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Vážení a milí čtenáři,

Rada města Litovel vypisuje výběrové řízení
na obsazení jmenované funkce

Ředitel technických služeb, příspěvková organizace
Přihlášky zasílejte v zapečetěné obálce označené „výběrové řízení
– ředitel TS“ do 10. září.
Více informací najdete na webových stránkách města Litovel –
důležité informace – výběrové řízení, ředitel Technických služeb.

Stavba kanalizace v Myslechovicích
před dokončením
Stavba kanalizace, která začala
v minulém roce, se nyní pomalu
blíží ke svému úspěšnému konci.
Na konci července byly dokončeny všechny úseky kanalizace
a téměř všechny veřejné části
kanalizačních přípojek. Nyní se
zahájila finální úprava povrchu
komunikací. Začal se asfaltovat
úsek komunikací od bývalého
obchodu směr Rampach. Dále se
začala dláždit hlavní komunikace
III/3732 spojená s částečnou uzavírkou, která trvala do poloviny
srpna.

OTEVŘENÁ
RADNICE

Starosta města
Viktor Kohout
srdečně zve
občany Litovle na

poslední dobou mám pocit, že se všechny
zpravodajské kanály zaměřují jen na negativní
zprávy. Dočtete se nebo slyšíte jen o dopravních
nehodách, týrání, vraždách, únosech, zmizeních,
v „nejlepším“ případě jen o tom, kdo koho okradl. Proč tomu tak je? To ostatní lidi vážně zajímá
jen neštěstí těch druhých? Mají tyto zprávy snad
nějaký skrytý magnet, kterým přitahují pozornost
čtenářů? Proč mají tyto zprávy větší počet komentářů než ty ostatní? Nevím... Každopádně si přeji, aby se více
psalo a mluvilo o pozitivních zprávách – třeba kolik dětí se narodilo, co se kde podařilo opravit, postavit, zlepšit, o novinkách nejen
ve zdravotnictví, které někomu zachrání život... Je toho přece tolik☺
Eva Kratochvílová, redaktorka

II. OTEVŘENÉ SETKÁNÍ
Ve středu 16. října od 15.30 do 17. 30 hodin.
V budově II na náměstí Přemysla Otakara 778, 1. patro,
velká zasedací místnost.
Vaše otázky a náměty, naše odpovědi, společná diskuse.
Jsme tady pro Vás!

Upozornění na přemístění odborů
Z důvodu havarijního stavu elektroinstalace v budovách Městského úřadu Litovel (budova 1 č. p.
778 a přilehlá zelená budova č. p.
779) bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace
(silnoproudy a slaboproudy). Stavební práce budou probíhat od
začátku září do konce dubna 2020
v několika etapách.
Dočasné umístění odborů:
Matrika: budova 1 radnice, přízemí, malá zasedací místnost.
Odbor školství, kultury a sportu:

budova bývalé České spořitelny
na náměstí Př. Otakara, přízemí,
vchod z náměstí.
Finanční odbor: budova bývalé České spořitelny na náměstí
Př. Otakara, 1. patro, vchod z ulice
Kostelní.
Pokladna bude fungovat bez omezení na svém stávajícím pracovišti
v budově 2.
Předpokládaná doba rekonstrukce je tři měsíce, tedy cca do konce
listopadu 2019. O dalším postupu
budete včas informováni.
red.

A co je ještě nutné dodělat? Čekají nás ještě opravy povrchů
všech komunikací dotčených
stavbou kanalizace včetně lokálních chodníků. Na podzim
pak dojde k obnově travnatých
povrchů. Investor předpokládá dodržení termínu stavby,
který je naplánován na konec
listopadu.
Informace pro občany: Napojení domovních částí kanalizačních přípojek můžete provádět
až po kolaudaci stavby, která
proběhne na začátku roku 2020.
O všem budete včas informováni
prostřednictvím webových stránek města. Jsme si vědomi, že
takto velká stavba přináší ztížení životních podmínek (zvýšená
hlučnost, prašnost, pohyb těžkých vozidel...). Děkujeme tímto občanům za jejich pochopení
a trpělivost.
Odbor MHaSI
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Putovní výstava Nezapomeňme – listopad 1989 na střední Moravě
je k vidění i v Litovli
Paměť národa připravuje oslavy
Sametové revoluce symbolicky
ve 30 městech republiky. Města,
která se zapojí, ponesou označení „Města Paměti národa“. Tímto
označením se bude moci pyšnit
i město Litovel. Slavnosti ve městech doprovází kampaň Nezapomeňme, která zastřešuje i další
podzimní počiny Paměti národa.
Co je Paměť národa

Paměť národa je jednou
z
nejrozsáhlejších
sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě. Veřejnosti je
přístupná online od roku 2008
jako databáze pamětníků, kteří
byli přímými svědky událostí
20. století a zažili dva totalitní
režimy — nacismus a komunismus. Příběhy pamětníků
ukazují, jak tyto režimy ovlivňovaly životy jednotlivců, a umožňují nahlédnout jejich podstatu.
Paměť národa je přístupná pro
všechny zájemce, registrované
i neregistrované, pro studijní
účely jako další pramen poznávání minulosti nebo pro poučení
o naší historii.
Oslavy Sametové revoluce
„K Paměti národa se připojují
další města. Jde nám o spolupráci nejen na oslavách výročí
sametové revoluce, ale především
o dlouhodobé dokumentování
místních pamětníků. Naše kampaň k 30. výročí se nese pod heslem Nezapomeňme. Je úžasné,
s jakým zájmem se na radnicích
a hejtmanstvích setkáváme,“
říká Mikuláš Kroupa, zakladatel Paměti národa a ředitel
Post Bellum.
K zapojeným městům patří na-

příklad Plzeň, Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Hořice,
Vyškov, Sušice, Přeštice, Zábřeh
na Moravě, Boskovice, Uherský
Brod, Uherské Hradiště a další.
„Jednou z podmínek spolupráce
na projektu je to, že starostou
města nesmí být člen KSČM
a nejednali jsme ani s představiteli SPD. Města pod správou
ANO se k projektu staví spíše odtažitě, ale jsou i výjimky,“ říká
Martin Kroupa, vedoucí regionálního rozvoje Paměti národa.
Všechna zapojená města získají
statut „Město Paměti národa“.
Aby se města mohla k projektu
připojit, musí podpořit natáčení vzpomínek pamětníků ve
svém regionu. Dne 17. listopadu by měla všechna zapojená
města rozeznít ve stejnou chvíli
zvony kostelů a radnic, tým Paměti národa o tom jedná s biskupstvími a radnicemi.
Co na výstavě uvidíte
Na výstavě se mohou návštěvníci dozvědět, jak sametová
revoluce a komunistický režim
zasáhly do života devíti lidí ze
Zlínského a Olomouckého kraje. Dočíst se mohou například
o Stanislavu Zajíčkovi z Uherského Brodu a Ivaně Plíhalové z Olomouce, kteří na konci
80. let sbírali podpisy pro protirežimní petice, knihovnici
Jarmile Mikuláškové z Rožnova
pod Radhoštěm, která šířila samizdatovou literaturu a v listopadu 1989 se stala mluvčí Občanského fóra. Součástí výstavy
je také příběh Boženy Šimanské
z Přerova a její rodiny zasažené
kolektivizací nebo litovelského
rodáka Lubomíra Šika.
„Pamětníky naší výstavy dělí
až několik generací. Jedni pamatují první republiku, kdy

v jejich městě spolu ještě žili
Češi, Němci, Židé a všechno
mělo svůj přirozený řád. Jiní přišli na svět krátce po válce, kdy už
byl tento svět v troskách. Někteří
pak v šedesátých letech. Tehdy
svitla nová naděje,“ uvádí Petr
Zavadil, ředitel Paměti národa
Střední Morava. „Přes rozdíly
dané věkem, vlastním osudem
i zkušenostmi, se však všichni
shodují v jednom: nikdo z nich si
dlouhé roky neuměl představit,
že by se ve svém rodném Československu, ve svém městě dočkal
vytoužené svobody. A všichni se jí dočkali. Všichni z toho

byli šťastní a všichni se rozhodli
osobně přispět k tomu, abychom
o demokracii v naší zemi už nikdy
nepřišli. Paměť národa jim za to
děkuje. Stejně jako za důvěru, se
kterou při natáčení vyprávěli svůj
příběh,“ dodává Zavadil.
Výstavu si můžete prohlédnout
na náměstí Přemysla Otakara až
do pondělí 9. září. Spolupořadatelem výstavy je Spolek na Pavlínce a Litovelská kavárna.
Více se o dalších akcích, které
jsou k výročí Sametové revoluce
v Litovli připravovány, dozvíte
v říjnovém vydání. Tisková zpráva
Zdroj: www.postbellum.cz

Jak jste prožili Sametovou revoluci?
Podělte se s námi o Vaše vzpomínky, které nesmí zůstat zapomenuty!
Své vzpomínky můžete psát do redakce Litovelských novin na e-mail:
litovelskenoviny@mestolitovel.cz.
Máte doma amatérský videozáznam, audiozáznam, fotografie či letáky
z této doby? Litovelští muzejníci budou rádi za jejich poskytnutí.

Charitní poradna Nedlužím v Litovli informuje
Od 1. června 2019 vešla v účinnost novela Insolvenčního zákona. Insolvenční zákon upravuje podmínky pro podání
návrhu na povolení oddlužení
(laicky řečeno osobní bankrot). Od
1. června zákon umožňuje podat návrh na oddlužení i lidem,

kteří neprokáží, že zaplatí aspoň
30 % dluhů svým věřitelům spolu
s náklady za oddlužení (dříve to
nebylo možné). Ovšem zákon také
ukládá více povinností dlužníkům. Ti musí po dobu pěti let vynaložit veškeré úsilí, aby věřitelům
bylo splaceno co nejvíce. Pokud
soud po pěti letech
shledá, že se dlužník nesnažil, nepromine zbytek dluhů

a ty budou dále vymáhány běžnou
cestou.
Výjimku mají starobní důchodci
a lidé s invaliditou II. a III. stupně,
u kterých nebude soud zkoumat
úsilí, ale musí platit zákonem danou minimální částku během tří
let průběhu oddlužení.
Naše poradna nabízí pomoc
zdarma a s odborným dohledem
advokáta. Pokud máte větší nebo
i menší dluhové problémy, ob-

raťte se na nás. Poradnu najdete
v budově Charity, Vítězná 1129,
Litovel nebo nás kontaktujte na tel.
čísle 730 585 753, případně e-mailem: poradna.litovel@sternberk.
charita.cz. Charitní poradna řeší
celkovou těžkou životní situaci.
Dluhy se dají řešit i jinak. Přijďte
k nám a vykročte tím správným
směrem.
Za kolektiv Charitní poradny
Nedlužím Bc. Dana Vrzalíková
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Třídit odpady mohou nově i návštěvníci našeho biotopu
Třídit odpady i na oblíbené plovárně mohou v těchto dnech
návštěvníci 27 koupališť ve čtyřech moravských krajích. Jedno
ze zapojených koupališť je i náš
litovelský přírodní koupací biotop. Umožnil to pilotní projekt
„Třídíme i na koupališti“ realizovaný Autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM. Díky
aktivitě přibudou stovky nových

barevných kontejnerů a zlepší se
také informovanost návštěvníků
o správném nakládání s odpady.
Pro drtivou většinu českých
domácností je třídění odpadů
samozřejmostí. Do separace je
aktivně zapojeno 73 % obyvatel
a počet kontejnerů se každoročně zvyšuje. „Některé lokality, jako právě letní plovárny,
byly pomyslnými bílými místy
na mapě třídění. Požadavek na
umístění barevných kontejnerů
na koupalištích vzešel většinou
přímo od aktivních občanů,“
uvedla Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního
provozu Autorizované obalové
společnosti EKO-KOM. V budoucnu by se podle jejích slov
mohl projekt rozšířit i do dalších krajů.
Na vybraná koupaliště reali-

Nový defibrilátor na koupališti
Defibrilátorem je nově kromě
Polikliniky vybaveno i městské
koupaliště. K jeho předání došlo
ve středu 24. července za přítomnosti starosty města Viktora
Kohouta, místostarosty města

Mgr. Lubomíra Brozy a ředitele
Technických služeb Ing. Karla
Zmunda. Defibrilátor značky
Philips AED byl zakoupen z finančních prostředků města Litovel (cena 55 000 Kč).
red.

Výherkyněmi letního luštění se staly:
Mirka Žitná z Litovle a Eva Hrachovcová z Litovle
Gratulujeme!
Správně vyluštěná tajenka zněla:
Litovel – město, které objímá voda.

Objednání Senior taxi na telefonním čísle:

773 140 142

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

zátoři kampaně
rozmístili takřka
250 barevných
kontejnerů na
plast, kov a papír.
„Každá zapojená
plovárna je navíc
označená velkoplošným bannerem a vlajkou.
Pro návštěvníky
jsme
vytvořili
speciální leták, kde najdou mimo
jiné informace, jak správně třídit plastové obaly či plechovky
od nápojů,“ doplnila Filipová.
Informační materiály budou do
vyčerpání zásob zdarma k dispozici u pokladen. Kromě praktického návodu, jak správně
třídit, obsahuje leták i zábavné
úkoly pro dětské návštěvníky.
Aktivity probíhají pod hlavičkou projektu AOS EKO-KOM

„Třídíme v pohybu“, který je
zaměřen na smysluplné a odpovědné trávení volného času.
Do projektu se zapojila také
hejtmanství v Olomouckém,
Zlínském, Moravskoslezském
a Jihomoravském kraji.
K zapojeným koupalištím
v Olomouckém kraji patří dále
např. ta v Lošticích, Zábřehu,
Uničově ad.
Tisková zpráva, EKO-KOM, a.s.

Vyneseno z radnice
• Město Litovel obdrželo z Operačního programu životní prostředí
v rámci 85. výzvy dotaci
na projekt: Sběrný dvůr
Litovel, k.ú. Nasobůrky,
21 643 957 Kč. Celkové
náklady na stavbu činí
25 726 024,30 Kč.
Účelem sběrného dvora je sběr, shromažďování a skladování odpadů jak
kategorie ostatní (O), tak kategorie
nebezpečný (N) od obyvatel města
Litovel (prvotních původců odpadu).
Dále v zařízení bude probíhat zpětný
odběr elektrozařízení z domácností
a oddělený sběr elektroodpadů,
zpětný odběr použitých výrobků.
Stávající sběrný dvůr (v ul. Cholinská)
již nevyhovuje současným potřebám
v oblasti odpadového hospodářství
(logistika, komfort pro občany, technické vybavení dvora).
Pozemky, na nichž hodlá město
Litovel vybudovat sběrný dvůr, se
nacházejí v městské části Nasobůrky
v jihozápadní části města při okraji
správního celku města Litovle. Pozemky stavebníka jsou přístupny ze
stávající komunikace třetí třídy číslo
III/3732 Litovel – Cholina – Senička.
• Na Poliklinice byl začátkem srpna
opět zprovozněn výtah.
• Ve čtvrtek 15. srpna bylo k užívání

předáno nové workoutové hřiště.
Najdete ho mezi loděnicí a městským koupalištěm. Dodavatelem
sestavy byla firma Colmex s.r.o. 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 tvoří gumové
dlaždice, kterými proroste tráva.
• V sobotu 17. srpna projížděli Litovlí závod Czech Tour 2019. Vítězem se stal Jihoafričan Daryl Impey
z týmu Mitcheton Scott, druhý skončil
Australan Lucas Hamilton a třetí byl
český jezdec Michael Kukrle z ElkovAuthor.
red.
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Litovelský Otvírák 2019: přes dvě desítky interpretů a dvacet druhů piv
Pivovar Litovel pořádal o 2. srpnovém víkendu tradiční hudební
festival Litovelský Otvírák. Jubilejní 15. ročník si nenechalo ujít
více než deset tisíc lidí. Zahrálo
na něm více než dvacet kapel
z domova i zahraničí.
Jedna z největších hudebních
akcí regionu začala už v pátek
9. srpna exkurzemi do Muzea
pivovarnictví. „Zájemce jsme

seznámili s bohatou historií vaření litovelského piva a ukázali
jim také náš minipivovar, kde
jsme přímo pro Litovelský Otvírák uvařili speciál Litovel 15°,
který zrál v dřevěných ležáckých
sudech,“ říká Lumír Hyneček,
ředitel Pivovaru Litovel.
To nejdůležitější se ale odehrálo v sobotu, kdy od 13. hodiny
začal hlavní hudební program.
Na třech festivalových pódiích
zazpívala řada známých
interpretů.
Na hlavní scéně vystoupila zpěvačka
Anna K., skupina
O5 a Radeček nebo
slovenská rocková
kapela
Desmod.
Hanácká skupina
Stracené Ráj zahrála nový letní hit

s názvem „Všude
dobře, u nás nejlépe“. „Jsme rádi, že
s pohodovou písničkou, kterou složil
Stracené Ráj společně s uherskohradišťskou skupinou
3day pro naši letní
komunikaci pivního
mixu Litovel Černý
Citron, jsme slavili
u publika tak velký úspěch,“ doplňuje Lumír Hyneček.
Scéna nádvoří patřila mimo jiné
dívčí skupině Rebelky, agropunkerům Zahradkaři nebo legendární crossoverové skupině
Jolly Joker & P.B.U. Mladé publikum nalákala alternativní scéna
s elektronickou hudbou. Velkým
tahákem bylo brazilské DJské
duo Alibi, které do Litovle při-

vezlo latinskoamerické rytmy.
Sobotní program doplnily prohlídky pivovaru pro veřejnost.
Zájemci nahlédli do výrobních
prostor včetně historické varny
obložené kardinálským mramorem, která se pro vaření piva využívá dodnes. Dvoudenní akci
završil ve 22 hodin velkolepý
ohňostroj.
Přemysl Šimák,
foto: Lubomír Hradil

Značka Regionální potravina Olomouckého kraje pro pivo Litovel Gustav 13°
Nefiltrované polotmavé pivo Litovel Gustav 13° z produkce Pivovaru Litovel opět získalo značku Regionální potravina Olomouckého
kraje. V soutěži, které se zúčastnilo
přes 78 produktů od 31 výrobců,
uspělo v kategorii alkoholických
a nealkoholických nápojů.
Projekt Ministerstva zemědělství
si klade za cíl podporovat malé
a střední výrobce potravin napříč
jednotlivými kraji České republiky. Podmínkou pro vítězství v soutěži je, aby producent při výrobě
použil místní suroviny. Výrobek

jich musí obsahovat minimálně
70 %. „Máme radost, že Litovel
Gustav opět získal titul Regionální
potravina, který vyhrál už v roce
2015. Všechna naše piva vaříme
podle tradičních výrobních postupů
a z lokálních surovin. Používáme
ječmen z úrodných hanáckých polí,
chmely z vyhlášené tršické a žatecké oblasti a vodu, která pramení
v Litovelském Pomoraví,“ potvrzuje ředitel Pivovaru Litovel Lumír
Hyneček.
Komisi, která garanci regionálního původu a vysoké kvality udělu-

Nenechavci na hřitově
V neděli 21. července došlo ke

Litovel Gustav 13°
Polotmavé speciální pivo je charakteristické svou zlatavou barvou,

chmelovým
aroma,
hustou bílou pěnou,
příjemnou
hořkostí
a harmonickou plnou
chutí. Obsahuje 6,1 %
alkoholu. Jméno dostalo na počest slavného
českého zápasníka Gustava Frištenského, který
byl manželem dcery
prvního litovelského
sládka. Je držitelem titulu Zlatá
pivní pečeť 2012 a 2015, obdržel
1. místo v soutěži Regionální potravina 2015.
Přemysl Šimák

inzerce

Stíny Litovelska
Chtěl si vyčistit zuby
V sobotu 13. července si vyšel na
nákupy mladík,
který je nejspíš
velkým milovníkem ústní hygieny.
V supermarketu Billa totiž odcizil
13 kusů zubních past. Svým nápadným chováním na sebe připoutal
pozornost zaměstnanců supermarketu, když si zboží ukrýval do batohu. Po dokonaném činu se pokusil
utéct, ale díky rychlé reakci jedné ze
zaměstnankyň se podařilo pachatele zadržet.

je, tvoří například zástupci Ministerstva zemědělství, příslušného
krajského úřadu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce nebo
Potravinářské komory. Litovel
Gustav 13° bude moci značku
Regionální potravina užívat po
dobu čtyř let. Slavnostní vyhlášení
vítězů se uskuteční 3. října tohoto
roku na olomouckém Výstavišti
Flóra.

krádeži mosazné sošky z jednoho
z hrobů na hřbitově v Rozvadovicích.
Zloděj či vandal si odnesl mosazného andělíčka v hodnotě kolem
300 Kč. Věc byla postoupena Komisi
pro projednání přestupků.
Podnapilá mládež v parku
V úterý 30. července si parta mladíků spletla městský park s městským
koupalištěm, kdy se nazí bezostyšně
koupali v jednom z ramen řeky Moravy. Zděšení kolemjdoucí nevěřili
svým očím. Parta „plavců“ vyfasovala od strážníků za veřejné pohoršení a porušení obecně závazné
vyhlášky města pokutu.
Městská policie Litovel
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Lípy jako symbol svobody
Další zastavení na cestě za památnými stromy
je opět v ,,pohorské“ vesnici. Leží v jednom
z údolí Bouzovské pahorkatiny mimo hlavní
cestu na Konici, přesto si moc klidu neužila.
Dlouhá léta trápil její obyvatele prach a hluk
z kamenolomu v přímém sousedství. Dnes
je již těžba přesunuta dál do lesa, k nákladní dopravě slouží nová silnice vedoucí mimo
vesnici. Z původního lomu se stalo příjemné
přírodní koupaliště a nikdo z návštěvníků jistě netuší, že to ,,zařídila“ příroda. Toto místo
bylo totiž vybráno jako úložiště odpadů firmy
Farmakon z Olomouce. Lidé však protestovali, jednání se táhla a v lomu zatím vzniklo
velké jezero. Brzy sem zajížděli lidé z širokého okolí; v létě na koupání, v zimě na bruslení. Než padlo konečné rozhodnutí, přišel
listopad 1989. Totalitní režim padl, koupání
zůstalo.
Nová Ves
Nová Ves je zatím druhou z obcí, kde byl
kronikář mimořádně stručný. R. 1919 na
návsi pod hostincem byla zasazena ,,Lípa
svobody“ na oslavu osvobození a osamostatnění českého národa. Jiný zápis je obdobně
stručný. R. 1919 zasazena na hořejším konci
vesnice poblíž studny ,,Lípa svobody“. Jaká
byla tehdy nálada, jak lidé ony chvíle prožívali, nevíme. Účastníci již nežijí, vytratily se
i vzpomínky předávané potomkům ústním
podáním. Nezávisle na tom však lípa rostla
do krásy. Svým tvarem typického lipového
listu je již 100 let krásnou ozdobou malé
návsi spolu s dalšími důležitými stavbami;
kaplí a studnou.
Utíkaly roky a přiblížilo se významné výročí
vzniku našeho státu. Tentokráte již kronikář
nebyl tak na slovo skoupý. V r. 1968, 28. 10.,
se konaly na koupališti v místní části ,,Peklo“
oslavy 50. výročí vzniku republiky. Provedením těchto oslav byli pověřeni požárníci, kteří při této příležitosti na koupališti zasadili
,,Lípu republiky“. Symbolicky tuto lípu zasadil předseda požárníků Vachutka František.
Lípu a dvě břízky donesli z lesa Navrátil La-

Novoveská Lípa svobody z r. 1919

dislav a Hégr Josef. Tyto události si
ještě mnozí pamatují. Vesnicí prý
šel slavnostní průvod, děti s mávátky, hudba. I tato lípa připomínala
pohnuté okamžiky našich dějin.
Žel, nebyly to okamžiky radostné
jako před 50 lety. Země byla obsazena vojsky Varšavské smlouvy a lidé se do budoucnosti dívali
s nejistotou a obavami. Dnes však
už „Lípa republiky“ na svém místě
nestojí. Když se v r. 1995 zaváželo
koupaliště, byla pokácena. Proč? To
se nám zjistit nepodařilo. Byla ,,nemocná“? Překážela ,,stavitelskému záměru“?
Kronika mlčí... Třeba si někdo vzpomene,
abychom doplnili záznam.
Rozvadovice
Z úbočí Bouzovské pahorkatiny je krásný
výhled na úrodnou Hanou s vesnicemi rozloženými kolem cest. Tam je také druhý dnešní
cíl. Obec, mezi jejíž zajímavosti patří rozlehlý vodní mlýn Šargoun. Historické prameny
uvádějí, že v době husitských válek zde nějaký
čas dlel Prokop Holý a se svými věrnými vyrážel do okolí až po Šternberk. Mlýn je dominantou roviny mezi Litovlí a lužními lesy, ale
katastrálně náleží k naší obci. Obilí se v něm
již drahně let nemele, ze stájí se však ozývá
ržání koní. Je zde základna Hanáckého jezdeckého klubu Litovel.
Na návsi stávala malá kaple, před ní kříž.
Zde se občané rozhodli zasadit památné
stromy v květnové dny r. 1919. Předcházel
tomu velký tábor lidu na 1. máje v Litovli
spojený se sázením ,,Lípy svobody“, jehož se
rozvadovští občané také zúčastnili. Slavnost
v obci pak přibližuje kronikář. Za příkladem
jiných obcí zasažena i u nás na návsi za kaplí
lípa Svobody a slavnostně, dne 4. května 1919
v neděli odpoledne o půl 3. Sažení lípy stalo se
za velkého účastenství všeho lidu z celé obce.
Přítomno obecní zastupitelstvo, místní školní
mládež, sbor dobrovolných hasičů, členové
čtenářského spolku a všech ostatních. Pan
nadučitel Poláček Frant. na místě sažení konal přednášku s přilehavým obsahem k slavnostnímu dnu. Po přednášce zasažena lípa za
zpěvu národní hymny Kde domov můj a Hej
Slované. Zpěv doprovázela hudba Cholinská.
Právě v tento čas a 3. května v sobotu saženy
u kaple dvě lípy, u kříže tyto zasadili Pavlík
Jiří, Jarolím Jaroslav a Snášel Jan,
které pocházejí z lesa Březovského.
(pozn. red.: zasažena = zasazena)
Rozvadovickým byla kaple malá,
toužili po kostele. To však znamenalo zajistit zázemí pro faráře
– faru, pole. Od poloviny 19. stol.
šetřili a jejich přání se splnilo po
dlouhých 80 letech. Přestavba kaple
na kostelík počala v r. 1934 schválením plánu kostela, ale s výhradami.
Mnohým se nelíbil, jeho vzhledem
byli zklamaní. V tomto roce byl
také přestěhován kříž na protější
stranu, kde stojí dodnes. A lípy? Po
15 letech z nich musely být již pěk-

Kaple na návsi v Rozvadovicích na dobové pohlednici
né stromy. Zprávu najdeme opět v kronice.
7. dubna prodej obecní trávy na návsi a lípy
u kříže prodány za 10 Kč na vykácení. Ve středu
káceny p. Jarolímem.
V r. 1935 schválena stavba s podmínkou, že
,,Lípa svobody“ a ostatní budovy i stromy hořejší
části návsi nebudou stavbou dotčeny.
Poslední mše se v kapli konala 8. září a byla
spojena se slavností ,,kladení a posvěcení základního kamene“. Poté následovalo bourání.
Za 10 týdnů byla stavba pod střechou a zazimována. Na jaře se pokračovalo, v září byly
posvěceny zvony.
,,Lípa svobody“ opravdu stavbou ,,nebyla dotčena“, ale dnešních dnů se nedočkala. Písemný
záznam o jejím pohnutém osudu není, ale očití
svědkové ještě ano; zážitky z dětství jsou nezapomenutelné. Na hroznou událost vzpomínali
tehdy 8-10letí školáci. Bylo to již po válce, tak
v r. 1947, když se na památné lípě oběsil z nešťastné lásky 18letý mládenec. Větev, na níž
ukončil svůj mladý život, byla celá uřezána
a lípa vysvěcena. O dva roky později přišla bouře, jakou nikdo nepamatoval. Byly poškozeny
střechy, stromy polámané, poválené obilí, zničená úroda. Smutný obrázek se lidem naskytl
u kostela. Lípa tam ležela s kmenem ukrouceným až u samé země. Podle všech následků
a zkušeností, které dnes máme, mohlo tudy
projít tornádo. Lidé však věřili, že to byl boží
trest za znesvěcení lípy sebevraždou.
Dnes sice končíme smutně, ale i takové
události k životu patří. Děkujeme všem,
z Nové Vsi i Rozvadovic, kteří pomohli doplnit informace o historii svých obcí a věnovali nám svůj čas. Dále děkujeme panu
Mgr. Najmanovi z Muzea Litovel za poskytnutí historických pohlednic Rozvadovic.
Marie Hrubá

Kostel v Rozvadovicích na dobové pohlednici
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Výpravy za litovelskou archeologií – 1. část
Vážení čtenáři,
v následujících čtyřech číslech od září do prosince Vás budeme informovat o důležitosti archeologické práce na Litovelsku, a to popularizační formou. Připravujeme pestrý program:
publikaci, výstavu, tvůrčí dílny, přednášky,
vycházky a také mezinárodní víkend archeologie. Bližší informace se dozvíte v říjnovém
čísle.
Za zlatými germánskými šperky do Nasobůrek
Archeologie v sobě odjakživa skrývá romantické kouzlo dobrodružného pátrání, objevování nepoznaného a objasňování nerozluštěných záhad. Skutečnost je však až příliš
často výrazně odlišná. Osudem těch, jimž se
archeologie stala koníčkem či profesí, je totiž
především úmorná dřina, spojená s hledáním
a skládáním drobných střípků pomyslného
rozbitého zrcadla, jež umožňuje nahlédnout do blízké i vzdálené minulosti. Poklady
a převratné objevy přicházejí ke slovu pouze
výjimečně, jsou jen pomyslnou třešničkou na
dortu.
Litovelská archeologie se v tomto směru nikterak neliší od archeologie jiných regionů.
Také ona vděčí za svoji existenci nezištnému nadšení místních patriotů i přespolních,
ochotných obětovat vědě rýče, čas, peníze
a mnohdy i zdraví. Je spojena s řadou úctyhodných osobností a má na svém kontě rovněž pozoruhodné objevy, třebaže jich není
mnoho. Může se dokonce pochlubit více než
dvousetletou tradicí. Prožila vzestupy i pády,
období slávy i zmaru.
Z archeologických nalezišť Litovelska jsou
jistě nejznámější Mladečské jeskyně. Ostatně
jejich věhlas přesáhl již v 19. století hranice
Moravy. Avšak rozhodně nejsou jediným zajímavým nalezištěm regionu. Nejen do jeskyní u Mladče, ale také na jiná místa povedou
čtyři příběhy minisérie s názvem Výpravy
za litovelskou archeologií, jež právě začíná.
Prozraďme, že pojmenování není zvoleno
náhodně – přesně totiž kopíruje název knihy,
kterou v nejbližších dnech vydá Muzejní společnost Litovelska.
První příběh – první výprava – povede do

Nasobůrek, jež jsou dnes jednou z částí Litovle. V době, která nás zajímá, byly však Nasobůrky samostatnou obcí. A právě na jejich
katastru došlo k objevu, který dodnes náleží
k nejcennějším a nejpozoruhodnějším na Litovelsku. Možná mu dokonce patří prvenství
z hlediska data objevu.
Bývá takřka pravidlem, že nejvýznamnější
archeologické objevy jsou dílem prosté náhody. A u těch, jež pocházejí z prvních desetiletí
19. století, kdy archeologie na Moravě byla
ještě v plenkách, to platí dvojnásob. To samé
lze ostatně konstatovat také o nálezu v Nasobůrkách.
Stalo se to 20. ledna 1818. Dostupná a dochovaná fakta o tom, co se vlastně odehrálo,
jsou ale velmi skromná. Prý právě v tento den
dělníci zaměstnaní při stavbě silnice mezi
Nasobůrkami a Litovlí objevili zlaté šperky.
Zřejmě již navždy zůstane zahaleno mlhou
nejistoty, co se s nimi dělo bezprostředně po
nálezu a jaké byly jejich osudy v následujících
třech letech. Jisté je, že teprve v roce 1821
prodal kdosi neznámý jejich část tehdejšímu
Antickému kabinetu (Antikenkabinett) v císařské Vídni, jakési rodové habsburské sbírce
pozoruhodností všeho druhu. Kromě zlatého
náhrdelníku v ní skončilo deset zlatých závěsků; všechny šperky byly dohromady zakoupeny za 105 zlatých. Po vzniku vídeňského
Uměleckohistorického muzea (Kunsthistorisches Museum) v druhé polovině 19. století přešly získané zlaté šperky do jeho sbírek,
v nichž jsou uloženy dodnes.
V muzejní sbírce ovšem rozhodně neskončily všechny šperky, jež byly v Nasobůrkách
objeveny. Jakýchsi dalších pět předmětů, jež
byly původně součástí celého souboru a byly
v roce 1821 rovněž nabízeny Antickému kabinetu, zakoupeno nebylo, a zmizelo kdesi
v nenávratnu.
Jak soubor šperků z Nasobůrek hodnotí moderní věda? Dochované exempláře představují exkluzivní výrobky šperkařství Germánů
z první poloviny 5. století – nejen z hlediska materiálu, ale i použitých výzdobných
technik. Náhrdelník byl vyroben spletením
zlatých drátků a jeho konce byly zvýrazně-

Zveme na archeologickou vycházku
Nejvýznamnějším archeologickým místem
našeho regionu je bezesporu vrch Třesín. Jeho
strategická poloha umožňující kontrolu přechodu lidí i zvířat z Hornomoravského úvalu
do Mohelnické brázdy byla velmi důležitá pro
všechny jeho obyvatele.
Vrch byl osídlen již před cca 300 000 roky nejspíše člověkem rodu Homo heidelbergensis.
Jeden z prvních výskytů člověka našeho druhu
(Homo sapiens) v Evropě jednoznačně prokázaly nedávné výzkumy. Před 31 tisíci roky
zde žili lidé pozdní fáze kultury Aurignacian.
O pár tisíců let později tuto lokalitu obývali tzv.
lovci mamutů, lidé kultury Gravettien resp. její
středoevropské formy kultury Pavlovien. Po
skončení poslední doby ledové a nástupu zemědělců byl Třesín osídlen mnoha kulturami

mladší doby kamenné (neolitu), doby bronzové i železné. Důležitý byl i ve středověku a před
cca dvěma sty roky se severní strana Třesína
stala jedním z center romantického Novozámeckého areálu zbudovaného Liechtensteiny.
Muzejní společnost Litovelska, z.s. uspořádá po
této významné archeologické lokalitě procházku. Začne jí veřejná část projektu Litovelská archeologie. Procházka se uskuteční v neděli odpoledne 22. září. Sejdeme se ve 13.30 hodin na
návsi v Mladči. Půjdeme po cestách i volným
terénem přibližně 4–5 km a překonáme cca
180 výškových metrů. Procházku povede Ing.
Radovan Urválek a výklad Vám rádi poskytnou profesionální archeologové z Univerzity
Palackého, Národního památkového ústavu
a Archeologického centra v Olomouci. RoN

Dochované zlaté šperky z Nasobůrek na fotografii
z přelomu 20. a 30. let 20. století.
ny trubičkovitými příčně vroubkovanými
manžetami. K zapínání sloužil samostatný
článek v podobě stylizovaného listu s háčkem, který zapadal do protilehlého očka.
Deset dochovaných závěsků lze na první
pohled rozčlenit do čtyř různých typů. Šest
exemplářů lunicovitého tvaru a dva závěsky kruhového tvaru jsou zdobeny granulací
(tj. přitavením zlatých zrnek k podkladu)
a filigránem (tj. přitavením tenkých zlatých
drátků k podkladu). V jediném drobném
kruhovém kotoučku byla původně vsazena
ozdoba, patrně z polodrahokamu. Poslední
ze závěsků představuje stylizovanou cikádu
s tělem rozčleněným pomocí přihrádek, do
nichž jsou vloženy působivé drahé kameny
rudé barvy – granáty.
Šperky patřily s největší pravděpodobností
ženě, jež náležela k společenské elitě tehdejší doby. Byla to mladá germánská kněžna?
Vzala si jej s sebou do hrobu, byl součástí
pokladu obětovaného nadpozemským silám
nebo jej ztratila? A jaká byla reakce dělníků,
kteří šperky jednoho lednového dne roku
1818, zhruba čtrnáct století po její smrti, objevili? Nevíme…
Miloš Hlava

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
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Stalo se v Litovli
• 170 let
V červenci 1848 proběhly volby do ústavodárného
říšského sněmu. V Čechách zvoleno 90 a na Moravě
48 poslanců, z toho 76 Čechů a 62 Němců. Sněm byl
slavnostně zahájen ve Vídni 22. 7. a po vleklých jednáních vyhlásil zrušení poddanství a roboty za náhradu, což císař potvrdil patentem ze 7. 9. S termínem od
1. 4. 1849 vešel v platnost císařský patent o zrušení
poddanství a patrimoniální (vrchnostenské) správy. Ten zlikvidoval všechny služebnosti, břemena
a dávky, vyplývající z poddanského svazku. Nejnižší
správní jednotkou se stala obec, podřízená okresnímu hejtmanství (politický okres). Byla zřízena místní
samospráva: obecní výbor a představenstvo v čele se
starostou.
Město tedy přestalo být knížecím majetkem, ale také
poddanské obce města přešly pod správu okresního
hejtmanství. Všechny závazky a dědičné platy sedláků, vyplývající z poddanského svazku, byly zlikvidovány. Zákonem ze 4. 3. 1849 byly zřízeny „vyvazovací
komise“, posuzující náhradu za vyvázání z roboty.
• 120 let
Dne 19. 9. 1899 se narodil František Konečný, mlynář
na Špitálském mlýně (nyní sídliště Vítězná). Oženil se
s Marií Knaiblovou, vnučkou poslance Svozila. Měli
syna Františka a dceru Alenku, při porodu ale matka
zemřela. Podruhé se oženil s Marií Bernatovou, dcerou hostinského. Konečný byl činný v městské správě,
byl jednatelem Loveckého klubu. Roku 1941 byl zatčen, vězněn v Osvětimi, kde zemřel 22. 5. 1942.
• 80 let
Dne 1. 9. 1939 přepadli Němci Polsko a začala
2. světová válka. Tentýž den byl zatčen starosta Horák
a dalších devět občanů jako rukojmí. Dva byli propuštěni, šest z nich se vrátilo během léta 1940 z Buchenwaldu, Židé Fest a Graetzer v koncentráku zahynuli. Po zatčení starosty i 1. náměstka převzal funkci
ve správě města 2. náměstek, mlynář F. Konečný, ale
i ten byl později zatčen. S vyhlášením války přišla
i hospodářská opatření a zákaz poslechu zahraničních rozhlasových stanic. Dne 20. 9. byly zavedeny
lístky na potraviny, po půl roce přišly šatenky a tabačenky, lístkový systém byl zaveden i v restauracích.
Lístky se vydávaly v Lidovém domě (pozdější kino),
kde byl zřízen vyživovací úřad. Ve Střelnici (nyní muzeum) byl otevřen pracovní úřad.
• 75 let
V září 1944 byla prozrazena partyzánská skupina,
jejímž základem byli studenti gymnázia. Z 18 členů
bylo pět odsouzeno k smrti, popravy se však už do
konce války neuskutečnily. Zatčen byl radiomechanik
František Ryšavý, který zhotovoval zařízení pro poslech zahraničního rozhlasu. Současně byla zatčena
i řada Litoveláků, pro které zařízení vyrobil: St. Pařízek, kaplan Kadlčík, drogisté Smékal a Rudolf, zubař
Chlum, zámečník A. Koupil, učitel Smýkal a mnoho
dalších. Ryšavý byl popraven 4. 4. 1945.
Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
Školákům končí prázdniny a čeká je
další školní rok. Do školy se nejvíc těší
prvňáčci. Máme za sebou vedra a lijáky.
Také hlídání vnoučat i vzájemné rodinné a přátelské návštěvy. Samospráva
Seniorklubu připravila plán akcí na
druhé pololetí 2019. Jistě si z nich vyberete co nejvíc.
V úterý 30. července připravila paní
Věra Spurná výšlap. Po jízdě vlakem se
8 turistů vydalo z Ramzové na Paprsek
a posilnili se výbornými borůvkovými
knedlíky. Lesní cestou se vraceli do
Branné na vlak. Trasa výšlapu byla dlouhá
20 km.
Náš člen pan Miroslav Pinkava připravil během prázdnin pro TIC Litovel 8 cyklovýletů
Litovelským Pomoravím.
V 7. a 8. čísle novin jsme zveřejnili plán
akcí na měsíc září. 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. Nebudete litovat
a omládnete!
Ve středu 11. září odjíždíme v 8.30 hod.
z autobusového nádraží do Velkých Losin.
Ve čtvrtek 12. září jdeme na exkurzi do čističky odpadních vod. Sraz je ve 13 hod. před
vchodem zařízení.
Ve čtvrtek 19. září pořádá KRS v Olomouci

Knihy na tento měsíc		

Výšlap na Paprsek
s partnerem TV Šlágr akci Babička roku.
Program najdete v tisku a na naší vývěsce.
V pátek 20. září se naše 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. K Mezinárodnímu dni seniorů vystoupí ve Velkém sále Záložny v 18 hodin sourozenci Ulrychovi se skupinou Javory. Akci pořádáme
ve spolupráci s vedením města a Městským
klubem.
Velká účast seniorů na besedách, exkurzích
a sportovních akcích bude největší odměnou naší práce.
mf

novinky v litovelské knihovně

Na září ke čtení nabídneme detektivky, knihu pro děti a román pro ženy...
Detektivní romány, thrillery
Tim Weawer: Muž bez minulosti
Když se k médiím donese zpráva o zbitém
mladém muži, který si nepamatuje, kdo je
ani odkud pochází, rychle mu dají přezdívku „Muž bez minulosti“. O deset měsíců
později je Richard Kite – pokud se tak vůbec
jmenuje – stejně bezradný jako na začátku.
Navzdory snaze policie se k němu nikdo
nehlásí a stopy rychle vychládají. Jeho poslední nadějí je soukromý vyšetřovatel David Raker, který se specializuje na pátrání po
pohřešovaných osobách. Jenže Raker má víc
otázek než odpovědí…
Deváté pokračování bestsellerové řady o vyšetřovateli Davidu Rakerovi.

Ilaria Tuti: Květy nad peklem
Psychologický thriller zavede čtenáře do ponuré zasněžené krajiny italských Dolomit, imaginární furlánské vesničky, jejíž klidný život
naruší série vražd.
Pro děti: Paola Peretti: Vzdálenost mezi
mnou a třešní
Devítiletá Mafalda je velmi zvídavá, má ráda
příběhy a hudbu, chodí do školy, ale od svých
vrstevníků se přece jenom liší. Její jinakost se
ukrývá za jejími tlustými brýlemi – trpí totiž
vzácnou oční chorobou, kvůli které postupně
přichází o zrak.
Román pro ženy: Lori Nelson Spielman: A na
nebi čekají hvězdy
Erika, úspěšná realitní makléřka z New
Yorku, má všechno: skvělou kariéru
a dvě krásné dospívající dcery. Jenže
jedna z nich, Kristen, zemře při vlakové nehodě...
lf
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Okno pro rodiče a děti

Z Hanácké ambasádê
Chestáme se k podzemko!
Ja! Podlivá našeho zveko, dež se ta podzemni rovnodenosť bléži, váženi a mili naši, hanáci – nehanáci.
Vite, že se od začátko našé histórie Hanácké
ambasáde držime fšeckyho, co platilo a plati
na tém světě kolatym, ať se děje, co se děje.
Pravda, pře fšecké práce, ať sme mladi, starši če staři, na našé rodné Hané, s šerokym
a zakořeněnym zemědělskym počénáním
to plativalo a e dodnes plati. A tak se tentokrát, pře letošnim zetkáni s vama rozlóčime
s letnim časem a převitáme ten podzemni.
To pozastaveni – to je náš zpusob přepomináni, protože často se na to f tym denim
kvalto zapominá, a to dobry néni.
A take meze nama, no přeznéme si sami;
dež lito konči a přecházi podzemek je to
přece krása v přirodě okolo nás, toš co be
né, deť stoji zato nad tém aspoň pozastavit.
V pohodě a vzájemné laskavosti třeba
e s básnikem a veršama.
Mně vám se toze lébi bohatosť našeho rodnyho jazeka, keró si mužem přepomenót ož
jenom o teho, jak řikáme dvanásti měsicum
v roko! Nebodo vepočétávat, ale srpen konči, bele žňa, obili zlátlo, a záři je to! Dozráváni, barevny fčecko dokola. Deť kdo má

jenom trocho k radosti z tech malebnéch
času, toš to vize, a je na co spomenót e na
co se těšet. Je to krásny opakováni chvále
krás podzemnich barev, chestáni se na zemo
e teho, co sme zvekli oslavit, nezapominat če
předem se chestat a rozhodnót.
Po tech letech našech posezeni s vama, jak
řikáme „Přendite si splknót“, me fšeci učinkujici se toze držime svyho publika právě
sténě e s tém časem, jak de a jak nás nakonec vespolek nechává stárnót. No ja, no co
be né...
A tak poslóchéte, jak sem přeméšlel o tém,
o čém si povekládáme tentokrát, napadlo
mně, co nám řikávale nebo řikávajó naši
starši vrstevnici, jak se po hanácké řiká: „no
staři ledi, řikávale“. Zaméšlim se, kolek me
starši, dež mlovime po svym, kolek máme
takovéch posluchaču, keři si to veslechnó
a take meze sebó přepomenó?
Vědět a věřet, že ti staři majó sakra vezkóšeny a ověřeny svy ževotni poznáni! A tak
to řikajó... Deť e ti mladi bodó jednó take
v tech letech.
Tak o tém, váženi a mili, bode řeč! Ve štvrtek 19. záři začénáme s Hanáckó mozekó,
Hanácká ambasáda, v 18.00 hodin na Městskym klubo. PŘENDITE SI SPLKNÓT!
Váš Zdenek Brané

Nová výstava Zdeněk Miler dětem
Kdo by neznal Krtečka, zvídavou postavičku Zdeňka Milera, která žije na paloučku
v lese se svými kamarády myškou, zajícem
a ježkem.
Tato hravá výstava představuje Krtka, kterého vytvořil výtvarník, scénárista, ilustrátor a režisér kreslených pohádek Zdeněk
Miler. Děti se mohou těšit na další Milerovy postavičky jako např. Štěňátko, Kubulu

Ze společnosti
Byli oddáni
17. 8.
Romana Coufalová z Červenky
		
a Ladislav Kos z Červenky

Odešli
5. 6.
22. 7.
24. 7.

Pavel Šmoldas ze Sobáčova (64 let)
Věra Filipová z Litovle (85 let)
Jan Vaněk z Litovle (69 let)

a Kubu Kubikulu,
Cvrčka…
Pro děti je připravena spousta hravých
úkolů, např. krtečkové piškvorky, skládání rakety, puzzle
a plno dalších. Také
se dozvíte o životě pana Milera a o vzniku
legendárního Krtka.
I když je výstava primárně určena dětem,
nudit se nebudou ani dospělí, kteří se na
chvilku přenesou do svých dětských let.
Výstava, kterou Turistické informační centrum Litovel pořádá ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči z.s. Ostrava,
je přístupna od 17. září do 26. listopadu, od
pondělí do pátku od 8 do 17 hod., v sobotu
od 9 do 15 hod., v neděli (v září) od 9 do 13
hod., vstupné dobrovolné.
TIC

27. 7.
27. 7.
5. 8.
7. 8.
13. 8.
17. 8.

Věra Halounová z Litovle (100 let)
Petr Volek z Litovle (64 let)
Ludmila Vacková z Choliny (66 let)
Věra Vyhnánková z Měrotína (88 let)
František Mrázik z Litovle (59 let)
Helena Hlubinková z Haňovic (72 let)
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Hrandop, Misericordia a Via ultima.

Po dvou měsících prázdnin se děti opět
vracejí do školních lavic. Je tedy ten správný čas jim připomenout, jak se na cestě do
školy či různých kroužků chovat. Za bezpečný pohyb dítěte v silničním provozu
zodpovídají totiž v první řadě rodiče.
Co mohu jako rodič udělat pro bezpečnost
dítěte?
Určitě je vhodné, aby rodiče celou trasu s dítětem před začátkem školního roku prošli, ukázali
bezpečná místa pro přecházení a vysvětlili zásady bezpečného přecházení. Mladší děti určitě
několik dní doprovázejte do školy, abyste získali
jistotu, že dítě cestu zvládá. V neposlední řadě
by i řidiči měli v ranních a odpoledních hodinách myslet na to, že se v ulicích pohybuje více
dětí. Svým dětem jděte příkladem. Snažte se
chodit a jezdit tak,
abyste pro děti byli
vzorem. Připomínejte také zásady
slušného chování.
Upozorňujte děti
jak na správné, tak
i nesprávné chování ostatních účastníků silničního provozu. Pomalu je seznamujte s dopravními značkami, které na místech, kde se budou
pohybovat, jsou.
Učte děti, že se chodí po pravé straně chodníku. Dále že chodník není hřiště, že zábradlí není prolézačka atd. Vysvětlete jim, že
i před vstupem na přechod se musí ujistit, že
auto opravdu zastaví – je tedy vždy lépe počkat
i o pár vteřin déle a mít jistotu než jednat zbrkle.
Nebezpečným fenoménem dnešní doby je chůze s nasazenými sluchátky. Poučte své děti, že
takový chodec nemůže naplno vnímat své okolí.
Naučte děti přecházet silnici
1) Najdi bezpečné místo pro přecházení a zastav se.
2) Je-li na blízku přechod, tak jej použij. Jestli
ne, najdi takové místo, odkud vidíš dobře na
všechny strany.
3) Nepřecházej mezi automobily (řidiči tě mohou snadno přehlédnout).
4) Zastav se na chodníku u obrubníku. Nestůj
ale moc blízko u obrubníku (můžeš zavrávorat
a spadnout).
5) Rozhlédni se, zda něco nejede a poslouchej
pozorně. Někdy auto můžeš slyšet ještě dříve,
než ho vidíš. Pokud tedy něco jede, nech auto
projet a pak se znovu rozhlédni.
6) Na přecházení musíš mít dostatek času.
I když se ti zdá, že je auto daleko, může jet velmi
rychle.
7) Přes vozovku přecházej přímo – tou nejkratší
možnou cestou. I tak se ale rozhlížej a buď obezřetný.
Zdroj: ibesip.cz, red.
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Divadelní sezóna 2019/ 2020
Claude Magnier, Mélanie Guillaume, Jean Franco: LADY OSKAR

Kdo by neznal Oskara, kultovní
filmovou komedii, jeden ze skvostů ve filmografii Louise de Funése!
Film byl natočen dle velmi úspěšné francouzské divadelní hry, která posloužila jako předloha i pro
současnou komedii Lady Oskar.
Modernizovanou verzi, která tentokrát dává velkou hereckou příležitost v hlavní roli ženě – komičce.
Po podnikateli Bertrandovi tedy
nyní přichází Clara Barnier, stejně
rázná podnikatelka, matka, šéfová
i manželka, již nic na světě nezlomí… kromě její vlastní rodiny!
Vděčné výzvy, kterou nabízí hlavní role, se chopí jedna z nejpopulárnějších komediálních hereček
u nás Jana Paulová, pro níž se Lady
Oskar stane režijním debutem.
KDY: 10. října 2019
HRAJÍ: Jana Paulová, David Suchařípa, Ladislav Hampl, Jan Kříž,
Vendula Fialová, Barbora Vyskočilová, Denisa Pfauserová/ Leontina Hromádková
Jiří Just: DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED
Komedie, která vychází ze seriálu
Domácí štěstí s Ivou Hüttnerovou.
Jiří Just napsal příběh manželského páru „v krizi“. Ona se
věnuje naplno své manažerské práci, manžel skládá hudbu
a stará se o domácnost i o její pohodlí. Nefunguje to.
Najmou si hospodyni, která jim
převrátí razancí kulometu domácnost naruby a uvede je zpět do
„štěstí manželského“. Připomene
jim, jak si mají jeden druhého vážit
a jak zafunguje „sporýš lékařský“
i celer v manželském loži.

Kdo nakonec skutečně potřebuje pomoci, se dozvíte
v komedii plné mouder a rad našich babiček, které ještě nic
nepřekonalo.
Manželku
manažerku hraje Michaela Dolinová, jejího
bohémského muže
muzikanta, David
Suchařípa. Vilemínu Gruntorádovou
z firmy Manželské štěstí Iva Hüttnerová,
pro kterou je to po letech
nová zajímavá role, která
v mnohém připomíná Hrabalova strýce Pepina.
KDY: 14. listopadu 2019
HRAJÍ: Michaela Dolinová, David
Suchařípa, Iva Hüttnerová
Marc Camoletti: DRAHOUŠKU,
TOUŽÍM PO TOBĚ…
Francouzská komedie z pera slavného autora Marca Camolettiho.
Známý advokát a jeho žena zubní
lékařka jsou v rozvodovém řízení.
Problém je v tom, že jeho kan-

celář i její ordinace se nacházejí
v jejich společném bytě, který žádný
z obou manželů nechce přenechat
tomu druhému. Přestože mezi
oběma stále přetrvává láska, rozhodne se každý z nich žít nový
život, aby ještě více zatopil tomu
druhému…
KDY: 22. ledna 2020
HRAJÍ: Charlotte Doubravová,
Kateřina Peřinová, Ernesto Čekan,
Miroslav Hrabě, Přemysl Pálek
Cecil Scott Forester:
AFRICKÁ KRÁLOVNA
Těžko bychom hledali
nesourodější pár, než
jsou oni dva. On, ostřílený lodník, který už
prožil na své lodi „Africká královna“ kdeco
a jediné, po čem touží,
je v klidu a v závětří užívat života. Ona v závětří
prožila celý svůj dosavadní život. Spořádaná

dcera ze slušné farářské rodiny
netouží po ničem jiném než po
dobrodružství a odvážných činech, samozřejmě v rámci spořádané středostavovské morálky.
Tito dva se souhrou náhod ocitnou spolu na jedné lodi, a to doslova, navíc v obklíčení nepřítele.
Nezáviděníhodná situace: překážejí si, lezou si na nervy, mají
naprosto rozdílný názor na pití
alkoholu, zpěv náboženských písní, na to, jak se postavit německé
hrozbě, i na
to, co je nebo
není
vlasteneckou povinností. Přesto
spolu nakonec
dokáží projet
nebezpečnými peřejemi,
přežít nepřátelskou palbu,
zrádné mělčiny, ztroskotání
i útoky komárů a původní vzájemnou nevraživost proměnit ve velikou lásku.
Humorný i dramatický příběh
o tom, k čemu dokáže chytrá žena přinutit zamilovaného
muže. Odehrává se v Africe
uprostřed první světové války,
baví čtenáře i diváky už řadu let,
a přesto neztrácí nic ze své působivosti.
KDY: březen 2020
HRAJÍ: Linda Rybová, Hynek
Čermák

John Fiske: TITANIC
Vtipná parodie pro dva komiky
v mnoha úlohách. Naprosto výjimečné příležitosti pro výjimečné
herce nabízí s velkým nadhledem, ale i se spoustou hlubších
témat, podaná rekonstrukce
potopení nejslavnější lodi světa.
Gigantická slavná loď, známé
události jejího zániku, událost století, velký příběh, stovky
a stovky osudů, ledovec, šťastné
i nešťastné konce – to všechno
nám v této komedii zahrají jen
dva herci. Budete svědky detailní rekonstrukce osudu Titaniku
a zároveň nových překvapivých
odhalení, která snad trochu poopraví známou legendu. Na tomto výletu nebudete jen pasivním
publikem, a jak to všechno přežijete, je jen na vás. Koneckonců,
každý má svůj Titanik!
V této komedii dvojice herců
– jakési duo spekulantů začíná
přemýšlet nad osudem Titaniku
a rozebírat jeho příběh. Z dialogů se postupně stává divadelní rekonstrukce, herci na sebe
berou podoby jednotlivých aktérů událostí. Jsou kapitánem,
cestujícími, lodí, ledovcem…
Hrají, zpívají, tancují, to vše
doplněné o reálné informace
a vizualizace. Postupně se ve
své hře dostávají od konkrétních okolností potopení lodi
k širšímu společenskému kontextu, a tím i k pointě své hry
a příběhu. Titanik je v jejich podání najednou znovu přítomný,
avšak už jako širší a současné
téma.
KDY: duben 2020
HRAJÍ: Miroslav Vladyka a Filip
Blažek
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Představení se hrají ve Velkém
sále Záložny v Litovli od 19 hodin.
Vstupné na jednotlivá představení:
450/400/350/300 Kč. Cena divadelního předplatného 1 100–1 600
Kč. Abonentky zakoupíte v TIC
při MK Litovel (budova Záložny).
E-mail: vstupenky@mklitovel.cz,
tel.: 585 150 499, 775 339 098. MK
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Městský klub Litovel
• 5.–26. 9. ARCHITEKTONICKÉ, PŘÍRODNÍ A FIGURÁLNÍ MOTIVY
Výstavní síň MK Litovel, vernisáž se koná ve středu 4. září v 17 hodin.
PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., PÁ 8–13 hod., SO 10–13 hod., vstupné
dobrovolné.
Výstava maleb, kreseb a koláží pana Jaroslava Bílého.
• pátek 6. 9. ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KURZU PRO MLÁDEŽ A PRO DOSPĚLÉ
Velký sál Záložny v Litovli, začátek: mládež v 17.30 hod., dospělí ve 20.15 hod.
Taneční kurz pod vedením tanečních mistrů Petra a Pavlíny Coufalových.
• středa 11. 9. NA STOJÁKA
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč.
Live stand up comedy show. Účinkují: Karel Hynek, Adéla Elbel, Vojtěch
Záveský. (Představení není vhodné pro děti do 15 let.)
• 17. 9.–26. 11. ZDENĚK MILER DĚTEM
Prostory TIC při MK Litovel, PO–PÁ 9–17 hod., SO 9–15 hod., NE 9–13 hod.,
vstupné dobrovolné.
Hravá výstava věnovaná Krtečkovi a dalším postavičkám.
• pondělí 16. 9. IVAN ŽENATÝ A MARTIN KASÍK
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 80 Kč.
Housle a klavír v podání dvou významných českých umělců.
Na koncertě je možné zakoupit předplatné na celou sezónu koncertů KPH.
• čtvrtek 19. 9. PŘÊNDITE SI SPLKNÓT
Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné.
Zábavný pořad pro příznivce hanáckého nářečí tentokrát na téma: „Zpome-

nem co ô nás odjakžêva řikávale staři lêdi“.
Host: Hanácká mozeka Litovel, pořadatel: Hanácká ambasáda.
• pondělí 23. 9. MUZIKÁLOVÉ MELODIE V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH
Mladečské jeskyně u Litovle, 18 hod. Vstupné v předprodeji 300 Kč, na místě
350 Kč. Odjezd autobusu z nám. Př. Otakara v Litovli v 17.15 hod. (zastávky:
Palackého, Nasobůrky, Sobáčov – STOP).
Písně v podání českého muzikálového zpěváka Daniela Hůlky a operní pěvkyně Pavlíny Senič.
• středa 25. 9. RAUBÍŘ RALF A INTERNET (KINO)
Velký sál Záložny v Litovli, 14 hod., vstupné 40 Kč/žák.
Animovaná dobrodružná rodinná komedie.
• středa 25. 9. TERORISTKA (KINO)
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 90 Kč.
Komediální drama režiséra Radka Bajgara s Ivou Janžurovou a Martinem Hofmannem v hlavních rolích.
PŘIPRAVUJEME:
1. 10. JAVORY (koncert)
od 3. 10. ŘECKÉ TANCE (kurz)
8. 10. NA SVĚTĚ JE KRÁSNĚ (křest knížky pro děti místní autorky Jany Čekelové)
10. 10. LADY OSCAR (divadelní hra s Janou Paulovou v hlavní roli)
17. 10. MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO (koncert)
20. 10. O PRAČLOVÍČKOVI (divadelní pohádka pro celou rodinu)
22. 10. CAVEWOMAN (divadelní hra)
30. 10. KAMELOT (koncert)

Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel tel.: 585 150 499 nebo 775 339 098, e-mail: vstupenky@mklitovel.cz
www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz, www.hanackebenatky.eu
Mediální partneři: RÁDIO ČAS, RADIO RUBI, PROFIT, KDY-KDE-CO

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!
inzerce

výuka angličtiny,

doučování, příprava

k maturitě všechny úrovně pokročilosti
 výuka dospělí: 335 Kč / 60 min ind. lekce
 výuka děti: 280 Kč / 45 min ind. lekce
Tel: 608 80 80 94

www.anglictinalitovel.cz
E-MAIL:
ALAJ@VOLNY.CZ
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Letní tábor 2019 letos proběhl v prostředí Valašských Klobouků
Dům
dětí
a
mládeže
Litovel v letošním roce
již po deváté realizoval
prázdninový
pobyt určený dětem ze
sociálně znevýhodněného prostředí, tentokrát v destinaci Bílé
Karpaty ve Valašských Kloboukách. Cílem těchto pobytů je napomáhat kvalitnímu prožívání
volného času mladé generace,
vyrůstající ve znevýhodněném
prostředí. Letního pobytu se
letos zúčastnilo 25 dětí ve věku
6–14 let, které doporučil Odbor sociální a správní Městského úřadu Litovel a úřad práce.
Letos byl pobyt zcela hrazen
z finančních prostředků Ministerstva vnitra a města Litovel,
alokovaných na prevenci kriminality na místní úrovni.
V rámci prevence kriminality jsme u rizikové skupiny dětí
a mládeže chtěli podpořit rozvoj
dovedností společensky akceptovatelné seberealizace, zlepšit
schopnost jedinců stát se aktivním členem společnosti, zvýšit
jejich emoční a fyzickou zdatnost i psychickou odolnost.
Podstatný vliv na způsob trávení volného času dětí a mládeže
je připisován především rodinnému prostředí a jeho působení. Děti a mládež vyrůstající
v sociálně znevýhodněném
prostředí často nemají možnost
učit se kvalitně vyplňovat svůj
volný čas. Hledání „svého místa“ ve světě, doprovázené patologickým chováním těchto dětí
a mladých lidí, je často výsledkem sníženého sebevědomí
a nedostatku pozornosti okolí,
nevědí kde a jak hledat kvalitní
způsob trávení volného času.
Letního pobytu se zúčastnily
děti s nepříliš pestrou škálou
způsobu trávení volného času,

Letní tábor v Bílých Karpatech 2019

se sklonem experimentovat
s rizikem. Většinou se doposud
nedostaly do alkoholové či drogové závislosti. Každým rokem
řešíme různé problémy – alkohol, šikanu nebo zveřejňování
pornografických fotografií na
sociálních sítích. Vždy si říkáme, že již v příštím roce bude
vše v pořádku.
V letošním roce jsme hned první den museli provést odvšivení
u šesti dětí z důvodu možného
zavšivení celého tábora. Další
věc, která stojí za zmínku, jsou
peníze. Dětem vždy doporučujeme uložit si peníze po dobu
tábora ke svým vedoucím.
V případě potřeby jako jsou nákupy drobností na výletech jsou
jim peníze na požádání vydány.
Toto opatření doporučujeme rodičům z důvodu možných krádeží mezi dětmi. Některé si však
peníze i přesto ponechají u sebe.
Při společném výletě si děti nakupovaly drobnosti, nanuky
atd. Při zpáteční cestě jsem šla
s jednou dívenkou a na otázku:
„Co sis koupila?“ řekla: „Nic, já
jsem neměla peníze.“ Smutné oči
dítěte a lítost a nepochopení rodičů z mé strany. Dítě nedostalo
z domu ani korunu, na alkohol
a cigarety v rodině peníze jsou.
Ještě jednu věc bych ráda zmínila. Jedno dítě, které bylo s námi
již v loňském roce, celý první
den zvracelo. Bylo tomu stejně
i v minulém roce. Shodly jsme
se se zdravotnicí, že kvalitní
strava může být jednou z příčin
těchto nevolností.
O 25 dětí během pětidenního
prázdninového pobytu pečovalo
pět pedagogických pracovníků,
z toho jeden speciální pedagog
a zdravotník. Celý letní pobyt
byl zaměřen na turistiku a seznámení se s horským prostředím.
Již první odpoledne se děti vypravily na malou turistickou
vycházku za zajímavostmi okolí.Vydali jsme se na Valašku

Návštěva Pivečkova lesoparku
– kopec prověřil fyzičku všech
táborníků, bazén byl následnou odměnou. Na večer jsme
připravili seznamovací „Večer
plný her“. Druhý den nás čekalo sportovní dopoledne. Děti si
poměřily své síly a dovednosti
v hodu, skoku, přetahované
a míčových hrách. Po obědě
jsme se vydali na turistický výlet na zříceninu hradu Brumov.
Cestou se děti
učily poznávat turistické
značky,
a pro zpestření
cesty byly pro ně
vždy připraveny
úkoly. Po návratu
byl opět jako odměna bazén a večer na
nás čekal „Hudební
večer s kytarami
a harmonikou“. Byl
to kouzelný hudební večer, kde
se děti představily se svými písničkami. Třetí
den nás čekal celodenní výlet
do blízkého Slavičína. Navštívili jsme Pivečkův lesopark, kde
jsou překrásné pohádkové dřevěné plastiky. Zde děti prolézaly
a zkoumaly, co se dá. Další zastávkou byl zámecký park. Tam
děti skotačily na horolezecké
stěně, houpačkách a dalších dětských atrakcích. K výletu patřily
i nákupy – zmrzlina, suvenýry
apod. Po návratu opět bazén a
večer noční hra s názvem „Cesta za zatoulaným medvědem“.
Předposlední dopoledne jsme
využili k soutěžím v bazénu
a také ke zhotovování masek
na večerní maškarní karneval,
který se moc povedl. Poslední
odpoledne jsme pak šli na pěší
výlet do muzea ve Valašských
Kloboukách, kde jsme se seznámili se životem na Valašsku.
Poslední večer je vždy ten nej-

hezčí. Na maškarním karnevalu
nechyběly hry, zábava, písničky,
ale i předávání adres a telefonních kontaktů. Páteční ráno děti
čekalo vyhodnocení tábora, předávání diplomů a odměn. Různé výtvarné činnosti, turistika,
sport – to vše naplnilo volný čas
těmto dětem na prázdninovém
pobytu v horském hotelu Jelenovská ve Valašských Kloboukách.

Výlet na zříceninu hradu Brumov
Ne všichni mají z rodin zažité
správné sociální návyky, osobní hygienu, používání čistého
prádla, pravidla stolování apod.
Toto vše jsme jim během týdenního pobytu museli neustále
připomínat. Vulgární chování,
agresivita, lítost, potřeba pohlazení, popovídání si, vyslechnutí
problémů – to vše bylo dalším
denním programem.
Během tábora děti navázaly
nová přátelství. Překrásné pohoří bylo pro ně něčím novým,
co ještě nikdy neviděly. V maximální míře jsme se jim snažili
dát to, co jim v jejich domovech
chybí – lásku a porozumění.
Práce s touto skupinou dětí nebyla jednoduchá, nicméně loučení se neobešlo bez slz lítosti.
Děkuji všem, kteří pomohli s realizací tohoto tábora!
Hedvika Weberová, DiS.
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Senzakord reprezentoval v Chorvatsku
Je sobota 29. června, půl čtvrté
ráno, ztichlými ulicemi Litovle
je slyšet klapot plastových koleček cestovních kufrů mířících
na autobusové nádraží. Náš
pěvecký sbor Senzakord jede
poprvé na týdenní koncertní
zájezd. Přesně ve čtyři hodiny
ráno vyjíždíme směr Chorvatsko – Crikvenica, kde budeme
reprezentovat naše město. Po
dvanáctihodinovém putování
jsme díky šikovným řidičům
dorazili do cíle.
Crikvenica je turistické letovisko na pobřeží Kvarnerského
zálivu Jaderského moře. Název
získalo podle místního kláštera
postaveného v roce 1412. Město
má bohatou lázeňskou tradici –

nachází se zde množství sanatorií a lázeňských pavilonů.
Koncerty byly naplánovány tři:
na neděli, pondělí a úterý. Při
prvním, v kostele sv. Antonína,
jsme vystoupili s naší oblíbenou
Missou Brevis skladatele Zdeňka Lukáše. Pondělní vystoupení
bylo zcela jiného ražení. Oblékli
jsme se do proužků a v námořnickém jsme za večerního ruchu vyrazili do centra města na
místní kolonádu, kde nás čekal
zvukař. Zde jsme se publiku
představili s naším popovým
repertoárem. Koncert měl veliký úspěch. Vše kolem utichlo
a lidé, co byli přítomni i ti, co
právě procházeli, nám věnovali
svůj vzácný čas a strávili hodinku s námi a naší
hudbou.
Úterní
odpoledne bylo vyhrazeno
třetímu vystoupení
v krásném kostelíku, a to ve
vinařském městečku
Tribalj.
Koncert
byl
natáčen
míst-

8 medailí pro žáky ZŠ Vítězná
V červenci, 12.–20.,
se konalo mistrovství
světa ve zpracování textů na počítači
v rámci 52. kongresu světové organizace pro informatiku
INTERSTENO. Téměř čtyřicet medailí
z udělených 86 přivezli domů z hlavního města
Sardinie Cagliari čeští soutěžící.
Světovému klání předcházelo
týdenní soustředění v Litovli na
ZŠ Vítězná, kde naši závodníci
doladili své výkony.
Bývalí a současní žáci ZŠ Vítězná přivezli celkem 8 medailí.

Mezi nejúspěšnější účastníky
celého šampionátu patřila Martina Ivanova, studentka Slovanského gymnázia, která přivezla
5 medailí (2 zlaté, 2 stříbrné
a 1 bronzovou). Štěpán Kratochvíl, student Gymnázia Jana
Opletala v Litovli, vybojoval dvě
bronzové medaile. Teprve
třináctiletá Eliška Smetanová, žákyně 8. ročníku ZŠ
Vítězná, se stala vicemistryní světa v korekturách v kategorii žáků do 16 let. Čtvrté
místo na světě pro Terezu
Spurnou ze ZŠ Vítězná je
také obrovským úspěchem.
Velké poděkování patří Radě
města Litovel a Sdružení rodičů při ZŠ Vítězná za finanční podporu.		
Mgr. Zuzana Absolonová, řed.

ní televizí a po
skončení na nás
čekalo
velmi
milé překvapení
před
kostelem
v podobě bohatého občerstvení.
Ochutnali jsme
místní speciality
a výborné víno.
K dobré pohodě a k tanci nám
hrála místní kapela „Trio kontra“. Bylo velmi příjemné strávit
nějaký čas s místními obyvateli,
popovídat si, zatancovat.
Protože jsme bezva parta, nedělá nám problém se během chvilky „zhustit“ na jakémkoli místě
– v jídelně, na pláži, v moři, na
molu, na schodišti, na benzínce a zazpívat nějakou „tu našu“.
(Pro vysvětlení, zhustit = sejít
se, shromáždit se.) A na konci
každého našeho zpívání to bývá
vždy stejné, hurááááá... lidé jsou
spokojeni, nadšeni, někteří dojati a my ti nejšťastnější lidé pod
sluncem, mnohdy také se slzičkou v oku. To je naše odměna za
celoroční úsilí.
Dál už jsme svůj volný čas trá-

vili po svém – plavbou po moři
(hrou „uzmi kruh“), nákupy,
společenskými hrami, koupáním nebo vším dohromady.
Jeden den byl věnován společnému výletu lodí na ostrov
Krk. Zde jsme si prošli starobylé románské městečko Vrbnik
a ochutnali místní výborná
vína.
Co na závěr? Zjistili jsme, že
jsme bezva zpívající parta, která
kromě toho, že ladí pěvecky, je
schopna se naladit i na stejnou
vlnu životní a trávit spolu i delší
čas, třeba týden. Doufáme, že se
nám poštěstí zase brzy potěšit
další posluchače u nás doma
a třeba i v jiných, cizích krajích…
altové Marušky

14 / DĚTI A MLÁDEŽ

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

ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉHO PROGRAMU V ÚTERÝ 3. ZÁŘÍ.
V PONDĚLÍ 23. ZÁŘÍ JE MATEŘSKÉ CENTRUM ZAVŘENO.
UKÁZKOVÁ HODINA A ZÁPIS DO MINIŠKOLKY
• úterý 3. 9., od 8.30 do 11.30 hod.
Pro děti od 2 let. S sebou svačinu, pití, přezůvky.
Tato lekce je zdarma pro nové děti, dále již platba předem, dle přihlášení.
Možnost docházky na 3–4 hodiny, 1–3x týdně.
Cena za dopoledne 150–200 Kč.
SVATOVÁCLAVSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
• středa 11. 9., od 8.00 do 16.00 hod.
Zveme k nákupu a prodeji drobných dárků, domácích kulinářských výtvorů a výpěstků. Zájemci o prodej se musí hlásit v MC
do 6. září.
BAZAR-prodej od maminek (podzim – zima)
• středa 25. 9., 7–17 hod.
• čtvrtek 26. 9., 8–10 hod.
Prodej dětského oblečení, těhotenského oblečení, sportovního vybavení,
apod. Bližší informace v MC.

Mateřské centrum Rybička
PONDĚLÍ
9.30–10.30
DOPOLEDNE S PROGRAMEM
		
- cvičení, zpívání, výtvarné tvoření pro malé děti.
		
Pro děti od 2 do 3 let. Cena 70 Kč. Nutné hlásit předem.
ÚTERÝ
8–12		
MINIŠKOLKA
		- příprava dětí na vstup do školky. Pro děti od 2 let.
		
Cena 200 Kč.
17–19 		
SPOLEČENSTVÍ MANŽELŮ
		
- koná se 1x za měsíc vždy 2. úterý v měsíci.
STŘEDA
8–12		
DOPOLEDNÍ PROGRAM DLE AKTUÁL. PROGRAMU
		
- pro děti od 1 do 2 let.
15–16		
DĚTI VÍRY
		- společenství dětí, poznávání bible... Koná se 1x za
		
měsíc vždy 1. středu v měsíci. Pro děti od 4 let.
19–20 		
CVIČENÍ S DENISOU (cena je 70 Kč.)
ČTVRTEK
8–12		
MINIŠKOLKA
		- příprava dětí na školku. Pro děti od 2 let. Cena 200 Kč.
ODPOLEDNE
PŘEDNÁŠKOVÉ ODPOLEDNE/ WORKSHOP (1x měs.)
PÁTEK
8–11.30		
MINIŠKOLKA
		- příprava dětí na školku. Pro děti od 2 let. Cena 200 Kč.
9–11, sudý týden DOPOLEDNE PRO MIMINKA
		- rodičovská diskusní skupinka. Cena 50 Kč.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PLATÍ, KDYŽ NENÍ V MC JINÁ AKCE!

Dům dětí a mládeže Litovel
• 7. září Minizoo na Litovelských slavnostech
Přijďte strávit příjemné odpoledne s našimi zvířátky!
Místo a čas srazu: náměstí Přemysla Otakara ve 13 hod.
Ukončení bude dle zájmu diváků, nejpozději v 17 hod.
Bližší informace na tel.: 585 342 448, 775 550 964, 725 823 618 nebo e-mailu:
p.sova@ddmlitovel.cz.
• 9. září Zahájení provozu na dětském dopravním hřišti v parku Míru
Provoz pro školy z Litovle a blízkého okolí.
Bližší informace na tel. 585 342 448, 775 550 962 nebo e-mailu: weberova@
ddmlitovel.cz.
Celá nabídka kroužků Domu dětí a mládeže Litovel ve školním roce 2019/2020
je k dispozici na našich webových stránkách www.ddmlitovel.cz v sekci
kroužky a kluby. Kroužky zahajují činnost v týdnu od 16. září. Podmínkou
přihlášení je odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení zápisného bezhotovostně na účet nebo v pokladně DDM Litovel na Komenského ul. 719/6.
Z kroužků DDM Litovel vybíráme např.:
• 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!
• TK CARAMBA: pro děti od 10 let, které by se rády naučily tančit latinoamerické tance, tančíme v páru.
Dům dětí a mládeže Litovel Vás srdečně zve na

tel. 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, www.ddmlitovel.cz
Dům dětí a mládeže Litovel Vás srdečně zve na
Komenského 719/6
Staroměstské náměstí 182/5
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Dopravní hřiště v parku Míru bude pro veřejnost
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60. ročník turnaje házenkářů O pohár města Litovle vyhrála Sporta Hlohovec
U zrodu turnaje stál také nestor
litovelské házené Milan Beňa,
dlouholetý pracovník vedení
oddílu a kronikář, který již brzy
oslaví 90 let. Byl to právě on, který
zařídil výrobu skleněné trofeje, ke
které se rok co rok na štítek přidávají jména nových vítězů. Léta
úspěšně zval věhlasné soupeře,
kteří často hráli o několik soutěží
výše než domácí Tatran.
A byl to také on, který letos zaslouženě obdržel největší ovace
zaplněných tribun stadionu na
Sokolovně v Litovli, kam se turnajová utkání alespoň částečně vrátila po více jak 15 letech. Házenkáři
totiž se svolením zúčastněných
týmů uspořádali 2 utkání turnaje,
jinak hraného v hale ZŠ Vítězná,
právě na venkovním hřišti, tolik
spojeném s historií turnaje. Současně sezvali dřívější
Výsledky turnaje:
i současné litovelské házenkáře všech
Tatran Litovel – SHC Maloměřice
35:27
generací ke společHC Sporta Hlohovec – SK KP Handball Brno
28:26
nému setkání, na
kterém kromě sporHC Sporta Hlohovec – SHC Maloměřice
27:25
tovní podívané neSK KP Handball Brno – Tatran Litovel
31:27
chyběla dobrá zábava
a voněly tradiční peSHC Maloměřice – SK KP Handball Brno
27:28
čené makrely.
HC Sporta Hlohovec – Tatran Litovel
29:26
Na letošní ročník

Házenkáři Tatranu Litovel letos
17.–18. srpna již po 60. uspořádali tradiční letní turnaj, který se
navíc letos nesl v duchu oslav jubilea tohoto turnaje, který se hraje
nepřetržitě každý rok v srpnu již
od roku 1960. A hrál se tedy i v
roce 1968, pár dní poté, co došlo
k okupaci naší republiky vojsky
Varšavského paktu nebo v roce
velké povodně (1997), při které
ještě měsíc před konáním turnaje stál na hřišti metr vody. Turnaj
patří mezi tradiční akce hrané na
Moravě a je vyhledávaným podnikem, na kterém startovaly přední
celky jako Dukla Praha, Lovosice,
Zubří, Košice, Martin, Hranice,
často jako mistři republiky, dále se
turnaje v jeho historii zúčastnily
také celky z dalších zemí – Polska,
NDR, Francie nebo Rakouska.

Střípky z házené
• Házenkáři Tatranu v nové sezóně. Během září se rozběhnou
všechny soutěže házenkářů.
Muži pod vedením nové trenérské dvojice Marek Šuba – Aleš
Kořínek budou startovat v první
lize ČR. Místo staršího dorostu
bylo ustaveno družstvo juniorky, které bude hrát druhou
ligu mužů. V oddíle bude působit také mladší dorost, mladší
i starší žáci a mladší i starší miniházená.
• Změny v týmu mužů (1. liga
házené). Odchody: Piwko (Hranice), Hanák (pauza), Fabián,
Páleš (Brno), Tkadleček (Kopřivnice)
Příchody: Barabáš, Jindra (oba
po zranění), Smékal (Koste-

lec), Růža, Zamarski, Noworyta
(všichni hostování z Karviné)
• Zahájení předprodeje permanentek a místenek na sezónu
2019/2020: úterý 3., 10. a 17. září
vždy v 17.40–18.00 hodin u hřiště na Sokolovně, v sobotu 21. 9.
před utkáním s Jičínem B.
Cena: základní 350 Kč (s místenkou 450 Kč), zlevněná 180 Kč
(s místenkou 280 Kč).
• Tatran Litovel – oddíl házené
uvítá do svých řad kluky především ročníků narození 2010–
2012, ale i starší. První půlrok
zdarma, míč zdarma, tréninky
od září. Pro více informací pište SMS na tel. 728 581 971. Info
také na http://hazena.tatranlitovel.cz.
rš

Medaile pro litovelské kajakáře
Koncem července se v Banja Luce
konalo Mistrovství světa juniorů
a U 23 ve sjezdu na divoké vodě.
Z TJ VS Litovel nás reprezentovali
4 závodníci: za kategorii U 23 kajakářka Barbora Dimovová a singlíř
Michal Šmoldas, za juniory deb-

líři František Salaj a Petr Šmakal,
všichni pod vedením kouče Tomáše Kutého. Oficiální výsledky
jsou k dispozici na: https://www.
canoeicf.com/wildwater-canoeing-world-championships/banja-luka-2019/live-results.
red.

pozvali domácí prvoligoví házenkáři
celky Sporty Hlohovec (SVK), SKKP
Handball
Brno
a SHC Maloměřice. Hlohovec a KB
Brno jsou tradičními účastníky nejvyšších soutěží na
Slovensku a v Česku. Maloměřice budou od nové sezóny nováčkem
české Extraligy, ve které vystřídají
právě litovelský celek. A Maloměřice to budou mít zřejmě hodně
těžké, protože na turnaji v Litovli
prohráli všechna utkání, tedy i se
sestupujícím domácím Tatranem
Litovel. Ten v turnaji získal za vítězství právě nad Maloměřicemi
třetí místo, i když
v posledním utkání
turnaje dlouho trápil vítězný Hlohovec
a podlehl jen o dvě
branky. Druhé skončilo KP Brno a bez
prohry zvítězil slovenský Hlohovec.
Celý turnaj a setkání
házenkářů
se
po
sportov-

ní, organizační i společenské stránce vyvedlo. Přispěli
k tomu i partneři turnaje – město
Litovel, Olomoucký kraj, Pivovar
Litovel, Voříšek a syn – prodej
a servis motorových pil a Martin Opíchal s.r.o. – prodej dřeva.
Text: Radovan Šimek,
foto: Pavel Štěpánek
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Litovelští rybáři zvou do rybářského kroužku a na závody
Všem mladým
zájemcům o sportovní rybaření (ve
věku od 2. třídy
ZŠ) tímto sdělujeme, že tradiční
rybářský kroužek pro děti, organizovaný Českým rybářským
svazem, z.s., místní organizací Litovel, bude zahájen v pondělí dne
16. září v 15.30 hodin v sídle ČRS
MO Litovel (Palackého 1162/29a).
Kroužku se mohou účastnit děti
od 2. třídy školní docházky (včetně letošních čerstvých druháků).
Přihlášky do kroužku můžete
získat prostřednictvím www.crslitovel.cz nebo přímo na místě, při
zahájení kroužku.
Schůzky kroužku jsou plánovány po 14 dnech, vždy v pondělí,
v době od 15.30 do 17 hod. (vyjma

úvodní seznamovací kratší schůzky). Přesné termíny, stejně jako
případné změny, se budete dozvídat průběžně i na www.crslitovel.
cz. Kroužek bude probíhat v rámci
obou pololetí školního roku, cena
kroužku je 200 Kč za celý školní
rok.
Účastníci kroužku se seznámí se
základy rybařiny – tj. základními znalostmi o životě našich ryb
i ostatních význačných vodních
organismů, s přehledem rybářského řádu – určujícího pravidla pro
rybaření, a v neposlední řadě také
získají základní přehled možností
lovu ryb – na plavanou, na položenou, muškařením, vláčením apod.
Kroužek bude zakončen rybářskými zkouškami, po jejichž složení se stane mladý rybář členem
ČRS. Kroužku se mohou účastnit

samozřejmě i ti, kteří již rybářské
zkoušky složili – mohou si prohloubit své znalosti a procvičit své
praktické dovednosti.
Jen pro úplnost připomínáme,
že na základě § 29, odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství
a pověřovacího dekretu Ministerstva zemědělství České republiky, je ČRS MO Litovel jedinou organizací v našem městě,
jež má právo provádět rybářské
zkoušky. Ty jsou nezbytné pro
vydání 1. rybářského lístku (jenž
je nutný pro výdej povolenky
k rybolovu). Případná docházka dítěte do rybářského kroužku
vedeného jinou organizací než je
ČRS MO Litovel neznamená při
skládání rybářských zkoušek žádné výhody či úlevy.
Rybářské závody proběhnou

v sobotu dne 28. září. Uskuteční se
dva závody – pro dospělé rybáře
a pro děti (do 15 let věku včetně).
Závody pro dospělé proběhnou
na Českém (Uničovském) rybníku v Litovli. Zahájení prezence
na závody dospělých je od 6 hod.,
vlastní start závodu od 7 hod. Startovné je 200 Kč. Ukončení závodu
ve 12 hod., předpoklad vyhlášení
výsledků ve 12.30 hod.
Závody pro děti se uskuteční
na Německém (Olomouckém)
rybníku a budou zahájeny ve 14
hod. (prezence od 13.30 hod. na
místě samém), ukončeny budou
v 16 hod. Účast dětí na dětských
rybářských závodech je zdarma,
bez startovného. Bližší informace
naleznete na vývěskách naší organizace nebo na www.crslitovel.cz.
ČRS, z.s., MO Litovel

Nová sezóna litovelských fotbalistů Mažoretky zvou nové děti mezi sebe
TJ Tatran Litovel – TJ
Sokol Bohuňovice 2:1
(0:1)
Branky: Tomáš Přikryl, Jan Baránek.
V úvodním utkání
nové sezóny krajského
přeboru jsme zvítězili 2:1 nad nováčkem
soutěže z Bohuňovic.
V průběhu zápasu
Fotbalisté Litovle (v tmavém) porazili Bohuňovice.
jsme museli otáčet
nepříznivé poločasové
skóre 0:1. První zápas si za muže nos. Přestože jsme herně byli
v litovelském dresu připsali mla- aktivnějším a po většinu času
díci Jirka Šana a Michal Knebl. také lepším týmem, inkasovali
Do prvního zápasu pak zasáhla jsme gól z penalty a následně
také naše posila z Haňovic To- ještě z dorážky po přímém kopu
máš Přikryl, který se hned uve- soupeře sedm minut před kondl vyrovnávací brankou na 1:1. cem zápasu.
Vítěznou branku vstřelil zhruba
10 minut před koncem zápasu TJ Tatran Litovel – FK Šternberk
1:3 (0:0)
Honza Baránek.
Branka: Martin Jindra.
Šternberku
FK Medlov – TJ Tatran Litovel Favorizovanému
jsme na domácím hřišti podleh2:1 (0:0)
li 1:3. Po bezbrankovém prvním
Branka: Svatopluk Bohanos.
Ze smolného utkání v Medlo- poločase, kdy byl soupeř lepším
vě odjíždíme s porážkou. Naši týmem, ale nám se dařilo dobpřevahu zúročil v 58. minutě ře bránit, jsme inkasovali hned
v úvodní branku zápasu Boha- ve 2. minutě druhého poločasu.
V průběhu druhého poločasu jsme si také dokázali
vytvořit nadějné příležitosti
k brance, ale do sítě se trefoval jen soupeř. Výsledek tak
za nepříznivého stavu pouze korigoval gólem na 1:3
v nastavení Martin Jindra.
Foto: Olomoucký deník/
Miroslav Mazal,
text: Martin Jindra

Jsme sportovní tým Mažoretky
Linetbells Litovel z.s. a srdečně vás
zveme na nábor nových dětí ve
věku od 4 do 15 let. Přijít můžete
během celého září i října v úterý od
16 do 17 hodin na Sokolovnu.
Co znamená být mažoretka?
Děti se postupně naučí pracovat
s hůlkou, osvojí si taneční prvky,
správné držení těla a kolen. Hlavně poznají dobrou partu kamarádek, budou s nimi trénovat, jezdit
na soutěže a taneční soustředění.
Děti vystupují na moderní taneční hudbu v krásných kostýmech,
rozděleny podle věku a některé

mají i sólová vystoupení.
Naše děvčata jsou ve světě mažoretek úspěšná – ze soutěží si domů
vozí spousty medailí, máme tituly
mistryně České republiky, loni si
naše děvčata dovezla z Mistrovství Evropy bronzovou medaili
a titul II. vicemistryně Evropy, letos jedou obhajovat titul na ME do
Francie.
Na tento krásný taneční sport se
můžete podívat, vyzkoušet si ho
a potom se rozhodnout. Na všechny se moc těšíme, věnovat se vám
budou naše trenérky.
Mažoretky Linetbells Litovel z.s.

KROUŽEK

KDE A V KOLIK TRENÉR

OD KDY

Mažoretky Linetbells
3–6 let

úterý 16–17 h.
na Sokolovně

Mgr. M. Faltusová

10. září

Mažoretky Linetbells
6–10 let

čtvrtek 16–17 h.
na Sokolovně

P. Debnarová

10. září

Cvičení dětí
3–6 let

pondělí 16–17 h.
na Sokolovně

Mgr. M. Faltusová
T. Popelková

9. září

Pohybové hry
6–10 let

pondělí 17–18 h.
na Sokolovně

Mgr. M. Faltus
Mgr. I. Podhorová

9. září
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Plavecké kroužky 2019/2020

Sportovní pozvánky
HÁZENÁ:
• sobota 14. 9., 9 hod., starší žáci,
Olomouc – Tatran Litovel, 11.40 hod.:
Kopřivnice – Tatran Litovel
• sobota 21. 9., 15 hod., mladší dorost, Ostrava – Tatran Litovel
• sobota 21. 9., 17 hod., muži, Jičín B
– Tatran Litovel
• neděle 22. 9., 16 hod., junioři, Luhačovice – Tatran Litovel
• sobota 28. 9., 15 hod., mladší dorost, Horka n. M. – Tatran Litovel
• sobota 28. 9., 17 hod., muži, Vsetín

– Tatran Litovel
FOTBAL:
• sobota 7. 9., 16 hod., FK Jeseník
– Tatran Litovel
• středa 11. 9., 16 hod., FC Kralice
na Hané – Tatran Litovel		
• sobota 14. 9., 16 hod., Tatran Litovel – Slovan Černovír
• sobota 21. 9., 15.30 hod., FK Mohelnice – Tatran Litovel
• sobota 28. 9., 15.30 hod., Tatran
Litovel – TJ Sokol Opatovice
Přijďte fandit našim hráčům!

Spolek Gustava Frištenského otevírá ve školním roce 2019–2020

SPORTOVNÍ ODDÍL ZÁPASU
Oddíl je určen pro žáky 3. až 5. třídy (chlapce i dívky).
Náplň: všeobecná pohybová všestrannost, základy bojových sportů
a sebeobrany, zápas.
Příspěvek: 500 Kč za pololetí (vybírá v hotovosti trenér).
První hodina je zdarma.
Místo: Sportovní hala ZŠ Vítězná Litovel
Termín: každé pondělí od 15 do 16 hodin, začínáme 16. září.
Obuv a oděv stejný jako do hodin tělocviku.
Přihlášky najdete na www.gustavfristensky.cz, oddíl zápasu.

pondělí

16.00–17.00

Akvabely
(pro dívky od 6 do 14 roků)

pondělí

17.00–18.00

Vydrýsek
(pro děti plavce i neplavce od 5 do 7 roků)

pondělí

18.00–19.00

Vydrýsek
(pro děti plavce od 8 do 15 roků)

úterý

19.00–20.00

Aqua aerobic s Denisou Němcovou

čtvrtek

14.30–15.30

Batolata
(pro děti od 1 do 2 roků)

čtvrtek

15.30–16.00

Žabičky
(pro děti od 2 do 4 roků)

čtvrtek

16.00–17.00

Vodníček
(pro děti od 4 do 5 roků – bez rodičů)

čtvrtek

17.00–18.00

Vodníček
(pro děti od 4 do 5 roků – bez rodičů)

čtvrtek

17.00–18.00

Vydrýsek
(pro děti plavce i neplavce od 5 do 7 roků)

čtvrtek

18.00–19.00

Vydrýsek
(pro děti plavce od 8 do 15 roků)

čtvrtek

19.00–20.00

Kondiční plavání

Přihlásit se můžete na pokladně plaveckého bazénu. Další informace na tel.
585 156 225, 585 156 228, dále na e-mailu: bazen@zsviteznalitovel.cz.

Přitopte si pod zdravím!
Kdo jednou okusil saunu, zpravidla už na ni nedá dopustit.
Proč je saunování tak zdravé?
Jako vždy při hodnocení další
sezóny provozu litovelské sauny
TS Litovel na Pavlínce v úvodu
něco saunářské osvěty: pobyt
v ní posiluje kardiovaskulární
a imunitní systém, snižuje krevní tlak, navozuje tzv. umělý stav
horečky – tělo začne produkovat obranné látky, které vydrží
v pohotovosti 7 až 10 dní; působí blahodárně na psychiku,
navozuje pocit lehkosti, uvolňuje namožené a ztuhlé svaly,
pomáhá při bolestech kloubů
a revmatismu. Dochází také
k celkové detoxikaci organismu – zlepšuje se funkce srdce,
plic i ledvin, zlepšuje se spánek,
odbourává stres, čistí pokožka

a pleť se udržuje hebká a pružná.
Pokud nemáte se saunováním
žádné zkušenosti, nevadí. Je tu
i něco z pravidel, jako návod pro
nové kolegy/ně: před saunováním nejezte, po vstupu do sauny
se osprchujte, ve finské sauně je
nejlépe ležet – tělo se prohřívá rovnoměrně (vždy pod sebe
prostřete ručník nebo prostěradlo!), v potírně nebuďte déle
než 15 minut, po každém cyklu
saunování se ochlaďte vodou –
nejprve vlažnou, pak studenou
sprchou a nakonec v ledovém
bazénku. Opakujte alespoň tři
cykly, po závěrečném ochlazení si dopřejte zhruba 15 minut
odpočinku v relaxační místnosti. Dodržujte pitný režim – pijte minerální vody nebo džusy.
Malá, ale dobrá zkušenost letité-

ho saunáře – po saunování má
pokožka ideální pH, proto se již
nemyjte mýdlem, ale pouze vodou. Zkušení saunářští vlci vám
také jistě ochotně a rádi poradí!
Hodnocení uplynulé sezóny
Litovelská sauna měla v sezóně
2018/2019 152 provozních dní
a celkem 1 873 klientů – 1 560
mužů a 313 žen. Počet zájemců
v jednotlivých měsících naleznete v tabulce.
Nejnavštěvovanějším měsícem
byl leden 2019, nejméně bylo
klientů na začátku a konci sezóny (kdy se začínalo v pozdějším
termínu a také končilo dříve).
Návštěvnost přesně kopírovala
počasí, a i tady je zřejmé, že těmi
nejstudenějšími byly listopad až
březen a že teplé jaro saunování
příliš nepřálo. Pro zajímavost –
nejnavštěvovanějšími dny byly
u mužů 16. listopad 2018
s 26 klienty a u žen 17. leden
2019 s 15 klientkami.
Bohužel bylo nutno pro zvyšování cen – plynu, elektřiny
i vody upravit vstupné, které je nyní následující: dospělí
120 Kč, senioři 85 Kč, permanentní vstupenka na 10 vstupů
pro dospělé 900 Kč, pro seniory
800 Kč.

září 2018
říjen
listopad
prosinec
leden 2019
únor
březen
duben
květen
červen

64
199
226
200
305
239
262
190
150
38

Došlo i k vylepšení vybavení
zakoupením přesýpacích hodin
a nového teploměru. Novinkou
byla možnost zakoupení vánočních či dárkových voucherů.
Během sezóny nedošlo k žádným
problémům, vysoce kladné hodnocení si od návštěvníků sauny
odnáší saunérka Gabriela Pavelková a jako výborné jsou hodnoceny jak snaha TS o bezproblémový
a pro klienty příjemný provoz, tak
i zájem ředitele TS Litovel
Ing. Karla Zmunda o záležitosti
spojené s provozem. Těšíme se
na vás v nové sezóně již 11. září!
jh
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Lékař na telefonu 24/7
bezplatná konzultační služba
poskytovaná prostřednictvím
kvalifikovaných lékařů

Zdraví

Přestupní termín pro změnu
zdravotní pojišťovny platí
od 1. července do 30. září

Bonusy

Cestovní
pojištění

Lékař na
telefonu

Program

slev a výhod

Služba „Lékař na telefonu” nenahrazuje osobní návštěvu u lékaře ani
záchrannou službu. Máte-li akutní zdravotní potíže, volejte přímo linku 112.
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Přijďte sportovat do oddílů a odborů TJ TATRAN LITOVEL, z.s.
KOLEKTIVNÍ SPORTY:
HÁZENÁ
kategorie: mladší, starší mini,
mladší, starší žáci, mladší, starší dorost
kde: hřiště házené Sokolovna,
sportovní hala ZŠ Vítězná
kontakt: Ing. David Číhal
(předseda, 602 714 839), Mgr.
Radovan Šimek (sekretář,
728 581 971), PaedDr. Svatava
Rozsypalová (trenérka mládeže, 603 101 722), Martin Zifčák
(trenér mládeže, 603 934 479)
KOPANÁ
kategorie: mladší, starší benjamínci, mladší, starší žáci, mladší, starší dorost
kde: fotbalový sportovní areál
Pavlínka
kontakt: Pavel Pěruška (trenér
mládeže, sekretář, 602 714 699),
Ing. Alexandr Kučera (předseda, 603 269 648)
VOLEJBAL
kategorie: dívky přípravka, žač-

ky, kadetky, juniorky
kde: sportovní hala ZŠ Vítězná,
volejbalový areál Sokolovna
kontakt: Ing. Tomáš Remeš
(trenér mládeže, 602 274 704)

ci, dorostenky
kde: bude individuálně oznámeno
kontakt: Jiří Čamek (sekretář,
773 156 950), Kamil Axmann
(předseda, 607 016 144)

FLORBAL
kategorie: přípravka, žáci, dorost – junioři
kde: sportovní hala ZŠ Vítězná
kontakt: Václav Stratil (předseda, trenér mládeže, 603 986
570), Augustin Skládal (trenér
mládeže, 725 880 991)

STOLNÍ TENIS
kategorie: žáci, žačky, dorostenci, dorostenky
kde: Sokolovna
kontakt: Radek Uvízl (předseda,
trenér mládeže, 776 616 103)

INDIVIDUÁLNÍ SPORTY:
ŠACHY
kategorie: žáci, žačky, dorost,
dorostenky, junioři, juniorky
kde: bude individuálně oznámeno
kontakt: Ing. Jan Krejčí (sekretář, 732 974 369), Martin Hampl (trenér mládeže,
727 887 533)
KUŽELKY
kategorie: žáci, žačky, dorosten-

TENIS
kategorie: žáci, žákyně, dorostenci, dorostenky
kde: tenisový areál Sokolovna,
Komárov
kontakt: Tomáš Bartoň (předseda, trenér mládeže, 770 611
494), Jan Olšovský (trenér mládeže, 608 569 073)

HOROLEZCI
kategorie: jen dospělí
kontakt: Vítězslav Špunda
(předseda, 776 393 854)
ODBORY:
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (KČT)
kategorie: bez rozdílu věkových
kategorií
kontakt: Ing. Zdeněk Šišma
(předseda, 777 708 659)
kde: přehled akcí najdete na
www.kctlitovel.aspone.cz
Přihlásit se můžete na kontaktních číslech předsedů a trenérů
uvedených u jednotlivých oddílů a odborů. Ti Vás budou
o všem potřebném informovat.

LYŽOVÁNÍ
kategorie: žáci, žákyně, dorost,
dorostenky, junioři, juniorky
kde: Lyžařský areál – Petříkov
kontakt: Jitka Rampasová (trenérka mládeže, 602 785 928)

Cvičení TJ Sokol Litovel 2018/2019
ŽENY I
· pondělí, 19–20 hod.
Zahájení: 16. září
Cvičitelka: Vlasta Machalová
Určeno pro ženy středního
a seniorského věku.

PILATES
· úterý, 19–20 hod.
Zahájení: 3. září
Cvičitelka: Miroslava Vojáčková
Určeno ženám všech věkových
kategorií.

JÓGA
· čtvrtek, 18–19 hod.
Zahájení: 3. října
Cvičitel: M. Marek
Určeno pro ženy i muže všech
věkových kategorií.

ŽENY II
· středa, 19–20 hod.
Zahájení: 18. září
Cvičitelka: Marie Smékalová
Určeno pro ženy středního
a seniorského věku.

JÓGA DLE B. TICHANOVSKÉHO
· úterý, 18–19 hod.
Zahájení: 17. září
Určeno pro ženy i muže všech
věkových kategorií.

KONDIČNÍ ZDRAVOT. CVIČENÍ
· úterý, 17–18 hod.
Zahájení: 17. září
Cvičitelky: A. Gruntová a J. Svojanovská
Určeno ženám seniorského věku.

Všechna výše uvedené cvičení
probíhají v budově Sokolovny.
Více informací najdete na webových stránkách Sokol Litovel:
www.sokol-litovel.cz.

DHK Litovel – dívčí házená

Sportovní míčové hry
pro děvčata
ročníky 2007 a mladší
Od září každé úterý a čtvrtek od 15 hod. v Litovli na hale ZŠ Vítězná.
Bližší informace Michaela Spannbauer, tel. 777 849 493
Vlastimil Habermann, tel. 603 224 546

Od roku 2009 působí v Litovli oddíl DHK
Litovel. Formou různých her, soutěží a pohybových aktivit zlepšuje u dívek jejich
obratnost a rychlost a učí je základům míčových her. Po jejich zvládnutí se děvčata
věnují miniházené a dívčí házené.
Přiveďte svou dceru nebo vnučku mezi
nás. Scházíme se každé úterý a čtvrtek
ve sportovní hale ZŠ Vítězná. Ročníky
2009 a mladší od 15 do 16 hod. vede trenérka Míša Spannbauer, mladší žačky (ročníky
2007 a 2008) trénují od 16 do 17.30 hod.
pod vedením trenérů S. Šišky a V. Habermanna.

Mìsto Litovel poøádá v sobotu

7. 9. 2019

LITOVELSKÉ SLAVNOSTI
a Dny evropského dìdictví v rámci podpory cestovního ruchu

PROGRAM NA NÁMÌSTÍ

VSTUP ZDARMA!
15:00

13:00

16:45

19:00

DOPROVODNÝ PROGRAM

Barevný den s aktivitami spoleènosti EKO-KOM a Elektrowin, aneb v naší obci již tøídíme odpad!!!

• turistický vláèek • miniZOO a kreativní dílnièka • ukázka hasièské techniky
• simultánka v šachu • simulátor nárazu • modeláøské odpoledne • ukázky dravcù, rybolovu, ...

PAMÁTKY

VÝSTAVY: Muzeum Litovel • Muzeum harmonik • Výstavní síò MK Litovel
PROHLÍDKY: Radnièní vìž • krásy památek Litovle • kaple sv. Jiøí • kostel sv. Marka

Bohaté obèerstvení!

Akce se koná ve spolupráci s Olomouckým krajem, TIC Litovel,
Mikroregionem Litovelsko, TS Litovel, MK Litovel, Muzeum Litovel,
DDM Litovel, Øímskokatolickou farností Litovel, MS ÈRS, HZS.

FIXUM a.s.®
pojištìní a finance

