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Vážení a milí čtenáři,

FCC Litovel oznamuje občanům
NOVÉ TERMÍNY SVOZU BIO ODPADU

konečně jsou před námi dva měsíce letních
prázdnin. Počasí je více jak letní – lze říct, že dokonce i tropické, a tak si plnými doušky užívejme
koupání, grilovačky, výlety, zmrzliny a všechno
dobré, co k létu patří. Užijte si dovolenou, ať už
tady v České republice nebo v zahraničí! A nezapomeňte nám z ní poslat fotku do soutěže!
Eva Kratochvílová, redaktorka

LITOVEL

Svoz bude přesunut ze středy na čtvrtek (lichý týden).
Platí pro ulice: Pavlínka, Sadová, Kosmonautů,
Wolkerova, Nová, Pošmýlská, U Stadionu, Zahradní,
Králova, Uničovská a Loštická.
Nový termín svozu platí od 20. června do 24. října.

Jednání s cukrovarnou
V rámci pravidelných schůzek byl na 12. schůzi Rady
města Litovel, která se konala
ve čtvrtek 6. června, pozván
Ing. Řehák, ředitel Litovelské
cukrovarny, a.s. za účelem sděle-

MÍSTNÍ ČÁSTI TŘI DVORY, ROZVADOVICE A BŘEZOVÉ

ní nových skutečností týkajících
se cukrovaru. Dle sdělení pana
ředitele se od posledního jednání
s městem nic zásadního neudálo. Zástupci Litovelské cukrovarny doposud neobdrželi písemné
stanovisko, zda došlo ke schválení žádosti o dotaci na vybudování čistírny odpadních vod.
V červenci 2019 je plánována
montáž nových filtrů do komínů. Další schůzka se uskuteční
za tři měsíce. O jejím výsledku
budete informováni.
red.

Sběrný dvůr informuje
Sběrný dvůr Litovel informuje
o změně provozní doby, která
bude platná po celé letní prázdniny – tedy až do 31. srpna.
Důležité upozornění: Odkládání
jakéhokoli odpadu před bránu
sběrného dvora je považováno za
odkládání odpadu mimo vyhrazená místa a je protiprávní. Děkujeme za pochopení.
red.

Pondělí

ZAVŘENO

Úterý

9–12, 12.45–16.30 hod.

Středa

ZAVŘENO

Čtvrtek

9–12, 12.45–16.30 hod.

Pátek

ZAVŘENO

Sobota

8–12, 12.45–14.00 hod.

Svoz bude přesunut z pondělí
na čtvrtek (lichý týden).
Nový termín svozu platí
od 20. června do 24. října.

Výsledky třídění za rok 2018
Společnost EKO-KOM, autorizovaná obalová společnost, nám
poskytla koncem května přehled o množství odpadu, které
Litovel vytřídila a předala k využití v loňském roce. Celkem se
vytřídilo 1 072, 728 tun odpadu.
V tabulce je uveden i přehled
třídění za jednotlivá čtvrtletí.
V roce 2018 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla,
kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného
sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 20,6
mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje
za rok více než 316 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování

Soutěž probíhá 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 vítěznými fotografiemi budou zveřejněni v říjnovém vydání.

Rok 2018 celkem

1 072,728

1. čtvrtletí

252,595

2. čtvrtletí

299,714

3. čtvrtletí

243,660

4. čtvrtletí

276,759

přispěl systém tříděného sběru
a využití odpadů EKO-KOM
ke snížení emisí o 879 010 tun
CO2 ekvivalentu. Město Litovel
dosáhlo úspory emise CO2 ekv.
1 225,322 tun, úspora energie je
tak 24 933 986 MJ. Touto úsporou jsme tak přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení
„uhlíkové stopy“.
red.

Jak se žije v Litovli?

Vyhlašujeme fotosoutěž na téma

Nejzajímavější fotka z Vaší letní dovolené

TUNY

Index kvality života sestavil projekt Obce v datech. Analýza porovnává dostupná data v oblasti
zdraví, materiálních podmínek
a vztahů mezi lidmi ve všech 206
obcích s rozšířenou působností.
Zahrnuje celkem 29 ukazatelů vyjadřujících úroveň zdraví,
prostředí, dostupnosti zdravotní

péče, práce, bydlení, vzdělání či
dostatečnost služeb. Dle Indexu
kvality života se Litovel umístila
na 65. místě. Nejvyšší kvalita života je v Říčanech (Středočeský
kraj), nejnižší v Orlové (Moravskoslezský kraj). Celé hodnocení
najdete na www.zpravy.aktualne.
cz, odkaz ekonomika.
red.

V Litovli 1. července 2019. Uzávěrka příštího vydání je 19. července.
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Litovel v mobilu

Litovel na Facebooku

Litovelské noviny
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Sběr podkladů pro prvouku z MAS Moravská cesta pokračuje
Název projektu: Místní akční plán vzdělávání (MAP) pro
ORP Litovel II
Registrační číslo projektu: CZ.0
2.3.68/0.0/0.0/17_047/0008576
Sbíráním podkladů a zpracováním prvních textů pokračují
v těchto dnech práce na vzniku Zábavné prvouky z regionu
MAS Moravská cesta. Její autorkou je publicistka Marie Šuláková, ilustrace kreslí Dagmar
Klimešová. Do spolupráce se už
zapojila řada učitelů, žáků, ale
i místopisců a historiků.
„Mezi spolupracovníky je například desetiletý Pavel Kryl z Liboše nebo Jiří Ženožička z Bouzo-

va, který už
má dávno po
osmdesátce,“
uvedla Marie Šuláková s tím, že
nejvíce ji při mapování těší právě komunikace nebo setkávání
se spoluautory. „Jsou to právě
oni, kteří své obce znají, dodávají
mi zajímavosti a sdělují perličky
o historii, místech a lidech,“ dodala. V těchto dnech navštívila
autorka například Vilémov, kde
se setkala s Jarmilou Bantovou,
která pro ni vlastní rukou sepsala informace o své obci. „Celou
vesnici si poctivě prošla s papírem
a tužkou a zapisovala. Potěšilo
mě, že dokonce oslovila místní
obyvatele a ptala se jich, co se jim
vybaví, když se řekne Vilémov.
A vznikl z toho moc pěkný seznam postřehů, který žel ani

nepoužiji,“ uvedla dále autorka
s tím, že právě počet stran publikace je největším omezením,
se kterým nyní bojuje. „Musím
vybrat skutečně jen pár údajů,
které je třeba napsat tak, aby děti
zaujaly. A taky tak, aby bylo dost
místa na obrázky,“ řekla. Právě ty kreslí svou lehkou rukou
ilustrátorka Dagmar Klimešová,
s níž už Marie Šuláková v minulosti spolupracovala na vzniku prvouky v oblasti Poodří.
„S Dagmar a zadavateli z MAS
Moravská cesta jsme se už na začátku domluvili na tom, že průvodcem nové prvouky bude kohout Viktor, pán nad slepicemi
a ozdoba každého hanáckého dvorku,“ připomněla Marie Šuláková.
Publikace by měla být hotová do
konce roku. Pracovat s ní budou

Kaplička ve Vilémově má smutný příběh.
I ten se objeví v prvouce pro děti.
zejména školy z území MAS,
pro které cíleně vzniká.
Julie Zendulková,
hlavní manažerka projektu MAP

Domov se zvláštním režimem v Bílsku oslavil pět let své existence
Pobytová sociální služba pro
34 klientů s chronickým duševním onemocněním oslavila
začátkem roku pět let od svého
založení.
Ukázalo se, že tato obecně prospěšná společnost plní jako registrovaná sociální služba zařazená do sítě Olomouckého kraje
vysoce důležitou funkci pomoci
potřebným a lidem v nouzi.
Základní ideou služby je kvalita

péče, důstojnost uživatel a důraz
na neustálý rozvoj.
Významným počinem pětiletého jubilea bylo dokončení
výstavby komunitního centra –
společenských prostor pro kulturní a společenské využití, pořádání výstav, besed a koncertů.
Slavnostní otevření, mše a hudební vystoupení cimbálové
skupiny Šumica se konalo při
dni otevřených dveří 26. dubna
za hojné účasti návštěvníků
z obce i odborné veřejnosti.
Komunitní centrum bylo vybudováno stavební
firmou Vymětal v roce 2018
po schválení žádosti na dotaci

Ministerstva pro
místní
rozvoj
v rámci projektu Integrovaného regionálního operačního
programu
ve
výši téměř pěti
milionů korun.
Při Domově tak
vznikly místnosti společenského
zázemí pro klienty a kanceláře
pro personál, součástí novostavby
je i venkovní terasa.
Nové prostory znamenají velký
kvalitativní posun v činnosti této
specifické a potřebné sociální
služby, která poskytuje pomoc
a péči pro uživatele především
z litovelského regionu. I z tohoto
důvodu je domov finančně pod-

Městská televize

Stíny Litovelska

Litovelský INFOkanál již 25 let na Vašich obrazovkách!

Sražený pes na Dukelské
V noci 23. května kolem 02.00
hodiny ranní strážníci vyjížděli
k hlášenému psovi na ul. Dukelské. Tentokrát to bohužel nebyl
volně pobíhající pes, ale sražený
autem. Po příjezdu na místo
hlídka strážníků zjistila, že psa
zřejmě porazilo projíždějící vozidlo a zvíře následkům zranění
podlehlo. Další den byl zjištěn
majitel, který si jej převzal.

On-line: infokanal.litovel.eu
www.youtube.com (kanál Litovel.eu)
Z důvodu nižší sledovanosti TV v prázdninové měsíce, stejně jako v minulých letech, INFOkanál nebude v červenci a srpnu vysílat aktuality
v nových relacích. Děkujeme za přízeň i věcnou kritiku všem pravidelným
i nepravidelným divákům, přejeme příjemnou dovolenou a po prázdninách v září na shledanou u nové premiéry. Připomínky, názory a nápady,
které chcete bezplatně zveřejnit prostřednictvím TV obrazovky 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.

porován městem Litovel, na provozu se podílí i obec Bílsko a řada
soukromých dárců. Je to pozitivní
signál, neboť měřítkem úrovně
lidské společnosti je vůle pomáhat lidem, kteří se ne vlastní vinou
ocitli v tíživé sociální situaci – ať
už v důsledku stáří či onemocnění.
Mirko Spurník

Chtěl se napít
Ve středu 29. května přišel do
prodejny Tesco muž, který měl
neodolatelnou chuť se napít
svého oblíbeného alkoholického nápoje – rumu. Jednu láhev
si uschoval u sebe. Díky ostražitým zaměstnancům prodejny si
ale muž musel nechat zajít chuť.
Kamerový záznam pomohl
muže identifikovat a dále řešit
dle zákona.

Muž ztracen ve městě
Ve čtvrtek 30. května v ranních hodinách se starší muž
při procházce městem ztratil
a nemohl najít cestu zpět domů.
Hlídce městské policie se podařilo muže najít na ulici Novosady a pomoci mu vrátit se zpět
k rodině. Děkujeme tímto občanům za jejich pomoc.
Městská policie Litovel
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Nechte trávu růst...

Koupací biotop zve k osvěžení

V polovině května Ministerstvo životního prostředí
zveřejnilo na své facebookové stránce výzvu, aby lidé
nesekali trávníky na krátko:
„Delší vegetace lépe zadržuje
vláhu a pomáhá biodiverzitě. Proto jak obcím, tak
jednotlivcům doporučujeme
omezit počet sečí a nechat
trávu růst.“
A jak se k sečení trávy staví
Technické služby, které v Litovli a místních částech mají
tuto službu na starosti? „Jelikož
i letos očekáváme horké a suché
léto, budeme termíny sečení ve
městě a místních částech přizpůsobovat aktuálnímu počasí.
Sečení tak nebude prováděno
celoplošně,“ odpovídá ředitel
Technických služeb Litovel pan
Karel Zmund a zároveň doplňuje: „Omezit počet sečení doporučuji zejména v okrajových
částech města a obcí nebo podél
komunikací. Sečení nejde omezit
v zastavěných obytných částech
města – kdyby se neseklo, tak je
zde možnost vyššího počtu výskytu klíšťat, muchniček, komárů
a ovádů a také zvýšené množství
pylu, které by trápilo alergiky.“
V prvním kole sečení (tzn.

Letošní koupací sezona na
našem městském koupališti –
přírodním koupacím biotopu
– byla zahájena ve středu 5. června. Před otevřením došlo letos
k několika změnám, které znamenají vylepšení areálu. Byl rekonstruován povrch chodníčku
kolem bazénu a povrch vstupních pláží položením kompozitu s drobnějšími kamínky,
povrch se jeví více uzavřený,
nemělo by již docházet k uvolňování kameniva do bazénu
a také chůze po tomto jemnějším kompozitu je příjemná –
netlačí a nepíchá do chodidel.
Stejným materiálem byl opraven povrch plochy posezení
u bufetu, kde byla dosluhující stará dlažba již popraskaná
a uvolněná. Došlo
zde tak ke zkvalitnění celého prostoru.
Výraznou změnou
v provozu za účelem zlepšení kvality
a čistoty vody na
našem přírodním
koupališti, bylo zakoupení
robotického bazénového
vysavače, jehož pořízení stálo cca 260
tis. Kč bez DPH. V pravidelných
cyklech se tímto strojem čistí
dno bazénu. Na úvod sezóny
tak bylo hned znát, že voda byla
více průhledná než obvykle. Ke
zprůhlednění vody také pomáhá zapínání provzdušňovadla
na dně bazénu, které zajišťuje
vysrážení železa z používané
studniční vody, usazené sraže-

v měsíci dubnu) a v probíhajícím
druhém kole Technické služby
sekly tak, že nastavení pro výšku
trávy na sekačkách bylo o jeden
stupeň vyšší než ve stejném období v minulých letech. Samozřejmě vzhledem k nerovnostem
terénu není posečená plocha
všude na centimetr stejná.
Neséct trávu, nechat ji přerůst
má také svá rizika. Může dojít
k zaplevelení vytrvalými rostlinami, jako jsou např. pýr, pcháč,
kokoška pastuší tobolka či sveřep. Výše zmíněná nedávná výzva, že nesekaná plocha zadrží
více vody, není až tak pravdivá
– dle názoru Technických služeb naopak vyšší a mohutnější
tráva spotřebuje pro svůj růst
mnohem více vody a může tak
docházet k vysoušení pod ní.
Je tedy nutné zvážit dle místních
podmínek, kde séct a kde to naopak omezit, zvážit všechna pro
a proti a nepodléhat hned všem
módním výzvám.
Ve spolupráci s odborem životního prostředí bude v příštím
roce vytipována lokalita, kde by
byla možnost založit květnatou
či motýlí louku.
red. ve spolupráci s TS Litovel

inzerce

niny ze dna se následně odsávají
uvedeným vysavačem.
K vylepšení pobytu návštěvníků
koupaliště se dále instalovalo na
zdi za pokladnou 25 ks bezpečnostních skříněk na cennosti,
v rámci zlepšení zdravotní péče
byl k použití pro zaškolené zá-

chranáře pořízen defibrilátor.
Teď si lze jen přát krásné počasí,
hodně slunečních dní o prázdninách hlavně pro děti a celkovou spokojenost a příjemný
pobyt všech návštěvníků našeho
koupaliště.
Základní vstupné pro dospělé zůstává 45 Kč (nemění se
ani cena dalších typů vstupného včetně vstupu po
17 hod. pro všechny za
10 Kč). Otevírací doba je od
9 do 19 hodin. Prodloužení provozní doby do
20 hodin bývá vyhlášeno
až podle vývoje počasí.
Sledujte tedy web města
a hlášení městského rozhlasu.
Karel Zmund,
ředitel TS Litovel

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.
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Litovelské muzeum zve malé i velké na kostičkovou výstavu
LEGO. Toto slovo zná snad každý
na světě. Lego je fenomén, který si chtě nechtě každým rokem
podmaní malé děti i dospělé.
Podmaní si je na jednu stranu
svou jednoduchostí skládání, na
druhou stranu složitostí výsledného díla. Pojďme se podívat, jak
lego vůbec vzniklo...
1. etapa – éra dřeva
V r. 1932 si Ole Kirk Christiansen, mistr tesař a truhlář
v dánské vesničce Billund, otevřel firmu, ve které vyráběl žebříky, žehlicí prkna a dřevěné
hračky z březového dřeva. O dva
roky později už byla společnost
plně zaměstnána výrobou nejrůznějších pojízdných hraček,
dětských náklaďáčků a dalších
dřevěných hraček. Když jeho
syn Godtfred Kirk Christiansen dosáhl svých dvanácti let,
začal se svým otcem pracovat
v jeho firmě. Během následujících pár let společnost velice
rychle rostla. Z několika málo
zaměstnanců vzrostla firma
na více než 50 a její produkce
rostla taktéž. LEGO vyrábělo
masivní pojízdné hračky zvířátek včetně kačerů, slonů, opic,
krav, krokodýlů, psů, koček
a spousty dalších. Zajímavé je,
že Ole Kirk vlastně nevynalezl spojovací kostky. Inspiroval
se „Kiddicraftovou samodržící
stavební kostkou“ patentova-

2. etapa – éra plastu
V r. 1947 udělala společnost zásadní rozhodnutí, které ji změnilo a dovedlo ke světovému věhlasu, a to když koupila vstřikovací
lis na jednolitý plast, díky němuž
mohla začít masově vyrábět
plastové hračky. Do r. 1949 stroj

3. etapa – část Mezinárodní prodej
a první LEGO set
Na začátku 60. let
se LEGO stalo mezinárodní firmou
s prodejem ve
Švédsku, Švýcarsku, Velké Británii,
Francii, Belgii, Německu a dokonce
Libanonu. V následujících deseti
letech se LEGO začalo prodávat
ve stále více zemích, včetně USA
v roce 1973. V roce 1964 si mohli
lidé poprvé koupit LEGO set, který obsahoval veškeré součástky
a návod k postavení určitého
modelu.

vyprodukoval na 200 různých
druhů hraček včetně produktu
nazvaného „Automaticky spojitelné kostky“. Ty byly předchůdcem dnešních
Lego hraček.
V té době se
tyto
kostky
prodávaly stále
pouze v Dánsku. V r. 1953
byla Automaticky spojitelná kostka přejmenována na
LEGO kostku.

V roce 1961 po několikaletém
vývoji stavebnice v Dánsku byl
LEGU udělen první americký
patent pro „Hračku ze skládacích kostek“. Design kostky byl
popsán jako „dutá obdélníková
kostička s výstupky na její vrchní
straně a kruhovými trubičkami
na spodní“. Byly to výrazně vylepšené kostky, protože technologie „trubiček a výstupků“ dodala
LEGO kostičkám dostatečnou
stabilitu, ale zároveň umožňovala jejich snadné oddělení. V roce
1960 bylo představeno další nové
logo a současně s ním i nový

nou britským vynálezcem Hilary Fisher Pagem o mnoho let
dříve. První kostky Lega, nazývané „Automaticky spojitelné
kostky“, byly vydány v roce 1947
a byly téměř kopií těch Kiddicraftových. O mnoho let později, po sebevraždě spáchané
Pagem kvůli obchodním problémům, koupilo Lego všechna
práva na Kiddicraftové kostky.

design krabic. Na jejich tvorbu
byly použity obrázky tehdejších
LEGO modelů.
Dnešní výroba kostek Lego je
celosvětovou záležitostí. Kromě
dvou továren v Dánsku se vyrábí v Maďarsku, Mexiku a od
roku 2000 i v České republice
v závodě v Kladně. Roční produkce kostiček dosahuje přibližně
dvaceti miliard, což je 600 Lego
dílků za sekundu. Mezi rekordní stavby patří i 34 m vysoká věž
a 4 km dlouhá železnice. V roce
2015 vyhlásil časopis Brand Finance Lego za vítěze soutěže
o nejsilnější značku, kde předtím
dominovala značka Ferrari.
A jaké sety lega máte doma Vy?
Vyrostli jste také na legu nebo spíše na Stavebnici Seva, Cheva nebo
Merkur? Čemu dáváte přednost?
Co je podle Vás lepší a proč?
Výstavu můžete navštívit až do
6. října. Otevírací doba o prázdninách je od 9 do 17 hodin.
Zdroj: www.legacek.cz
red.
Co slovo LEGO znamená?
Je to zkratka dvou dánských
slov „leg“ (hrát si) a „godt“
(dobře) – něco ve smyslu
„dobře si hraj!“. Lego může
být též interpretováno v latině
jako „spojil jsem to“ nebo „dal
jsem to dohromady“.

Muzejní členové doporučují... tip na prázdninový výlet
Účastníci
autobusového zájezdu MSL doporučují
čtenářům
Litovelských novin návštěvu všech tří cílů, které absolvovali v sobotu
1. června. Poutní místo
Velehrad s průvodcem,
Kovozoo ve Starém Městě u Uherského Hradiště
i Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově s místním

průvodcem či průvodkyní si
Vaši pozornost určitě zaslouží.
I Slovácko nabízí mnohé další
krásy, ale ať už budete cestovat
kamkoliv, v pořádku se vraťte
zase do Litovle.
Příjemné prožití letních měsíců, pěkné prázdniny a dovolenou Vám přeje kolektiv Muzea Litovel i Výbor
Muzejní společnosti Litovelska.
Foto: M. Pinkava, RoN
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Okénko pro ženy
Tentokrát na téma grilování...
Jak správně grilovat?
• Gril před použitím vždy důkladně očistěte od všech
zbytků. Je důležité, aby odkapávající šťávy nehořely. Používejte tedy tácy, které tuk zachytí. Důležité
také je sledovat teplotu – zpočátku dostatečně
vysoká (maso se zprudka opeče a zachová si svou
šťavnatost), poté již žár snížit (aby nevznikla spálená místa).
• Maso nemusíte nakládat jen v oleji. Zkuste třeba
pivo, čerstvé bylinky nebo limetkovou šťávu. Maso
obracejte kleštěmi – nepíchejte do něj, aby nevytekla šťáva. Grilovací jehly potřete olejem, aby se na
nich maso nepřichytilo.

Grilujeme zeleninu
• 6 zelených nebo červených podlouhlých paprik
• 200 g mozzarelly
• 100 g pravé řecké fety
• 5 snítek máty
Papriky podélně rozkrojte, zbavte semínek,
stopku ale nechejte. Mozzarellu slijte z nálevu
a nakrájejte na kostičky. Fetu rozdrobte, mátu
nasekejte nahrubo. Promíchejte, zlehka dosolte
a směsí naplňte papriky. Grilujte cca 5 minut.
Poté nechte ještě 5 minut odpočívat (uvolněná
mléčná tekutina z mozzarely se vsákne zpět).
KDYŽ MUŽ GRILUJE
1. Žena nakoupí všechny potřebné potraviny.
2. Žena připraví salát, očistí zeleninu a připraví
dezert.
3. Žena připraví maso na grilování a uloží ho na
podnos společně se všemi nástroji a omáčkami
a přinese to muži, který pohodlně sedí u grilu s pivem v ruce. Nyní přichází to podstatné:
4. Muž dá maso na gril. Další běžný postup:
5. Žena jde dovnitř pro talíře a příbory.
6. Žena jde ven, aby muži oznámila, že se maso pálí.
On jí poděkuje a požádá ji, aby mu přinesla další
pivo, zatímco on situaci vyřeší. Opět to důležité:
7. Muž vyjme maso z grilu a odevzdá ho ženě.
8. Žena připraví talíře, salát, chléb, příbory a vše
přinese na stůl.
9. Po jídle žena uklidí ze stolu a umyje nádobí.
A nejdůležitější ze všeho:
10. Každý pochválí muže a poděkuje mu za jeho
kuchařské umění.
11. Muž se zeptá ženy, jak si užila volný večer bez
vaření. A po její nevrlé reakci dojde k závěru, že
některým ženám se prostě nezavděčíš...
(zdroj: www.nudavpraci.cz)

Pěší výlet na Pardusku
V neděli 2. června pořádalo Turistické informační centrum Litovel pravidelný pěší
výlet, tentokrát na vrchol Pardusky.
Skupinka 24 turistů se vydala společně autobusem do Měrotína. Tam ji čekala komentovaná prohlídka kostela sv. Martina, který
je zapsán do seznamu kulturních památek
ČR. Odtud následovala procházka přes Pardusku, kde nechyběly nádherné výhledy na
daleké okolí. Vycházka byla doplněna o zajímavé informace o místě,
přes které vedla v minulosti cesta
spojující Litovel s Konicí.
Zajímavá je pověst o loupeživém rytíři Pardusovi, který dal tomuto kopci jméno. Jeho hrad měl stát právě na
zalesněném temeni kopce. Se svou
chasou prý Pardus olupoval kupce
a formany, kteří tudy jezdili. A ještě jedna pověst vypráví o Pardusce.
Souvisí s krásnou, bíle natřenou Boží
mukou, která stojí u cesty na vrcholu.

Podle legendy zde prý v době třicetileté války pochovali padlé švédské vojáky.
Cesta dále pokračovala přes Chudobín, který je známý svými třemi kostely, až k Sobáčovskému rybníku, kde se všichni měli možnost občerstvit. Odtud dále zpět do Litovle.
Ke spokojenosti zúčastněných přispělo
i krásné slunečné počasí, které doprovázelo
naši výpravu celý den.
TIC

Ze společnosti
Přišli na svět
14. 2.
19. 2.
23. 2.
7. 3.
8. 3.
8. 3.
11. 3.
14. 3.
15. 3.
27. 3.
1. 4.
2. 4.
3. 4.
4. 4.
11. 4.
21. 4.
24. 4.
24. 4.
24. 4.
26. 4.
27. 4.
27. 4.

Rozálie Stoklasová z Litovle
Monika Balejová z Nasobůrek
Jonáš Typner z Litovle
Antonín Vyhnálek z Nasobůrek
Loreta Buknová z Litovle
Emílie Pöschlová z Myslechovic
Hugo Měsíc z Litovle
Kristýna Ottová z Litovle
Nikola Eliášová z Nové Vsi
Patrik Axmann z Litovle
Petr Březina z Litovle
Adéla Vařeková z Litovle
Klára Dluhošová z Litovle
Antonín Štýbnar z Litovle
Igor Trňan z Litovle
Matyáš Machálek z Litovle
Laura Hekele z Litovle
Žofie Hemerková z Nasobůrek
Adéla Klosová z Chořelic
Bibiana Bálková z Litovle
Klaudie Beilová z Litovle
Jonáš Říha z Litovle

Byli oddáni
17. 5.
Simona Grácová z Příkaz
		
a Petr Drlík z Červenky
24. 5.
Renata Knýřová z Postřelmova
		
a Aleš Vyroubal z Postřelmova
25. 5.
Marcela Škurková z Litovle
		
a Zdeněk Urban z Litovle
25. 5.
Zuzana Březovská z Jindřichova
		
a Pavel Michal z Křelova
7. 6.
Petra Žákovčíková z Uničova
		
a Alois Smékal z Uničova

14. 6.
Hana Vlasáková z Řimic
		
a Josef Vlček z Řimic
15. 6.
Marcela Tihelková z Uničova
		
a Stanislav Müller z Litovle
15. 6.
Markéta Fialová z Choliny
		
a Ondřej Bouda z Litovle

Odešli
26. 5.
27. 5.
30. 5.
2. 6.
3. 6.
4. 6.
4. 6.
8. 6.
17. 6.

Ignác Špunda z Unčovic (84 let)
Jana Gmiter z Červenky (33 let)
Zbyněk Štěpánek z Červenky (67 let)
Helena Gáborová z Litovle (78 let)
Vlastimil Flášar ze Sobáčova (90 let)
Ing. Zdeněk Ambrož z Litovle (75 let)
Viliam Gazdík z Litovle (66 let)
Alois Cileček z Litovle (82 let)
Milan Hanuska z Litovle (77 let)
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Hrandop, Misericordia a Via Ultima.

Blahopřání
V pátek 29. června
oslaví
výročí zlaté svatby
Jarmila a Čeněk
Smékalovi.

Celá rodina Vám přeje vše nejlepší
do dalších padesáti let Vašeho společného
manželského života!
Mějte se vždy rádi jako doposud, ať je
Vaše láska stále stejně silná jako dnes!
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Pevnost poznání: Věda hrou. Vyzkoušejte
interaktivní exponáty muzea Univerzity
Palackého
Přijďte od 1. července do 28. srpna
do Turistického informačního centra v Litovli a užijte si spoustu zábavy s Pevností poznání. V prostorách
centra najdete interaktivní exponát
Bludiště, které potrápí vaše mozkové závity a otestuje vaši motoriku.
Chybět nebude ani barevná vážka
v nadživotní velikosti a maketa velevruba, do kterého se dokonce
můžete i schovat. Jiný exponát nazvaný Míchání barev vám zase ukáže, jak můžeme oklamat náš zrak
a jak se dá jednoduše vysvětlit složitý
fyzikální zákon.
Tyto originální exponáty, které na čas vycestovaly do Litovle ze svých stálých expozic,
vyrobili zruční technici dílen Pevnosti. Toto
muzeum vědy Univerzity Palackého najdete
v Olomouci. Vzniklo v architektonicky unikátní stavbě s dřevěnou konstrukcí, která sídlí
v areálu Korunní pevnůstky. Ta byla ještě v roce
1857 neoddělitelnou součástí bastionové pevnosti. Zatímco tehdy se v ní skladovala munice
pro dělostřelectvo, v současnosti se stala útočištěm pro neformální vzdělávání. Je doslova progresivním muzeem s potenciálem bavit rodiny
s dětmi, studenty a vůbec širokou veřejnost.
Jakmile otevřete její brány, čekají na vás čtyři
stálé expozice s desítkami zábavných exponátů
z dílny olomoucké
přírodovědecké fakulty. A především pak akční
odborní průvodci.
V historicky věrných
kostýmech vás provedou pestrou historií
Olomouce, seznámí

Rozbzuč Déčko!
To, že je hmyz užitečný, určitě víte.
Ale věděli jste, že
se bez něj neobejde
ani Déčko?
Bez hmyzu bude
uschlé a ošklivé.
Naštěstí však existuje způsob, jak
Déčku pomoci. A zapojit se můžete i vy!
Vydejte se o prázdninách s dětmi na tři
místa, naučte se něco o hmyzu a vymyslete si vlastní hmyzáky, které pak pošlete na
Déčko. Na vybrané pomocníky čekají ceny:
deskové a karetní hry.
Jedním z míst, kde se můžete něco zajímavého dozvědět, je i naše Informační centrum
v Litovli.
Mapu výletů, speciální mobilní aplikace
a všechny potřebné informace najdete na
www.rozbzucdecko.cz.
Déčko, ČT

vás s pozoruhodnými obyvateli Litovelského
Pomoraví a dokonce vám umožní si na vlastní kůži vyzkoušet rotující trenažér pro piloty
a kosmonauty – tzv. gyroskop.
Pevnost v sobě navíc ukrývá jak poznání skrze
komiks, tak prostřednictvím těch nejlepších
populárně-naučných snímků. Série obřích
pláten vám vtipnou zkratkou předá to nejzajímavější z dějinných bojů o Olomouc, dobývání kosmických dálav se zase věnuje celá řada
filmů v digitálním planetáriu. Pevnost poznání je právě díky svému ojedinělému prostoru
a sympatickému přístupu erudovaných průvodců skutečně inspirativním místem, v němž se
ladně prolíná rozmanitá historie s dynamickou
současností. Pevnost poznání najdete přímo
v areálu Korunní pevnůstky (17. listopadu 7).
Muzeum má otevřeno vždy od úterý do neděle
od 9 do 17, o víkendech pak až do 18 hodin.
Více na www.pevnostpoznani.cz.
Výstava je zpřístupněna denně od 9 do 17 hodin, vstupné dobrovolné.
Martina Vysloužilová, PR & Media,
Pevnost poznání Univerzity Palackého

inzerce

Motookno pro muže
Dle statistik jsou oba prázdninové měsíce vzhledem k počtu nehod nejnebezpečnějšími v celém
roce. Asi si teď pokládáte otázku, proč tomu tak
je. Odpověď je zcela jednoduchá – spousta z nás
autem nejezdí nebo jezdí jen trasy z bydliště na
pracoviště – chybí tak zkušenosti s hustotou
provozu a v dopravních špičkách. Velký podíl má
také únava. Jak se tedy na prázdninový provoz
a cestu autem na dovolenou připravit?
1. Důležité je, aby se sám řidič cítil dobře
– tedy byl dostatečně odpočatý (nedostatek =
snížení postřehu, soustředěnosti a prodloužení
reakční doby). Spousta z nás poslouchá v autě
hudbu – dávejte si pozor na monotónní tóny,
které Vás mohou „uspat“. Před a během jízdy
nekonzumujte tučná a těžká jídla. Důležitý je
ale dostatečný přísun tekutin, auto dobře větrat
a pokud možno v něm nekouřit. Nezapomeňte
osobní doklady (i pro děti a zvířata).

2. Vyjeďte s dostatečným předstihem a dělejte během cesty přestávky na protažení. Bolest
zad, nohou, strnulost nebo pálení očí jsou jasnými signály pro krátký odpočinek. Na cestování je
lepší noc – provoz je menší a není takové horko
jako přes den. Ne každý je ale schopen řídit celou noc. Když to tedy jde, měli by se řidiči střídat
nebo opět udělat přestávku.
3. Před odjezdem nezapomeňte zkontrolovat technický stav Vašeho vozidla: funkčnost brzd, stav brzdové kapaliny, stav a nahuštění pneumatik, osvětlení vozidla atd. Doplňte
všechny provozní kapaliny a náplně. Zkontrolujte i doklady k autu. Nezapomeňte se také seznámit s odlišnostmi v pravidlech silničního provozu
zemí, kterými budete projíždět.
4. Jestli cestujete s dětmi, tak byste jim měli
vymyslet nějakou zábavu, aby jim cesta rychleji ubíhala. Zabavte je tedy různými aktivitami
(slovní hry jako poznávání dopravních značek,
čtení časopisů, knih, luštění, sledování pohádky
na tabletu atd.).
5. Zapomenout byste měli na agresivitu za
volantem a zlozvyky v řízení – např. nedodržování bezpečné vzdálenosti mezi auty, zbytečná jízda v levém pruhu na dálnici, telefonování
za volantem nebo náznaky vybržďování. Očekávanými dovednostmi je zipové řazení a vytvoření
nouzového pruhu na dálnici v případě nehody.
Agresivita opravdu není v kurzu, naopak „frčí“
dodržování silničních předpisů.
red.
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Stalo se v Litovli
• 120 let
Dne 23. 7. 1899 byl hostinec U Zlatého jelena
na náměstí přestavěn a slavnostně otevřen jako
Německý dům (dnes Městský klub). Měla to být
protiváha českého střediska – Rolnické záložny.
• 100 let
Antonín Vlček se
narodil 14. 7. 1919.
V letech 1971–1976
byl předsedou MěNV
v Litovli. Maturoval
na gymnáziu, potom
studoval na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
obor historie a geografie. Po uzavření vysokých
škol pracoval u firmy Letov v Olomouci. Po roce
1945 nastoupil do služeb berní správy Litovel,
již v roce 1947 vstoupil do KSČ, zastával různé
odborářské i stranické funkce. Po zrušení okresu
r. 1960 přešel na ONV v Olomouci. Od roku 1960
byl nejdříve poslancem MěNV, pak členem rady
MěNV, předsedou komise výstavby a konečně
místopředsedou a poté i předsedou MěNV v Litovli. Roku 1976 jej vystřídal Zdeněk Janků. Vlček
ale zůstal místopředsedou a tuto funkci vykonával až do své smrti 3. 10. 1978.
(pozn. red. MěNV = Městský národní výbor)
• 90 let
V červenci uplyne 90
let od úmrtí pekaře
Jana Staňka (zemřel
3. 7. 1929). Staněk se
narodil v Nasobůrkách
23. 9. 1864, oženil se
16. 9. 1889 s Annou
Zaoralovou z hanácké
dědiny Vrbátky na
Prostějovsku. Zřídil
pekařství ve Vítězné ulici a obchod s moukou na
náměstí. Aktivně se zapojil do českého obrozeneckého hnutí ve městě a působil ve vedení mnoha
institucí, živnostenského společenstva, městského zastupitelstva aj. Byl náhradníkem za II. sbor
v památném prvním českém zastupitelstvu roku
1899 a jeho členem až do války. Dne 9. 11. 1906
koupil dům č. 886 stavitele Vincence Cerhy v Palackého ulici a tady otevřel „moderně zařízené
pekařství“. Dnes je v přestavěném domě proti
železářství řada živností.
L. Šik
inzerce

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

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
Čas odměřil polovinu roku a my
se můžeme těšit na zážitky v druhé polovině. Červen střídal neskutečná vedra s prudkými lijáky.
Snad bude líp.
V květnu – resp. 23. května se
konaly IV. Krajské sportovní hry
seniorů v Olomouci. Pod vedením M. Fendrycha soutěžili
M. Koupilová, K. Poučová, V. Přikryl a J. Slaný. Bojovali s nepřízní
počasí a 34 družstvy; 11. místo
bylo úspěchem. Pivovar Litovel
poskytl borcům červená trička.
Děkujeme za sponzorský dar.
V pondělí 3. června vyjelo 16 seniorů vlakem do Náměště na Hané, odkud
pokračovali nádherným Terezským údolím
do Laškova a vrátili se zpět do Náměště do
Minipivovaru Jadrníček.
Ve středu 12. června jelo 11 seniorů autobusem do Měrotína, pěšky pokračovali do Bílé
Lhoty, kde si prohlédli arboretum, lesem
pokračovali přes Třesín do Mladče. Osvěžili
se v Sobáčově a rozloučili se v Litovli. Oba
výšlapy připravila paní Věra Spurná.
Ve čtvrtek 13. června jsme se sešli na poslední schůzce v DPS. Petr Hojgr promítal
záběry akcí z let 2017–2019, 42 seniorů

Společný výlet 12. června

Sportovní hry v Olomouci
si zavzpomínalo u čaje a kávy. Ve středu
19. června vyjelo 6 odvážlivců na cyklovýlet,
který připravil M. Fendrych. Silný liják jim
dovolil ujet asi 20 km po trase Nové Zámky,
Nové Mlýny, Chrám Přátelství a zpět. Díky
za odvahu!
O den později, 20. června, jelo 52 seniorů
do termálů ve Velkých Losinách. Užívali si
vodních radovánek a sluníčka.
Během prázdnin budou včas oznámeny termíny cyklovýletů a výšlapů. Doporučujeme
akce, které organizuje TIC Litovel pod názvem Litovelské kulturní léto.
Na podzim připravujeme: 5. září se můžete
těšit na III. ročník sportovních her seniorů na
hřišti Jungmannovy školy od 14 hod., 12. září
se bude konat exkurze na čističku odpadních
vod (sraz je ve 13 hodin před vchodem do
podniku), 19. září se koná akce Babička roku
v Olomouci (akce Krajské rady seniorů),
20. září se konají IV. sportovní hry seniorů
v Zábřehu.
Přejeme všem seniorům uskutečnění vlastních i rodinných prázdninových plánů a těšíme se na setkávání při akcích v II. pololetí.
mf

Podpořte litovelské Infocentrum
Líbí se Vám naše litovelské Informační
centrum? Jestli ano, tak máte jedinečnou možnost podpořit jej v tradiční letní
anketě oblíbenosti infocenter. Soutěž je
letos nazvána Oblíbené informační centrum 2019.
Do soutěže jsou zapojena všechna certifikovaná informační centra. Soutěž zajišťuje společnost Kam po Česku, na jejíž
webových stránkách www.kampocesku.
cz již teď až do 31. srpna můžete hlasovat.
Hlasovat bude možné jen jednou v každém z krajů. V soutěži bude rovněž vylosováno 14 hlasujících, kteří budou odměněni pěknou cenou zajištěnou členy rady
ATIC z jednotlivých krajů.
Vítězná informační centra v každém
z krajů budou slavnostně vyhlášena
a oceněna v Praze 7. listopadu.
TIC
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Knihy na tento měsíc		
Napětí na dovolenou...
A něco na prázdniny...
Napětí na dovolenou:
Søren Sveistrup: Kaštánek
Podmanivý thriller od
dánského autora. Na
předměstí Kodaně je nalezena zavražděná žena.
Na místě činu policie objeví panáčka z kaštanů, na
němž je otisk prstu patřící
zmizelé dívce, jejíž případ
byl dávno uzavřen.
Stefan Ahnhem: Osmnáct pod nulou
Další temný případ Fabiana Riska. Automobilová honička u helsingborského přístavu
skončí pro jeden vůz tragicky – pádem do
ledových vod. Na předním sedadle je nalezen muž. Vše nasvědčuje, že šlo o nehodu,
ale důkladnější ohledání těla odhalí, že bylo
zmrazeno.
Adrian McKinty: Ráno už tu nebudu
Třetí díl detektivní série s neortodoxním hrdinou Seanem Duffym. Příběh se odehrává
v bouřlivém severním Irsku osmdesátých
let. McKintyho romány jsou prodchnuté
třeskutým humorem, který je nejen vtipný, ale i temný, připomínají styl Raymonda
Chandlera.

novinky v litovelské knihovně
Čtení na romantické letní večery...

Čtení na romantické letní večery:
Julie Caplinová: Pekárna v Brooklynu
Romantický a vtipný příběh o cestě do Brooklynu, lahodných dortících, lásce i přátelství. Vydejte se na výlet do města, které nikdy nespí, a nechte se okouzlit!
Barbora Šťastná: Láska pro samouky
Nový život, noví muži. Tak proč si hrdinka
připadá jako stará kráva? Manuál přežití
hodné holky ve světě digitálního randění.
Jak se liší randění v osmnácti a ve čtyřiceti?
Vlastně skoro nijak. Ve čtyřiceti jste pořád
stejně nejistí a zmatení jako v osmnácti, jenom už to nevypadá tak roztomile.
A něco na prázdniny:
Jeff Kinney: Deník báječného kamaráda
Gregova nejlepšího kamaráda Rowleyho už dobře znáte. Teď nadešel čas,
abyste nahlédli do jeho
osobního deníčku a přečetli si něco přímo od
něj. Rowley Jefferson píše
o svých vlastních zkušenostech a souhlasil také s rolí
Gregova životopisce. Pro všechny obdivovatele malého poseroutky.
lf

Prázdninová půjčovní doba
Půjčovní doba litovelské knihovny bude
o prázdninách upravena.
Půjčovní dny: každé pondělí a čtvrtek,
vždy od 9 do 12 hodin a odpoledne od
13 do 18 hodin. Platí pro obě oddělení.

Beseda v knihovně
Ve středu 29. května se v litovelské knihovně konala beseda s cestovatelkou, spisovatelkou a bývalou dobrovolnicí Hanou Hindrákovou. Nejdříve v 11 hodin pro studenty
litovelského gymnázia a pak v 15 hodin pro
veřejnost. Vyprávěla nám svůj osobní příběh o milované Keni – zajímavé povídání
bylo doplněno množstvím fotografií a videem. Na besedě bylo možné zakoupit i originální africké šperky, které vyráběly ženy
z nairobských chudinských čtvrtí.
Hana Hindráková prostřednictvím svých
knih upozorňuje na problémy černého kontinentu. Je autorkou knih Děti nikoho, Karibu Keňa, Lovci lebek ad. Poslední vydanou
knihou je román Nezlomný.
red.

Prvňáčci byli slavnostně pasováni na čtenáře
Děti z prvních tříd litovelských škol byly
slavnostně uvedeny do řad čtenářů. Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře litovelské knihovny se letos konalo již po deváté. Čtenářem se stalo 45 dětí ze ZŠ Vítězná
a 50 dětí ze ZŠ Jungmannova.
Děti ze ZŠ Jungmannova pasovali na čtenáře kouzelnou tužkou skřítkové Křemílek
a Vochomůrka, kteří pro tuto chvíli opustili
Mechové království a pařezovou chaloupku. Skřítkové ve škole moc nedávali pozor
a děti tak musely opravit jejich čtenářské
nedostatky. Křemílek s Vochomůrkou mu-

seli uznat, že se prvňáčci naučili spoustu
věcí, k nimž patří samozřejmě i čtenářské
umění a děti za dobré výsledky pochválili.
Slavnostního aktu, připraveného pro děti
ze ZŠ Vítězná, se stejně jako loni ujal strašlivý a nebezpečný pirát Hanáckých moří
Lindovous. Nejdříve děti rozluštily nápovědu, která pomohla najít větry ošlehanému pirátovi upatlané pirátské brýle. Poté
dětem Lindovous vysvětlil, jak je důležité
umět na moři číst nejen v mapách a děti mu
pak dokázaly, že čtení pro ně není žádný
problém. Následovalo pasování na čtenáře,
provedené ostrou pirátskou šavlí. Zkuše-

ný námořní pirát provedl pasování citlivě
a opatrně. Rádi dosvědčujeme, že netekla
ani čtenářská ani pirátská krev.
Všichni noví čtenáři získali svou první průkazku do knihovny, placku Už jsem čtenář,
drobné dárky věnované městem Litovel
a knížku Miroslava Tvrze Kde se nosí krky.
Ta byla připravena pouze pro projekt Svazu knihovníků a informačních pracovníků
„Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“
(v knihkupectvích ji tak nenajdete).
Všem novým čtenářům přejeme nezapomenutelné zážitky s knížkami a jejich
hrdiny.
lf
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Litovelské kulturní léto je v plném proudu!
Tu r i s t i c k é
informační
centrum Litovel i pro letošní sezónu
pořádá oblíbené cyklovýlety s průvodcem,
panem Miroslavem Pinkavou,
který Vás vezme na zajímavá
místa okolí Litovle. Na každý
prázdninový měsíc jsme pro
vás připravili čtyři nenáročné
prohlídkové okruhy Litovel-

ským Pomoravím. Cykloprohlídky jsou ZDARMA a sraz
účastníků je vždy před budovou
Turistického informačního centra. Odjezdy jsou v neděle ve
14 hodin, v úterky v 15 hodin.
Vlastní kolo je podmínkou, ale
zároveň je možno jej předem
zapůjčit v půjčovně kol (Rakola – tel.: 731 112 455, 731 730
103). Osoby mladší 18 let musí
jet v doprovodu dospělé osoby.
V případě nepříznivého počasí

je možno náhradní výlet uskutečnit o týden později.
Přehled termínů a tras:
• neděle 7. 7. Novozámecký areál
I (20 km)
• úterý 16. 7. Želechovice – Uničov (27 km)
• neděle 21. 7. Novozámecký
areál II (25 km)
• úterý 30. 7. Žerotín – Štěpánov
(30 km)
V příštím čísle Vám představíme cyklovýlety na srpen.

Komentované prohlídky města
a Pivovaru Litovel
Turistické informační centrum
ve spolupráci s Pivovarem Litovel Vás srdečně zvou v červenci 3. 7., 10. 7., 17. 7. a v srpnu
7. 8. a 14. 8. na komentované
prohlídky.
Prohlídka Pivovaru (bez ochutnávky) je zdarma a může ji
navštívit pouze osoba starší 15
let. Začíná ve 12 hodin, sraz
je na vrátnici. Od 13.30 hodin
následuje hodinová prohlídka
městem, při které jsou k vidění
nejvýznamnější památky města.
Začátek je před Infocentrem a je
také pro všechny zájemce zdarma. Návštěvníci tak mají možnost v jeden den navštívit až dva
prohlídkové okruhy, kterými
Vás provede jeden průvodce.
Hudební podvečery
Litovelská kapela VINNÝ STŘIK
vznikla v roce 1997, zakládajícími členy byli ještě tehdy žáci
základní školy Igor Sitár (zpěv,
kytara), Pavel „Rous“ Rusnák
(zpěv, housle) a Ondřej Šišma
(bicí). Název byl vybrán až později. První oficiální vystoupení
se událo v roce 1998 při sportovní akci Běh Terryho Foxe
v Litovli. Většinu skladeb tvoří
převzatý materiál, ale v repertoáru se vyskytuje i pár vlastních
skladeb. V roce 2004 kapela nahrává ve Šternberku své první
CD – Vinný Střik.
V rámci hudebních podvečerů
se představí také folková kapela NOACO, která svoje písničky
opepřuje popovými a lehce „najazzlými úlety“. Založili ji dva
kamarádi z Litovle Petr Hájíček
a Roman Petřík v roce 2004.
Kapela zde zahraje ve složení
Roman Petřík – klávesy, Petr
Hájíček – akustická, elektrická
kytara, Veronika Nedorostková
a Zdenka Nezbedová – zpěv,
Marek Gottlieb – baskytara
a Petr Sitta – alt saxofon, cajon.
Poslední kapelou, která se představí, bude KELT GRASS BAND.
Tu založil Petr Schäfer v roce
2003. Od počátku se zaměřuje na
lidovou hudbu s akcentem na stopy dávné keltské kultury – na melodie skotské, irské nebo později
americké, kde pracuje s nápěvy,
které přivezli do Ameriky první
osadníci. Dále pracuje s melodiemi z regionu, ze kterého kapela
pochází. Možná je to spojení na
první poslech nelogické, ale věří,
že právě Keltové ovlivnili více či
méně vývoj lidové hudby v těchto
regionech.
MK
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LETNÍ KINO – ČERTÍ BRKO
Pohádkový příběh nás zavede
do městečka Pytlov na úpatí
kopce Pervidle. Místní, kteří tu
žijí běžným životem řemeslníků
nebo sedláků možná ani netuší, že všechny jejich přestupky
a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné
Čertí brko. Jednoho dne však
přestane fungovat. Lucifer se
rozhodne pověřit doručením
nového čertího brka na pobočku Pervidle trochu zmateného
čerta Bonifáce. Je to ten nejlepší
úkol, aby se mladý čert otrkal
ve světě. Bonifác se vydává do
Pytlova a hned jeho první zkušeností je, že mu zdejší šejdíř
kouzelné brko ukradne. Tím se
spustí řetěz událostí, kdy Pytlov
ovládnou místní vychytralci, lenoši a podvodníci, jimž se nakonec podaří uvěznit i samotného
vládce pekel. Je na Bonifácovi, aby v sobě našel ty nejlepší
vlastnosti a osvobodil Pytlov,
Lucifera a získal srdce krásné
Markétky.
CHATA NA PRODEJ
Rodiče prodávají starou chatu,
pro kterou už nemají využití.

Před předáním chaty novému
majiteli se však matka (Ivana
Chýlková) rozhodne uspořádat
poslední pořádnou rodinnou
slezinu. Zbytek příbuzenstva
neprojevuje přílišné nadšení,
tahle setkání bývají vždy dost
náročná. Děda (Jan Kačer) už je
duchem spíše nepřítomen, otec
(David Vávra) tyto akce odmítá,
syn (Jan Strejcovský) je věčně
přiopilý a ironicky glosuje svět
kolem sebe včetně rozpadajícího se vztahu s přítelkyní (Judit
Bárdos). Babička (Jana Synková) je specialistkou na upřímné
dotazy, které ostatní přivádějí
přinejmenším do rozpaků. Nevyrovnaná dcera (Tereza Voříšková) na chatu přibere svého
úspěšného německého přítele
(Michael Pitthan), který se jediný na rodinný výlet těší, protože neví, do čeho jde. Naděje
na idylický víkend na samotě
u lesa rychle skončí, ale opravdové dobrodružství začne těsně
nad ránem, když rodina zjistí, že
se kamsi vytratil dědeček. Stopy
vedou do lesa…

rého ženy letí, je šéfredaktorem
časopisu Playboy. Jednoho dne
jeho nevázaný způsob života utrží
hned několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům a poklesu
prodejnosti časopisu, bývalá manželka a dcera (Andrea Hoffmannová a Sara Sandeva) ho opět naštvou, neznámá žena mu nabourá
auto a na jeho místo je dosazena
pohledná mladá šéfredaktorka
Leona (Táňa Pauhofová). Karel
vyřeší problémy po chlapsku –
společně s nejlepším kamarádem
Čestmírem (Matěj Hádek) se opije
a v dobrodružné noci si přeje, aby
se stal ženou, protože „ženský to
mají v životě mnohem jednodušší
a on je na tom kvůli nim bídně“.
Ráno Karel zjistí, že se následkem
noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany (Pavla Tomicová) stal ženou (Anna Polívková). Ovšem pouze fyzicky. Karel
se jako Karla musí vyrovnat nejen
s novým vzhledem, ale
hlavně se naučit fungovat v ženském těle
a zjistit, zda to mají
ženy opravdu snazší?

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Charismatický cynik Karel Král
(Jiří Langmajer), trochu šovinista
a sarkastický sympaťák, na kte-

TRABANTEM TAM
A ZASE ZPÁTKY
Velká cesta kolem světa
končí! Poslední výpra-

Městský klub Litovel

va uzavírá cesty žlutých trabantů
napříč kontinenty ve velkém stylu.
V týmu tentokrát není žádná žena
a putování smečky mužů v čele
s cestovatelem Danem Přibáněm
nabírá často divoké obrátky. Žlutý cirkus jede z Indie až domů.
Překonává Himálaje i diktatury,
láme výškové rekordy a prchá
i před policií. Přestože jde mnohokrát do tuhého, mezinárodní
česko-slovensko-polská posádka bojuje se všemi nástrahami
s černým humorem, sebeironií
a občas na hraně politické korektnosti. Film Trabantem tam
a zase zpátky definitivně dokazuje, že není třeba drahých terénních vozů, aby člověk projel celý
svět a zažil jeden z nejdojemnějších návratů.
MK
Městský klub Vám přeje
krásnou dovolenou se spoustou
slunečných snů!
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PŘIPRAVUJEME:
TANEČNÍ KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY – mládež i dospělí (září)
NA STOJÁKA (Stand Up Comedy Show, 11. 9.)
MUZIKÁLOVÉ MELODIE V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH (Daniel Hůlka
a Pavlína Senič, 23. 9.)
JAVORY (koncert, 1. 10.)
CAVEWOMAN (divadelní představení, 22. 10.)
KAMELOT (koncert, 30. 10. )
LENKA NOVÁ A PETR MALÁSEK (koncert, 27. 11.)
LA GIOIA S KVARTETEM (vánoční koncert, 2. 12.)
Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel
Tel.: 585 150 499 nebo 775 339 098, e-mail: vstupenky@mklitovel.cz
www.mklitovel.cz, www. litovel.eu

Pozvánky na červencové akce
O pravyho kohóta z Viske
• pátek 5. 7., od 14 hodin
Soutěž hasičů veteránů, po skončení
soutěže zábava se skupinou Modrá
rosa.
Žehnání vlajky o pouti ve Slavětíně
• pátek 5. 7., od 14 hodin
Následuje zábavné odpoledne pro všechny generace. K poslechu i tanci zahraje

Holóbkova mozeka. Vstup zdarma, tradiční občerstvení všeho druhu.
Velký letní karneval – Tři Dvory
• sobota 6. 7., TJ Sokol Tři Dvory srdečně zve na tradiční letní karneval,
který se koná na hřišti.
Letní karneval v Chořelicích
• pátek 19. 7. Letní karneval se skupinou Alcatraz za hasičskou zbrojnicí.

BEZ HRANIC
6. 7. 2019

ve Vilémově na fotbalovém hřišti
VST
U
ZDA PNÉ
RM
A!

ZD Červenka
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Kdo se stal Litovelskými nadějemi 2019?
JOHANA ŠTAFFOVÁ
1. Mažoretky jsou velmi náročný, ale současně zábavný sport.
Vystoupení se hodnotí ve třech
základních kategoriích: choreografie, obtížnost a technika.
Tancuje se na moderní hudbu
s náčiním hůlka nebo pom. Mažoretky cvičí ve velkých formacích, mini formacích nebo mají
sólová vystoupení a dua.
2. Mažoretkám se věnuji 10 let.
Chtěla bych se stát mistryní Evropy.
3. K mažoretkovému sportu
jsem se dostala úplně náhodou
přes učitelku v mateřské školce. Vystoupení mažoretky je
náročné, musí se myslet na výraz, techniku, mít správné držení těla, práce rukou a nohou
a současně cvičit s hůlkou. Baví
mě ta náročnost – je pořád co se
učit a zlepšovat. Cvičíme také
s náčiním pom, kde se používají i gymnastické a akrobatické
prvky. Jsme dobrá parta a vzájemně se všechny podporujeme. Doufám, že se budu mažoretkám věnovat ještě dlouho.
4. Pod slovem naděje si představím pocit, který mám při vyhlašování výsledků na soutěži.
Stojíme v kroužku, držíme se
za ruce a všechny doufáme, že
vyhrajeme, že se nám naše tvrdá práce takto vrátí. Někdy je to
zklamání, ale někdy naopak nejšťastnější moment.
BARBORA ZLÁMALOVÁ
1. Věnuji se mažoretkám. Mažoretky jsou druh tance s náčiním.
Tancuji s náčiním baton, tedy
hůlkou. Práce s hůlkou se pojí
s tanečními kroky a charakteristickým pochodem mažoretek.
Mažoretky jsou v České republice
poslední dobou velmi populární.
2. Tancuji od malička, tento rok to
bude 11 let. Chtěla bych se tomu
věnovat co nejdéle. Můj sen je založit si svůj vlastní mažoretkový
tým.

Zleva: patronka Bc. Hana Popelková,
Barbora Zlámalová a Johana Štaffová

3. Když jsem se tomuto sportu
začala věnovat, byla jsem malá a
nikdy mě nenapadlo, že u toho
vydržím tak dlouho. Mažoretky
v té době moc přitažlivé nebyly,
tančilo se na hudbu 90. let a na
dechovky. Mažoretky jen točily
hůlkou a pochodovaly, i přesto
mě zaujaly a bavily.
Mažoretky se rok od roku vyvíjejí. Už to není jen o pochodu, ale i citu pro hudbu a práci
s hůlkou, která je též stále těžší.
Když děláte mažoretky, tak něco
opravdu umíte! Pro nás jednoduché prvky s hůlkou jsou pro
lidi, kteří se mažoretkám nevěnují, neuvěřitelné. To je jedna
z nejkrásnějších a nejpřitažlivějších věcí na tomto sportu.
Těžká je práce s hůlkou. Pohybovou průpravu (pochod, taneční kroky…) se naučíte raz
dva. Děti, které začnou chodit
např. od 10 let, mají velký problém s náčiním. Musí se tomu
hodně věnovat, aby dohnaly
ostatní děti věnující se mažoretkám déle. Ale děti, které začínají od malička (od školky)
se sportem rostou a vše se učí
postupně, pomalu. Ve starších
kategoriích pak nemají problém
se chytit.
4. Všichni máme naději něčeho
dosáhnout. Pro mě naděje znamená šanci dostat se na soutěže
o vysoké úrovni a získat na nich
krásné umístění a tím reprezentovat naše město Litovel a můj
tým Mažoretky Linetbells Litovel.
ELIŠKA SMETANOVÁ
1. Už od čtvrté třídy se věnuji
zpěvu a navštěvuji pěvecký sbor
Mládí, který máme jednou, někdy dvakrát týdně. Dá se říct,
že se tomuto oboru věnuji na
amatérské úrovni. Zpívám pro
radost, a protože mě to baví. Zatím si netroufám zvažovat profesionální úroveň.
2. Právě to budou čtyři roky,
co se zpěvu věnuji. Letos jsem
se opět přihlásila do soutěže
O hanáckyho kohóta, kde
jsem se dostala do moravskoslezského kola v Rožnově pod
Radhoštěm. Přemýšlela jsem,
že bych udělala další krok
a začala chodit na soukromé
hodiny zpěvu. To by mě mohlo posunout zase o krok dále.
Jsem momentálně na takové
pomyslné křižovatce. Věnuji se ještě psaní všemi deseti
na světové úrovni. Zpívání je
pro mě určitě odreagování od
všedních starostí. Baví mě jak

Ve středu 19. června bylo 8 mladým lidem uděleno ocenění Litovelské naděje 2019. Ocenění převzali diplom spolu s finančním
darem z rukou pana starosty Viktora Kohouta, pana místostarosty Mgr. Lubomíra Brozy a vedoucího odboru školství, kultury
a sportu Ing. Vlastimila Habermanna.
Oceněnými se stali: Kateřina Buchtová, Tadeáš Fryčák, Nikola Gáborová, Veronika Gáborová, Eliška Smetanová, Johana Štaffová,
Barbora Švábová a Barbora Zlámalová. V tomto čísle Vám představíme tři oceněné, v srpnu pak dalších pět.
Všem oceněným jsme položili tyto zapeklité otázky:
1. Představ obor, kterému se věnuješ.
2. Jak dlouho se mu již věnuješ, kam až bys to chtěl/a dotáhnout?
3. Proč sis vybral/a právě obor, o který se zajímáš? Co je na něm
přitažlivého a hezkého? A naopak co je na něm těžké?
4. Pod slovem naděje si každý představí něco jiného. Co znamená
pro Tebe?
moderní hudba, tak i lidové písničky. Příští rok se budu rozhodovat o střední škole a mimo jiné
jsem přemýšlela i o konzervatoři,
například učit hudební výchovu.
Ráda bych se posunula ve zpívání o kousek dál, ale zatím je pro
mě zpěv spíše koníčkem.
3. Zpívání je pro mě také zdrojem energie a pozitivní nálady.
S nabývajícími zkušenostmi zjišťuji, že to není tak lehké, jak jsem
si na začátku myslela. Na vystoupení mě připravuje paní učitelka
Navrátilová, i přestože je momentálně na mateřské dovolené,
si našla čas se mi věnovat, a za to
jí moc děkuji a vážím si toho. Jezdí se mnou na soutěže a je pro mě
velkou inspirací. Mám to štěstí,
že mám okolo sebe lidi, kteří mě
motivují. Baví mě i mimo jiné
vystupování s živou kapelou.
V Rožnově jsem měla tu možnost vystupovat s cimbálovkou
z Brněnského rozhlasu Broln. Je
to taková výzva, udržet rytmus,
udýchat písničku, nezapomenout text, udržet krok a kontakt
s kapelou, ale bylo to super. Rodiče mě ve zpěvu podporují

a doprovází mě na vystoupení
a na soutěže a i to je důležité.
Jsem moc ráda, že jsem měla
možnost si tohle všechno vyzkoušet. Určitě mě to obohatilo.
Je to pro mě šance, pozitivní pocit a štěstí. Mám ráda ten adrenalin před vystoupením. Když
začnu zpívat, tréma odpadne.
4. Pod slovem naděje si představuji možnost se zdokonalovat,
překonávat překážky i vlastní
výsledky. Je to možnost posouvat
se krok za krokem kupředu. Je to
výzva vytvořit si cíle, které mě
budou motivovat k další práci.
red.

Zleva: Tadeáš Fryčák, Kateřina Buchtová, Barbora Švábová, Nikola Gáborová, Veronika
Gáborová, Barbora Zlámalová, Johana Štaffová a Eliška Smetanová. Za oceněnými stojí
zleva: Ing. Vlastimil Habermann, Viktor Kohout, Mgr. Lubomír Broza a Bc. Zdeněk Jančí.
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Ekotým informuje a spolupracuje Úspěchy Elišky Smetanové
Mezinárodní program Ekoškola se realizuje metodikou
sedmi kroků. Jedním z nich je
informování a spolupráce, kdy
členové Ekotýmu prezentují,
čemu se ve škole věnují a co se
jim povedlo. Komunikují nejen
se spolužáky a pedagogy, ale
snaží se informovat i veřejnost
nebo úřady. Ideální příležitostí,
jak vtáhnout do dění ve škole
zmiňovanou veřejnost, je akce
Toulky Litovelským Pomoravím. Venkovní učebna na školním dvoře se na celé dopoledne
promění v improvizované studio Ekotýmu, které je tematicky
vyzdobeno tak, aby přilákalo
zraky účastníků. Letos zaplnily
prostor učebny grafy, obrázky,
výrobky a fotografie týkající se
tématu doprava, o kterém jsme
podrobněji psali v minulém
čísle. Ekotýmáci se velmi dobře
zhostili nelehké role moderátorů a svým projevem a znalostmi
zasvětili mnoho
posluchačů do
p r o b l e m at i k y,
často i do diskuse. Malí i velcí
návštěvníci
si
rovněž
mohli otestovat své
znalosti o tom,
jak dlouho se
odpadky z různých materiálů
rozkládají v přírodě, seznámit
se s netypickou

dopravou dětí do škol z různých
koutů světa, prověřit své znalosti o třídění odpadu, udělat si pokus zkoumající vlastnosti ropy
a prohlédnout si zvonkohry,
které z přírodních materiálů vyráběli žáci z 2. stupně. A jelikož
Ekotýmy táhnou za jeden provaz, vyrazili jsme koncem května sdílet své zkušenosti a zážitky
do Základní školy v Hrabové.
Místní tým si pro nás připravil
quest, což je vlastně pátračka, ve
které si Ekotýmáci na základě
instrukcí a plánku prošli obec,
nedaleký les a na trase plnili zajímavé úkoly. Hostitelskou roli
si vyzkoušíme v závěru školního roku i my, kdy vyrazíme
společně se členy Ekotýmu ze
Základní školy v Hulíně a s pracovníkem CHKO Litovelské Pomoraví na terénní exkurzi. Bude
to hezká tečka a odměna všem
členům za jejich celoroční práci.
-ZSJL- Mgr. Ivona Smrčková

Putování historií
V pátek 14. června se vypravila
třída 7. A na historickou exkurzi
do Olomouce. V hodinách dějepisu jsme si povídali o období
baroka, a protože Olomouc má
barokních památek opravdu plnou náruč, mohli jsme se tímto
uměním kochat na vlastní oči.
Od sloupu Nejsvětější trojice
jsme se vydali k několika barokním kašnám. Okouzlil nás
například kostel sv. Michala
nebo Panny Marie Sněžné.
Došli jsme až k Arcibiskupskému paláci. A pak už
následoval veliký skok do
prehistorického období.
Ve Vlastivědném muzeu
se konala výstava Giganti
doby ledové. V plné kráse
a velikosti na nás čekalo
18 vyhynulých tvorů z doby
ledové z nejrůznějších

Když se řekne dětský sbor, každý
si představí skupinu dětí, které
dohromady zpívají. V každém
sboru jsou ale členové, kteří
sbor takzvaně drží, jsou jeho
hlasovou oporou a bez nich by
to prostě nešlo. Eliška Smetanová je jedním (jednou oporou?)
z nich, navíc se v tomto školním
roce prosazuje jako úspěšná sólistka.
Na jaře a na podzim se představila v titulní roli dětského muzikálu pánů Svěráka a Uhlíře Červená Karkulka, který jsme s DPS
Mládí zahráli nejen na koncertě,
ale v září i na představeních pro
základní a mateřské školy z našeho okolí.
Je letošní vítězkou pěvecké soutěže Litovelský skřivánek, kterou pořádá DDM Litovel (kategorie 2. stupeň ZŠ).
Největšího úspěchu ale Eliška
letos dosáhla v soutěži dětských
zpěváků hanáckých lidových
písní O hanáckyho kohóta, kdy
s přehledem postoupila z olomouckého kola a kde v krajském kole 14. dubna v Prostějově zvítězila ve své věkové
kategorii 13–15 let. Jako jediná
zástupkyně folklorního regionu Haná postoupila do kola
moravskoslezského celorepublikové soutěže Zpěváček, kde
zazpívala za doprovodu profesionálního hudebního tělesa
BROLN (Brněnský rozhlasový
orchestr lidových nástrojů).
Toto kolo se konalo 26. května

ve Valašském muzeu v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm. Elišce se vystoupení podařilo a v hanáckém kroji jí to velmi slušelo!
A i když do celorepublikového
kola nepostoupila, tak jí patří
velký dík za reprezentaci našeho
sboru a města. (V loňském roce
se ve stejné soutěži O hanáckyho kohóta umístila rovněž ve
zlatém pásmu v krajském kole
a zazpívala také na Folklorním
festivalu V zámku a podzámčí
v Přerově, kde byla vybrána do
galaprogramu vítězů soutěže
O zámecký klíč. To vše za doprovodu cimbálové muziky.)
Kromě toho se Eliška dále představila na Májovém koncertě
i jako zpěvačka populárního
žánru, kdy si vybrala píseň od
britské zpěvačky Adele.
Elišce gratuluji ke všem
úspěchům, kterých dosáhla,
a přeji jí, aby jí zpěv dále přinášel radost a krásné zážitky.
Mgr. Iveta Navrátilová

Jungmanka pro děti
koutů světa (např. mamut, glyptodon, gigantopitekus…). Paní
lektorka o nich, o době, ve které
žili, a o práci paleontologů poutavě vyprávěla. Pro děti byly připraveny zajímavé úkoly, pracovní listy a předměty ke zkoumání.
Čas v muzeu utekl jako voda
a pak už jsme se zase vrátili do
současnosti a šli se vyřádit do
laserareny.
Mgr. Eva Zemánková

Děti! Rychle! Začínáme! Pohádku tu pro Vás máme! Určitě
ji všichni znáte a jistě si vzpomínáte, jak jeden malý Jeníček
měl chuť na sladký perníček a se
sestřičkou Mařenkou se vydali za
stařenkou – v chajdě z perníku
bydlila, v peci i v létě topila… Nás
však čeká překvapení! Je tu osm
zastavení. Když úkoly vyřešíte,
v razítka je proměníte!
Tak začala „Cesta pohádkovým
lesem“ pro nás děti, kterou si již
tradičně připravily naše paní vychovatelky, tentokrát na motivy
pohádky „O perníkové chaloupce“. S krásně ilustrovaným sešitkem a s partou tří kamarádů jsme
vyrazili po předem vytyčené trase
doubravským lesem a pod přísným dohledem starších kamarádů
z 9. tříd jsme plnili zadané úkoly.
Museli jsme spočítat kočky, které

společně s ježibabou „hospodařily“ v chaloupce, a že byly krásně schované! Dále najít správnou
cestu, jít za světýlkem, složit perníkové puzzle, po lese si zahrát
perníkové pexeso, sníst „naloupaný“ perníček, najít správný
klíč od zámku, dokonce zjišťovali, zda jsme dosti vykrmení…
Na závěr, jak je to v každé správné pohádce, jsme objevili truhlu
s pokladem.
Tak vidíte, milé děti, jak nám
ten čas rychle letí. S Jeníčkem
a též Mařenkou prošly jste se
dnes pohádkou – dobro zase zvítězilo, ježibabu porazilo… Snad
jste se také bavily, když jste úkoly
plnily. Kdo zvítězil, hlavní není,
snaha, píle – ty se cení! A až se
příště sejdeme, zase si zahrajeme!
-ZSJL- vychovatelka Alena
Albrechtová s dětmi
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Ohlédnutí za celostátními soutěžemi ZUŠ Litovel
V letošním školním roce probíhala jako každý rok celostátní
soutěž všech základních uměleckých škol v naší republice.
Soutěž vyhlašuje Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy
a od školních kol až po ústřední
kolo probíhá v daných oborech
od ledna do května. V letošním
roce se soutěžilo v komorní hře
dechových nástrojů, smyčcových
nástrojů, sborovém zpěvu, ve hře
na akordeon, na elektronické
klávesové nástroje, dále soutěžili
mladí hudební skladatelé a mladí
herci.
Z naší ZUŠ dostalo chuť pustit se
do soutěžního zápolení celkem
27 žáků. Uvedeme zde přehled
jejich úspěchů, kam až to dotáhli, přičemž jakýkoliv výsledek
v krajském a ústředním kole
samozřejmě znamená 1. místa
s postupem ve všech předchozích
kolech.
V okresních kolech to byla nejprve tři flétnová dua. Alžběta
a Pavel Fryšákovi získali 3. místo, Jan Šťastný a Prokop Machala
2. místo, Veronika Langová
a Tereza Kubíčková 2. místo.
V soutěži smyčcových nástrojů
soutěžilo houslové duo Jan Lang
a Mikuláš Vícha – získali 2. místo
a Barokní soubor ve složení Barbora Švábová, Dominik Smyčka,

Noemi Anna Smyčková a Gabriela Ptáčníková získal 1. místo.
V sólové hře na keyboard soutěžili
Antonín Gábor, Tereza Chmelařová, Adéla Urbanová a Kateřina
Jarošová, každý z nich za svou kategorii vybojoval 2. místo.
O stupínek výš, v krajských kolech byla úroda našich žáků v podobě dvou 2. míst. Jedno získalo
saxofonové trio ve složení Natálie Čampišová, Lucie Kuhnová
a Marek Gottwald a druhé akordeonista Václav Novotný.
Probojovat se do nejvyššího –
ústředního kola, kde se sejdou
jen ti nejlepší žáci z celé republiky, se nepodaří jen tak někomu.
Tam už je jakýkoliv výsledek na
stupních vítězů obrovský úspěch.
Největší odměnou ovšem je
možnost vychutnat si jedinečnou atmosféru několikadenního
klání, kde si člověk podle libosti
může vybrat, čí výkon si půjde
poslechnout. Navíc v ústředních
kolech bývá běžné, že večer jsou
na programu koncerty významných umělců v daném oboru.
Tyto koncerty si nikdo nenechá ujít, je tam nabito a nikoho
v tomto momentě vůbec nezajímá, že naši hrají hokejový zápas
na mistrovství světa. V těchto
okamžicích je pro učitele nadmíru příjemné sledovat své žáky,
jaký vliv na ně má veškeré dění
v tyto dny. Nejednou se stalo, že
zážitky ze soutěže s nimi pohnuly do té míry, že právě zde učinili
rozhodnutí, které zcela ovlivnilo
jejich životní cestu.
Žáci naší školy si vybojovali možnost zasáhnout do dění
ústředních kol na dvou místech
v republice. Ve dnech 9.–12.
května to byla Plzeň, která hostila akordeonisty, a ve dnech
23.–25. května hostila Kroměříž
keyboardisty. Z Plzně přivezli do
Litovle 3. cenu Zbyněk Dušek

a Adam Šimčisko,
kteří spolu soutěžili jako akordeonové duo a 1. cenu
sestry Nikola a Veronika Gáborovy
v duu akordeon
– keyboard. Právě
vystoupení našich
děvčat ve smíšené
komorní hře zaujalo
všechny členy poroty. Předseda poroty
Petr Drešer z Prahy za nimi hned
po vystoupení zašel a projevil jim
uznání. Pak o jejich vystoupení mluvil celou cestu ze sálu do
místnosti, kde pracovala porota.
Není divu, že si jejich výkonu
všimne člověk, který jako pedagog pracuje kromě akordeonu
také s keyboardy. Velice ocenil
širokou škálu přednesových prvků, které Veronika na keyboardu
uplatnila a aranžérské zpracování všech skladeb.
Z Kroměříže se vrátili všichni
žáci také s velkým úspěchem.
Krásné druhé místo získal
v 5. kategorii Michal Jonáš, který je již dlouholetým reprezentantem školy i v mezinárodních
soutěžích na Slovensku. Jeho
sestra Denisa přivezla 1. místo za
0. kategorii nejmladších žáků,
což je nádherný rozjezd na začátku kariéry. Dalším želízkem
v ohni byla, stejně jako Michal,
již zkušená žačka Kateřina Buchtová. Ta soutěžila v 6. věkové kategorii a získala 1. místo. K tomu
získala se značným bodovým
náskokem před ostatními titul
vítěze kategorie, za což si převzala i hlavní cenu. Navíc získala
diplom za vynikající interpretaci
skladeb.
A aby toho nebylo málo, ocenění přivezli i pedagogové Hana
Kaštanová a Jiří Kovář za pedagogickou činnost a Jiří Kovář za

přínos v oboru elektronických
klávesových nástrojů. Výkony
žáků posuzovala porota složená
ze zkušených pedagogů z Čech
a Moravy. Jedním z členů poroty byl také Daniel Forró, český
hudební skladatel a multiinstrumentalista, žijící nyní v Japonsku. Patří bezesporu k největším
světovým odborníkům v oblasti
elektronické hudby a elektronických klávesových nástrojů. Bylo
potěšující, že členové poroty se
velmi pochvalně vyjádřili o výkonech našich žáků, z čehož vyplývá, že Litovel na celostátním
pódiu v žádném případě není
outsiderem. Ale jednu výtku od
Daniela Forró jsme přeci jen museli přijmout, a to, že místo jedné
ze dvou českých vlajek na našem
vozidle mohla být jedna japonská.
Jiří Kovář

Proběhl další ročník celostátního happeningu ZUŠ Open
Ve dnech 31. května a 1. června
proběhl 3. ročník celostátního
happeningu ZUŠ Open, kterého

se zúčastnilo přes 400 základních uměleckých škol. Základní umělecká škola Litovel se do
tohoto projektu jako tradičně zapojila a předvedla
své výsledky v hudebním
a výtvarném oboru.
První den, tedy v pátek
31. května, se mezi 16. a 19.
hodinou konala akce v Litovli. Výtvarníci pracovali
v městském parku a hudeb-

ní vystoupení mohli posluchači
slyšet z pódia na náměstí. Vystoupili jak sólisté, tak menší komorní uskupení až po tradiční
soubory, jakými jsou Miniband
a Crazy Sticks. Akci zahájila ředitelka školy společně se starostou města a celkově se jí účastnilo kolem stovky dětí.
V sobotu 1. června pokračovalo
ZUŠ Open na Horním náměstí
v Olomouci, kam přijel Litovel

reprezentovat Miniband. Na pódiu se vystřídaly různé orchestry, kapely a hudební seskupení.
Celková atmosféra obou dnů
byla skvělá. Organizátorům celostátního happeningu se navíc
podařilo získat podporu Českého rozhlasu a České televize,
a tím zvýšit návštěvnost i zájem
o umělecké vzdělávání.
Hana Kaštanová,
ředitelka ZUŠ Litovel
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Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je prostě prima!
V MŠ Gemerská děti zažily ve
školním roce 2018/2019 spoustu akcí, projektových dnů a odnesly si mnoho krásných zážitků
a radosti.
Zúčastnily se předplaveckého
výcviku, různých výstav, koncertů, divadel, navštívily v Litovli DDM, ZŠ Jungmannova,
ZŠ Vítězná, muzeum, knihovnu
a ZUŠ. Na dopravním hřišti se
učily pravidla silničního provozu, vystoupily na náměstí při

rozsvícení vánočního stromečku. S výtvarnými pracemi uspěly
ve výtvarných soutěžích, získaly
ocenění, ale i medailové pozice.
Se svými učitelkami podpořily
naše národní tradice. Nechyběl Mikuláš, anděl, čert, Ježíšek
i oslava velikonočních svátků.
Vydávaly se za různými dobrodružstvími, hledaly ukrytý
poklad, hrou poznávaly krásy
přírody. Samy pečovaly o ovocnou zahrádku v naší školce. Při
návštěvě veterinární kliniky
v Litovli se dozvěděly, že i zvířátka bývají někdy nemocná
a potřebují zvířecího lékaře. Na
výletech mladší děti navštívily Záchrannou stanici zvířátek
v Pateříně a ti starší si prohlédly
nádhernou krápníkovou výzdobu v Mladečských jeskyních.
S nadšením se zapojily do pro-

jektových dnů: Rybářský den,
karneval, Vločkový den, Ledové království, Bubushow, Den
stromů, Barevný den, Čertí den,
dopravní soutěž aj. a náramně si
je užily. Nejvíc ale „Společenský
den“, kdy kluci byli za gentlemany a děvčata za dámy.
Ve školce měly i zajímavé návštěvy – besedu s Policií ČR,
s hasiči – s dováděním v pěně,
staly se odborníky na zdravou
stravu nebo staviteli mostů
z Lega. Prováděly pokusy s panem Chajdou jako malí vědci,
bubnovaly na Drumbeny a děti
ze ZŠ Vítězná jim četly pohádky.
Ke Dni matek si všechny děti
připravily besídky pro rodiče.
A právě rodičům patří velké poděkování za celoroční spolupráci. Např. při zapojení do domácí
výroby podzimních skřítků, za

pomoc při projektových dnech,
za přípravu odměn pro děti, za
sladké perníčky, dorty a zvláště za zorganizování závěrečné
zahradní slavnosti „Pasování
předškoláků na prvňáčky“.
Nelze všechno vyjmenovat, ale
v novém školním roce si přejeme navázat na naše tradiční
akce a uskutečnit i spoustu nových nápadů. Těšíme se na radost našich dětí.
Za MŠ Bronislava Jachanová

TS KASTER se stala 2. vicemistry Konverzační soutěž na ZŠ Vítězná
Ve čtvrtek 6. června proběhla na
České republiky
naší škole již tradiční konverzačTaneční skupina KASTER Litovel, kategorie DĚTI (8–11 let)
a JUNIOR (12–15 let), se zúčastnila regionálních a zemských
kol taneční soutěže Czech dance
tour. Kategorie DĚTI na regionálním kole s formací Now or
never získala 1. místo a kategorie
JUNIOR s formací Green Spirit
také 1. místo. Získali postup do
zemského kola – Mistrovství
Moravy, kde formace Now or
never získala 3. místo, jsou tedy
2. vicemistři Moravy a formace
Green Spirit 1. místo, takže získali titul Mistři Moravy. Byla to
obrovská radost a hlavně radost
z postupu na Mistrovství ČR,
kde formace Now or never získala sice 7. místo, ale i tak je to pro
ně velký úspěch a vítězství, dostat
se až tak daleko. Formace Green
Spirit získala krásné 3. místo
a získala titul 2. vicemistři ČR.
Velká gratulace!!! Také nesmíme
opomenout na kategorii MINI

(5-8 let), která se zúčastnila postupové taneční soutěže MIA
FESTIVAL v Olomouci, kde na
regionálním kole formace Superhrdinové získala 4. místo
a formace Roztančená jungle získala 1. místo. Byl to pro ně velký
úspěch, protože získali postup
do finále v Praze v Paláci Lucerna, kde formace Superhrdinové
získala krásné 5. místo a formace Roztančená jungle krásné
3. místo. Velká gratulace!!! Na tyto
soutěže finančně přispělo město
Litovel, kterému touto cestou moc
děkujeme a vážíme si jeho podpory. Letošní rok byl pro taneční
skupinu KASTER velmi úspěšný.
I na nepostupových soutěžích získala plno medailových umístění
a trenérky můžou být na své tanečníky a tanečnice právem hrdé. Velké díky také patří rodičům, kteří
celou dobu děti a trenérky podporovali a fandili. Všem velké díky!!!
Monika Pospíšilová

ní soutěž pro žáky základních
škol Litovel Vítězná, Jungmannova, Pňovice a Senice na Hané.
Žáci z 8. a 9. tříd soutěžili ve
třech jazykových disciplínách:
poslech, porozumění textu
a konverzace v anglickém jazyce. Výkony soutěžících byly
velmi vyrovnané, a tak o vítězi
rozhodovala nadstavovaná disciplína. Na 1. místě se nakonec
umístila Kateřina Janoušková
z 8. A, na 2. místě Matyáš Moťka

ze Senice na Hané a na 3. místě Johana Štaffová ze ZŠ Jungmannova. Za porotu můžu dodat, že už teď se těšíme na další
ročník soutěže.
Mgr. Iveta Pospíšilová

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

KURZ ŠITÍ PRO POKROČILÉ
• pondělí 1. 7.– středa 3. 7., denně 8–14 hodin.
Zájemci se musí přihlásit předem, podrobnější info v MC. Cena 1 500 Kč.
BAZAR PRO DOSPĚLÉ
• úterý 16. 7.– středa 17. 7. v době od 7 do 16 hodin.
• čtvrtek 18. 7. v době od 7 do 10 hodin.
Prodej dospělého celoročního pánského, dámského oblečení a obuvi v top
stavu. Zájemci o prodej se musí předem registrovat v MC.
Příměstské tábory v MC
• 8. 7.–12. 7., SVĚTEM POHÁDEK A JINÝCH PŘÍBĚHŮ (pro děti 3–6 let)
• 12. 8.–16. 8., CESTOVÁNÍ ČASEM (pro děti 5–9 let)
• 19. 8.–23. 8., NOEMOVA ARCHA (pro děti 4–7 let)
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Na okraji Litovle, ale nikoli na okraji zájmu
Letos má naše Základní škola,
Dětský domov a Školní jídelna
Litovel za sebou poměrně úspěšný školní rok, který byl nebývale
nabitý různými akcemi. Mimo
již tradiční aktivity, kterých se
účastníme, jsme také navázali
i další nové spolupráce a žákům
jsme tak „nudné“ sezení v lavicích zpříjemnili mimoškolními
aktivitami, které výchovně vzdělávací proces obohatily.
Na podzim jsme pokračovali
v navázané spolupráci se slovenskou školou v Ilavě a vyměnili jsme si opět krásné dopisy
a dětmi vyrobené záložky do
knih, čímž se snažíme u žáků
probudit zájem o četbu a rozšířit jim obzory o školách mimo
ČR. Dalším pokračujícím projektem z minulých let je Projekt
KROKUS, který je zaměřený na
osvětu v oblasti Holocaustu. Žáci
druhého stupně vysazují žluté
krokusy, které symbolizují barvu

Davidovy hvězdy a každoročně si
tak připomínáme oběti nacistické okupace.
Co se týče různých projektů
a aktivit, hojnější v tomto ohledu
bylo druhé pololetí, kdy jsme na
přelomu zimy a jara uspořádali
pro děti z prvního stupně projektový den s názvem Dobytí
severního pólu. Byla to výchovně
vzdělávací akci mimo školní lavice, kdy jsme dětem připravili bohatý zábavný program, pověděli
jsme jim o tom, jakým způsobem
žijí jiné civilizace (Eskymáci),
žáci plnili různé sportovní, ale
i logické úkoly a v družstvech
soutěžili o to, kdo bude nejlepším polárníkem. Nechali jsme se
inspirovat Cimrmanovou stejnojmennou hrou a zazpívali jsme si
tak i jejich píseň proti trudnomyslnosti.
V rámci prevence drogové závislosti se žáci druhého stupně
vydali na exkurzi do Olomouce, kde v dubnu stavil takzvaný
Revolution train (protidrogový
vlak), který opravdu autenticky
a na vlastní kůži žákům přibližuje úskalí drogově závislých lidí.
Se záměrem prevence proběhla taktéž přednáška pro druhý
stupeň, která se zaměřovala na
předcházení kyberšikany u dětí,
což je v dnešní technické a online
době opravdu palčivým problémem, kterému je třeba se různými způsoby snažit vyvarovat.
Mezi již tradiční akce, které se
na škole uskutečňují, patří Běh
Litovelským Pomoravím, jehož

se účastní i další školy v kraji
a kde žáci plní různé sportovní
disciplíny. Tento závod je zřejmě
nejoblíbenější závod mezi žáky
zúčastněných škol.
Dále pak školní kolo Atletického
čtyřboje, vítězové kategorie starší
žáci a starší žákyně postoupili do
kola okresního v Uničově. Tady
jsme zažili nečekanou radost,
protože tři naše děvčata vybojovala 1., 2. i 3. místo a postoupila
do kola krajského v Šumperku.
Zde se umístily na 6., 10. a 14.
místě, což je při takové konkurenci opravdu krásný výsledek.
V neposlední řadě k tradičním
jarním akcím školy patří také
uspořádání dopravní soutěže
pro děti z 1. stupně ve spolupráci
s Domem dětí a mládeže Litovel.
Sportem děti vedeme ke zdravému životnímu stylu a nabízíme
jim tím i způsob, jak se odreagovat od všedních každodenních starostí. Tradičně se také
vydáváme v souvislosti s oslavou
dětského dne na pěší výlet do
Sobáčova, kde se menší děti „vyblbnou“ na hřišti, starší žáci hrají
různé hry, dostaneme klobásku
z udírny a dopřáváme dětem
oslavu jejich dne.
Dále pokračujeme také ve spolupráci se společností Děti na větvi,
a proto na jaře za námi přijela
paní Tereza Pacovská s programem zvaným „S farmou kolem
světa“. Přivezla s sebou živé zakrslé králíky, které si děti hladily,
dále se dozvěděly také o různých
hospodářských zvířatech, o tom,

jak žijí, co žerou, jak se říká mláďátkům atp.
Nově jsme letos navázali spolupráci se společností, která
nese název „Společně pro děti
o.p.s.“. Je to společnost sídlící
v Olomouci, která svoje snažení
zaměřuje na děti, jež pocházejí
z nepříznivého sociálního prostředí. Snaží se tyto děti podporovat materiálně proplácením
školních pomůcek, poskytováním oblečení, hraček atp., ale
podporuje také mimoškolní aktivity dětí tím, že jim proplácí
různé volnočasové kroužky. Naši
žáci od společnosti dostali školní
pomůcky, oblečení a také jsme
díky společnosti mohli jet na dva
úžasné výlety. Druhý stupeň byl
v Archeoskanzenu Modrá a první stupeň se vydal na Zlatou farmu ve Štětovicích.
S letošním školním rokem jsme
opravdu spokojeni a velice doufáme, že se i nadále budeme moci
zapojovat do různých akcí mimo
školu a zpříjemňovat tak „učení“
nejen dětem, ale i nám pedagogům!
Mgr. Jana Kubíčková,
učitelka ZŠ, DD a ŠJ Litovel

Úspěšný víkend pro Motorsport Hlavinka
Ve dnech 1. a 2. června se ve
Šternberku konal 39. ročník
Mistrovství Evropy Ecce Homo
Šternberk a Motorsport Hlavinka u toho nemohl chybět. Přihlášených závodníků bylo téměř
200. Během celého víkendu panovalo krásné, slunečné počasí
a podmínky pro závodění byly
pro závodníky příznivé.
Za tým Motorsport Hlavinka
startovali Josef Hlavinka jr. se
svým závodním vozem Tomis

99-04, který spadal do skupiny
E2H-SS do 1400, a jeho otec Josef Hlavinka st. se svým vozem
Opel Lotus v kategorii E2H-SS
do 2000.
Sobotní den probíhal bez dlouhých komplikací. První tréninková jízda byla pro náš tým
odstartována okolo 10. hodiny
dopoledne a druhá začala okolo
13.30. Již ve druhé tréninkové
jízdě bylo vidět, že soupeři to
v nedělních závodech nebudou
mít jednoduché, jelikož naši dva
závodníci začali zrychlovat.
Bohužel nedělní den už nebyl
takový jako ten předešlý. Náš
tým odjel 1. závodní jízdu v
čase, který byl podán v harmonogramu startujících, ale pak
přišly poruchy techniky, kolize
a plameny ohně z jiných závod-

ních aut. Závodní den se tak
protáhl až do večerních hodin
z důvodu oleje na více místech
tratě. Druhá startovní jízda
proto začínala až okolo 16. hodiny, a to za značně ztížených
podmínek. Na velké části trati
byly z výše zmíněných důvodů
olejové skvrny a i když byly profesionálně uklizeny a zasypány,
pro jezdce to znamenalo značné
riziko, zejména v rychlých pasážích, a ztížené podmínky pro
zlepšení časů z 1. závodní jízdy.
Závodníci se ale nevzdali. Josef
Hlavinka jr. zajel svůj osobní,
nejlepší čas 3:23, součet obou
závodních jízd 6:46,37 mu zajistil 1. místo ve skupině a 1. místo
absolutně v České trofeji. Jeho
otci Josefu Hlavinkovi st. se také
dařilo. Zajel nejlepší čas 3:32

a tímto součtem 7:08,88 obsadil
1. místo ve své kategorii a 3. místo absolutně v České trofeji.
Děkuji tímto našim mechanikům, Davidovi Žižkovi a Karlu
Zmundovi, za přípravu závodních vozů. Největší DÍK však
patří našim jezdcům, kteří se
nevzdali a i přes drobné kolize
bojovali až do konce.
Hlavinková Terezie
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Projev Tatranu v Extralize házené výrazně ovlivnila řada zranění,
teď klub čeká stabilizace v 1. lize
Tatran Litovel si zažil v uplynulé
sezóně Extraligy těžké chvíle. Zranění, prohry o branku, nakonec
poslední místo. Když se už moc
nepočítalo se setrváním v nejvyšší
soutěži, klub se musel rychle rozhodnout, zda zůstane nebo ne, poté
co se nepřihlásil vítěz první ligy
Hustopeče. „Ta nejistota nám zhatila řadu jednání, až teď v červnu
a dost narychlo se s tím už moc
udělat nedalo,“ připouští místopředseda a sportovní manažer klubu Karel Zmund. Tatran
tak bude v další sezóně působit
v 1. lize a v nejbližších letech se zaměří na zkvalitnění mládeže vlastní
i v regionu. Otázky kladl R. Šimek.
RŠ: Uplynulá sezóna v podstatě
začala už euforickým opětovným
postupem do Extraligy. Jenže pak
přišla tvrdá realita, že?
KZ: Ano, v první lize se projevila
trénovanost hráčů z předchozích
let z Extraligy i dobré doplnění
mladými již s výhledem na další
sezónu a postup zpět do Extraligy se podařil nakonec v podstatě
velmi lehce. Po postupu jsme byli
možná až moc optimističtí, další
doplnění kádru pro Extraligu, na
kterém jsme pracovali společně
s trenérem Vávrou, se nakonec
ukázalo jako ne úplně optimální
a nehrálo nám do karet ani štěstí.
Až neskutečná řada zranění vedla
k oslabení týmu a výsledkem bylo
prázdné bodové konto před zimní
přestávkou.
RŠ: Přesto v týmu působili hráči jako Juráš, Piwko, Šmíd, Geist
a další, Luděk Piwko dokonce dlouho vedl tabulku střelců. Co bylo
tedy příčinou porážek?
KZ: Asi především absence typických střelců z dálky na spojkách,
jak jsem již říkal, během podzimní
části Extraligy 2018/19 družstvo
přišlo dlouhodobě o 4 spojky, před
sezónou jsme posilovali zejména
právě na postu spojek, ale dopadlo
to vše jinak, na tomto postu došlo
naopak k oslabení. Dávali jsme
v průměru jen nějakých 22 branek
a s tím se nedá vyhrávat. Postupně na kluky doléhala také deprese
a zmar.
RŠ: Pak přišla zimní přestávka
a v ní nová jména v kádru.
KZ: Museli jsme řešit doplnění
kádru s vizí zisku co nejvíce bodů
a tím pádem šancí do play-out.
Jenže moc se toho v rozjeté sezóně
udělat nedalo. Podařilo se přivést
slovenského pivota Marka Páleše,

jeho přínos byl na předvedené hře
výrazně znát. Vrátil se také Josef
Pohlmann, který po dvouleté odmlce hrál v nižších soutěžích. Typ
vysoké spojky donutil soupeře si
jej všímat, dával také góly, ale jeho
výkonnost nebyla úplně stabilní.
RŠ: Hned první utkání po zimní
přestávce přineslo domácí dlouho
očekávanou první výhru nad Lovosicemi, jenže bodově na to navázal
tým až v posledním utkání základní části. Proč bodů nebylo více?
KZ: S Lovosicemi to byl konečně
povedený zápas. Naštěstí nám vyšlo, na co jsme sáhli, trenér Vávra
také kluky dobře připravil takticky
na hráče soupeře jak v obraně, tak
v útoku. I v dalších zápasech jsme
se tomuto výkonu přiblížili, jenže
hráli jsme vesměs s celky z horní
poloviny tabulky a opět nám chyběly hlavně góly v síti soupeřů.
Zvítězili jsme ještě nad FrýdkemMístkem, ale v nadstavbě nám
hrubě nevyšly zápasy s předposledním Brnem. Myslím, že kluci
výrazně podlehli tíze zodpovědnosti, a to nás odsoudilo definitivně na poslední příčku. Další dvě
utkání jsme prohráli opět smolně
o branku a bodovali až v posledním utkání, když už o nic nešlo.
RŠ: Už několikrát v našem rozhovoru padlo jméno trenéra Ivo Vávry.
Do Litovle přišel před dvěma lety
s ambicemi vytáhnout tým zpět do
Extraligy a udržet jej tam. To se nepovedlo, bude přesto pokračovat?
KZ: Ivoše jsme si vytipovali jako
trenéra, který umí dobře pracovat
jak s mladými hráči, tak má velký
přehled o domácí házenkářské
scéně a trendech v házené. Jeho
příchod byl rozhodně přínosem,
přinesl nové prvky trénování, je
ambiciózní, zodpovědný, věnuje
se práci skutečně naplno, dojížděl
sto kilometrů téměř každý den.
Trpělivě hráčům vštěpoval herní
styl, ačkoliv ne vždy to hráči dokázali přenést až do utkání. Za
dva roky tady odvedl kus poctivé
práce, sice se nakonec nedostavily
výsledky v podobě udržení Extraligy, ale jak už bylo řečeno, společně jsme podcenili sílu družstva
a s kádrem, který má své výkonnostní limity, toho moc víc dokázat
nemohl. Jednali jsme intenzivně
o jeho pokračování, ale s naším pádem z Extraligy bohužel u něj převládly jeho trenérské ambice, chce
nadále působit v Extralize a dosahovat úspěchů, což pochopitelně
v naší situaci není teď možné.

RŠ: Vraťme se ale k současné situaci s Extraligou,
sice jste skončili poslední,
ale nebylo jasné, jestli bude
chtít z první ligy někdo
postupovat. Usilovali jste
o setrvání v Extralize?
KZ: Měli jsme informace, že
Hustopeče chtějí postoupit.
Několik našich současných
hráčů i potenciálních posil tak dala
přednost jiným, jistým nabídkám.
Hned v pondělí 3. června nás ale
šokovali ze svazu s nabídkou zůstat
v Extralize, protože Hustopeče
do 31. května přihlášku nepodaly. Měli jsme velmi krátký čas,
pár dní na případné řešení kádru
družstva. Zvažovali jsme také finance, personální zajištění klubu,
vyslechli jsme si opět názor jádra
týmu. Pohled na situaci nebyl úplně jednotný, hlasovali jsme, převládl názor, že by Extraliga byla
pro klub příliš velkým rizikem.
Osobně si myslím, že za této situace jsme rozhodli správně.
RŠ: Takže v nové sezóně Tatran
čeká působení v 1. lize. Můžete už
teď říct, jaký budete mít kádr?
KZ: Volnou ruku od nás má pivot Páleš i brankář Fabián. Předpokládáme, že budou chtít hrát
nejvyšší soutěž. Odchází Luděk
Piwko, který jde do Hranic, Dominik Tkadleček chce usilovně
jít do Kopřivnice. Tomáš Hanák
si dá asi herní pauzu a uvidíme,
jak se zapojí po narození syna
Jirka Číhal. Po zranění bude plně
k dispozici kapitán David Barabáš.
Mimo litovelské odchovance zůstávají Honza Juráš, Franta Geist,
Ondra Kawulok i Tomáš Prošvic.
Do týmu se zapojí mladí odchovanci a dorostenci. Jednáme ještě
s dalšími 2–3 hráči. Věřím, že
se také zlepší vztahy v kolektivu
a hráči ukáží, že v Litovli hrají srdcem.
RŠ: Klíčový prvek týmu je samozřejmě trenér. Kdo bude působit na
uvolněném místě po Ivo Vávrovi?
KZ: Stále ještě intenzivně jednáme, ale definitivně nic nemáme.
Trh s trenéry vhodnými pro tým
v první lize není až tak široký.
V posledních letech u nás působili
trenéři z jiných oddílů, možná je
čas se podívat do vlastních řad.
RŠ: Házená je v Litovli, co se týká
popularity, momentálně sport číslo
jedna. Co tahle nová situace změní
na přístupu veřejnosti k házené?
KZ: Myslím si, že fanoušci jsou

vesměs s klubem spjatí dlouhodobě a budou chodit na házenou
dále. Víme, že vždy dokázali ocenit, že jsme v našich skromných
litovelských podmínkách hráli
4 roky mezi elitou. Přitáhli jsme
také řadu nových příznivců, kteří
poznali atmosféru utkání naživo, poznali náš klub, naši práci
a řada z nich se bude opět těšit na
více vítězných utkání, tak doufám, že je nezklameme.
RŠ: Pojďme se na závěr podívat do
budoucnosti, řekněme na nejbližší
3-4 roky. Co čeká celý klub, nejen
družstvo mužů a mládež, vedení
a další složky? Jaké si dáváte úkoly?
KZ: Čeká nás především udržení
a zkvalitnění našich mládežnických družstev – dorostu, žactva
a miniházené. Klíčové je u dětí budovat silný vztah ke sportu, aby pak
u nich v tom kritickém věku puberty nepřevládly jiné zájmy. Rozjeto to máme celkem dobře. Současně je potřeba ještě více pracovat
s těmi nejmenšími, více náborové
činnosti. Chtěli bychom dostat házenou do tělocviku, do kroužků,
což se zatím nedaří. Sportů je zde
na město velikosti Litovle opravdu
hodně a házená, jakožto kolektivní sport, se bez potřebného počtu
hráčů prostě neobejde. Chceme
se zaměřit na budování družstva
mužů především z talentovaných
hráčů vlastních a z okolních klubů,
jen čistě s odchovanci se vrcholově
působit nedá. To ale vyžaduje znovu oživit spolupráci klubů v dorosteneckých kategoriích, budovat
společná družstva, mít v regionu
mladší i starší dorostence v první
lize, aby nám ti talentovaní neutíkali pryč. Co se týká mužské složky
a oddílu jako celku, potřebujeme si
udržet přízeň fanoušků, sponzorů,
veřejné správy. Ne všichni vnímají, že mládež a A-tým dospělých
jsou jedna spojitá nádoba, jedno
bez druhého nebude fungovat.
Rádi bychom samozřejmě získali
silného dlouhodobého sponzora.
Cílem musí být se stále posouvat
dopředu, držet se na špici první
ligy mužů a bude-li na to klub připraven, opět vstoupit mezi elitu.
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12. ročník Silácké Litovle Gustava Frištenského představil novinky
12. ročník soutěže v silových
sportech Silácká Litovel Gustava Frištenského se uskutečnil
v sobotu 25. května v Litovli.
V hale Základní školy Vítězná
mezi sebou soupeřilo šest družstev mužů a premiérově také tři
družstva žen. První místa v obou
kategoriích si odnesly týmy „FAVÁL“. Další silák Marek Náhlík
se zase pokoušel o vytvoření
nového litovelského rekordu
v počtu shybů na hrazdě. Svůj cíl
po třech hodinách splnil.
Na jejím zahájení nechyběli ani
Viktor Kohout, starosta města
Litovle, které akci finančně podpořilo, a Miroslav Koutek, předseda představenstva a emeritní
sládek dalšího významného
partnera, Pivovaru Litovel.

„Gustav Frištenský byl v první
polovině dvacátého století nejen
litovelským, ale i světovým unikátem. Byl to člověk, který dosáhl nesčetného množství vítězství
a úspěchů. Tradice silových sportů
se díky jeho praneteři, paní Zdeňce
Frištenské, znovu oživila. Silácká
Litovel Gustava Frištenského má
pro město Litovel z dlouhodobého
hlediska velmi značný přínos,“ řekl
Viktor Kohout.
„Významného odkazu Gustava
Frištenského se drží i Pivovar Litovel, který vaří pivo pojmenované
Gustav. Povědomí o výrazné litovelské osobnosti se znovu vzkřísilo,
což je vynikající. Silácká Litovel je
podstatnou a jedinečnou událostí
co se týče sportovního a kulturního
dění i cestovního ruchu. Každoročně přiláká spoustu diváků, siláci
si mohou poměřit své síly. Pro celé
město Litovel je jen dobře, že se
taková akce pravidelně koná,“ podotkl také.
Šest mužských a tři ženské týmy
se na palubovce litovelské haly
popasovaly s šesti soutěžními
disciplínami. Těmi byly shyby
na hrazdě, přemisťování břemene, vzpěračský nadhoz, skok
daleký z místa, hod medicinbalem přes hrazdu a bench press
na rovné lavici s velkou činkou.
Některé z nich pořadatelé uzpůsobili jinak pro muže a jinak pro
ženy. Například při první z dis-

ciplín muži prováděli
klasické shyby na čas,
zatímco ženy se snažily vydržet u hrazdy
co nejdéle přitažené.
„Novinka se zařazením ženských družstev
do soutěže nám vyšla
náramně. Doufám, že
odvahu najdou i další
ženy a v příštích ročnících bude týmů jen
a jen přibývat,“ vyslovila přání hlavní organizátorka
akce a praneteř Gustava Frištenského Zdeňka Frištenská. Mezi
ženami si v Litovli nejlépe vedl
FAVÁL Ramboteam. Jeho členky si například dokázaly přehodit medicinbal přes hrazdu v 57
případech, opanovaly také další
čtyři části siláckého šestiboje.
V kategorii mužů skončil první tým FAVÁL GYM Brno. Na
hrazdě předvedl dohromady
109 shybů a třeba při bench
pressu na rovné lavici s velkou
činkou 156 opakování. Mimo
hlavní soutěž se shybovalo ještě v jednom případě. Silák Marek Náhlík se v této sportovní
činnosti rozhodl stanovit nový
litovelský rekord. Siláckou Litovel tím chtěl zpestřit, motivovat
lidi a současně pokračovat ve
Frištenského odkazu. Během tří
hodin cvičení se plánoval dostat
nad hranici 1500 shybů. Povedlo

se, rekord desetitisícového města teď čítá 1600 shybů. „Měl jsem
obrovskou podporu přítelkyně,
rodiny i kamarádů. Nechtěl jsem
nikoho zklamat, včetně svého velkého vzoru, siláka Honzy Kareše,“
sdělil Náhlík, kterého stejně jako
Gustava Frištenského přivedla do
Litovle jeho láska. „V budoucnu
bych chtěl atakovat všechny světové rekordy ve shybech. Pracuji jako
skladník v Bille a denně trénuji přibližně tři hodiny,“ doplnil Marek
Náhlík.
Dvanáctý ročník Silácké Litovle
Gustava Frištenského finančně
podpořili město Litovel, Pivovar
Litovel, Olomoucký kraj, výrobna
těstovin Adriana, sýrárna Brazzale
Moravia, AVITIS – specialista na
vína, Kazeto Přerov, Zlatnická dílna Koneční, KS autoservis Litovel
a DSL Food. Mediálně akci zaštítili Karel Soukeník, Hanácké noviny a Rádio Rubi. Tisková zpráva

a Jindra, neproměnili Dragon,
Tomanec a Laža.
TJ Tatran Litovel – FC Kralice na
Hané 1:0 (0:0)
V posledním domácím zápase
sezóny jsme byli po celou dobu
zápasu aktivnějším týmem. Tempu zápasu neprospělo ani teplo
ani defenzivní taktika hostů.
Kralice pečlivě bránily na vlastní polovině. Nebezpečné pak
byly zejména z brejkových situací, které se jim ale nepodařilo
využít. Branku se dlouho nedařilo vstřelit ani nám, když jsme
k tomu měli několik zajímavých
příležitostí. Rozhodující moment
přišel 10 minut před koncem
zápasu, kdy se Jindrovi podařilo
vrátit míč ze standardní situace
zpět před branku, kde ho do odkryté klece dopravil Baránek.
TJ Sokol Velké Losiny – TJ Tatran
Litovel 3:0 (1:0)
Do posledního zápasu sezóny jsme vstoupili velmi aktivně

a vypracovali si tři až čtyři dobré
šance převážně ze standardních
situací. Bohužel jsme žádnou
z nich nedokázali využít. Nejblíže k tomu měl po zahraném signálu Dragon, který nastřelil břevno. Soupeř nás navíc po jednom
z rohů potrestal z rychlého brejku a šel do vedení. V druhém
poločase jsme i po vyloučení Miklánka a hry v 10 lidech
měli dobré šance na vyrovnání.
V závěru jsme pak již do otevřené
obrany inkasovali ještě dvakrát.
Martin Jindra, foto: P. Hrdlička

Litovelští fotbalisté hodnotí
Litovelským fotbalistům se jarní část sezóny nadmíru povedla
a po slabším podzimu vylepšili
průběžné umístění v tabulce.
Na konci sezóny tak obsadili
9. místo z 16 účastníků krajského přeboru. Nejlepším střelcem týmu se stal Petr Dragon
s 8 vstřelenými brankami následován Svatoplukem Bohanosem
s 5 přesnými zásahy. Nejvíce minut v této sezóně odehráli brankář Vojtěch Nakládal a Martin
Jindra. Do týmu se navíc povedlo
zapracovat několik nadějných
dorostenců. Mužstvo se navíc
jako parta účastnilo mnoha akcí
– od pořádání plesu až po společné výjezdy na utkání české fotbalové reprezentace. Více informací
o klubu, týmů mužů i mládeže najdete na našich webových
stránkách www.fotbal.tatranlitovel.cz, Facebooku TJ Tatran
Litovel-oddíl kopané nebo instagramu fotbal_litovel.

FK Jeseník – TJ Tatran Litovel 3:3
(0:1), 4:3 na penalty
Jeseník měl v prvním poločase
více ze hry a neproměnil několik nadějných šancí. Dvakrát
nás výborně zachránil brankář
Nakládal, jednou zachraňoval
situaci na brankové čáře Jindra.
Prosadili jsme se ale paradoxně
my, když se střelou zpoza šestnáctky trefil Bohanos. Na začátku druhého poločasu Jeseník
poprvé srovnal ze standardní
situace. Poté svoji první branku
vstřelil Dragon a poslal nás opět
do vedení. Druhou branku přidal
stejný hráč o tři minuty později
z penalty, která byla odpískána
po faulu na Bohanose. Ještě pět
minut před koncem jsme tak
vedli 3:1. Jeseník byl ale efektivní
ze standardních situací a vstřelil
z nich další dvě branky. Utkání
tak dospělo do penalt, ve kterých byli úspěšnější domácí. Za
Litovel proměnili Heinz, Kučera
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Toulky Litovelským Pomoravím
Toulky Litovelským Pomoravím se staly pro litovelskou veřejnost i turisty
z blízkého i vzdálenějšího
okolí pravidelnou akcí
v jejich kalendáři.
Letošní již 20. ročník
se konal 1. června za
příjemného
slunečného počasí. Na pěší
trasu vyrazilo celkem
138 turistů, na cyklo trasy vyjelo 204 účastníků.
Pro malé děti byla připravena
ke Dni dětí i trasa se zábavnými úkoly vedoucí litovelskými
parky. Na tento okruh vyšlo se
svými rodiči celkem 114 dětí.
Čekaly je úkoly na téma Zima
v létě, takže bylo možné u muzea za zvuku koled vidět lyžaře,
u autobusového nádraží vlály
české vlajky u hokejové branky,
v okolí sochy T. G. Masaryka
u gymnázia se skrývali tučňáci
a podobná další překvapení čekala na celkem 10 stanovištích.
Dohromady se na všech trasách
zapojilo celkem 456 účastníků. Nejstarší účastník letošních
Toulek se narodil v roce 1936,
nejmladší pak v letošním roce.

Nejvzdálenější účastník letos
přijel z Nové Paky.
O jejich zábavu, bezpečnost po
trasách i o servis v cíli se staralo
celkem 74 pořadatelů z řad Klubu českých turistů při TJ Tatran
Litovel a Spolku rodičů a přátel
při ZŠ Litovel, Jungmannova ul.
včetně žáků školy. Pro zájemce
byl připraven ve školním dvoře ekologický program na téma
Doprava, který připravil školní
ekotým. Další aktivitu – tentokrát rukodělnou, připravily vychovatelky z družiny, každý zájemce si mohl vyrobit keramickou
magnetku nebo si namalovat svoji
vlastní placku na batoh. O občerstvení se starali ochotní rodiče ze
spolku rodičů.
Mgr. Eva Hrachovcová, ředitelka

Hráči FBC TATRAN LITOVEL přivezli
stříbrné medaile z Jeseníku
Přípravka florbalistů
FBC Tatran Litovel zakončila letošní úspěšnou sezonu v nové
městské sportovní hale
v Jeseníku. Autobus
plný hráčů, rodičů
a fanoušků vyrazil
v brzkých ranních
hodinách v neděli 28.
dubna. Cesta se trochu
podepsala na úvodním
výkonu – porážka od
Olomouckých tygrů
1:10 byla až příliš krutá. Trenéři však své hráče pozitivně
motivovali do dalšího zápasu
a díky zlepšenému výkonu celého družstva jsme tentokrát
porazili Olomoucké žraloky 9:1.
Poté nás čekal klíčový zápas
s domácím týmem FBK Jeseník.
Litovelští hráči a hráčky na hřišti zcela dominovali a výsledek
10:1 je posunul do přímého boje
o druhou příčku. V posledním
zápase jsme se střetli s družstvem
Fbc Blau Secco Šternberk a byl
to zápas, který musel strhnout
i nestranné pozorovatele. Naši

hráči prokázali v závěru větší klid
a zkušenost a zaslouženě zvítězili
4:2. Celý turnaj jsme po vyhodnocení zakončili procházkou naučnou stezkou Rejvíz – největší
rašeliniště na Moravě.
Na závěr mi dovolte poděkovat
všem hráčům, trenérům (David Zapletal, Jaroslav Nevrlý)
a rodičům za celou sezonu
2018/2019 a již teď se těším na
další tréninky, turnaje a letní
přípravu. Více informací, fotky
a video z turnaje naleznete na
www.florbal.tatranlitovel.cz.
Augustin Skládal, trenér

Mažoretky Linetbells Litovel z. s. na Mistrovství ČR
valy pět zlatých medailí, jednu
stříbrnou, dvě bronzové a získaly tituly mistr a vicemistr ČR.
Nejprve se do Čáslavi vydala
18. května děvčata, která mají
sólová vystoupení. Pilná příprava
mistryně ČR
se jim vyplatila –
naše mažoretky
II. vicemistryně ČR
zaslouženě získaly několik meI. vicemistryně ČR
dailí a titulů.
Porota udělovala
také zvláštní cenu
mistryně ČR
za nejlepší vystoupení tohoto
soutěžního dne.
Tu dostalo naše
mistryně ČR
duo juniorek profi Johana Štaffová
mistryně ČR
a Barbora Zlámalová. Děvčata měla
z ocenění a pohámistryně ČR
ru velkou radost.
Soutěžní
profi
II. vicemistryně ČR
skupiny mažoretek se vypravily do
Čáslavi 1. června
a vedlo se jim také
skvěle.
Každá
získala některé
z
medailových

Finále Mistrovství republiky České mažoretkové federace se konalo v Čáslavi a mažoretky Linetbells
Litovel si vedly skvěle, vybojovelká formace
juniorky baton profi

1. místo

velká formace
kadetky baton profi

3. místo

mini formace
seniorky baton profi

2. místo

mini formace
juniorky pomy profi

1. místo

Sólová vystoupení:
Johana Štaffová a
1. místo
Barbora Zlámalová, duo
Sofie Jergonová,
baton kadet

1. místo

Johana Štaffová,
pom junior

1. místo

Johana Štaffová,
baton junior

3. místo

Ema Crhonková,
pom junior

4. místo

Barbora Zlámalová,
baton senior

6. místo

umístění a skupina juniorek vybojovala zlatou medaili a dvojnásobný titul mistr ČR – jednou ve velké formaci s hůlkou
a jednou za mini formaci
s pomy. Všechna uvedená umístění (v tabulce) z MČR Čáslav
postupují na Mistrovství Evropy
EMA do Francie.
Tato soutěžní sezóna byla pro
mažoretky Linetbells Litovel
velmi úspěšná. Děvčata reprezentovala město Litovel na
spoustě soutěží po celé ČR, dovezla hodně cenných medailí
a titulů a tím to zdaleka nekon-

čí. Naše velká formace kadetek
profi získala postup na Mistrovství Evropy MWF a pojede zabojovat ve dnech 6.–7. července
do Chorvatského Zagrebu. Skupina juniorek se pak pokusí dosáhnout na evropské mistrovské
medaile koncem srpna na ME
EMA ve Francii. I přes prázdniny tedy čeká mažoretky pilný
trénink. Na evropských šampionátech v Chorvatsku a Francii se
budou snažit o co nejlepší umístění. Držme jim společně palce!
Spolek Mažoretek Linetbells
Litovel z.s.

Hanácké Benátky přilákaly tisíce lidí

H

anácké Benátky se tradičně
konají každou druhou sobotu v červnu. Letošní v pořadí již
17. ročník je za námi. Pojďme si
připomenout jeho průběh.

S

ilný vítr nám trošku zkomplikoval začátek akce. A projevilo
se to i na účasti na dětském programu, u kterého jsme předpokládali daleko vyšší účast.
Odpoledne již bylo nad očekávání.
Celková návštěvnost byla nakonec
daleko vyšší než minulý ročník.
Akci navštívilo přes 4 tisíce lidí.
Na radniční věž vystoupalo 322
osob, atrakci jízdy na lodích pod
náměstím využilo 109 osob.
Náměstí se začalo plnit už při koncertu DEBBI, následoval PETR
KOLÁŘ, jeho největší hity si společně s ním zpívali mladí i ti starší.
Největší úspěch u obecenstva měly
však kapely TRAKTOR a DYMYTRY. Litovel tentokrát nejvíce
rozpumpovali rockeři. Atmosféra
byla výborná, akci zakončil krásný ohňostroj profesionální firmy
PYRO MORAVIA s.r.o.

Na bezpečnost nás všech dohlížela naše ochranka, Městská i státní policie a dobrovolní třídvorští
hasiči. Všem děkuji, protože díky
nim i takto rozsáhlá akce proběhla
v klidu. Za pomoc s technickým
zabezpečením a úklidem během
i po akci děkuji Technickým službám Litovel.
Velmi děkuji všem, kteří pomohli
akci finančně zabezpečit a díky kterým mohlo být vstupné symbolické.
Tato akce by se nemohla uskutečnit
bez podpory města Litovel, štědrých
sponzorů a získaného grantu z Olomouckého kraje. Hlavními sponzory letošního roku byl: Pivovar Litovel a.s., Tera Montáže s.r.o., KOFRA
DĚČÍN s.r.o., Maniola Company
SE (BM Parks), HTM Sport s.r.o.
(Head), Hopax s.r.o., N.F.I. Metall
s.r.o., Hotel Skalka, Penzion Pacifik,
Kimberly-Clark s.r.o., Truhlářství
Novák, Brazzale Moravia a.s., Machovský s.r.o.
Akci podpořil také: LITOLAB
spol. s r.o., SUEZ Využití zdrojů a.s., EUROPASTA SE divize
Adriana, MJM agro a.s., AMS –

intes s.r.o., MODOS spol. s r.o.,
Stavební firma Vymětal, Městská
teplárenská společnost a.s., Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o., Martina Pekařová
- Apartmány PEKIN, Kooperativa
pojišťovna a.s., FCC Litovel s.r.o.,
SEVA.
Mediální partneři: Radio Čas, Radio Haná, Rádio Beat, Litovelské
noviny, Inzertní noviny Oáza, Profit, kdy-kde-co, Olomoucký deník
a Hanácké noviny. Děkujeme jim
tímto za výraznou podporu akce.
Takto velká akce se připravuje
s více než půlročním předstihem. Touto cestou osobně děkuji
kolektivu Městského klubu Litovel, protože nejvíc organizačních, technických, programových
a pořadatelských starostí padlo právě na jejich hlavu. Děkuji také všem
dobrovolným pracovníkům, kteří
obětovali svůj čas, energii a námahu. Za úspěšností akce stojí také
výborní zvukaři, skvělý moderátor,
pódioví technici, šternberští vodáci
a další lidé ze zákulisí.
Jsem velmi ráda, že se do dopro-

vodných akcí zapojily také místní
spolky, zájmová sdružení a další organizace, kterým děkuji za
ochotu a spolupráci. Jde především o mažoretky, roztleskávačky,
taneční kroužky, latinsko-americké tance Caramba, řecké tance
a mnoho dalších. Vlastní doprovodný program také připravila ZŠ
Vítězná, DDM Litovel. Výstavy
pro Vás nachystal Fotoklub Litovel
a místní muzeum. Program pro
děti připravilo v parku i divadlo
eMILLIon, Pevnost poznání Olomouc a stavebnice SEVA.
Závěrečné poděkování patří také
divákům, protože hlavně kvůli jejich spokojenosti jsme všichni vynaložili maximální úsilí. Doufám,
že nám všichni zachovají svou přízeň a navštíví i další kulturní akce,
které pro ně pořádáme.
Foto: Vladislav Urban, Petr Hlaváč
a Tomáš Stoupa.
Více na www.hanackebenatky.eu.
Za Městský klub Litovel
ředitelka Bc. Hana Neumanová

