tí sezóně.                                      rš

Krátce z házené

Litovelská kajakářka Barbora 
Dimovová prožila těžký týden 
plný turbulencí, kdy musela stří-
dat destinace, lodě, tratě a poci-
ty. Letos závodí prvním rokem 
v kategorii žen a konkurence je 
velká. Pojďme nahlédnout do je-
jího časového plánu:
Pondělí 13. května: destinace – 
Národní olympijské centrum 
Račice – Nominační závod  
v rychlostní kanoistice, loď – 
rychlostní kajak, trať –  K1 ženy 
200 metrů. 
• 8.20 hod.: časný start rozjížď-
ky si vyžadoval dát budík na  
6 hodin, lehkou snídani, rozcvi-
čení a řádné rozjetí před startem. 
Teplota 8 °C, foukal nárazový 
vítr. Bára svou rozjížďku vyhrá-
la a postoupila přímo do finále 
s nejlepším časem. Bylo potřeba 
udržet koncentraci do finále.
• 11.40 hod.: READY-SET-GO!!! 
Nekompromisní povel startéra 
vypustil devět finalistů na trať. 
Bára trochu zaváhala na startu, 
ale mohutným finišem dokázala 
vybojovat 3. místo. 
• 14 hod.: stupně vítězů 
• 14.30 hod.: odjezd na Mistrov-
ství Evropy ve sjezdu
• 18 hod.: po cestě se dozvídá 
radostnou novinku, že si vyjela 
místo v reprezentaci v rychlost-
ní kanoistice.

Úterý 14. května:
• 0.30 hod.: destinace Bovec, Slo-
vinsko, dějiště Mistrovství Evro-
py ve sjezdu na divoké vodě.
• 10 hod.: řeka Soča, loď – sjez-
dový kajak, trénink na trati 
dlouhého sjezdu klasik. Závod-
ní trať na Soči je nesmírně tech-
nická, náročná na zapamatování 
stopy, délka je 6 km (cca 19 mi-
nut). Pro dobrý výsledek je po-
třeba mít trať najetou a znát kaž-
dý detail. Celé údolí Soči lemují 
zasněžené Julské Alpy.
• Odpoledne: kafíčko a ladění 
formy s českým teamem.

Středa 15. května:
• 9 hod.: tréninková jízda
• 10 hod.: start ME sjezd klasik, 
kategorie K1 ženy. Po srdnatém 
výkonu a bez speciálního tré-
ninku vybojovala Bára v těžké 
konkurenci 9. místo.

Čtvrtek 16. května:
• 14 hod.: trénink na trati sprin-
tu. Délka trati je cca 400 m a čas 
kolem minuty. Je to nejtěžší úsek 
sjezdové trati nad soutěskou  
u obce Kobarid. Tento úsek se 
vyznačuje složitou stopou, kdy 
je potřeba absolvovat náročné 
přejezdy řečiště a v plné rych-
losti trefit vždy ten správný prů-
skok mezi velkými vápencovými 

balvany. Hladina 
řeky nepravidel-
ně pulzuje a ne 
vždy se průjezd 
podaří.

Pátek 17. května:
• 9 hod.: trénink 
na trati sprintu
• 10 hod.: start 
kvalifikace sprin-
tu. Prvních pět 
nejlepších po-
stupuje přímo do 
sobotního finále, 

zbytek musí projít sí-
tem semifinále. Bára 
zajede skvělou jízdu  
a postupuje do finále  
2. nejlepším časem.

Sobota 18. května: 
• 9 hod.: trénink sprin-
tu, hladina řeky se opět 
změnila a je potřeba 
najet novou stopu.
• 10 hod.: start finále 
sprintu Mistrovství Ev-
ropy, kategorie K1 ženy. 
Bára ihned po startov-
ním povelu rozjíždí své 
strojové tempo, první zatáčka  
a vlna ji odhazuje doprava mimo 
ideální stopu. Ještě to nevzdává 
a přidává na svém tempu. Fini-
šuje do cíle, pohled na časomíru 
– ta ukazuje, že tentokrát to na 
medaili stačit nebude. Chyba na 
začátku trati ovlivnila celou jíz-
du. Celkové 7. místo v tvrdé ev-
ropské konkurenci je pěkné, ale 
Bára mířila výš. Není ale čas na 
slzy a přemýšlení, co kdyby. Je 
potřeba se soustředit na prestiž-
ní závod družstev, který začíná 
za pár hodin.
• 15 hod.: start závodu družstev 
ME ve sprintu. Družstvo čes-
kých žen ve složení Barbora Di-
movová (TJVS Litovel), Anež-
ka Paloudová (Č. Krumlov)  
a Martina Satková (Dukla Pra-
ha) vyráží ze startu. Bára na 
první pozici vede celý tým do 
místa, kde před několika hodi-
nami utopila medailové pozice 
v individuálním závodě. Klíčové 
místo projíždí bravurně a zrych-
luje, aby udělala prostor svým 
kamarádkám z týmu. Polovina 
trati a české trio ztrácí na vedou-
cí Italky půl sekundy. Stihnou 
to? Přichází závěrečný cílový 
skok, kde nejeden favorit už při-
šel o jistou medaili. Fantastický 
závěr českého týmu s riskant-

ní taktikou slaví úspěch. První 
Bára jede ideální stopu vpravo, 
prostřední Anežka záměrně 
skáče skok středem a tím uvolní 
místo finišmance Martině. Češ-
ky slavně vítězí a získávají zlatou 
medaili z ME před Itálií a Fran-
cií. Poslední závod a Bára zažívá 
konečně radostnou euforii spolu 
se svými parťačkami.
• 18 hod.: slavnostní vyhlášení 
výsledků a odjezd domů.

Neděle 19. května: 
• 4.30 hod.: Litovel. Konečně 
spánek a zasloužený odpočinek.

Shrnuto a podtrženo:
Byl to opravdu perný týden, 
ale stál za to. Litovelská kaja-
kářka Barbora Dimovová toho 
stihla dost. Vybojovala místo  
v české reprezentaci v rychlost-
ní kanoistice a pojede závo-
dit na Evropské hry – Minsk, 
Bělorusko a na ME do 23 let  
v Račicích. Ve sjezdu na divo-
ké vodě vybojovala zlatou me-
daili na ME v Bovci v závodě 
družstev. Času na rozjímání 
nad výsledky ale moc nemá. 
V úterý 21. května jí začala  
v Račicích příprava na vrcholné 
závody v rychlostní kanoistice.                                   
            Text: red, foto: Aleš Berka

Perný týden Barbory Dimovové se zlatou tečkou



 

           
 

Myslivecký spolek  Litovel – Doubrava 
pořádá dne  

22. června  2019 od 9.00 hodin  
v areálu myslivecké chaty Doubravy soutěž ve střelbě na 

asfaltové terče s názvem 

„Pohár Doubravy 49. ročník“ 
 

Občerstvení všeho druhu včetně myslivecké kuchyně 
zajištěno.  

  
Srdečně Vás zvou myslivci z Litovle, Červenky a Tří Dvorů 

 


