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Hlasujte pro litovelský biotop

Vážení a milí čtenáři,
prázdniny se nám pomalu ale jistě přehouply do
své druhé poloviny. Možná jste stejně jako já otočili doma kalendář se svozem odpadů na druhou
polovinu roku a s hrůzou zjistili, jak ten čas letí.
Ještě jsme si skoro ani pořádně kromě pár tropických dní neužili léta a už tady zase bude podzim
a zima. Některé obchody již teď hlásí letní výprodeje a v regálech místo tílek, sukní a šortek nacházíme dlouhé svetry a kabáty – co kdyby se náhle ochladilo, že... Snad
se ale počasí umoudří, abychom si užili koupačky, výlety a vše, co
k létu patří! Vždyť Vánoce jsou tady již za 145 dní... Pomalu tedy
nastává čas přemýšlet, co komu nadělit pod stromeček...☺
V srpnovém čísle kromě novinek a tradičních rubrik najdete na
straně 19 velkou letní křížovku. Takže neváhejte, vezměte do ruky
tužku, zapojte mozkové závity nebo křížovkářský slovník a soutěžte
o zajímavé ceny!
Eva Kratochvílová, redaktorka

Litovelský koupací přírodní biotop byl nominován do soutěže Ceny
cestovního ruchu Olomouckého kraje 2019.
Letos se koná druhý
ročník soutěže, která
si klade za cíl představit, zviditelnit a ocenit
to nejlepší, co může
Olomoucký kraj turistům nabídnout. Pořadatelem
je Olomoucký kraj. Hlasování
bude probíhat během měsíce
srpna. Přesné datum nebylo
v době uzávěrky ještě známo,

proto prosím sledujte webové
a facebookové stránky města, kde
Vás o přesném termínu hlasování budeme informovat. Děkujeme za každý Váš hlas!
red.

Klobúky od Marie slaví úspěch na Slovensku
Paní Marie Mazánková z Litovle se navrhování a výrobě
klobouků věnuje teprve 7 let,
ale za tu dobu již stihla svými
výrobky okouzlit publikum na
řadě míst. Vedle regionálních
výstav a přehlídek jmenujme
například výstavu v Senátu ČR
v Praze nebo velkou módní
přehlídku ve Zlíně. Nyní se Mariiny klobouky představují poprvé v zahraničí. Celé léto budou k vidění v našem družebním městě Revúca v nádherných
podkrovních prostorách Múzea
Prvého slovenského gymnázia. Vernisáž výstavy proběhla
4. července za velkého zájmu ve-

řejnosti. Podle kurátorky výstavy byla divácká účast mnohonásobně vyšší, než u kterékoliv jiné
jimi dosud pořádané vernisáže.
Přejeme paní Marii i jejím překrásným kloboukům mnoho
dalších úspěchů a obdivovatelů.
Tisková zpráva z Revúcej:
Marie Mazánková. To meno
nám nič nehovorilo. Ale po
štvrtku, 4. 7. 2019, už tí, ktorí
sa prišli pozrieť na vernisáž
s názvom „Klobúky od Marie“,
spoznali túto skromnú a milú
ženu. Zavítala do Múzea Prvého
slovenského gymnázia z družobného mesta Litovel v Českej

republike, aby nám predstavila
svoju tvorbu. Výstavu pomohlo
zorganizovať aj mesto Litovel
a starosta mesta, pán Viktor
Kohout, osobne pozdravil hostí
a predstavil svoj vlastný „starostovský“ klobúk od pani Marie.
V podkroví múzea sme mohli
obdivovať nádherné kúsky vystavených klobúkov. Za každým
sa skrýva nejaký príbeh a obrovský kus práce pani Marie. Vernisáž začala dobovou hudbou
v podaní jazzového tria z revúckej ZUŠ a „klobúkovou
módnou prehliadkou“, ktorá zožala veľký úspech. Zásluhou modeliek sa hostia mohli pokochať
pohľadom na unikátne klobúky,
ku ktorým autorka povedala pár
slov. Celou akciou sprevádzal
pán Juraj Genčanský. Po skončení módnej prehliadky, za láskavého dovolenia pani Marie, ani
jedna žena neodolala možnosti
vyskúšať si klobúky, ktoré sa jej
najviac páčili. A vyberať bolo
z čoho. Ženské srdiečka zaplesali pri toľkej nádhere.
Tých, ktorí ste zmeškali vernisáž, týmto pozývame na výstavu
„Klobúky od Marie“, ktorá bude
prebiehať do konca augusta
v priestoroch podkrovia Múzea

Prvého slovenského gymnázia.
Na záver sa chceme poďakovať
všetkým, ktorí sa na tejto akcii
podieľali a osobitné poďakovanie patrí autorke, pani Marii
Mazánkovej, bez ktorej by sme
prišli o tento nádherný zážitok.
red.
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Objednání Senior taxi na telefonním čísle:

Vyneseno z radnice
• Rada města Litovel pověřila Odbor
místního hospodářství a stavebních
investic k realizaci těchto opatření:
1. osazení dopravního zrcadla na
železničním přejezdu na ul. Zahradní
2. doplnění dopravního značení
na výjezdu z lokality „U ježka“ na
sídlišti Novosady o dopravní značku
„jednosměrná ulice“
3. umístění dopravního zrcadla na
ul. Havlíčkovu – náklady nesou žadatelé, včetně vyřízení legislativy
4. vyznačení vodorovné dělicí čáry
na rekonstruovaném úseku komunikace a novém mostě na Pavlínce
5. přesunutí dopravního značení,
které vyznačuje parkování v ulici
Jungmannově u Základní umělecké
školy na druhou stranu
6. přesunutí značení „zákaz vjezdu
všech vozidel“ v prostoru před litovelskou radnicí.
Poslední bod je již hotov, ostatní budou realizovány cca do konce měsíce
září.

• Rada města odsouhlasila provozování prodejního automatu
v budově Polikliniky. Provozovatelem je firma PAVIGO s.r.o. nápojové
automaty.
• Dle plánu pokračuje také oprava
výtahu v budově Polikliniky. Hotovo
bude během měsíce srpna.

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.

Městská televize
Litovelský INFOkanál již 25 let
na Vašich obrazovkách!

• Město Litovel provádí zateplení
a opravu fasády bytového domu
Vítězná 105/12. Navazuje tak na opravu vedlejšího domu Vítězná 104/14,
která probíhala v loňském roce. Stavební úpravy realizuje na základě
výběrového řízení firma VESTAV group
s.r.o. Vyškov. Práce by měly být hotovy
do poloviny září.
red.

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. Litovelský
INFOkanál (městská videokronika) po přechodu
kabelové TV sítě společnosti UPC v Litovli na čistě digitální platformu je šířen výhradně prostřed-

nictvím aplikace YouTube. Jednotlivé příspěvky
místní videokroniky a od ledna 2015 celá vysílání jsou volně k prohlížení či ke stažení na webu
města (viz odkaz výše) resp. přímo na YouTube
po zadání kanálu „Litovel.eu“, který je přístupný
i na všech SMART televizorech či jakémkoliv
zařízení umožňujícím prohlížení obsahu YouTube. Připomínky, názory, nápady, náměty, ale
i věcnou kritiku týkající se vysílání resp. informace
o kulturních, sportovních i jiných nekomerčních
akcích, událostech a zajímavostech, které chcete
bezplatně zveřejnit prostřednictvím TV obrazovky ve čteném zpravodajství, sdělte telefonicky
či písemně na MěÚ Litovel tel. č. 585 153 250
(Ing. J. Hlavinka), e-mail: hlavinka@mestolitovel.
cz nebo infotv@centrum.cz nejpozději týden
před uvedením premiéry.

Lákání dětí do auta?

Výměna plynovodního potrubí

Vzhledem
ke
skutečnosti, že se
v červenci objevily
v některých médiích zprávy o pohybu podezřelého muže, který se
měl vyskytovat zejména v okolí
obce Náklo, a měl k sobě lákat
malé děti do auta, informovala
Policie České republiky veřejnost o zjištěných skutečnostech.

Město Litovel upozorňuje občany,
že v období od 15. července do
17. října bude probíhat výměna
plynovodního potrubí v těchto ulicích: Palackého, Nábřežní,
Frištenského, Nasobůrská a Nádražní. Tyto práce budou spojeny
s občasnými dopravními omeze-

Obvodní oddělení Litovel skutečně evidovalo jedno oznámení, a to ze dne 12. 7., které se
týkalo události, ke které mělo
dojít dne 4. 7. ve večerních hodinách u obce Střeň. V dané
věci se jednalo o skutečnost, kdy
u dvou nezletilých dívek zastavilo vozidlo, jehož posádku tvořil
pár muže a ženy ve věku okolo
22–23 let. Tito se dívek zeptali,
zda nechtějí svézt vozidlem na
Náklo – přírodní koupaliště.
Když dívky odmítly, zeptal se
jich pár, zda nechtějí alespoň
bonbony či něco na pití. I na
toto dívky uvedly zamítavou
odpověď. Při komunikaci s dívkami nedošlo ani k vystoupení
posádky z vozidla, dívky nebyly
k ničemu nuceny, nikdo z posádky vozidla je fyzicky nekon-

taktoval ani se o dané nepokusil.
Dívkám se pouze posádka vozidla zdála nepřirozeně veselá.
Po krátké komunikaci odjelo
vozidlo směr Náklo. Dané oznámení bylo důsledně prověřeno
a bylo zjištěno, že se v dané věci
jednalo o nedorozumění.
S ohledem na uvedenou skutečnost přesto připomínáme zásady bezpečného chování dětí při
kontaktu s cizí osobou
• Nikam nechoď s neznámými
lidmi.
• Cizím lidem neotvírej dveře
od domu ani bytu.
• Nikdy nesedej k cizím lidem
do auta.
• Od cizích lidí udržuj bezpečný odstup (tak, aby na tebe nedosáhli).
• Od neznámých lidí si neber
žádné jídlo ani pití.
• Každé podezřelé chování či
bližší kontakt s cizím člověkem
oznam rodičům, učitelům nebo
přímo Policii ČR.
Tisková zpráva Policie ČR

ními. Akce není investicí města.
V případě potřeby se obracejte na
společnost Plynomont spol. s r.o.,
která je realizátorem akce.
Mapu s vyznačením najdete na
webových stránkách města – důležité informace. Děkujeme za
pochopení.
red.

inzerce
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Ještě tento měsíc probíhá fotosoutěž na téma

Nejzajímavější fotka z Vaší letní dovolené

Základní organizace ČZS Litovel

Fotografie vkládejte na náš Facebook nebo posílejte na e-mail
litovelskenoviny@mestolitovel.cz. Výherci spolu s vítěznými
fotografiemi budou zveřejněni v říjnovém vydání.

Litovelské slavnosti již za měsíc
Zveme Vás na tradiční Litovelské
slavnosti, které se
letos budou konat
v sobotu 7. září.
Těšit se můžete
na hudbu Marka
Ztraceného, kapely
jako Queen Princess revival, Premier nebo Citron
s Láďou Křížkem
a Tanjou. Nachystán je pro malé
i velké bohatý doprovodný program – turistický
vláček, ukázka hasičské techniky,
simulátor nárazu a další. Otevřeny
budou například Muzeum Litovel, Muzeum harmonik, Výstavní

pořádá

Datum konání:

Sobota 31. srpna 2019
Neděle 1. září 2019

9.00 – 18.00 hod.
9.00 – 17.00 hod.

Místo konání:

Klubovna ZO Litovel, Sušilova ul. 32

Exponáty na výstavu budou přijímány v pátek 30. srpna
od 14.00 do 16.00 hod. (později po předchozí domluvě)
v klubovně ZO Litovel, Sušilova 32.

síň Městského klubu, kaple sv. Jiří
a další.
Nezapomeňte, sobota 7. září =
Litovelské slavnosti! Těšíme se
na Vás!
red.

inzerce

Vstupné dobrovolné

Na Vaši účast se těší litovelští zahrádkáři!

Podpora lidem s rakovinou
Týká se onkologické onemocnění vás nebo někoho z vašich
blízkých? Hledáte radu, informace, podporu či společnost
lidí s obdobnou zkušeností? Pak
je dobře, že se dozvídáte o centru Amelie.
Možná potřebujete probrat svou
situaci s psychologem. Možná
se potřebujete poradit se sociální pracovnicí, jak řešit finance či zaměstnání, jaké jsou vaše
možnosti a na co máte nárok či
o čemkoli jiném. Naši profesionální pracovníci vám poskytnou
bezplatnou individuální konzultaci. Cítíte-li, že je to váš případ, můžete si domluvit schůzku s odborníkem na tel. 739 005
123. V případě, že nemůžete či
nechcete přijít osobně, je každý
všední den od 9 do 15 hodin
k dispozici Linka Amelie na tel.
739 004 333 nebo poradenství
přes e-mail poradna@amelie-zs.
cz. Domluvit se lze i na poradenství přes skype.
Amelie organizuje i skupinové
aktivity, kterých se účastní lidé,
jejichž života se dotkla rakovina.
Na každý týden je naplánovaná nějaká akce – přednášky na
rozličná témata, výtvarné dílny,
výlety či návštěvy výstav, arte-

terapie, cvičení pro tělo i mozek
aj. Program na celý měsíc najdete na stránkách www.amelie-zs.
cz v rubrice Olomoucko – Akce
v Olomouci. Na většinu akcí
není nutné se předem hlásit.
Stačí přijít do našeho centra
v 1. patře Edelmannova paláce na Horním náměstí 367/5
v Olomouci. Všechny aktivity
jsou zdarma.
A nakonec nesmíme zapomenout na dobrovolnický program
Amelie. Chcete-li obohatit svůj
život o prvek pomoci onkologicky nemocným a přidat se
k našim dobrovolníkům ve Fakultní nemocnici v Olomouci,
abyste klientům zpříjemňovali
pobyt společnou činností nebo
povídáním, jste velmi vítáni.
V tom případě se nám ozvěte na
tel. 734 409 757.
Rádi vás uvidíme!
Amelie, z. s.
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Moravská vlajka visela na radnici. Proč?
Moravská vlajka na počest příchodu Cyrila a Metoděje
Příchod
patronů
Moravy
sv. Cyrila a Metoděje k nám na
Moravu byla událost obrovského kulturního a duchovního
významu nejen pro naši zem,
ale pro značnou část Evropy.
Na počest této události byla
i na litovelské radnici vyvěšena moravská vlajka. Moravská vlajka je v současnosti také vnímána jako symbol
sounáležitosti občanů k území
Moravy, jejího duchovního
a společenského života.
Historie moravské vlajky
Dnešní hojně rozšířená podoba
moravské vlajky vychází ze zemských barev, zlaté a červené, kterých se od počátku 19. století po-

Zemské barvy a znak Moravy, 1900

užívalo k výzdobě, později začaly
být vyvěšovány i jako prapory.
Oficiálního stvrzení se dočkaly
v roce 1848, kdy poslanci Moravského zemského sněmu
schválili 5. článek nové moravské ústavy, ve kterém se definuje zemský znak a zemské
barvy: „Země moravská podrží
dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, v poli
modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a červená.“ Od stanovených
zemských barev byla následně
odvozena moravská vlajka, kterou tvoří dva vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní
je červený. V druhé polovině
19. století a počátkem 20. století, v době vzestupu nacionalismu, to byla právě moravská
vlajka, která sjednocovala obyvatelstvo naší země bez ohledu
na národnost. Ačkoliv události dvacátého století nebyly
pro její užívání příliš příznivé, najdeme o ní doklady za
první republiky, po roce 1945
i kolem roku 1968.
Nový impuls k rozšíření přišel
po uvolnění poměrů po roce
1989. Tradiční žlutočervené moravské vlajky začaly být opatřovány zemským znakem – šachovanou orlicí v modrém poli, a to

z důvodu odlišení od
jiných podobných
vlajek. Tato varianta
si pro svoji srozumitelnost i estetickou
úroveň získala velmi
rychle oblibu po celé
Moravě a stala se základní a všeobecně
uznávanou podobou
moravské vlajky současnosti.
Další použití moravské vlajky
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská vlajka
vyvěšována i v další dny spjaté
s moravskou historií.
Dne 28. března si připomínáme
výročí narození světoznámého
moravského učence Jana Ámose
Komenského, 15. září význačného moravského politika a diplomata, ochránce moravských zemských
práv a svobod, Karla
staršího ze Žerotína.
Zvolení moravského
markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též Moravský,
římským králem připadá na první říjen,
28. října si připomínáme nejen vznik
Československé

Věrozvěsti Cyril a Metoděj
republiky, ale také svatořečení
velkomoravského
panovníka
Rostislava.
Další vhodnou příležitostí jsou
výročí a události spjatá s obcí
(např. obecní slavnosti, hody)
či některým z významných rodáků.
Moravská národní obec, z.s.

inzerce

Stíny Litovelska
Honila ho mlsná
Ve středu 12. června dostal v odpoledních hodinách jeden muž neodolatelnou chuť na sladké, kterou
se rozhodl zahnat v místním supermarketu. V nákupní horečce úplně
zapomněl zboží zaplatit a prošel
pokladnou bez placení. Muž byl
zadržen – jeho „nákup“ činil výčet
30 čokolád a dalších pochutin
v celkové částce převyšující 3 500 Kč.
Muž byl předán
Policii ČR z důvodného podezření spáchání
trestného činu.
Nepadli si do oka
V sobotu 15. června prováděli strážníci odchyt volně pobíhajícího psa.
Odchyt se z počátku jevil jako jeden
z mnoha, ale chyba lávky. Tento pes

si vůbec nepadl do oka z jedním ze
zasahujících strážníků. Při pokusu
o odchyt se pes na strážníka „pousmál“, ukázal svůj bezchybný chrup
a vyrazil mu naproti. Jen díky bleskové reakci obou strážníků se podařilo útok psa odrazit a nikdo nebyl
zraněn. Psa se nakonec podařilo
zklidnit a odchytnout.
Odchycená poštolka
V úterý 25. června byla v horkém
letním dni odchycena zraněná poštolka, která byla zasažena elektrickým proudem. Měla krvavé zranění
na pravém křídle a popálený pařát.
Zraněné zvíře bylo předáno pracovníkům záchranné stanice pro
handicapované živočichy z Rudy
nad Moravou. Děkujeme jim touto
cestou za spolupráci.
Městská policie Litovel

ROZVOZ JÍDLA
Od 1. září 2019 Vám uvaříme
a dovezeme oběd do Vaší firmy.
Výběr ze tří hlavních jídel +
jedna polévka. Nabízíme denně
minimálně 4 jídla. Jídlo dodáme
v menuboxu za 105 Kč (včetně
dopravy).
Objednávky na následující den
budou přijímány do 16 hodin
e-mailem nebo SMS.
Jídelní lístek naleznete na webu:
www.menu.olomouc.cz/MeziceHospoda u Kapličky.
Rozvoz bude probíhat od 10.30 do
13 hodin.
Platba hotově při převzetí jídla
(možno i stravenkami). Při stálém odběru je možná platba převodem 1x týdně.
Pro více informací volejte tel.
774 946 950 nebo pište na
e-mail: pajut@seznam.cz.

Současná podoba moravské vlajky
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Lípy jako symbol svobody
Dnes vás zavedeme do obce, o jejíž popularitu se svou výjimečnou schopností zasloužil
jediný člověk: kněz Josef Žídek. Její jméno má
i vlaková zastávka na trati z Litovle předm. do
Mladče, vinoucí se krajinou asi 500 m pod obcí.
V dnešní době trať slouží především nákladní
dopravě, o osobní dopravu je provoz rozšířen
v létě. Zájemce o svezení si vláček může ,,stopnout“ (zastávka na znamení) o víkendech od
poloviny června do konce září. Naše vesnice
měla v republice jedinou jmenovkyni. Zatímco ta se rozkládala v údolí a dnes nad ní vítr
čeří hladinu Vírské přehrady, ta naše se vody
bát nemusí. Rozkládá se totiž na svazích Bouzovské pahorkatiny, takže k její návštěvě musíte trochu víc šlápnout do pedálů.
Chudobín
Vesnice je sice známá především svými třemi
kostely i zámkem, ale má také více jak stoletou
tradici ve výsadbě památných stromů. Kdy
a k jakým událostem je lidé vysazovali nám
jen stručně sděluje informační tabule vedle
bývalé školy. Vzali jsme opět na pomoc kroniky i svědectví pamětníků a s osudy všech
stromů, včetně proměn vesnice, vás seznámíme. Přenesme se tedy na začátek 20. stol.
k místní škole. Zde byly v průběhu 11 let
vysazeny tři památné lípy, všechny jako připomínka významných událostí. Vedle školy
bývala až do 1. světové války letní tělocvična.
Aby děti byly při cvičení chráněny před sluncem, byly tu vysazeny dvě lípy. První v r. 1908
na paměť smrti básníka – buditele Svatopluka Čecha a byla pojmenována jeho jménem.
Druhá lípa byla vysazena v r. 1912 k uctění
památky v tomto roce zemřelého básníka Jaroslava Vrchlického a také nesla jeho jméno.
Třetí lípa připomíná vznik Československé
republiky, svědectví opět podává kronikář.
Dne 11. května 1919 byla zasazena ,,Lípa svobody“ poblíže školní pumpy proti ,,Lípě Čechově“. Na shromáždění občanů pronesl tehdy učitel
a správce školy Boh. Malát projev, zaměřený
k významu 28. října 1918.
Všechny tři lípy svorně rostly až do r. 1928.
K 10. výročí samostatnosti se obec rozhodla
postavit památník 1. presidentovi republiky T. G. Masarykovi. Vybráno bylo místo
u školy, ale překážela ,,Lípa Vrchlického“,
proto byla pokácena a již nenahrazena.
Zbylým dvěma lípám se dařilo, vyrostly

Lípa svobody z r. 1918

z nich krásné, rozložité stromy. Jak šly
roky, obec se modernizovala, zlepšovala
se životní úroveň obyvatel, ale doplatila na to ,,Lípa Čechova“. Při budování
vodovodu byl její kořenový systém poškozen natolik, že začala usychat. Bylo jí
91 let, když byla v lednu 1999 pokácena.
,,Lípa svobody“ na několik let osiřela, a jak
je patrné z fotografie, ani ona to neměla lehké. Byla napadena dvěma agresivními parazity – jmelím a břečťanem. Stav se zhoršoval
a hrozilo, že ji nakonec udusí, pokud nezasáhne člověk. Pomoci se jí dostalo v zimě
r. 2007. Prošla odbornou úpravou, jmelí bylo
důkladně odstraněno, od břečťanu očištěn
kmen. Nadále zdobí prostranství vedle školy a v plné kráse s úctyhodným obvodem
287 cm oslavila letos významné výročí 100 let.
Když byla lípa ,,ozdravena“, byl v r. 2008
celý pozemek nově upraven. Podle projektu
byla založena parková úprava včetně výsadby stromů a keřů, a součástí se stala i plocha
s pomníkem T. G. M. Blížilo se totiž výročí
smutné události a obec se rozhodla památku
obnovit. Přibližuje nám ji opět kronika. Na téže
ploše naproti bývalé požární zbrojnice byla dne
27. 11. 2008 slavnostně zasazena jubilejní lípa
Svatopluka Čecha při příležitosti 100. výročí jeho úmrtí. Slavnosti se zúčastnili zástupci
města Litovle vč. starosty a někteří naši občané. Život a dílo Čechovo krátce zhodnotila
Ing. Ambrožová, ukázku z jeho tvorby přednesla Věra Voříšková. Za 10 let z ní vyrostl
pěkný strom a jistě bude s ,,Lípou svobody“
krásnou ozdobou místa.
Další významnou událostí, hodnou připomínky, byl konec 2. světové války, opět zachycený v kronice. V den nuceného odjezdu
bývalé vrchnosti z Chudobína v květnu 1945
zasadil tehdejší lesní adjunkt Vladimír Galas
u obecního rybníčka další lípu, která občanům
připomíná osvobození naší vlasti sovětskou armádou. Proto jí bylo dáno jméno ,,Lípa osvobození“. I z ní je dnes krásný strom. Přestože
je pamětní, roste v ústraní bez většího zájmu
oficiálního dění.
Roky plynuly, přiblížilo se další významné
výročí – 50 let trvání samostatné republiky.
V celé zemi se konaly přípravy na podzimní oslavy, výjimkou nebyl ani Chudobín.
Stalo se však něco, co nikdo nečekal – obsazení republiky vojsky Varšavské smlouvy.

Lípa osvobození z r. 1945

Lípa jubilejní z r. 1968

Kácení suché lípy Svatopluka Čecha, leden 1999
Oslavy tak získaly okamžitě protestní ráz, jak
sděluje kronikář. Manifestace byla bezchybně připravena pány J. Faltýnkem, O. Přidalem
a A. Šperlichem, a její dopad u občanů byl mimořádný. Slavnost konala se 27. října 1968;
začala u pomníku položením věnce a zpěvem
státní hymny. Výjimečnost chvíle byla ještě
umocněna dvěma pylony s řeckými ohni po stranách pomníku. Odtud se účastníci v průvodu
vydali k tzv. obecní zahrádce (dnes dětské hřiště).
V tom místě a v ten den se zde konalo neobyčejně velké shromáždění občanů k připomínce
50. výročí vzniku ČSR. Současně se stalo protestním shromážděním proti okupaci republiky.
Řed. školy v. v. Tomáš Nedoma přednesl projev,
Božena Koterová báseň V. Dyka ,,Země mluví…“ Poté pionýři zdejší školy slavnostně zasadili lípu zvanou Jubilejní. Poprve zde vystoupil
Chudobínský pěvecký sbor, který se ustavil pro
tuto příležitost. Spolu s místním rozhlasem pak
na závěr všichni zpívali státní hymnu. Z manifestace byla do Prahy do Národního shromáždění odeslána rezoluce proti okupaci republiky
vojsky Varšavské smlouvy. Dnes tedy rostou
v Chudobíně čtyři památné lípy. Jsou svědky
událostí, které byly pro obyvatele natolik důležité, že je po nich pojmenovali. Ať je tedy i nadále připomínají: Lípa Čechova, Lípa svobody,
Lípa osvobození a Lípa jubilejní.
Bohužel se nám nepodařilo získat žádnou fotografii k uvedeným akcím. Obracíme se tedy
na občany s prosbou, zda je někdo nemá a byl
by ochoten je zapůjčit k oskenování. Nechce
se věřit, že by nikdo ty slavnostní chvíle nezachytil. Jedinou, z kácení Lípy Čechovy, poskytl pan Vlastimil Nedoma. Děkuji mu touto
cestou za doplnění některých údajů a ochotu,
se kterou se mi věnoval.
Marie Hrubá

Lípa Svatopluka Čecha z r. 2008
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V Infocentru se v srpnu nudit nebudete!
Výstava Pevnost poznání: Věda hrou
Až do 28. srpna
máte možnost
navštívit výstavu
interaktivních
exponátů Pevnosti poznání.
Najdete zde exponát Bludiště,
který
potrápí
vaše mozkové závity a otestuje vaši motoriku. Nechybí ani barevná vážka v nadživotní velikosti a maketa velevruba, do kterého
se můžete schovat. Exponát Míchání barev
vám ukáže, jak můžeme oklamat náš zrak
a jak se dá jednoduše vysvětlit složitý fyzikální zákon.
Výstavu můžete navštívit denně od 9 do 17
hodin, vstupné je dobrovolné.
Rozbzuč Déčko!

To, že je hmyz užitečný, všichni ví. Ale věděli jste, že se bez něj
neobejde ani TV stanice Déčko? Bez hmyzu
bude uschlé a ošklivé.
Existuje ale 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 jako
deskové či karetní hry.
Jedním z míst, kde se můžete něco zajímavé-

Svět kostiček
LEGO – fenomén, který si podmaňuje
každým rokem malé i velké jednoduchostí
skládání, ale i složitostí výsledného díla, se
po letech vrátil do litovelského muzea. K vidění jsou věci známé i nové, pobaví se děti
i dospělí. Součástí výstavy je samozřejmě
také herna, kde si každý dle svého vkusu
může postavit, co ho jen napadne.
Výstavu můžete navštívit vždy od středy do
neděle od 9 do 17 hodin až do 6. října. red.

Motookno pro muže

ho o hmyzu dovědět, je litovelské Infocentrum. Mapu výletů, speciální mobilní aplikace
a další informace najdete na webové adrese
www.rozbzucdecko.cz.
Podpořte naše Infocentrum
Líbí se Vám litovelské
Informační
centrum? Jestli ano,
tak máte jedinečnou
možnost podpořit jej
v tradiční letní anketě oblíbenosti infocenter. Do soutěže
jsou zapojena všechna certifikovaná infocentra. Soutěž zajišťuje společnost Kam po
Česku, na jejíž webových stránkách www.
kampocesku.cz, můžete až do 31. srpna hlasovat. Hlasovat je možné jen jednou v každém
z krajů. V soutěži bude vylosováno 14 hlasujících, kteří budou odměněni pěknou cenou.
Vítězná infocentra v každém z krajů budou
slavnostně vyhlášena a oceněna v Praze
7. listopadu.
Prodej nových výrobků
Infocentrum rozšiřuje nabídku
regionálních potravin, tentokrát
o dárková balení
paštik firmy Alibona a.s. Dvojbalení stojí 90 Kč, trojbalení 110 Kč.

red.

Jak už jsme psali v minulém díle Motookna –
prázdninové měsíce jsou nejnebezpečnějšími měsíci co se týče počtu nehod vůbec. Proto bychom si měli zopakovat co dělat, když se
staneme svědky nějaké nehody.
• Je důležité zajistit místo nehody. Zastavit tedy
nejméně 50 m za havarovaným vozidlem, rozsvítit výstražná světla, obléknout výstražnou vestu,
vzít lékárničku, výstražný trojúhelník umístit
před místem nehody, vypnout zapalování, zajistit proti pohybu a dbát na vlastní bezpečnost.
• Volat zdravotnickou záchrannou službu. Volat
linku 155, popř. 112 – říci, co se stalo, co nejpřesněji určit místo nehody, popsat její charakter, počet postižených, sdělit své jméno a číslo telefonu.
• Život zachraňující úkony – zastavit silné krvácení (tlakový obvaz, prsty v ráně), šetrné uvolnění
dýchacích cest u bezvědomých (záklon hlavy,
předsunutí čelisti).
• Vyšetření provedeme pohledem, poslechem
nebo pohmatem. Pohledem zjišťujeme krvácení,
polohu těla, výraz a barvu obličeje. Poslechem
zjišťujeme reakci na oslovení a projevy postiženého (sténání...). Pohmatem zjišťujeme teplotu
kůže, dýchací pohyby atd.
• Je-li postižený
v bezvědomí, hrozí riziko udušení
zapadlým kořenem jazyka. Z úst
je nutné odstranit
volně ležící předměty, šetrně zaklonit hlavu
a předsunout dolní čelist postiženého. V bezvědomí se zachovanými
životními funkcemi ho
uložit do stabilizované polohy a stále jej
sledovat. Neobnovíli se dýchání nebo je
dýchání nenormální
(lapavé dechy) je třeba zahájit oživování nepřímou srdeční masáží a dýcháním z plic do plic:
30 stlačení uprostřed hrudníku
frekvencí 100/
min, provést dva
vdechy a pokračovat v rytmu 30
stlačení hrudníku: 2 vdechy, hrudník stlačovat do
hloubky 4–5 cm.
• Nejčastější příznaky úrazového šoku: slabě
hmatný tep, více než 100/min, zrychlené, povrchní dýchání, bledost, studený lepkavý pot,
pocit žízně, netečnost, spavost. Zábrana šoku:
protišoková poloha se zvednutými dolními končetinami, ošetření poranění, zajištění tepelné
pohody, při pocitu žízně pouze svlažovat rty, nepodávat žádné léky, nedávat pít.
(Zdroj: ibesip.cz)
red.
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Stalo se v Litovli
• Josef DOHNAL se narodil 1. srpna 1899 v Hynkově.
Od r. 1912 studoval na gymnáziu v Litovli, v osmnácti
letech ho poslali do války na italskou frontu, maturoval proto až r. 1920. Roku 1921 absolvoval odborný
kurs na učitelském ústavu v Olomouci, poté působil
jako venkovský učitel v Postřelmově a Štítech, od
r. 1923 v Brodku u Konice, kde založil ochotnické
divadlo. Od r. 1934 učil v Bludově, Štěpánově, od
března 1939 v Olomouci, r. 1959 odešel do důchodu.
Bydlel v Olomouci-Hejčíně. Mimo učitelského povolání byl dobrým malířem, ilustrátorem, ochotnickým
hercem. Jeho sbírky kolorovaných obrazů květin jsou
uloženy v olomouckém muzeu. Zemřel 10. září 1991
v Olomouci.
• František KOLLMANN se narodil 1. září 1871 ve
Vilémově, v r. 1907 koupil se svou manželkou dům
v Litovli na náměstí s lékárnou „U dobrého pastýře“.
Proslul jako vynálezce četných medikamentů, z nichž
nejznámější se stala mast na uchování a růst vlasů
a později velmi vyhledávaný a oblíbený prostředek
na mírnění bolestí zvaný SALVIOL. Stal se známý
i v cizině. František Kollmann vydal také sérii prvních
pohledů rodné obce. Zemřel 2. srpna 1939 a lékárnu
převzal jeho syn. V r. 1950 v ní byla zřízena národní
správa. Kapitalisté byli ovšem novému režimu trnem
v oku, r. 1957 udělali domovní prohlídku a nalezli zbytek zásob z výroby Salviolu v úředně odhadnuté ceně
18 000 Kčs. Kollmann byl odsouzen Lidovým soudem
v Litovli na 10 měsíců, dále měl zaplatit pokutu a byl
mu zabaven dům na náměstí. Po návratu z věznice
v Ilavě byl zaměstnán v Tesle.
• Karel VANĚK se narodil
4. června 1885. Vystudoval 4 třídy gymnázia
ve Šternberku a po smrti
otce se zde vyučil drogistou. Byl osobností, která
se významně zapsala do
života Litovle v době mezi
válkami. Jeho zájmy směřovaly do mnoha směrů –
fotografoval, měl v Litovli první motocykl značky
Puch na petrolej s proutěným přívěsným vozíkem.
Byl všestranným organizátorem kulturního života
ve městě, od roku 1909 členem Litovelského pěveckého kvarteta. Především ale byl režisér a herec
ochotnického divadla. Když se v květnu 1929 ustavil
Kruh přátel dramatického umění, stal se jeho místopředsedou. Byl podnikatelem v pravém slova smyslu.
V roce 1912 spolu s malířem Karlem Eckartem zahájil v budově Střelnice provoz prvního kina ve městě,
vlastně „Stálého elektrického divadla“ a v r. 1922
předali oba podnikatelé kino i koncesi Čs. obci legionářské. Začal také prodávat gramofony, především
ale v roce 1923 otevřel první litovelskou mlékárnu
ve svém domě v ulici 1. máje a zavedl zde výrobu
olomouckých tvarůžků. Nedožil se už jejího konce,
komunisté ji zlikvidovali v roce 1951. Karel Vaněk zemřel před sedmdesáti lety 14. 8. 1949. Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
Pohled do kalendáře připomíná, že máme
za sebou dvě třetiny roku. Zatím jsme byli
hříčkou náladového léta. Snad se vám vydařila část plánů.
TIC Litovel připravilo pod názvem Litovelské kulturní léto bohatou nabídku všestranných akcí. I senioři si jistě vybírali podle svých sil a zájmů. V soutěži o Oblíbené
informační centrum 2019 jste určitě poslali
hlas tomu našemu.
A jaký máme další program? Ve čtvrtek
5. září zveme na III. ročník sportovních her
seniorů. Ve 14 hodin se sejdeme na hřišti
Jungmannovy školy v Litovli. Čeká nás řada
sportovních a vtipných soutěží.
Ve středu 11. září odjíždíme v 8.30 hodin
z autobusového nádraží do Velkých Losin.
O den později, 12. září, jdeme na exkurzi do
čističky odpadních vod. Sraz je ve 13 hodin

před vchodem zařízení.
Ve čtvrtek 19. září pořádá Krajská rada seniorů v Olomouci s partnerem TV Šlágr
akci Babička roku. Program najdete v tisku
a v naší vývěsce.
Další den, 20. září, se sportovní družstvo pod vedením M. Fendrycha zúčastní
IV. sportovních her v Zábřehu. Přijeďte je
povzbudit. Cyklovýlety a výšlapy budou
opět včas oznámeny.
Ještě zmíníme akci konanou 1. října. To
vystoupí k Mezinárodnímu dni seniorů ve
Vekém sále Záložny v 18 hodin sourozenci
Ulrychovi se skupinou Javory.
Podzim už pomalu míchá barvy. I my jsme
tedy připravili pestrobarevnou paletu akcí.
Opět se budeme společně setkávat a bavit.
Věříme, že je naše těšení vzájemné.
mf

Má úcta paní, nesu Vám psaní
Paní Martinkovičová vydává po knize Haná, Haná,
krajina má milovaná další
knihu, tentokrát na téma
pošťáckých povídek. Kniha nese název Má úcta
paní, nesu Vám psaní
a zakoupit ji můžete v Knihkupectví p. Lindušky nebo

Ze společnosti
Byli oddáni
28. 6.
Nikola Račáková z Pňovic
		
a Petr Absolon ze Střeně
29. 6.
Nikola Krajcová z Litovle
		
a Michal Vařeka z Moravičan
29. 6.
Jitka Bučková z Litovle
		
a Radomír Havlíček z Vísky
6. 7.
Martina Jančí z Litovle
		
a Martin Havlín z Prahy
20. 7.
Tereza Zittová z Litovle
		
a Karel Byvan z Mohelnice

v TIC Litovel. Prodejní
cena je 150 Kč. V knize
autorka vypráví o nelehkém pošťáckém povolání,
které se v její rodině dědilo po tři pokolení. I sama
autorka si jej vyzkoušela
a ze zážitků vznikla tato
její další kniha.
red.

Blahopřání
Dne 20. srpna oslaví své životní jubileum
80 let naše milovaná maminka, tetička

Libuše Heřmanová.
Děkujeme jí za její lásku, kterou rozdává
plnými doušky svým dobrým srdíčkem.
Přejeme jí vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.
Synové Víťa, Svaťa,
Věra s rodinou
a Mirka s rodinou

Odešli
17. 6.
25. 6.
28. 6.
1. 7.
13. 7.
13. 7.
16. 7.
19. 7.

Dušan Obrátil z Choliny (45 let)
Věra Nedbalová z Nasobůrek (74 let)
Anna Faksová z Litovle (94 let)
David Šišma z Litovle (33 let)
Ludmila Přidalová z Chudobína (84 let)
Vlastimil Kutra z Litovle (62 let)
Zdeněk Poulíček z Červenky (69 let)
Antonín Kotera z Litovle (89 let)

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

Poděkování
Touto cestou bychom chtěly
poděkovat všem, kteří se přišli
v sobotu 6. července rozloučit
se zesnulým Davidem Šišmou.
Děkujeme za projevy soustrasti
a květinové dary.
Zarmoucená maminka a partnerka
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Napětí na srpnovou dovolenou...
Čtení na romantické letní večery...

Napětí na dovolenou:
Adrian McKinty: Ráno už tu nebudu
Třetí díl detektivní
série s neortodoxním
hrdinou Seanem Duffym. Příběh se odehrává v bouřlivém
severním Irsku osmdesátých let. Romány
McKintyho jsou prodchnuté
třeskutým
humorem, který je nejen vtipný, ale i temný
a připomínají styl Raymonda Chandlera.
Einar Kárason: Ptáci bouře
Dramatický
příběh
o střetu skupiny islandských
rybářů
s neúprosnou přírodou.
Kárasonova
kniha je inspirována
skutečnými událostmi,
při nichž si moře na
rybářích vybralo svou
krutou daň.
Dana Stabenow: Chladný den pro vraždu
Severská krimi z opravdového severu…
Kate Shugaková se po odchodu z kanceláře
návladního v Anchorage vrací do rodného
kraje na odlehlém severu Aljašky, aniž by tušila, že vzápětí dostane příležitost prokázat
své detektivní schopnosti.
Kniha o zdravém mlsání:
Hana Šimková: Dobroty pro diabetiky
V knize najdete přes
60 receptů. Ve sladkých jídlech této kuchařky nenaleznete
žádný přidaný cukr.
Sladkost
zajišťuje
ovoce, nebo jsou
přislazovány stévií či
medem. Slané recepty mají nízkosacharidové složení. Jsou

novinky v litovelské knihovně

Něco na prázdniny...
to prostě dobroty, které budou chutnat jak
diabetikům, tak těm, kdo chtějí omezovat
cukr ve své stravě.
Čtení na romantické letní večery:
Liz Fenwick: Návrat do Cornwallu
Romantický příběh vychází ze skutečných
událostí, odehrává se na pozadí úchvatné
cornwallské přírody a osciluje mezi válečnými léty a současností.
Anstey Harrisová: Sbohem, Paříži
Nadějná violoncellistka
se po prožitém traumatu usazuje v malé
anglické vesničce, věnuje se opravám hudebních nástrojů a prožívá vztah „na dálku“.
Kniha se svéráznými
postavami zkoumá pozadí vztahů a rozchodů
a ukazuje, že pokud jde
o lásku, existuje více než jen jeden způsob,
jak najít štěstí.

Ten, kdo čte, žije s každou další knihou život navíc.
Kdo nečte, má jen ten svůj. Oscar Wilde
Kniha je základem poznání, učitelem věků,
vládcem království ducha. Seneca

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

Tentokrát jsme si pro Vás připravili malý
kvíz, ve kterém si otestujete své znalosti
romantických filmů. Poznáte film dle uvedených hlášek?

Kniha o zdravém mlsání...

Něco na prázdniny:
Ben Guterson: Hotel Winterhouse
Osiřelá Elizabeth žije
s tetou a strýcem, kteří
ji jednoho dne pošlou
do hotelu Winterhouse. Brzy po příjezdu
Alžběta zjistí, že je hotel zahalen tajemstvím
i kouzly. Rozlušti hádanky, anagramy i složité rébusy a pomoz jí
prolomit hotelové prokletí a vyřešit tajuplnou záhadu.

Okénko pro ženy

1. Byla můj úplně
nejvíc nejlepší přítel.
Můj jediný přítel.
a) Láska nebeská
b) Forrest Gump
c) Pravidla moštárny
2. Láska je vášeň, posedlost, někdo, bez
kterého nemůžete být. Pokud s tím začnete, už nikdy neskončíte.
a) Seznamte se, Joe Black
b) Titanic
c) Sex ve městě
3. Baby nebude
sedět v koutě!
a) Duch
b) Velký Gatsby
c) Hříšný tanec
4. Promiň mi to, Marku, nemyslela jsem to
tak. Teda myslela, ale byla jsem tak pitomá, že jsem nemyslela, co jsem myslela.
a) Nothing Hill
b) Deník Bridget Jones
c) P. S. Miluji Tě
5. Já myslím, že tohleto voblbování na
úrovni není zlý, ale já jsem tutovka, jasný?
Já jsem tu na hodinu, můžeme popojet?
a) Pretty Woman
b) Pearl Harbor
c) Osobní strážce

lf

6. Ženské srdce je hluboký oceán plný
tajemství.
a) Americká krása
b) Podzim v New Yorku
c) Titanic
7. Jste ochotný kvůli mě zemřít? Je to
práce.
a) Armageddon
b) Osobní strážce
c) Terapie láskou

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.
Tato upravená pracovní doba platí
pro obě oddělení.

Správné odpovědi: 1b, 2a, 3c, 4b, 5a, 6c, 7b

Knihy na tento měsíc		
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Kdo se stal Litovelskými nadějemi 2019?
KATEŘINA BUCHTOVÁ (na fotografii s p. uč. Jiřím Kovářem)

1. Věnuji se hudebnímu oboru,
konkrétně hře na elektronické
klávesové nástroje (keyboard).
Tento obor sice není ještě tolik
rozšířený, ale zato má mnoho
možností.
2. Oboru se již věnuji sedm let.
Ráda bych se s tímto nástrojem
dostala na konzervatoř. Následně
bych chtěla učit hře na něj a prezentovat tak jeho jedinečnost.
3. Na tento obor mě upozornil
můj spolužák v první třídě, který se tomuto nástroji věnoval už
dva roky. Na keyboardu je velice zajímavé, že má široký výběr
zvuků různých hudebních nástrojů. Jako jediná nevýhoda mi
přijde nutnost připojení k elektrické energii.
4. Pro mě slovo naděje znamená
úspěšnou budoucnost, reprezentaci a světlo na konci cesty.
S potěšením nyní mohu říci, že
i já jsem právě to malé světýlko
města Litovel.
TADEÁŠ FRYČÁK
1. Věnuji se více oborům, a to
radioelektrotechnice, programování, chemii a fyzice.
V Litovli přes DDM chodím
jednou týdně do kroužku radioelektrotechniky. Zájmový kroužek se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se
učíme, jak navrhnout výrobky
(navrhnout schéma, teoretické
výpočty, navržení a dimenzová-

ní součástek), v praktické části
se je pak snažíme zhotovit.
Programuji ve vysokoúrovňovém jazyku Python, a to
většinou objektově. Jedná se
o programy pro grafické aplikace nebo logické programy. Dále
programuji v Pythonu pro minipočítač Raspberry Pi. Z dalších
jazyků používám pro programování Arduina jazyk C a dále
pro tvorbu webových stránek
HTML společně s CSS.
V chemii se učím, jak pracovat
s jednotlivými chemikáliemi,
co se stane při jejich sloučení nebo jak mohou ovlivňovat
různé děje týkající se i elektrotechniky – např. elektrolýza,
kyseliny pro akumulátory, atomární struktura a vlastnosti
prvků a sloučenin atd.
2. K programování mě přivedl
můj tatínek Petr, který mě motivoval a naučil programovat
v devíti letech. Nejprve jsem programoval jednodušší programy
jako například kalkulačku nebo
textový editor, později jsem přešel na objektové programování,
kde používám složitější algoritmy, moduly, knihovny atd. Po
několika letech programování jsem se účastnil soutěže na
SPŠEOL, kde jsem vyhrál okresní i krajské kolo Soutěže v programování a postoupil do jejího
celostátního kola. Mým hlavním
mentorem je dnes David Pokorný, který mi pomáhá zejména
v oblasti syntaxe programu.
Chemii se věnuji od svých
12 let, kdy mě s ní poprvé seznámila moje babička Ludmila,
která vystudovala obor chemie.
Na chemickou olympiádu jsem
se začal připravovat v tercii
společně s paní Jaroslavou Englišovou a s paní Hanou Dudíkovou za podpory babičky. Na
olympiádě jsem soutěžil s o rok
staršími žáky. V okresním kole
jsem se umístil na třetím místě
a následně v krajském kole na
prvním místě.
Radioelektrotechnice se věnuji již od svých osmi let, kdy
mě do kroužku v DDM Litovel
přihlásila moje maminka Petra. Postupně jsem se dopracoval k úctyhodným úspěchům
díky vedoucímu panu Jiřímu
Bahounkovi. V letošním roce
jsem postoupil z krajského kola
do celostátního kola Mistrovství
České republiky v radiotechnice v Rožnově pod Radhoštěm,
kde jsem vybojoval 1. místo
v kategorii starších žáků. Do
budoucna bych se chtěl naučit

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 pět oceněných,
kterým 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?
navrhovat schémata složitějších obvodů a později i propojit elektrotechniku (zahrnující
samozřejmě i programování)
s chemií a trochu více se věnovat
elektrochemii.
Fyzice se věnuji ve škole s paní
Danou Baránkovou od 11 let.
Fyzika je velice příbuzná radioelektrotechnice, takže mě baví.
Učím se zde podrobně poznávat jednotlivé jevy jak z části
praktické, tak z části teoretické;
například magnetismus, indukce, silová pole atd. V letošním
roce jsem se účastnil Fyzikální olympiády, kde jsem získal
v okresním kole 2. místo. Krajské kolo bohužel pro tuto věkovou kategorii není.
3. Radioelektrotechniku jsem si
vybral, protože mě zajímalo, jak
jednotlivé obvody pracují, popřípadě jak je jednoduše vylepšit a v případě poruchy i levně
opravit nebo si vyrobit vlastní
a přizpůsobit ho svým vlastním
nárokům.
Programování
jsem
využil
k rozšíření projektů elektrotechniky o jednoduché grafické prostředí, nebo nahrazení i složitějších
logických obvodů jedním zařízením vykonávajícím vše naráz.
Chemie mě zaujala svou nevypočitatelností, reakcí na vše
okolo – například při jiné teplotě
nebo tlaku mohou stejné pokusy probíhat úplně jinak. Dále mě
zaujalo propojení s elektrotechnikou, čemuž bych se chtěl v budoucnu věnovat. To samé platí
i pro fyziku.
4. Naděje pro mě znamená něco
jako cíl nebo dosažení svého
snu. Do budoucna je mým snem
propojit jmenované obory jako
elektrotechniku, programování
a chemii v jednu zájmovou
činnost.

BARBORA ŠVÁBOVÁ
1. Věnuji se hraní na violoncello,
to je nástroj, který patří do basových smyčcových nástrojů – v překladu je to basička (malý violon).
Má sametový tón a se svým velkým rozsahem tónů se nejvíce ze
všech nástrojů podobá lidskému
hlasu. Proto je na poslech velmi
příjemný.
2. Na violoncello hraji skoro 6 let,
začala jsem, když mi bylo necelých
5 let. K tomu jsem před rokem
začala hrát ještě na klavír. Chtěla
bych to dotáhnout k profesionální
hře tak, že sólové hraní bude moje
povolání, a k tomu bych chtěla být
učitelkou na konzervatoři v oboru
violoncello.
3. K violoncellu mě přivedla náhoda. Chodila jsem do Montessori školky a tam jsme od 3 let hráli
na zobcovou flétnu. Všimla si mě
tam jedna paní učitelka ze ZUŠ,
která hledala nové žáky do své
třídy. Přemluvila mě a maminku,
abych začala u ní hrát na cello.
Přitažlivé na hraní je setkávání se
s různými lidmi a významnými
umělci. A nejvíc se mi líbí, že můžeme jezdit po celém světě.
A co je na hraní těžkého? Těžké
je samotné violoncello, váží třeba
i 10 kilo.
pokračování na str. 11
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A hodně těžké je také to, že se
musí hodně a každý den cvičit,
i o prázdninách. Je to jako vrcholový sport. Kdo chce dobře
hrát, musí mít cello hodně rád
a musí ho hudba bavit.
4. Naděje – to je světýlko, které
mi rozjasní život.
VERONIKA GÁBOROVÁ
(na fotografii vlevo)
1. Můj obor je hudebního směru.
Je to hra na keyboard (klávesy).
2. Na klávesy hraji pátým rokem,
tedy od šesté třídy. Když jsem začínala, nikdy by mě nenapadlo, že
bych se mohla dostat až na pozici
oceněných Litovelských nadějí.
A tím, bych chtěla odpovědět na
další otázku: kam až bych to chtěla dotáhnout? Už tohle je pro mě
čest a nějaké plány do budoucna
v tomto směru jsem ještě nějak neřešila. Myslím, že to, co má přijít
přijde, jako právě třeba tohle krásné ocenění.

3. Proč jsem si vybrala zrovna
tento obor? No, vždycky mě zajímala a bavila hudba. Myslím,
že hudba je jednou z hlavních
částí našeho života. Dokážeme
s ní vyjádřit své pocity a nálady
jak smutné, tak pozitivně naladěné. Na hudbě je hezké to, že si
v ní každý najde něco, co se mu
líbí. Má hodně žánrů, které jsou
úplně rozličné, a přesto má hudba něco, čím nás všechny spojuje. Co je na mém oboru těžké?
Myslím, že každý v tomto oboru
dokáže to, co je pro něho důležité a časem překonává své hranice. Možná jedna věc, kterou
bych chtěla zmínit, je nervozita.
Každý, kdo vystupuje před lidmi, ať už v hudbě nebo v jiném
oboru, tento pocit zná. Časem
tento pocit, ale začne slábnout.
A ten pocit po dokončení čísla,
které máte připravené, je vzrušující. Lidé se na vás usmívají
a tleskají vám. Tento pocit je
nepopsatelně úžasný. Jsem po-

Dům dětí a mládeže Litovel
Nabídka kroužků Domu dětí a mládeže Litovel ve
školním roce 2019/2020 je k dispozici na webových
stránkách www.ddmlitovel.cz v sekci „kroužky
a kluby“. Kroužky zahajují pravidelnou činnost
v týdnu od 16. září. Podmínkou přihlášení je odevzdání řádně
vyplněné přihlášky a zaplacení poplatku bezhotovostně na účet
nebo v pokladně DDM Litovel na Komenského ul. 719/6.
Mohlo by Vás zajímat:
• Badatelé: pro děti od 6 let, které mají rády záhady. Budeme si
hrát na detektivy, kteří v tajemných prostorách muzea a na dalších zajímavých místech v našem okolí objevují minulost hanáckého regionu a své kořeny.
• Japonština: kroužek je určen dětem ve věku 11+, které by se
rády naučily základům japonštiny a které by se rády něco dozvěděly o japonské kultuře, zvycích, pověstech a legendách.
• Kin-ball: kroužek je určen pro děti ve věku 8 až 13 let, které
mají rády týmovou hru s velkým míčem, zaměřenou na rychlost,
postřeh a strategické uvažování. Je to veliká zábava, při které si
určitě pořádně protáhnete tělo!
• Kuchtík – kulinář: kroužek je určen dětem ve věku 8 až 15 let,
které by se rády naučily základům vaření, seznámily se se zdravou výživou a které by rády objevily i méně známé potraviny
a pochutiny.
• Nerf klub: kroužek je určen pro děti ve věku 6 až 10 let, které
mají rády bojovnost a strategii. Děti se zde naučí využít různé
překážky a tvořit hrací pole. Procvičí si střelbu na cíl, zahrají si
tematické hry a určitě nebudou chybět ani rozehřívací a pohybové hry.
• TK CARAMBA: kroužek je určen pro děti od 10 let, které by se
rády naučily tančit latino-americké tance, tančíme v páru.
• Tvořivý reportér: kroužek je určen dětem 2. stupně ZŠ, které
rády sbírají informace, komunikují s lidmi a rády by si zkusily
i tvorbu časopisu.
• Ving Tsun Kung Fu: kroužek je určen pro děti ve věku 6 až 15 let,
které by si chtěly vyzkoušet čínské bojové umění zaměřené na
funkčnost a komplexní rozvoj člověka, jeho součástí je i nácvik
sebeobrany.
Přijďte, těšíme se na Vás!

ctěna, když můžu rozzářit lidem
úsměv na tváři.
4. Slovo naděje pro mě znamená začátek něčeho skvělého, co
může přijít. Já děkuji našemu
panu učiteli Jiřímu Kovářovi za
naději, kterou nám dal, když jsme
začínali v prvním kole soutěže
a kterou nám vlastně pořád
dává. Všichni máme naději něco
dokázat a něčeho dosáhnout,
protože jak se říká, naděje umírá poslední.
NIKOLA GÁBOROVÁ
1. Můj obor je hudební. Je to hra
na akordeon.
2. Věnuji se mu 6 let a mám
v plánu dále pokračovat. Chtěla bych dosáhnout ještě lepších
výsledků než v tomto roce.
3. Akordeon jsem si vybrala,
protože miluji jeho tóny. Uklidňují mě a dělají šťastnou. Mohu
si na něm zahrát cokoliv co se
mi líbí a baví mě. Těžké pro mě
na mém nástroji je to, že musím

dávat pozor na měch a také na
basy. Ale lepší se to a čím déle
hraji, tím více si na to zvykám.
4. Co pro mě znamená slovo
naděje? Pro mě význam tohoto
slova znamená další šance dosáhnout něčeho, o co se pokoušíme, ale nejsme si v tom jistí.
Všem oceněným tímto děkujeme za zodpovězení otázek. red.
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Městský klub připravuje
• 4. 9.–26. 9. ARCHITEKTONICKÉ PŘÍRODNÍ A FIGURÁLNÍ MOTIVY
Výstava kreseb, maleb a koláží p. Jaroslava Bílého.
• 6. 9.–8. 11. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
Kurz pro mládež od 18 hodin a pro dospělé od 20.15 hodin.
• středa 11. 9. NA STOJÁKA
Stand up comedy show.
• čtvrtek 19. 9. PŘENDITE SI SPLKNÓT
Pořad pro přátele hanáckého nářečí. Hostem bude Hanácká mozeka.
• pondělí 23. 9. KONCERT V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH
Muzikálové melodie v podání Daniela Hůlky a Pavlíny Senič.
• středa 25. 9. KOUZELNÝ PARK
Kino – rodinná animovaná dobrodružná komedie.
• středa 25. 9. TERORISTKA
Kino – komediální drama s Ivou Janžurovou v hlavní roli.
• úterý 1. 10. JAVORY
Koncert Hany a Petra Ulrychových.
• 2. 10.–31. 10. PAVEL DAČICKÝ A PAVEL REISSIG
Výstava fotografií.
• 3. 10.–21. 11. ŘECKÉ TANCE
Pod vedením Miroslavy Stroupkové.
• úterý 8. 10. NA SVĚTĚ JE KRÁSNĚ
Křest knihy pro děti místní autorky Jany Čekelové.
• středa 9. 10. HRÁTKY S TOMEM
Zábavný pořad pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ včetně veřejnosti.
• čtvrtek 10. 10. LADY OSCAR
Divadelní hra v podání divadla Kalich. Hrají: J. Paulová, L. Hampl, Jan Kříž ad.
• čtvrtek 17. 10. MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO
Jana Ryšánková (klavír), Jiří Jahoda (housle) a Miroslav Zicha (violoncello).
• neděle 20. 10. O PRAČLOVÍČKOVI
Velká divadelní pohádka pro celou rodinu.
• úterý 22. 10. CAVEWOMAN
Divadelní hra (mimo divadelní předplatné).
• středa 30. 10. KAMELOT
Koncert folkové skupiny.
Předprodej: TIC při MK Litovel, nám. Př. Otakara 762, Litovel. Tel.: 585 150 499
nebo 775 339 098. Změna programu vyhrazena.

Cyklovýlety a prohlídky
Přehled termínů a tras srpnových
cyklovýletů:
• neděle 4. 8., trasa: Červenka –
Nový Dvůr (farma manž. Osičkových) – za žel. přejezdem na
Královou – odbočka na Nové
Mlýny – Chrám Přátelství – vyhlídka na Obelisk – Nové Zámky
– Mladeč – Sobáčov (občerstvení) – Litovel (23 km)
• úterý 13. 8., trasa: Lhota n/Mor.
– Hynkov – Skrbeň – Horka
(Sluňákov) – Hynkov – Březové
(občerstvení) – Litovel (29 km)
• neděle 18. 8., trasa: Víska – Sobáčov – kolem hájovny – nadjezd
dálnice – Nové Zámky – lesní
cestou po nové asfaltce – pod
tratí k silnici Králová – Červenka, dále Nový Dvůr (farma
manž. Osičkových) – Červenka –

Litovel (22 km)
• úterý 27. 8., trasa: Po cyklostezce
přes Chořelice – Rozvadovice –
Unčovice – Mezice – Náklo – Příkazy – po cyklo Hynkov – (Březové) – Tři Dvory (občerstvení)
– Červenka – Litovel (28 km).
Sraz účastníků je před budovou
Záložny, výlety jsou zdarma.
V neděle se odjíždí ve 14 hodin,
v úterky v 15 hodin. Vlastní kolo
je podmínkou.
Komentované prohlídky města a Pivovaru Litovel se konají
7. a 14. srpna. Prohlídka Pivovaru
je zdarma a začíná ve 12 hodin,
sraz je na vrátnici. Od 13.30 hodin následuje hodinová prohlídka městem, která je taktéž zdarma. Začátek je před Infocentrem.
TIC

Koncertní sezóna KPH 2019/ 2020
• září: pondělí 16. 9. Ivan Ženatý a Martin Kasík
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 80 Kč. Housle a klavír.
• listopad: čtvrtek 21. 11. Jiří Hošek a Kateřina Weiss Hošková
Varna Pivovaru Litovel, 19 hod., vstupné 120 Kč. Violoncella.
• leden: úterý 7.1. Slavic Trio
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 80 Kč. Barbora Trnčíková – hoboj,
Anna Sysová – klarinet, Petr Sedlák – fagot.
• únor: úterý 18. 2. Matyáš Novák
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 80 Kč. Klavír.
• březen: úterý 24. 3. Markéta Janoušková a Duo du Rêve
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 80 Kč. Housle, flétna a klavír.
• duben: pondělí 6. 4. ELIŠKA WEISSOVÁ
Mladečské jeskyně, 18 hod., vstupné 120 Kč. Mezzosoprán s klavírním
doprovodem.
• květen: pátek 22. 5. Pavel Bořkovec Quartet
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 80 Kč. Alexey Aslamas – 1. housle,
Ondřej Hás – 2. housle, Matěj Kroupa – viola, Štěpán Drtina – violoncello.
Vstupenky zakoupíte v TIC Litovel (budova Záložny) na nám. Př. Otakara nebo
na prvním koncertu KPH. Předplatné činí 600 Kč (důchodci 300 Kč).

Základní škola Bouzov a Mateřská škola Bouzov

si dovoluje pozvat absolventy, bývalé žáky,
bývalé učitele a všechny obyvatele
Bouzova a okolních obcí na

oslavu 80. výročí otevření budovy
měšťanské školy v Bouzově.
Oslava se uskuteční v sobotu 28. září 2019
v budově Základní školy.
Všichni jste srdečně zváni,
těšíme se na vás!

Zveme na Litovelský Otvírák
Již 15. ročník letního festivalu Litovelský Otvírák se chystá
na začátku srpna v areálu Pivovaru Litovel. Návštěvníci si
budou moci v sobotu 10. srpna
poslechnout desítky českých
i zahraničních skupin a užít si
doprovodný program.
Celá akce začne již v pátek
9. srpna prohlídkami muzea pivovarnictví, které se konají od
14 do 17 hodin.
Sobotní hudební festival pak
odstartuje ve 13 hodin. Na dvou
hlavních scénách vystoupí na-

příklad zpěvačka ANNA K.,
kapela O5 a Radeček, slovenský DESMOD, hanácká kapela
Stracené Ráj či polský Horyzont
a další. Ani letos nebude chybět
Třetí scéna s elektronickou hudbou a moderními žánry určena
především mladším návštěvníkům. Vše doplní exkurze přímo
v pivovaru, které mohou lidé
navštívit od 12 do 17 hodin.
Tradičně bude festival plný hanáckých pochoutek a litovelského piva. Vstup na festival je
zdarma.
Přemysl Šimák
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Od projektu na papíru k otevření zahrady v CMŠ Svatojánek
V pátek 24. května se v litovelské
církevní mateřské školce Svatojánek odehrálo slavnostní otevření
zrenovované zahrady.
Renovace probíhala od podzimu
2018 a její první etapa skončila
v květnu 2019. Projekt byl financován zčásti z evropských fondů,
zčásti za pomoci města Litovel. Na
zahradu byly nainstalovány nové
herní prvky, pískoviště se přeměnilo na multifunkční pódium, pro
venkovní výuku dětí byly postaveny záhonky a kompost pro zkvalitnění environmentální výchovy.
Dále byly provedeny terénní úpravy jako vytvoření ohniště, výsadba
nové trávy, stromů a keřů, doplnění štěrkoviště a stavba nového
ratanového plotu.
Současně s renovací zahrady došlo také k zateplení jedné strany
budovy.
Slavnostní otevření se tak uskutečnilo v pátek 24. května za přítomnosti starosty města Litovel
Viktora Kohouta, místostarosty
Mgr. Lubomíra Brozy a Mons.
Mgr. Antonína Baslera, biskupa Olomouckého. Přítomni byli
i další představitelé katolické církve – Mgr. Petr Bulvas, biskupský
delegát pro pastoraci, a Mgr. Miroslav Bambuch, farář Litovelské

farnosti. Přítomni byli dále rodiče
s dětmi navštěvující školku a široká veřejnost. Podle některých odhadů se otevření zúčastnilo přes
100 lidí. Byl připraven kulturní
program jak pro děti, tak pro rodiče a také bohaté občerstvení.
Projekt
Samotný projekt se zrodil v hlavě ředitelky Mgr. Hany Češkové
na jaře 2018, kdy byla vyhlášena
výzva k dotačnímu programu
Výzva č. 16/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory
v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Přírodní
zahrady“. Potřebný návrh na renovaci zahrady provedl architekt
Ing. Daniel Matějka, Ph.D. Návrh
byl schválen
a
společně
s příspěvky od
města Litovel
a zřizovatele
školky tak na
podzim 2018
mohla začít
I. etapa renovace. Bylo
provedeno
celkové osazení zahrady –
stromy, keře a nový trávník. Také
byly vybudovány záhony, pro lepší
propojení environmentální výuky
dětí. Ty tak mají možnost vyzkoušet si pěstování rostlin na vlastní
kůži. Také byl vybudován kompost. Jakmile to počasí po zimě
dovolilo, začaly stavební úpravy
zahrady. Byl vybudován nový ratanový plot, zabetonovány nové
hrací prvky houpacího koně a kačeny. Také bylo ukotveno houpací
hnízdo a vytvořen kopec s trubkou na prolézání. Největší proměnou však prošlo okolí pískoviště.
Do něj byl navezen nový písek
a samotné pískoviště bylo přetvořeno v dřevěné pódium, které se
nyní může používat jako venkovní učebna, pódium pro divadla

a koncerty a stále
také jako pískoviště. To je ukryté pod
pódiem a je zakryté
dřevěnými deskami.
Během této rekonstrukce také proběhla 8. května dobrovolnická brigáda,
které se zúčastnili
rodiče, přátelé školky a také dobrovolníci z organizace
ADRA. Během tohoto dne došlo např.
k vybudování ohniště, dosypání
štěrkoviště v okolí hracích prvků,
terénních úprav jako vykopání
starého pařezu, vypletí plevele na
zahradě, renovace zábradlí, požárního žebříku a úprav
uvnitř školky. Poslední
úpravy
na
zahradě byly
d okon č e ny
v týdnu před
slavnostním
otevřením
a tím také
skončila
I. etapa.
Slavnostní otevření
Již od rána to ve školce bzučelo
jako v úle. Chystaly se stoly, výzdoba, jídlo, tak aby slavnostní
otevření mohlo proběhnout bez
jakýchkoliv zádrhelů. Očekávalo
se krásné počasí a s ním i veliká návštěvnost, ta však nakonec
dalece překonala očekávání.
V 16 hodin začala slavnost krátkým poděkováním sponzorům
a všem, kteří se na rekonstrukci
zahrady podíleli. Následovaly
proslovy paní ředitelky, starosty
města a biskupa, Mons. Antonína. Ten zahradu také vysvětil.
Poté následovalo poděkování zaměstnanců školky paní ředitelce,
která od nich dostala obrovskou

kytici a velké díky za vše, co pro
ně a školku dělá. Slavnostní akt
byl ukončen přestřihnutím pásky, které společně provedli zástupci školky, města a církve.
Školka dlouhodobě spolupracuje
se ZŠ Vítězná, zejména na projektu Celé Česko čte dětem, kdy
žáci prvního stupně docházejí do
školky a před spaním čtou našim
dětem. Tentokrát si pod vedením Mgr. Dany Spurné společně
s předškoláky připravily taneční
vystoupení.
Následoval zajímavý program
pro děti, který obstaral šašek
Viky, který následně doplnil
koncert kapely Kelt Grass Band.
Po celou dobu probíhaly zábavné
komentované prohlídky zahrady, kde byla jak pro rodiče, tak
děti, připravena stanoviště s pohádkovou tematikou (např. Krtek, Svatojánští broučci i jitrnice
na stromě z pohádky Dařbuján
a Pandrhola).
Pro rodiče i děti bylo také připraveno bohaté občerstvení – udily
se klobásky, k dostání byly párky
v rohlíku, a když se přiblížil večer,
rozdělal se v novém ohništi oheň
a opékaly se špekáčky. K dostání
toho bylo samozřejmě mnohem
více. Na závěr touto cestou děkujeme všem sponzorům a rodičům, kteří se zapojili do pomoci
při rekonstrukci zahrady.
Štěpán Klega
foto: Vojtěch Skácelík

Konec června patřil tradiční školní slavnosti ZŠ Vítězná
V pátek 21. června uspořádala ZŠ Vítězná tradiční školní
slavnost – tentokrát na téma
Deskové a PC hry. Žáci měli za
úkol obléci se za hry, které znají.
Z deskových her tak byly zastoupeny např. Člověče, nezlob
se!, pexeso, domino nebo šachy,
z počítačových her jste mohli vidět např. The Sims, Goodgame
Big Farm a další.

Průvod se v 10 hodin vydal
směrem od školy okolo rybníků
až na náměstí, kde jej přivítali
ředitelka školy ZŠ Vítězná Mgr.
Zuzana Absolonová, starosta
města Viktor Kohout a výbor
rodičovského spolku školy.
Odpoledne se pak na Sokolovně konala slavnost pro rodiče
a děti, na které proběhlo stužkování žáků 9. tříd.
red.
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Žáci ZŠ Jungmannova budou vařit a tvořit v nových učebnách
V pondělí 24. června bylo slavnostně otevřeno sedm zrekonstruovaných tříd Základní školy
Litovel, Jungmannova 655.
Součástí dvou projektů bylo
i vybudování bezbariérového
WC v přízemí školy a vysazení
stromů, keřů, trávy a květin ve
školním dvoře. Vyvýšené záhony umožní žákům pěstování
bylin a rostlin.
Nově také byla vytvořena konektivita školy a bylo zajištěno
kvalitní a rychlé připojení k internetu. K projektům se přidalo
město Litovel a z jeho vlastních

finančních prostředků byly
kompletně opraveny elektroinstalace v budově školy, poplašné zařízení, kamerový systém,
zvonky a rozhlas. Žáci se od září
mohou těšit na výuku v nové
učebně vaření a dílen, ve dvou
jazykových učebnách a v učebně informatiky. Učebna fyziky
jim nabídne výuku s měřicími
sadami, IPody, robotickými sadami a výzkumnými komplety.
V biologii budou moci pracovat
s úplně novými mikroskopy,
preparáty, vizualizérem, modely
a také měřicími sadami.

Učebny budou kromě žáků školy sloužit také dětem z DDM Litovel v jejich kroužcích a žákům
ze ZŠ Červenka, kteří budou
navštěvovat učebny pracovních
činností – dílen a vaření.
Tato velká investice potvrzuje
snahu vedení i zastupitelstva
města Litovel inovovat vybavení svých školských zařízení.
Většinu finančních prostředků získalo město Litovel z peněz Evropské unie z programu
IROP (Integrovaný regionální
operační program) za pomoci
MAS Moravská cesta, ale nema-

lou částku muselo k těmto projektům přidat. Na opravách se
podílela řada firem a řemeslníků z regionu, někdy i bývalých
žáků školy.
Nezbývá, než žákům popřát, aby
se jim v nových učebnách dařilo a měli z vyučování radost.
Veřejnost bychom rádi pozvali
už teď na Den otevřených dveří školy, který se tradičně koná
v listopadu, aby se přišla na
nové třídy a výuku v nich podívat.
Mgr. Eva Hrachovcová,
ředitelka školy

riem Afrykarium, prezentujícím
podvodní svět afrických moří
a řek, Halu století, zapsanou na
seznamu UNESCO, zpívající
fontánu či Japonskou zahradu.
Zažili i raftové dobrodružství
na řece Nyse a projížďku lodí po
řece Odře.
Projekt lze považovat za přínosný v mnoha ohledech – vedle
prohlubování odborných znalostí studenti v úzkém kontaktu
s příslušníky jiných národností
intenzivně posilují své komunikační dovednosti, při ubytování
v rodinách jsou nuceni spoléhat
sami na sebe a ve workshopech
se učí vystupovat na veřejnosti

a prezentovat výsledky své práce
v anglickém jazyce.
Erasmus+ je program EU zaměřený na oblast vzdělávání,
odborné přípravy, mládeže
a sportu. Jeho cílem je zvýšení
schopnosti reagovat na socioekonomické změny a podpora
zavádění evropské politické strategie v oblasti růstu, zaměstnanosti, sociální rovnosti a sociální
inkluze. Více informací o programu i náplni projektu naleznete na Facebooku školy a jejích internetových stránkách www.gjo.
cz. Internetové stránky projektu
se nacházejí na adrese www.
european-flow.eu.
Jiří Kaňák

S Erasmem+ do Wroclawi

Koncem května 2019 se čtyři studentky Gymnázia Jana
Opletala v doprovodu tří vyučujících zúčastnily studijního pobytu v polském městě
Wroclaw. Umožnil jim to program Erasmus+, do nějž je
škola zapojena spolu s partnerskými školami z měst Mainz
(Německo),
Nort-sur-Erdre
(Francie), Wroclaw (Polsko)
a Pécs (Maďarsko). Program
je financován z prostředků Evropské unie.
Cílem projektu, který nese název The European Flow – Cities
at Rivers, je prostřednictvím
spolupráce studentů a učitelů z různých evropských zemí
přiblížit kulturní, historické
i přírodní dědictví v oblastech,
jejichž historii formovala a formuje přítomnost evropských
řek – Rýna, Loiry, Odry, Dunaje
a Moravy. Květnové setkání se
tematicky zaměřilo na čistotu
vody ve výše zmíněných řekách
a biologickou různorodost života v těchto řekách a jejich
okolí. Po čtyři měsíce studen-

ti
prováděli
v různých lokalitách měření rozličných
parametrů říční vody, zjišťovali informace o živočišných a rostlinných druzích
žijících v Litovelském Pomoraví
a seznamovali se např. s technologickými postupy čištění vody.
Na mezinárodním setkání pak
vybrané studentky takto získané
informace představily ostatním
účastníkům v přehledné prezentaci. Na tuto část navázaly
workshopy, kde se diskutovalo
o možnostech ochrany životního prostředí a stávající legislativě, zajišťující ochranu
chráněných krajinných
oblastí. Smyslem těchto debat bylo seznámit
studenty s různými
přístupy k problematice ochrany životního
prostředí a poukázat
na další možnosti jejího zlepšování.
Setkání však nebylo pouze pracovní.
V rámci nabitého programu měli účastníci
možnost navštívit muzeum vody Hydropolis,
vratislavskou zoologickou zahradu s oceana-
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Evropské hry v Minsku očima kajakářky Barbory Dimovové
Koncem června proběhly v běloruském Minsku Evropské hry
(EH). Tato akce vznikla na konceptu kontinentálních her (Panamerické hry, Asijské atd.), zaštiťuje ji Evropský olympijský výbor
a koná se jednou za čtyři roky.
V Česku je celá akce organizována Českým olympijským výborem (ČOV). Tohoto Evropského
sportovního svátku se zúčastnilo více než 4 000 sportovců z 50
zemí, kteří se utkali v 15 vybraných sportech. I město Litovel
mělo své zastoupení v podobě
české reprezentantky v rychlostní kanoistice, kajakářky Barbory
Dimovové.
LN: Báro, jak se holka z Litovle dostane až na Evropské hry do Minsku?
BD: Nejrychlejší je to letadlem☺.
LN: Tak jinak, jak se ti podařilo
nominovat se na EH a v čem jsi závodila?
BD: V květnu jsme měli v Račicích
nominační závody v rychlostní
kanoistice, kde se mi podařilo
vyjet místo v české reprezentaci
a byla jsem nominována v kategorii deblkajak (K2) 500 metrů
a K2 200 metrů. Na pětistovce
jsem jela s mou tréninkovou parťačkou Zuzkou Štemberkovou
z Dukly Praha a dvoustovku
s Kačkou Zárubovou z Děčína.
LN: Ve sjezdu na divoké vodě máš
doma řadu titulů z Mistrovství
světa a Evropy a jsi zvyklá závodit
na vrcholných akcích v zahraničí.
V čem je rychlostní kanoistika jiná?

BD: Sjezd na divoké vodě je pro
mě srdeční záležitost a mým domovským oddílem je TJ VS Litovel. Rychlostní kanoistika je
olympijský sport a dělám ho naplno teprve první rok. I když je
to někdy větší dril a stereotyp než
sjezd, baví mě ten skluz na vodě,
kontaktní závodění a propracovanost tréninkového systému.
LN: Jak probíhala samotná příprava na EH?
BD: V květnu jsem se vlastně odstěhovala do Račic a Prahy, kde
probíhala intenzivní příprava
v tréninkové skupině Dukla Praha. Kvůli škole jsem dost času
strávila na cestě Litovel–Račice–Litovel. Studuju Gymnázium
Jana Opletala, kde mi maximálně
vychází vstříc. Mám individuální plán, který mi umožňuje dělat
sport na vrcholové úrovni.
LN: EH jsou svým formátem specifická sportovní událost, bylo něco
jinak, oproti jiným závodům?
BD: Úplně všechno. EH byly můj
první mezinárodní závod v rychlostní kanoistice. Samotnou účast
na EH organizoval Český olympijský výbor (ČOV). Sportovním
ředitelem ČOV je Martin Doktor
– olympijský vítěz na kánoi, kterého známe dobře ze závodů. Na
nominační schůzce nám předal
podrobné instrukce ohledně EH.
Potom si nás vzali na starost další pracovníci ČOV a museli jsme
podepsat smlouvy účastníka EH,
absolvovat lékařské vyšetření, vyplnit dotazník pro média, a hlavně
jsme vyplnili formulář pro správ-

nou velikost oblečení. To
byla samozřejmě pro nás
holky stěžejní záležitost
a fasování repre hadříků
a vybavení z olympijské
edice Alpine Pro jsme si
řádně užily☺.
LN: Jak probíhala samotná
cesta na EH?
BD: Tak konečně se dostáváme k tomu letadlu.
Letěli jsme v několika etapách vládním speciálem
z vojenského letiště Praha Kbely.
Lodě a vybavení jely zvlášť autem
Dukly. Po příletu do Minsku nás
slavnostně přivítali a ubytovali
v olympijském komplexu, kde
bydleli všichni sportovci. V ubytovacím komplexu byla i velká
jídelna, kde výborně vařili a kde
jsme potkávali ty největší sportovní hvězdy.
LN: Co samotný závod?
BD: Areál pro rychlostní kanoistiku v Zaslavli byl nově postaven
před několika lety a je mnohem
větší než u nás v Račicích. Leží
asi půl hodiny od Minsku, takže
jsme museli brzo ráno vstávat,
abychom stihli rozjetí před závodem. Náš závod K2 500 metrů je
olympijská distance a na EH se
sjela ta největší konkurence, jaká
v Evropě je. Hned v první jízdě
jsme startovaly vedle pětinásobné
olympijské vítězky Danuty Kozak
z Maďarska a už samotný tento
fakt byl pro mě velkým zážitkem.
Dostaly jsme dle předpokladů
„nakládačku“. Naše jízda stačila na postup do semifinále, kde

jsme skončily. Dvakrát jsme si se
Zuzkou posunuly osobní rekord,
což bylo pozitivní. Závodit s těmi
nejlepšími je vždycky velká zkušenost a dala mi ještě větší motivaci
do dalšího tréninku.
LN: Měli jste možnost vidět i jiné
sporty?
BD: Byli jsme se podívat na atletiku, která je moc pěkná. Nejvíc mě
ale zaujala dráhová cyklistika, kde
jsme si dobře zafandili a povykládali s našimi závodníky. Vysvětlovali nám různé fígle na dráze, ale
co jsem nepochopila, jak na těch
nakloněných parketách můžou
frčet takovou rychlostí s jedním
převodem a bez brzd.
LN: Jak hodnotíš účast na EH?
BD: Evropské hry byly pro mě jedním velkým sportovním svátkem.
Měla jsem možnost být součástí
Českého olympijského týmu, za
což jsem velmi ráda. Setkala jsem
se se spoustou zajímavých lidí.
Byla to velká životní zkušenost,
která mě doufám posune dál při
cestě za mými sny.
red.
Foto: Iva Roháčková

Úspěch mladého litovelského rybáře
Národní kolo celostátní soutěže
mladých rybářů „Zlatá udice“
proběhlo od pátku 21. do neděle
23. června ve Světlé nad Sázavou. Pořadatelem soutěže byl
tentokrát Český rybářský svaz

Jenda a jeho 7kg ryb z prvního kola závodu.

– Územní svaz hlavního města Prahy. Soutěže se zúčastnilo
družstvo každého územního
svazu, tedy celkem 8 družstev
a v každém z nich 6 závodníků:
4 žáci do 15 let, 1 žákyně do 15
let a jeden dorostenec do 18 let.
Účast na tomto nejvyšším kole
soutěže si závodníci vybojovali postupem z kol místních
a územních.
Samotná soutěž se skládá ze tří
částí:
1. Soutěž z teoretických znalostí
z chovu a lovu ryb a poznávání
ryb, rostlin a živočichů. Na této
úrovni soutěže je již většina exponátů živých a nelze se je jen
naučit z obrázků.
2. Soutěž v rybolovu. Lov probíhá na udici se splávkem a hodnotí se dosažená váha ulovených
ryb.

3. Soutěž v nahazování
na suchu – Rybolovná
technika.
Z naší litovelské organizace ČRS si účast na
tomto závodě vybojoval
Jan Bombera, žák ZŠ
Jungmannova v Litovli.
Byla to jeho již čtvrtá
účast na tomto závěrečném klání a nyní se
mu podařilo dosáhnout
Tři nejúspěšnější žáci. Jan Bombera je vlevo.
opravdu výborného úspěledním obsadil 5. místo ve svém
chu.
V teoretických znalostech obsa- sektoru, což stačilo na celkové
dil čtvrté místo, když z 50 teore- 7. místo v lovu ryb. V soutěži
tických otázek, 20 ryb, 15 živo- v nahazování na suchu obsadil
čichů a 15 rostlin nezodpověděl 3. místo. Po sečtení výsledků
ze všech tří soutěží z toho bylo
správně pouze 3 rostliny.
V lovu ryb vyhrál dopolední krásné 2. místo celkově v soutěži
závod s celkově nejvyšším úlov- jednotlivců a 3. místo v soutěži
kem z celého závodu (7 kg ryb družstev.
Petr Machala, ČRS MO Litovel
za dvě hodiny lovu) a v odpo-
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Nejlepší světoví strongmani se utkali na Memoriálu G. Frištenského
Neděle 23. června patřila silákům z celého světa! Strongmani
střední váhy se z Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, Japonska, Anglie, Ruska, Ukrajiny
a dalších zemí sjeli přímo do Pivovaru Litovel, aby bojovali o titul toho nejsilnějšího na poháru
WORLD GRAND PRIX U105kg,
Memoriál Gustava Frištenského.
Jak název napovídá, byl to
světový závod, který však nesl
nádech uctění památky našeho
nejlepšího zápasníka všech dob,
a to právě Gustava Frištenského. Jeho odkaz se snaží uchovat
nejen Pivovar Litovel, ale i ambasador pivovaru a samozřejmě jeden z favoritů na vítěze ve
startovní listině, Jiří Tkadlčík.
Siláci se tentokrát utkali
v pěti disciplínách, jejichž
brutální obtížnost, i podle
slov závodníků, není ve světě
k vidění, stejně jako obrovská divácká účast na dva tisíce lidí, což je na samostatné
sportovní strongman akci
k vidění opravdu málokdy.
„Davy lidí, atmosféra, nic
z toho jsem nikdy předtím na
závodech neviděl, byla to opravdu show!“, říká šampion Tyson
Morrissy z Austrálie, vítěz několika Arnold Classic a suverénně nejsilnější muž Austrálie
ve střední váze.
První disciplína odstartovala sérii neskutečných výkonů,
ale i mnohdy nezdařených
pokusů. Tlaková kombinace,
kdy se zvedaly tři různé předměty nad hlavu – sud o váze
100 kg, jednoručka o váze
105 kg a nakonec loglift (dřevěná kláda) o váze 155 kg, dala
zabrat celému startovnímu
poli. Nejlépe a nejrychleji si
s disciplínou poradil právě ambasador Pivovaru Litovel Jiří
Tkadlčík, hned za ním skončil
jeho svěřenec Miroslav Kahánek z Kopřivnice, třetí příčka
pak patřila Artemu Kobanovi
z Ruska.

Jiří Vytiska, rekord v logliftu

A u extrému se setrvalo i na- plína byla další
dále. Druhou disciplínou byla zkouškou ramen
kombinace naopak tahových závodníků, kdy
věcí, kdy musel závodník opět se na speciální
„Vizvládnout všechna tři stano- konstrukci
viště – tedy zvednout kla- king Press“ nasickou osu, elephant bar osu ložilo 194 kg.
a poté auto – a to v co nej- Úkolem závodníkratším čase. Váha na klasické ků bylo zvednout
čince byla pro střední váhovou ji co nejvícekrát
kategorii nastavena na poměr- v časovém limině lehkých 320 kg, s čímž si tu, bez položení
poradila většina startovního a nad hlavu. Celá disciplína
pole, elephant bar (prodlou- pak měla, díky Pivovaru i díky
žená monstrózní osa) už však závodníkům, charitativní podpustila dále pouze tři nejlepší. kres, neboť každé jedno platné
Naloženo totiž bylo neuvěři- opakování závodníka se rovnatelných 393 kg! Zvednutí auta lo 200 Kč do kasičky Dětskéo váze přibližně 330 kg pak ho domova Litovel, v případě
Tkadlčíka se pak vyplácelo
bylo třešničkou na dortu.
Luke Davies, známý světový rovnou 400 Kč. Jiří byl nakonec
deadlifter z Anglie, si tuto disci- i ten, kdo disciplínu vyhrál
plínu jistě pochvaloval, protože s 10 platnými opakovánípatří mezi jeho oblíbené, a v čase mi, hned za ním se umísti38 sekund ji dokončil jako li na děleném druhém místě
první. Hned za ním se umís- Emanuel Pescari z Rakouska
a domácí Mirotil
zmiňovaný
slav
Kahánek.
Australan Tyson
Zástupce
SloMorrissy s časem
venska
Patrik
45 sekund, Jiří
Zelezka
pak
Tkadlčík, který
skončil hned za
monstrózní činnimi. Celkově
ku blížící se 400
závodníci vybrali
kg zvedl až na
domovu 13 tisíc
druhý pokus, pak
korun, a to i díky
bral body třetího
show, kdy Tkadlmísta, a to s čačík společnými
sem 51 sekund.
silami se svým
Přenášení 450kg
týmem „dokonjařma,
neboli
čil“ mimo závod
super yoku, už
několik opakobylo pro většivání a připsal tak
nu
závodníků
Bronzový Tyson Morrissy
ještě pár tisícikopříznivější, ačkoliv téměř půltuna na zádech run. Šek od Pivovaru Litovel
dokázala pořádně unavit celé poté předal přímo ředitel pivotělo. Super Yoke se přenášel varu, pan Ing. Lumír Hyneček.
na 15 metrů, cílem bylo pře- Poslední disciplína byla na
nést ho v co nejkratším čase. strongman akci netradiční,
To se povedlo domácímu avšak světově velmi známá
Tkadlčíkovi s časem neuvěři- jako disciplína tzv. Skotských
telných 13 sekund, poměrně her. Jednalo se o Stone Put nev patách mu ale byl Austra- boli hod kamenem, kdy měl
lan Morrissy, který měl jen každý závodník tři pokusy
o 3 sekundy horší čas. S časem na odhození kamene z mís22 sek. pak dokončil jako třetí ta co nejdále jednou rukou.
v pořadí i Rus Ar- Kámen vážil 7,5 kg a byl, jak
tem Kobanov. Stej- je pro tuto disciplínu typické,
ně jako ve většině přírodní, tedy nijak neopračasových
disciplín covávaný. Mezi nejlepší výse i zde bojovalo kony patřilo odhození až do
o drahocenné vteřiny. dálky 12 metrů, což se podaSvé o tom ví i vynika- řilo opět Jiřímu Tkadlčíkovi
jící super yoke závod- (12,65 m), téměř 11 m pak doník James McGregor kázal odhodit Tyson Morrissy
z Kanady, kterého (10,53 m) který se přiznal, že
stálo bronz na této se této disciplíně vůbec nedisciplíně pár desetin věnuje. Odhození do dálky
10,18 m pak zajistil bronz
sekundy.
Předposlední disci- ukrajinskému závodníkovi Vi-

Jiří Tkadlčík, Viking Press
taliji Mikheievovi.
V průběhu závodu se uskutečnily také dvě důležité exhibice.
První vstup mezi disciplínami patřil MMA zápasníkům,
v jejichž čele stál vynikající
český MMA fighter Josef Gorila – Král, držitel pásu v asociaci GCF ve welterové váze.
Pepa Gorila, jak se mu přezdívá, předvedl skvělou show
a ukázku nejrůznějších technik MMA se svým týmem
z pražského Gorila GYMU,
který spoluvlastní a kde vychovává nejednu hvězdu českého MMA (smíšené bojové
umění).
Druhý vstup pak po poslední
disciplíně patřil Jiřímu Vytiskovi, českému OPEN závodníkovi, který je držitelem
českého rekordu v logliftu
(180 kg). Tento rekord si chtěl
Vytiska sám překonat před
zraky diváků za dozoru rozhodčích a po veškerém zvážení závaží a vybavení. Pokus
o 175 kg vypadal velmi lehce
a Jiří s přehledem zvládl váhu
5 kg pod svým rekordem,
181 kg však již bylo nad jeho síly.
I tak sklidil obrovský potlesk
a ovace publika.
Výsledky celého World Grand
Prix pak byly poměrně těsné,
ovšem pouze na některých
příčkách. Suverénně zlatým
zůstal Jiří Tkadlčík, loňský vítěz World Ultimate Strongman
Championship, který utekl velkým bodovým rozdílem zbytku
startovního pole a odnesl si tedy
nejen patriotickou zlatou trofej
inspirovanou Svatováclavskou
helmou z dílny moravského kováře, ale i titul. Stříbrná příčka
patřila Rusku a reprezentantovi Artemu Kobanovi, kterému
disciplíny neskutečně seděly
a dokázal si poradit s konkurencí. Čtyři body pak na Artema
chyběly bronzovému Tysonu
Morrissy, kterému nevyšly tlakové disciplíny, na zbytku však
exceloval.
Tisková zpráva,
foto: Stefan Drgon
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Shrnutí první poloviny sezóny pod vlajkou STG Litovel
Spartanští bojovníci z litovelské
STG vstupovali do nové sezóny se
skvělými pocity po té minulé, kdy
se, kromě výrazných týmových
úspěchů, trenér Tomáš Meravý
postavil na start MS ve Spartan
Race v americkém Lake Tahoe či
MS v OCR v Londýně. Při úvodním pilování formy na běžeckých
závodech olomoucké Ligy 100
a na pravidelných trénincích naši
borci stihli vybrat přes 7 000 Kč
pro nadaci Šance dětem, což je
na ne tak početné družstvo
velký
úspěch! Sezónu jsme oficiálně začali
19. 1. 2019
v libereckých
Vr a t i s l a v i cích, kde nás
čekal závod,
který spousta

závodníků bere jen jako rozehřátí
a přípravu na „ostré“ jaro – tedy
zimní Sprint. Závodníci v modrobílých dresech však ukázali, že
rozhodně ani tento kratší závod
nezatracují a Iveta Kopková si
v zasněžených kopcích vyběhla úžasné 4. místo ve své věkové
kategorii. Ani Tomáš Meravý nezklamal pěkným 12. místem. Po
dalších měsících plných tvrdého
tréninku nás čekal Sprint a Super v historické Kutné Hoře, kde
jsme podali exkluzivní výkony –
dosáhli hned na čtyři místa v elitní padesátce. V polském Zakopaném Jan Chmela obsadil 9. místo
ve své Age Group, čímž si zajistil
účast na ME v italském Alleghe.
Skvělou formu s Tomášem Meravým potvrdil ve slovenském Pezinoku, kde se umístili na pátém,
respektive čtvrtém místě. Tyto
vynikající výsledky však zastínil
výborný výkon Ivety Kopkové,

která se ve své věkové kategorii umístila
na úžasném třetím
místě. Následoval
náročný spartanský
víkend na Dolní
Moravě, během kterého si tři závodníci
ještě stihli odskočit
na olomoucký půlmaraton, kde podali
vynikající výkony.
Ale zpět ke Spartan
Race – na sobotním Sprintu Tomáši Meravému
medaile opět utekla o pár minut
a musel se spokojit s neoblíbenou
bramborou. Jan Chmela obsadil
šesté místo. Po sobotě přišla neděle a s ní Super, kde jsme na relativně krátké trati nastoupali přes
1 000 výškových metrů. V hornatém terénu v juniorské věkové
kategorii David Melich obsadil
i přes velkou konkurenci parádní

11. místo. O tom, že se borci
z Hané nezaleknou žádné výzvy,
nás přesvědčují Jan Chmela a nová
posila Michal Hel, kteří uběhli
trailové běhy o závratných délkách
50 a 100 km. Závěrem lze snad
jen říci, že děkujeme všem svým
sponzorům a zejména městu Litovel, díky němuž jsme mezi nejen
českou, ale i evropskou špičkou –
a míříme stále výš!
Mirko Spurník, foto: STG Litovel

Mažoretky se předvedly v Zagrebu Nové workoutové hřiště

Jak jsme psaly v minulém vydání, tak ve dnech 4.–7. července
se velká formace kadetek (7–12
let) ve složení: Blažková Alžběta,
Čamková Martina, Chaloupková
Ema, Jergonová Sofie, Macháčková Agáta, Marková Amálie,
Marková Andrea, Mazáčová
Radka, Navrátilová Nela, Perrone Eliška, Skvorcovová Valerie,
Staroštíková Kristýna, Zajíčková Veronika, probojovala na
Mistrovství Evropy MWF (ME)
konané v chorvatském Zagrebu. ME se zúčastnily mažoretky
z České republiky, Slovenska,
Polska, Chorvatska, Srbska,
Slovinska, Itálie, Ukrajiny, Maďarska… Naše děvčata vystupovala v neděli 7. července, ale do
Zagrebu dojela už v sobotu, aby
se měla čas ubytovat, seznámit
se se sportovní halou a hlavně
se aklimatizovat. Během soboty
i nedělního dopoledne ve vol-

ných chvílích trénovaly, ale také
se dívaly na vystoupení jiných
mažoretek. I přes velké teplo
(jak venku, tak i v hale) děvčata
předvedla vynikající vystoupení
a letošní úspěšnou sezonu zakončila na ME krásným 11. místem
(z 18).
Děvčatům moc gratulujeme
a přejeme jim hodně úspěchů
v příští soutěžní sezoně.
Závěrem děkujeme městu Litovel
a všem sponzorům za podporu
a finanční dary, také trenérkám
(Bc. Haně Popelkové a asistentce
Barboře Zlámalové) a rodičům
za celou sezonu 2018/2019 a už
se těšíme na další úspěchy všech
našich mažoretkových děvčat.
Nejbližší je ME EMA ve Francii,
kterého se zúčastní skupina juniorek (12–15 let) koncem srpna,
tak jim držme palce!
Spolek Mažoretek Linetbells
Litovel z.s.

Během měsíce srpna
bude v Litovli vybudováno workoutové hřiště. Již nějakou dobu
město zaznamenávalo
poptávku po tomto
typu venkovního cvičení. Lokalita, kde bude
hřiště instalováno, byla
zvolena nakonec mezi loděnicí
a městským koupalištěm (viz
vizualice níže). Celkem bylo
osloveno pět firem – byla vybrána firma Colmex s.r.o., která
se specializuje nejen na workoutová hřiště, ale na hřiště
všeobecně.
Sestava California obsahuje
různé typy hrazd (šikmá, velká, střední a podvěšená), svislý
nebo vodorovný žebřík, spletenec nebo prodloužená bradla.
To vše slouží ke kondičnímu,
protahovacímu a posilovacímu
cvičení. Dopadovou plochu pod

sestavou budou tvořit gumové
dlaždice, kterými proroste tráva
(plocha tak bude působit přírodním dojmem).
A co to tedy workout vůbec je?
Je to sportovní aktivita s vlastní
vahou těla, která zahrnuje různé
cviky na veřejných sportovních
hřištích, především na hrazdě,
bradlech, žebřinách, horizontálních žebřících, kruzích a jiných
konstrukcích nebo i bez jejich
použití (na zemi). Hlavní důraz
je kladen na cvičení s vlastní
vahou, rozvoj síly a vytrvalosti.
(zdroj: wikipedia.cz)
red.
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Ohlédnutí za házenkářským Litovel MINI Cupem 2019
O víkendu 31. května až 2. června se do Litovle sjelo opět 24
házenkářských týmů z celé republiky na již 7. ročník turnaje
Litovel MINI Cup. Je to turnaj
pro děti ve dvou kategoriích od
7 do 11 let v miniházené, což je
forma házené, která se hraje na
menším hřišti, s jednoduššími
pravidly a celkově je tedy vhodná pro začínající děti. V obou
věkových kategoriích na turnaji
se startovalo vždy po 12 týmech,
které se během 3 dní utkaly systémem každý s každým v utkání
2x 10 minut. Na každý tým tak
čekala porce 11 utkání.
Pro řadu týmů to byla poslední
akce sezóny a tak vlastně přijeli
nejen ukázat, co se za celou sezónu naučili, ale také si víkend
pořádně užít. Z tohoto důvodu
je v programu turnaje kromě
samotných utkání tradičně také

Hráč mladší miniházené Tatranu Litovel
David Elgner
řada dalších doprovodných aktivit. Pro děti tak bylo připraveno dětské kino, diskotéka,
skákací hrad, bazén, sportovní
soutěže o drobné ceny a také
tradiční exhibiční utkání mezi
mužským týmem Tatranu Lito-

vel a týmem složeným z trenérů
zúčastněných družstev. Specialitou turnaje v posledních
ročnících jsou také přímé TV
přenosy vybraných utkání vysílané na internetu, které, podle
ohlasů, sledují často celé rodiny
hráčů ze všech koutů republiky.
Po sportovní stránce měl letošní turnaj velmi dobrou kvalitu,
což je především poklona všem
trenérům za jejich poctivou
a kvalitní práci. Po třech dnech
házenkářského maratonu, ve
kterém bylo odehráno celkem
264 utkání a padlo neuvěřitelných 4 778 gólů, turnaj dospěl
až ke slavnostnímu vyhlášení
výsledků. A jak to tedy dopadlo?
V kategorii mladší miniházené
si pohár pro vítěze odvezl tým
Dukly Praha, a to jen díky lepšímu skóre před TJ Náchod A.
Bronzové medaile pak převzali
hráči Sokola Telnice. Domácí celek skončil letos až na 12.
místě, ale nutno říct, že to byl
věkově nejmladší tým celého
turnaje, což v této kategorii dělá
hodně. Nejlepším brankářem
byl vyhodnocen David Khoi
Voi z Náchoda, nejužitečnějším
hráčem Matěj Žák a nejlepším
střelcem Patrik Habiger s Telnice za 116 branek.
V kategorii starší miniházené
nejlépe uspěl náš nejbližší soused – tým Sokola Horky nad
Moravou, před Sokolem Telnice a Sokolem Velké Meziříčí.
Tým domácího Tatranu Litovel obsadil 9. místo, ale jediný
bod ve vyrovnané tabulce mu
chyběl na 6. místo. Nejlepším
brankářem byl vyhodnocen
Martin Rusler z Horky nad Moravou, nejužitečnějším hráčem
Jan Coufal z Kostelce na Hané
a nejlepším střelcem Matěj Habiger s Telnice za 116 branek.
Stala se tak kuriózní situace,

Tatran Litovel – družstvo mladší miniházené
kdy krále střelců vyhráli v obou
kategoriích bratři Habigerové
z Telnice a ještě k tomu se stejným počtem branek.
Na závěr hodnocení turnaje je
potřeba poděkovat všem jednotlivcům a organizacím, kteří
se na zajištění letošního ročníku podíleli. Byli to především
členové oddílu Tatranu Litovel
společně s rodiči hráčů, kteří se
postarali o bezchybnou organizaci. Turnaj by se také nedal
pořádat bez podpory ZŠ Vítězná, která kromě haly zajišťuje
pro téměř 250 účastníků turnaje také ubytování a stravování. Děkujeme také partnerům,
kteří poskytli na organizaci
a na ceny pro družstva finanční nebo hmotné dary – město
Litovel, Metal Trade Comax,
EKT cz, Unex Uničov, SEV,
Auto Klanica, Elektromontáže
Lubomír Pravda, HEAD, Hexpol Compounding, Pivovar Litovel, Albert Litovel, Drogerie
Krestýn, Knihkupectví Atlas
Alfa, Honeywell, Miele, Martin
Opíchal, Zahradnictví Plumlov,
Úsovsko Food a Přátelé obce
Želechovice.
Letošní turnaj je za námi a po
pauze na oddech již organizá-

toři začínají připravovat další,
již osmý ročník, který se bude
konat 5.–7. června 2020. A pokud jste náhodou na letošním
turnaji nebyli osobně, podívejte se na báječnou atmosféru

Hráč starší miniházené Tatranu Litovel
Matěj Číhal
turnaje na fotkách a videích
v odkazech.
http://minicup-tatranlitovel.cz
https://www.facebook.com/litovel.minicup/
Radovan Šimek, Tatran Litovel
foto: Pavel Štěpánek

Sportovní pozvánky

Tatran Litovel – družstvo starší miniházené

FOTBAL:
• sobota 3. 8., 17 hod., Tatran Litovel – Sokol Bohuňovice
• neděle 11. 8., 17 hod., FK Medlov
– Tatran Litovel
• sobota 17. 8., 16.30 hod., Tatran
Litovel – FK Šternberk
• neděle 25. 8., 16.30 hod.,
SK Sulko Zábřeh – Tatran Litovel
• sobota 31. 8., 16 hod., Tatran
Litovel – FC Želatovice

HÁZENÁ:
• 17.–18. 8., hala ZŠ Vítězná, Sokolovna. 60. ročník turnaje házené
mužů O pohár města Litovle. Startují: SKKP Handball Brno (extraliga),
SHC Maloměřice (extraliga), Sporta
Hlohovec (SVK, extraliga), Tatran
Litovel. Zveme všechny dřívější
i současné litovelské házenkáře každého věku na společné setkání, které
proběhne 17. 8. od 15 h. na Sokolovně.

Pojďte s námi provětrat mozkové závity... Dva z Vás získají krásné ceny!
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Podmínky soutěže: správné odpovědi můžete posílat e-mailem na adresu litovelskenoviny@mestolitovel.cz nebo odevzdat na podatelně
Městského úřadu Litovel. Připište k tomu své jméno, příjmení, adresu a kontaktní údaje (telefon nebo e-mailovou adresu).
Soutěž probíhá od 1. do 22. srpna. Výherci budou oznámeni v zářijovém vydání Litovelských novin. Výhra bude k vyzvednutí po uveřejnění
jmen v redakci Litovelských novin na MěÚ Litovel.

Zábava, která nezná hranic!
Začátek letních prázdnin se v našem mikroregionu nesl v duchu
netradiční zábavy a sportu.
Páté Hry bez hranic, stejně jako
před dvěma lety, hostil Vilémov
a opět pro soutěžící i diváky připravil bláznivé zážitky. Dvacet tři
týmů po pěti členech se po hlavě
vrhalo do záludných soutěžních
disciplín a svými výkony bavilo
stovky diváků.
Lyže pro pět vypadají jednoduše,
ale jen si zkuste zvednout pravou,
když ostatní zvedají levou. Nic jednoduchého! A nedej Bože u toho
podlézat provaz – nemožné! Vysokorychlostní výkon předvedly
Nové Dvory, ovšem díky vsazenému žolíku je předehnali borci
z Mezic.
První disciplína nazvaná „Bylo nás
pět“ soutěžící natolik vyčerpala, že
jsme jim nabídli stůl plný dobrot,
z nichž mohli načerpat energii.
Z chutí bylo na vybranou: sladké
žužu, kyselý citron, hořké pivo,
slané tyčinky a pálivá cibule. Někdo do sebe rval žužu, zatímco jiný
tlačil cibuli namáčeje si tyčinky
v pivu. Svou „Poslední večeři“ nejrychleji zblajzli Choliňáci, avšak
žolíkem je předjedli hladovci
z Pňovic. Ať už si o této disciplíně
myslíte, co chcete, pro diváky bylo
po celý den připraveno více než
luxusní občerstvení. Také soutěžící si mohli spravit chuť šťavnatými

steaky z grilu, voňavými dobrotami z udírny a skvěle připravenými
makrelami. Takže, kdo vlastně vyhrál?
Po dobrém obědě je čas na trochu
stavitelské práce. Soutěžící měli za
úkol za pomoci speciálního provazového zařízení přemístit dřevěné
kostky tak, aby vytvořily stabilní
věž. I přes pár pádů a škobrtnutí
se to nakonec podařilo všem. Inženýrský titul si však odnáší Cholina.
„Jak se kalila ocel“. To nevíme,
ale povíme Vám, jak se kalí ve
Vilémově. Přiběhnete ke stolku,
vypijete slámkou pivo, odkryjete kartičku s barvou, pak jako Popelka přebíráte matky své barvy
a navlékáte je na stojan před sebou.
Nenechte se zmást zjevnou jednoduchostí této disciplíny… Ačkoli,
zeptejte se týmu z Nasobůrek, který
triumfoval, v tabulce mu však první
místo díky žolíkovi vzala Cholina.
Za zmínku stojí také to, že na své
výkony vsadily žolíka hned dva
dámské týmy a udělaly správně, na
druhém a čtvrtém místě se umístily
ženy z Litovle a Senice!
Kutálet před sebou pneumatiku?
Hračka! Mít u toho zavázané oči?
To už taková legrace není! Týmy
měly za úkol provést svou pneumatiku pod vedením zdatného
navigátora, který se jí nesměl dotýkat, přes dráhu plnou nástrah.
Nejsehranější byl tým z Nasobů-

rek, který žolíkem porazily jen
Nové Dvory, které se rozjely natolik, že do cíle doslova doletěly.
Do života včelek opylovaček se naši
soutěžící vcítili hned v další disciplíně. Pomocí dlouhých slámek
sosali ze své lahve do týmového
džbánu. Nasát, utíkat ke džbánu, pustit, zpět k lahvi, nasát, běžet, nezakopnout, trefit se a zpět!
V hmyzí říši by se neztratili Choliňáci, které předběhli soutěžící
z Litovle díky žolíkovi a sázce na
své sací schopnosti.
Na první pohled složitá disciplína,
která ve všech soutěžících vyvolala
strach a zmatek: „Po strništi bos“.
Byla na popis jedna z nejkomplikovanějších, avšak co do míry legrace nejzábavnější a také nejvíce
nervy drásající. Soutěžící si měli
nařezat špalíčky a pak z nich postupně vytvářet cestičku do cíle
všem členům. Zní to jednoduše,
ale pozor! Dotknout se země je
nepřípustné. To překazilo plán
na úspěšné splnění úkolu mnoha
týmům. Nejlépe se s tím porvalo
družstvo z Choliny.
Pořadatelsky velmi oblíbená „Mumie se vrací“ byla třešničkou na
dortu celodenního klání. Namotat
na spoluhráče toaleťák, točit se, točit se, točit se, běžet a nespadnout,
točit se, točit se, točit se, odmotat, běžet na začátek a znovu! Po
úspěšném transportu celé roličky
– STOP! Gratulujeme, poslední

soutěž máte za
sebou. Nejlépe
to s toaletním
papírem zvládají v Cholině.
Sečteno a podtrženo: páté Hry
bez hranic jsou úspěšně za námi.
A abychom navázali na slova, jimiž jsme přípravy celé akce začali:
„skoro se dá mluvit o tradici, kdy
se na vítězné pozici střídá Vilémov s Cholinou. Vzpomínáte si?
2015 – Cholina, 2016 – Vilémov,
2017 – Cholina, 2018 – Vilémov
a letos?
Chytrý čtenář už ví, jak vše dopadlo. Přesně tak! Gratulujeme neporazitelným vítězům z Choliny. Na
poháru se suverénně objeví znovu
název jejich obce. Vicemistry se
staly Nasobůrky a bronz si odváží
bojovníci z Nových Dvorů. Nabízí
se jediná otázka, kdo vyhraje příští
rok?
Po celou dobu byl připraven také
program pro děti – kreativní dílničky, vlasové studio, malování
na obličej a skákací hrad. Akci
ukončil letní karneval se skupinou Kreyn a velkolepý ohňostroj.
Děkujeme za účast soutěžícím
i návštěvníkům a v neposlední
řadě všem, kteří se pořadatelsky
podíleli na průběhu akce. Fotky
naleznete na facebookové události
Hry bez hranic Vilémov 2019.
Eliška Juřičková, TJ Sokol Vilémov

