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30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE V LITOVLI
• 23. 10.  KONCERT K VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
Koncert žáků Základní umělecké školy Litovel, který se bude konat v Koncertním sále Městského klubu Litovel v 17 hodin.
Pořádá: Základní umělecká škola Litovel, www.zuslitovel.cz
• 2. 11.  VERNISÁŽ KOMIKSOVÉ VÝSTAVY
Komiksy podle vyprávění generála Tomáše Sedláčka v Litovelské kavárně. Zahájení 2. listopadu v 17 hodin. Výstava potrvá do 30. listopadu. 
Pořádá: spolek Na Pavlínce, Post Bellum, www.postbellum.cz
• 12. 11.  „SAMETOVÁ ZMĚNA ANEB PROBUDÍM SE VČERA“
Den otevřených dveří – 80. léta živě v jídelně školy. 
Pořádá: Základní škola Vítězná Litovel, www.zsviteznalitovel.cz
• 17. 11.  VZPOMÍNKA NA LISTOPAD
Velkoplošná projekce, projevy osobností z oblasti kultury, historie i náboženství, hudební vystoupení na náměstí Přemysla Otakara od 17 hodin. 
Pořádá: spolek Na Pavlínce, Litovelská kavárna, Husův sbor, Muzejní společnost Litovelska, Post Bellum
• 18. 11.  JAROSLAV HUTKA
Koncert známého písničkáře v Koncertním sále Městského klubu Litovel od 19 hodin. 
Pořádá: Městský klub Litovel, www.mklitovel.cz

• 20. 11.  TENKRÁT – PROMÍTÁNÍ FILMU
Dokument mapující události 17. 11. 1989 ve výpovědi významných osobností bude promítán v Koncertním sále Městského klubu Litovel  
od 10 hodin. Určeno pro žáky II. stupně ZŠ a SŠ. Pořádá: Městský klub Litovel, www.mklitovel.cz

AKCE K 80. VÝROČÍ ÚMRTÍ JANA OPLETALA
• 15. 11.  PIETNÍ SETKÁNÍ A VERNISÁŽ VÝSTAVY
Shromáždění u příležitosti Dne boje studentů za svobodu a demokracii spojené se vzpomínkou na události 17. listopadu 1939 a 1989. Pieta a položení 
květin u pomníku Jana Opletala proběhne ve 13 hodin za doprovodu Vojenské hudby Olomouc. Ve 13.30 hodin se koná vernisáž výstavy 
„Nesmíme zapomenout“ v aule Gymnázia. Pořádá: Gymnázium Jana Opletala, www.gjo.cz

• 16. 11.  CÍRKEVNÍ POUŤ
Pouť ke hrobu Jana Opletala v Nákle v upomínku na tragické úmrtí. Pořádá: Olomoucká diecéze Církve československé husitské, Husův sbor. 

Turistické informační centrum Litovel nabízí k prodeji výroční vizitky a fotonálepky Václava Havla.
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Vážení a milí čtenáři,

        snad každý z nás má občas den, možná i dny, 
tzv. blbec. Jsou to dny, kdy se už jen ráno vzbudíte  
a přesně víte, že to nebude stát za nic. Ani se Vám 
nechce vylézat z postele, nechcete nikoho vidět, 
nic dělat, protože víte, že to bude k ničemu. I já 
takové dny měla a zrovna vyšly na dobu, kdy mám 
s tříděním článků a fotek nejvíce práce – kdy bych 
se měla nejvíce soustředit. Tentokrát se to bohu-
žel nějak nedařilo... Snad ale i přes mé nevydařené 
dny najdete v novinách vše, co chcete, na co jste zvyklí a možná  
i něco navíc. Přeji Vám hezké podzimní dny a nezapomeňte si ru-
čičky hodin posunout v noci ze soboty 26. října na neděli 27. října  
o hodinu zpět!                                           Eva Kratochvílová, redaktorka  

V Litovli 1. října 2019. Uzávěrka příštího vydání je 21. října.
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Během letních prázdnin proběhla rekonstrukce školní jídelny
Studenti gymnázia od začátku 
nového školního roku chodí 
do nového – sice ne do nové 
budovy gymnázia, ale do opra-
vené budovy školní jídelny. Po 
několika letech příprav, zpraco-
vávání projektové dokumentace 
a hledání finančních prostřed-
ků včetně neúspěšné žádosti  
o dotaci rozhodlo zastupitelstvo 
města o zařazení opravy budovy 
školní jídelny mezi prioritní in-
vestiční akce roku 2019.
Příchodem prvního prázdni-
nového dne byly zahájeny prá-
ce na kompletní demontáži 
původního opláštění budovy.  
Z důvodu přítomnosti nebezpeč-
ného azbestu v boletických pa-
nelech, jež tvořily původní plášť, 
musela být dodržována přísná 
hygienická opatření. Požadova-
nou absenci azbestových vláken  

v ovzduší bylo následně nutno 
doložit hygienickým měřením. 
Po statickém zpevnění kon-
strukce se přistoupilo k vyzdění, 
osazení oken a zateplení. Poté 
již mohly být zahájeny práce 
ve vnitřních prostorech. Vše 
bylo nasměrováno k prvnímu 
dni nového školního roku tak, 
aby v ten den mohla školní jí-
delna nejen vařit, ale i vydávat 
jídla všem svým strávníkům.  
V jedné písni se zpívá „čas letí 
jako bláznivý, nechytíš ho ani 
ty“, ale prováděcí firmu čas ne-
doběhl a skutečně ke 2. září 
byly vnitřní prostory se souhla-
sem Krajské hygienické stanice  
a Hasičského záchranného sbo-
ru předány k užívání. 
Během prvních dvou zářijových 
týdnů byly dokončeny práce na 
barevném provedení fasády, byl 

opraven malý sklad před bu-
dovou a zhotovena nová ram-
pa. Pan starosta se také zasadil  
o to, aby bylo na úrovni i nej-
bližší okolí budovy, takže opra-
ven byl i chodník za budovou  
a zídka vedoucí od jídelny smě-
rem k trafostanici.

Barevné řešení je dílem  
Ing. arch. Braunera, celou re-
konstrukci měla na starosti Sta-
vební firma Vymětal, které patří 
veliké poděkování za vstřícný  
a vysoce profesionální přístup.

Vlastimil Habermann, vedoucí
Odboru školství, kultury a sportu 

Uctili jsme památku našeho 1. prezidenta T. G. Masaryka
V pátek 13. září ve 12 hodin jsme 
uctili památku našeho prvního 
československého prezidenta To-
máše Gariggua Masaryka. 
U příležitosti 82. výročí jeho 
úmrtí položili společně k jeho 
památníku kytici: starosta měs-
ta Viktor Kohout, právnička 
města JUDr. Marie Mazánková, 
ředitelka Základní školy Vítězná 
Mgr. Zuzana Absolonová a ředi-

tel Gymnázia Jana Opletala Mgr. 
Radim Lindner. Pietního aktu se 
účastnila třída 3. A Gymnázia 
Jana Opletala s paní učitelkou 
Mgr. Kristýnou Řezníčkovou.                             
Společně jsme zavzpomínali na 
osobnost prezidenta Osvobodi-
tele a jeho velké nejen státnické 
činy. Masaryk totiž nebyl jen 
státníkem, ale dále i pedagogem, 
sociologem a filozofem. Zalo-

žil např. časopis 
Athenaeum, inici-
oval Ottův slovník 
naučný a zapojil se 
do veřejného života 
kritikou tzv. Ruko-
pisů. Vydal řadu 
spisů jako např. 
Česká otázka, Otáz-
ka sociální ad. 

red.
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Pršelo, pršelo, jen se lilo, Litovelské slavnosti to neohrozilo! 
V sobotu 7. září se u nás již tra-
dičně konaly Litovelské slavnos-
ti a Dny evropského dědictví 
v rámci podpory cestovního 
ruchu. I když nám počasí tento-
krát vůbec nepřálo a pršelo bez 
malých přestávek celý den, tak 
jste se nenechali odradit a přišli 
se podívat na bohatý hudební  
a kulturní program, který byl pro 
Vás připraven. 

Již dopoledne bylo otevřeno 
litovelské Muzeum se všemi 
svými expozicemi (návštěvnost  
v tento den byla 213 osob), sko-
ro celý den byly pořádány vý-
stupy na radniční věž (tu navští-
vilo 358 osob), odpoledne jste 
si mohli zpříjemnit návštěvou 
Muzea harmonik, prohlédnout 
si kapli sv. Jiří či kostel sv. Marka 
nebo využít komentované pro-
hlídky památek města.
Hlavní program vypukl těsně 
před 13. hodinou zdravicí sta-
rosty města Viktora Kohouta 
a hostů. Návštěvníky přivítali: 
primátor města Revúca Ing. 
Július Buchta, senátorka MUDr. 
Alena Šromová, 1. náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje 
Mgr. Jiří Zemánek, 2. náměs-
tek hejtmana Ing. Jan Zahrad-

níček, 3. náměstek hejtmana  
Mgr. Dalibor Horák a předseda 
Seniorklubu Lubomír Faltus. 
Primátor města Revúca přijal 
při této zdravici „primátorský“ 
klobouk, který pro něj speciálně 
zhotovila paní Marie Mazánková.  
Poté se na pódiu začaly střídat 
hvězdy jedna za druhou: jako 
první vystoupil Marek Ztrace-
ný s kapelou, ve 14 hodin ho 
vystřídala kapela Queen Prin-
cess revival. V krátké hudební 
přestávce vystoupily mažoretky 
Linetbells Litovel. Pozdní odpo-
ledne patřilo skupině Premier  
a večer ovládla pódium kapela 
Citron s Láďou Křížkem a Tanjou. 
Velkému zájmu se v deštivém 
počasí těšil turistický vláček  
a prohlídky jednotlivých pamá-
tek a výstav. Společnosti EKO-
KOM a Elektrowin si pro děti 
připravily spoustu aktivit, které 
se týkaly správného třídění od-
padů. Dále nechyběla kreativ-
ní dílnička a miniZOO v režii 
DDM Litovel nebo simultánka 
v šachu.
Doufáme, že jste si letošní Li-
tovelské slavnosti i přes nepří-
zeň počasí ve společnosti dobré 
hudby, pití a zábavy užili, a jak se 
říká – za rok zas!                        red.

Cena Olomouckého kraje za přínos  
v oblasti životního prostředí
Ve středu 18. září proběhlo v Cen-
tru ekologických aktivit Sluňákov 
slavnostní vyhlášení Cen Olo-
mouckého kraje za přínos v oblas-
ti životního prostředí 2019. Kraj 
se takto rozhodl ocenit organizace  
a jednotlivé osobnosti, které stojí 
za loňskými významnými počiny 

v oblasti životního prostředí nebo 
jsou v této oblasti dlouhodobým 
přínosem. Oceňovalo se v kate-
goriích Voda, Ovzduší, Odpadové 
hospodářství a Ekologie a životní 
prostředí. Mezi nominovanými  
v kategorii Odpadové hospodář-
ství byl i litovelský starosta Vik-

tor Kohout, který nakonec 
obsadil 2. místo. O vítězích 
v jednotlivých kategoriích 
rozhodovali svými hlasy 
přímo obyvatelé Olomouc-
kého kraje. V každé z nich 
volili dlouhodobý přínos 
a významný počin v roce 
2018. „Krásná a zdravá 
příroda je největší devízou 
Olomouckého kraje. A je 
také zároveň pojistkou naší 
budoucnosti. Proto mě velmi 
těší, že o novou anketu byl 
mezi veřejností velký zájem. 
Dokazuje to, že lidem na 
životním prostředí opravdu 
záleží,“ řekl hejtman Ladi-
slav Okleštěk.
Tisková zpráva ze dne 19. 9.

Letem světem Litovlí

• Česká pošta 
oznamuje veřej-
nosti, že od 1. 11. 
dochází z provoz-
ních důvodů k trvalé změně hodin 
pro veřejnost u pošty v místní části 
Chudobín. 
Stávající otevírací doba provozovny 
bude od 1. listopadu upravena násle-
dovně: po 8–12, út 12–17, st 8–12,  
čt 12–16, pá 8–12 hodin. 
• Finanční správa navrhla úpravu 
organizačního zajištění 34 územ-
ních pracovišť včetně toho v Litovli.  
Finanční správa, stejně jako ostatní 
orgány státní správy, plánuje od 
roku 2020 snižování počtu pra-
covníků a provozních nákladů. Na 
základě provedené analýzy byla 

navržena transformace na optima-
lizovaný režim 2+2. Tento režim 
znamená zajištění činnosti územ-
ních pracovišť pro veřejnost v úředních 
dnech minimálně dvěma pracovníky,  
v případě potřeby i v rozšířené kapaci-
tě jak personální, tak časové (např.  
v obdobích kampaní podávání da-
ňových přiznání k dani z nemovitých 
věcí nebo k daním z příjmů). 
První vlna optimalizace finančních 
úřadů proběhla již v roce 2016 a v re-
žimu 2+2 již tři roky úspěšně pracuje 
23 územních pracovišť.
V žádném případě se tedy nejedná  
o zrušení územního pracoviště v Li-
tovli, ani jeho agend.  Rozsah služeb, 
které Finanční úřad v Litovli poskytu-
je, zůstane stejný. 
• Rada města doporučila Zastupi-
telstvu města Litovel schválit záměr 
provést stavební úpravy hotelové 
části objektu Záložna ve 2. patře za 
účelem zbudování stálé expozice hu-
debních nástrojů – Muzea harmonik. 
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Zábavná prvouka pro děti z území MAS Moravská cesta se chystá na březen

Název projektu: Místní akční 
plán vzdělávání (MAP) pro ORP 
Litovel II
Registrační číslo projektu: CZ.02.
3.68/0.0/0.0/17_047/0008576

Zejména historické zajímavosti, 
příběhy míst, pověsti a perličky 
z kronik najdou děti v zábavné 
prvouce, kterou pro školy na Lito-
velsku chystá Místní akční skupi-
na (MAS) Moravská cesta. Vyjít by 
měla v březnu 2020.

Kapitoly o jednotlivých obcích se 
dělí na několik odstavců. Vysvět-
lují vždy název vesnice, zabývají 
se krátce historií, zajímavostmi  
o tom, jak lidé žili, památkami, po-
místními názvy, také osobnostmi 
nebo studánkami. Texty doplňuje 
výtvarnice leckdy vtipnými obráz-
ky, na kterých dominuje maskot 
knížky Kohout Viktor.  

Autorkou pr-
vouky je publi-
cistka Marie Šu-
láková, ilustrace 

jsou dílem Dagmar Klimešové. 
Obě ženy už na podobné knížce 
pro školy spolupracovaly. Před 
několika lety daly dohromady 
prvouku pro území MAS Poodří. 
Se sběrem podkladů pomohla 
Marii Šulákové řada pozoru-
hodných lidí zejména z regionu. 
Kromě starostů či učitelů a dětí 
se přidali i nadšenci pro místní 
historii v jednotlivých obcích. 
„Velmi mně pomohl historik Ján 
Kadlec nebo rozhlasový reportér 
a publicista Miroslav Kobza, který 
už léta region mapuje a vypráví 
o jeho zajímavostech v pořadu 
Českého rozhlasu Olomouc Od 
Pradědu na Hanou,“ řekla Marie 
Šuláková s tím, že cenné infor-
mace jí poskytl v poslední době 
například také Jiří Ženožička  
z Bouzova, který vydal o takřka 
všech místních částech samo-
statné knížky. „Těch spoluautorů 

je mnoho a já si všech nesmírně 
vážím a ráda je uvedu v tiráži do 
kolektivu autorů. Mrzí mě jen, že 
do prvouky se nám toho nevejde 
o každé obci víc,“ uvedla Šuláko-
vá s vysvětlením, že knížka má 
mít jen něco málo přes 100 stran 
a počet obcí na území je 22, ov-
šem i s místními částmi je jich 
celkem 62. „Nezapomínáme ani 
na osady, kterých je také dost,“ 
dodala autorka.
Že se do knížky víc nevejde ale 
podle zadavatelů z MAS Morav-
ská cesta vůbec nevadí. „Děti, 
učitelé, ale i dospělí si mohou po-
dle naší prvouky další informa-
ce doplnit. Budou-li mít zájem, 
mohou oslovit místní kronikáře 
či jiné zájemce o historii ve své 
obci a pozvat je na besedu. Tak-
to bude možné na náš projekt 
krásně navázat,“ řekla předsed-
kyně MAS Moravská cesta Julie 
Zendulková, která doufá, že pr-
vouku budou číst nejen děti, ale  
i dospělí.
Vydání publikace se chystá na 

březen, tedy na měsíc, kdy mají 
svátek knihy. „Využijeme toho 
období a u příležitosti křtu pr-
vouky vymyslíme i pěknou akci 
pro děti, kterým je prvouka pře-
devším určena. O podrobnostech 
budeme včas informovat,“ doda-
la Julie Zendulková. 
MAS Moravská cesta pomáhá 
starostům, spolkům, školám, 
podnikatelům nebo zeměděl-
cům. Na jejím území je největší 
město Litovel, nejmenší je ves-
nička Strukov. Některé obce 
mají ještě místní části. Bouzov 
jich má dokonce 13, Litovel 11, 
Bílá Lhota sedm a Luká šest. 

MAS Moravská cesta, z.s.

Stíny Litovelska
Litovelský Otvírák
V sobotu 10. srpna proběhla v našem 
městě tradiční kulturní akce Litovelský 
Otvírák. Strážníci v průběhu dne „vy-
háněli“ neukázněné řidiče parkující na 
veřejné zeleni a po soumraku musela 
noční hlídka řešit hned několik ozná-
mení souvisejících s nadměrným poží-
váním alkoholických nápojů. Ve spolu-
práci s Policií ČR a Rychlou záchrannou 
službou se podařilo vše vyřešit.   

Cizí muž
Ve čtvrtek 15. srpna přijala hlídka 
městské policie oznámení od starší 

ženy. Ta uvedla, že je u ní doma cizí 
muž, který nechce odejít. Následným 
šetřením bylo zjištěno, že šlo o jejího 
syna, který se o ni stará. Žena totiž trpí 
stařeckou demencí.

Opilec
Dalším případem, který městská po-
licie řešila, bylo oznámení, že na ulici 
Vítězná leží zraněný jeden z místních 
opilců. Strážníci provedli výjezd na mís-
to, opilce stabilizovali a na místo přivo-
lali posádku Rychlé záchranné služby. 
Po ošetření byl převezen do nemocnice 
ve Šternberku.        Městská policie Litovel

Fotosoutěž na téma
 Nejzajímavější fotka z Vaší letní dovolené 

zná již své výherce. 
Jsou jimi: 

Kristýna Nedozrálová a Dana Štaffová

Vlevo je fotka slečny Nedozrálové, 
kterou pořídila letos v létě na do-
volené na Madeiře. 
Dole je fotka paní Štaffové, která 
trávila dovolenou v jižní části Itá-
lie – Kalábrii. Tato fotka dle jejích 
slov nejvíce vystihuje klid, pohodu 
a krásnou přírodu, která tam je.
Výherkyním gratulujeme! A děku-
jeme zároveň i ostatním, kteří nám 
zaslali své fotky. Bylo těžké vybrat 
opravdu jen dva výherce. 
Dopředu dáváme vědět, že v listo-
padovém čísle se bude soutěžit opět  
o předplatné Litovelských novin.  

V pátek 6. září se odehrál slav-
nostní akt v Českých Budějovi-
cích. Spolek Města Otakarova 
ocenil město Litovel za vydání 
knihy Litovel – Velké dějiny 
města. Pochvalný list a pamět-
ní medaili převzal Ing. Zdeněk 
Potužák a PhDr. Vítězslav Koll-
mann na nádvoří historické 
věže Železná panna. V této věži 
je umístěna historická expozice 
o životě Přemysla Otakara II. Za 
vlády tohoto panovníka, ve dru-
hé polovině 13. století, přibylo 

jen v českých zemích kolem 
třiceti královských měst, což je 
unikátní počin v domácím i ev-
ropském měřítku.       Z. Potužák

Cena pro publikaci o Litovli
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 Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, 
že je pes označený mikročipem 

Číslo mikročipu musí být zaznamenáno 
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací 
průkaz) 

Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině 

Mikročipem nemusí být označeni psi 
s jasně čitelným tetováním provedeným 
před 3. 7. 2011 

 

Povinné „čipování“ psů! 

Nová povinnost pro majitele psů
Majitelé psů v České republice 
mají ještě tři měsíce na to, aby 
nechali svá zvířata u veterinár-
ního lékaře označit mikročipem. 

K 1. lednu 2020 bude na zákla-
dě novely veterinárního zákona 
schválené v roce 2017 povinné 
očkování psa proti vzteklině 
platné pouze v případě, že je pes 
označený mikročipem. Štěňata 
musí být označena nejpozději 
v době prvního očkování proti 
vzteklině, tedy v půl roce věku. 
Výjimku budou mít pouze star-
ší psi, a to, pokud jsou označeni 
jasně čitelným tetováním, které 
bylo provedeno před 3. červen-
cem 2011. 
Označení psů mikročipem pro-
vádějí soukromí veterinární 
lékaři, kteří jsou oprávněni vy-
konávat veterinární léčebnou  
a preventivní činnost. Dlouho-
době je označení psa (ale také 
kočky či fretky) čipem povinné 

v případech, že s ním majitel 
cestuje do zahraničí, v řadě obcí 
tuto povinnost na lokální úrovni 
již roky ukládají místní vyhláš-
ky. Povinná evidence psů v sou-
časné době funguje ve většině 
zemí Evropské unie.
Čipování představuje jednorá-
zový úkon srovnatelný s injekční 
aplikací. Mikročip o délce cca  
1 cm je sterilně aplikován pomo-
cí jehly do podkoží zvířete. Obal 
je vyroben z biokompatibilních 
materiálů, na které organismus 
zvířete nereaguje jako na cizí tě-
leso. Za psa bez označení bude 
hrozit ve správním řízení ulože-
ní pokuty ve výši až 20 000 Kč.
Zavedení povinného označení 
všech psů by mělo do budouc-
na především usnadnit identi-
fikaci psů ze strany kontrolních 
orgánů a tím také zefektivnit 
monitoring chovů a kontrolu 
dodržování stanovených před-
pisů chovateli. Komplikovaná 

identifikace psů mimo jiné čas-
to znesnadňuje veterinárním 
inspektorům postihování pro-
blematických chovů velkého 
množství zvířat – tzv. množíren.
U označeného zvířete bude 
možné snadněji prokázat, kdo 
je jeho majitelem. To je přínos-
né v případech krádeží psů, ale 
také v případech, kdy zvíře způ-
sobí škodu (například zaviní 
dopravní nehodu, zraní člověka 
či „pytlačí“) a je potřeba iden-
tifikovat zodpovědnou oso-
bu. Zatoulané, řádně označené  
a evidované zvíře má podstat-
ně větší naději, že se vrátí ke 
svému původnímu majiteli než 

neoznačený pes. „Státní veteri-
nární správa apeluje na chova-
tele, aby včas navštívili se svým 
psem ošetřujícího veterinárního 
lékaře a nechali psa čipovat,“ 
uvedl ústřední ředitel Státní 
veterinární správy Zbyněk Se-
merád. „Chápeme, že nová po-
vinnost přinese sice jednorázo-
vou administrativní a finanční 
zátěž pro chovatele ve výši stovek 
korun, nicméně její přínosy by 
měly být dle našeho očekávání 
výrazně vyšší,“ dodal Semerád.  
        
        Petr Vorlíček, tiskový mluvčí  
               Státní veterinární správy, 

Tisková zpráva z 23. 8. 2019

Časté dotazy ohledně očkování a čipování
➢ Jaká je cena za očkování?
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120–450 Kč a závisí na 
jeho typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho 
aplikaci. Ceny jsou smluvní.
➢ Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování má 
až v průběhu roku 2020 (případně 2021 či 2022). Musím jej nechat čipo-
vat ještě v roce 2019, nebo stačí až při přeočkování?
Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely veterinárního 
zákona je s účinností od 1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině 
platné pouze pokud je pes označen mikročipem, případně označen 
čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Není tedy 
možné tuto proceduru odkládat až do dalšího přeočkování. Pokud tak 
již chovatel neučinil, je nutné nechat psa označit nejpozději do konce 
roku 2019, jinak bude očkování považováno za neplatné.
➢ V místních částech probíhá očkování psů proti vzteklině hromadně v ur-
čitý termín (většinou na jaře) – místní starší občané tak nemusí jezdit do 
města. Budou čipování provádět i tito veterináři nebo občané musí navštívit 
přímo veterinární ordinaci?  Psi mají být očipováni do konce roku 2019 – 
bude stanoven nějaký podzimní termín očkování + čipování? 
Ano, čipování budou provádět i veterináři přímo v místních částech, 
jak jsou občané zvyklí. Přesný termín bude včas oznámen prostřed-
nictvím městského nebo místního rozhlasu. 

Při pohybu v lese buďte opatrní! 
Sucho, rozšíření kůrovce a násled-
ně i častější a rozsáhlejší těžby dříví 
v lesích. To jsou důvody, proč by ná-
vštěvníci lesa měli více dbát na své 
bezpečí. Ministerstvo zemědělství 
vydalo Desatero bezpečného po-
hybu v lesích. Pokyny upozorňují 
na největší rizika a nejjednodušší 
způsoby, jak se jim vyhnout. 

Ministerstvo zemědělství vypra-
covalo na základě zkušeností 
lesníků a ve spolupráci s lesními 
hospodáři deset pravidel, která 
by měli návštěvníci lesů v zájmu 
vlastní bezpečnosti dodržovat. 
Pro bezpečný návrat z návštěvy 
lesa  je potřebné správně vyhod-
notit možná rizika spojená se 
zvýšenou těžbou dřeva, pohybem 

lesnické techniky po cestách, čas-
tým výskytem uschlých stromů  
a skládek dříví.

 Desatero bezpečného pohybu
1. Vyhlášený zákaz vstupu do lesa 
je pro tvou bezpečnost.
2. Nevstupuj do lesa za silného vě-
tru, padají větve i celé stromy.
3. Nepřelézej polomy, padlé stro-
my se mohou samy pohnout.
4. Vyhni se suchým stromům, su-
ché větve a souše padají nečekaně.
5. Nevstupuj do oplocených míst, 
mohla být chemicky ošetřena.
6. Nevstupuj do míst, kde se kácí 
dříví, udržuj odstup alespoň 50 
metrů, dřevorubec tě nevidí ani 
neslyší.
7. Nevstupuj do míst, kde pracují 

stroje, táhnou nebo nakládají dří-
ví, mezi dříví a stroj, na skládky 
uloženého dříví, operátor stroje  
o tobě neví.
8. Musíš-li do míst, kde se pracuje, 
řiď se pokyny pracovníků.
9. Při chůzi nebo jízdě na kole ne-
přehlednými úseky buď připraven 

na možné překážky nebo práci na 
cestě, hrozí střet s lesnickou tech-
nikou, dřívím přes cestu.
10. Při pohybu lesem nenos slu-
chátka, řadu rizik totiž můžeš 
dopředu slyšet (padající větve  
a stromy, práce v lese).

Tisková zpráva



6 / ZE SPOLEČNOSTI

Kupte si bílou pastelku a podpořte nevidomé
Ve středu 16. října 
proběhne celoná-
rodní veřejná sbírka 
Bílá pastelka. V ten-
to den můžete v uli-
cích Litovle potkat 
dobrovolníky v bí-
lých tričkách, kteří 
vás za příspěvek do 

kasičky odmění symbolickou bílou pastelkou  
(s bílou i barevnou tuhou). 

Pastelka bílé barvy připomíná bílou hůl  
a život zrakově postižených. Bílá hůl je dů-
ležitý prostředek na cestě k samostatnosti 
a symbolizuje odvahu překonávat překáž-
ky, spojené se ztrátou zraku. Sbírka se letos 
koná již 20. rokem, a to téměř po celé re-
publice. Svým darem podpoříte služby pro 
zrakově postižené, které poskytuje obecně 
prospěšná společnost Tyfloservis a zapsaný 
spolek Sjednocená organizace nevidomých  

a slabozrakých ČR. Regionální střediska 
obou organizací sídlí v Olomouci na ulici 
I. P. Pavlova 69 (budova Jalta, tel.: 585 428 
111). Bezplatné služby jsou dostupné všem, 
kteří mají v dospělém věku vážné potíže  
s viděním. 
Dobrovolníci budou vybaveni zapečetěnou 
kasičkou, jmenovkami s plnou mocí a na 
požádání předloží osvědčení o konání sbír-
ky. Přispět můžete i bezhotovostně, a to pro-
střednictvím QR kódů umístěných přímo na 
kasičkách. 
Výtěžek sbírky podpoří služby pro zrako-
vě postižené v celém Olomouckém kra-
ji, ale také celostátní projekty. Tyfloservis 
pomáhá nevidomým a těžce slabozrakým 
nacvičit potřebné nezbytné dovednosti 
pro plnohodnotný život. Jde o výuku růz-
ných sebeobslužných dovedností, nácvik 
orientace v prostoru, výuku čtení a psaní 
Braillova bodového písma, nácvik psaní 
na klávesnici bez zraku a výuku vlastno-

ručního podpisu. Výuka mnohdy probíhá   
u klienta v domácím prostředí. Častým 
důvodem návštěvy v Tyfloservisu je výběr 
vhodné optické pomůcky, která umožní 
opětovné čtení, pokud brýle již nepomáhají. 
Sjednocená organizace nevidomých a slabo-
zrakých ČR v Olomouci nabízí zrakově po-
stiženým služby v podobě sociálně právního 
poradenství a  volnočasových aktivit. Svým 
darem podpoříte také výcvik vodicích psů  
a vydávání časopisů v Braillově písmu či 
zvukové podobě. 
V minulém roce v Litovli studentky z Gym-
názia Jana Opletala a dobrovolnice ze Sjed-
nocené organizace nevidomých a slabozra-
kých získaly ve dvou kasičkách 5.453 Kč. 
Celkový výtěžek sbírky v celé republice byl 
2.941.173 Kč. 
Organizátoři děkují všem dárcům i dobro-
volníkům. Více informací na www.bilapas-
telka.cz, www.tyfloservis.cz, www.sons.cz.

Bc. Michaela Ševčíková

Ohlédnutí za letní turistickou sezónou 2019 očima Infocentra
Letní turistická sezóna 2019 se stejně jako loň-
ská velmi vydařila.
První akcí byl pěší výlet na Pardusku, který se 
konal 2. června. Krásných 10 km si vyšláplo  
24 nadšených turistů, kteří měli možnost na-
vštívit kostel sv. Martina v Měrotíně a také se 
dozvědět zajímavé informace o místě, kudy  
v minulosti vedla kupecká cesta nebo o loupe-
živém rytíři Pardusovi.
Jako další oblíbenou akcí se opět ukázaly cyk-
lovýlety Litovelským Pomoravím pod vedením 
pana Miroslava Pinkavy, kterých se zúčastnili 
zájemci z různých koutů ČR – z Karviné, Prahy 
či Přerova. Nechyběli ovšem ani stálí cyklisté  
z Litovle a okolí, Lošova nebo Náměště na 
Hané. Délka výletů se pohybovala od rovných 
20 km, které vedly přes malebný Novozámecký 
areál, až po náročnějších 30 km do Štěpánova 
přes Žerotín.
Nicméně v prázdninových měsících bylo  
v Litovli možností turistického vyžití mnohem 
více. Zájemci mohli kromě aktivního odpo-
činku ve formě cyklovýletů navštívit například 
radniční věž, a to denně od 10 do 17 hodin. 
Kromě výhledů do širého okolí byla možnost 
užít si i výhledy jiné, a to až do dávné histo-
rie. Tuto možnost měli zájemci každý týden 

od středy do neděle v nejstarší gotické 
památce města – kapli sv. Jiří v Litovli. 
Na své si přišli i milovníci oblíbeného 
chmelového nápoje během komento-
vaných prohlídek pivovaru a také ti, 
kteří se chtěli dozvědět spoustu infor-
mací z historie Litovle při komentova-
ných prohlídkách města pod vedením 
paní Zdenky Elgnerové.
Od června do srpna využilo služeb In-
focentra 7 158 návštěvníků a během 
léta nám přibylo hned několik novinek. 
Ať už to jsou nové suvenýry v podobě 
magnetek, podtácků nebo magnetického bloč-
ku či chutné novinky z podniku Alibona a.s. – 
kvalitní paštiky doplněné o chutney z červené 
cibule, nakládané cibulky, brusinky nebo křen. 
Vzhledem k nadcházejícímu výročí Sametové 
revoluce jsou v Infocentru nově v prodeji te-
matické suvenýry – fotonálepka Václava Havla  
a výroční turistická vizitka upomínající na udá-
losti listopadu 1989.
Nezapomněli jsme ani na malé turisty, a proto 
jsme se zapojili do prázdninové soutěže České 
televize – „Rozbzuč déčko“.  Malí návštěvníci si 
u nás vyzvedávali hesla a pracovní listy, kde se 
dozvěděli něco o životě vodního hmyzu a jeho 

důležitosti. Odmě-
nou za poctivé sbírá-
ní hesel byly barevné 
tetovačky.
Během léta proběhly 
ve výstavních prosto-
rách dvě výstavy – na 
první jste mohli vidět 
výtvarné práce žáků 
ZŠ Jungmannova na 
téma kamarádství 
a na druhé pak in-
teraktivní exponáty 
zapůjčené z Pevnosti 
poznání z Olomouce. 

Od 17. září až do 26. listopadu můžete navštívit 
novou výstavu – Zdeněk Miler dětem, věnova-
nou Krtečkovi a dalším postavičkám. Přístup-
ná bude od pondělí do pátku od 9 do 17 hod.,  
v sobotu od 9 do 15 hod.
Od 1. do 31. srpna probíhala také vědomostní 
soutěž v rámci činnosti Informační sítě Europe 
Direct (MEIS), ke které jsme se letos připoji-
li. Výhercem nerezové termosky se stala Olga  
Vohralíková, Zdeněk Effenberger a Voj-
těch Kosina. Všem moc blahopřejeme! Dále 
byla nejen pro děti připravena osmisměr-
ka, stejně jako vědomostní kvíz, zaměřená 
na Evropskou unii. Po jejím vyluštění každý 
obdržel drobný dárek. V rámci MEIS Lito-
vel Vás zveme na Řecký večer, který se bude 
konat ve Velkém sále Záložny 9. listopadu od  
19 hodin. K tanci a poslechu bude hrát skupina 
Prometheus. Řeckými tanci Vás bude provázet 
Miroslava Stroupková, dlouholetá instruktorka 
řeckých tanců. Připravena bude i malá ochut-
návka řeckých specialit. Vstup je zdarma.
Ve čtvrtek 24. října oslavíme Den turistických 
informačních center. Asociace turistických 
informačních center České republiky si totiž  
v tento den připomene 25 let své existence. 
Přijďte tedy za námi do Infocentra – každý si 
od nás odnese sladkou pozornost. Těšíme se na 
Vás!                                                             TIC Litovel
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 Okno pro řidiče seniory

V tomto díle motoristického okna se za-
měříme na řidiče seniory. Podle statistik 
se u řidičů nad 65 let nevyskytují nehody 
o nic víc než u ostatních věkových katego-
rií. Skokově se začíná zvyšovat až od 75 let. 
Senioři by tedy neměli zapomínat na pra-
videlné lékařské prohlídky a nepřeceňovat 
své síly – tzn. nedržet se za každou cenu 
oprávnění řídit. 

Senioři – řidiči zaviní více nehod na křižovat-
kách, dále při změně směru jízdy a při vjezdu 
na silnici, kde mají dát přednost. To jsou typické 
příklady nehod, kde selhalo prostorové vnímání  
a rychlá reakce. Senioři jezdí většinou poma-
lejším tempem, více ke středu vozovky, jen 
minimálně jezdí v noci, vyhýbají se dopravním 
špičkám, předjíždí velmi málo. Senioři jsou také 
konzervativní. Málokdy sledují novinky v dopravě  
– jejich způsob jízdy je většinou tzv. po paměti. 

Věk s sebou nese zhoršení kondice k řízení vozi-
del (zhoršení zraku, třes rukou atd.) – toto sa-
mozřejmě dříve nebo později postihne každého 
z nás. Je tedy důležité pravidelně navštěvovat 
lékaře. Předpisy stanovují, že pravidelné lekař-
ské prohlídky musí absolvovat řidič nejdříve 
šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku  
a nejpozději v den dovršení tohoto věku. Po do-
vršení 68 let pak řidič musí absolvovat prohlídku 
každé dva roky. Řidiči – senioři by měli dbát ale 
i na momentální zdravotní stav. Obvyklé nemoci 
stáří s sebou nesou nutnost pravidelného užívá-
ní léků. Některé mohou otupit pozornost řidiče 
nebo prodloužit reakci na určitou dopravní situ-
aci. Proto byste se měli vždy poradit s lékařem 
nebo lékárníkem, zda řídit můžete nebo ne. Třeba ale 
i takové nachlazení nebo chřipka by mělo být důvo-
dem proč neusednout za volant. Vemte si, že obyčej-
né kýchnutí Vás na tři vteřiny vyřadí z řízení vozidla 
a pak ještě nějakou dobu koncentrujete rozostřený 
zrak (což však platí pro každého).
I na kole je senior samozřejmě stále řidičem, 
tentokrát nemotorového vozidla. Klademe nyní 
důraz na používání ochranné cyklistické přilby 
a reflexních prků. Spousta seniorů také jezdí se 
zavěšenými taškami s nákupem na řídítkách. To 
rozhodně není dobře! Rozhoupaná taška může 
způsobit úplnou ztrátu rovnováhy a následné 
zakolísání. Proto si určitě pořiďte na kolo nosič 
s košem. S nákupem kolo jen veďte! 
Dávejte tedy na sebe pozor – aut, cyklistů, chod-
ců je čím dál víc, provoz je čím dál rychlejší – ale 
jak se říká: spěchej pomalu.                                           red.

Pozvánka do divadla – Pojďte se bát
Na letošní podzim chystá ochotnický soubor 
Sokola S.O.S. premiéru nové hry. A opět půjde  
o původní, tedy neokoukanou autorskou hru.
Pod taktovkou režisérů Petra Lindušky  
a Michala Rakowského vzniká dílko, je-
hož žánr a forma jsou poněkud neobvyklé  
a odehrávající se v prostředí jiném, než jste 
byli zvyklí. Doposud jste se těšívali z bohaté 
výpravy, dechberoucích kostýmů, břitkých 
a vtipných dialogů či detailního zpracová-
ní charakteru jednajících postav v nejrůz-
nějších komediích, klasických činohrách, 
detektivkách nebo operetkách. To vše jste 
již mohli spatřit na naší scéně. Sami uvidí-
te, že lze pracovat i odlišně. Balancujeme na 
hraně uvěřitelného. Žádné nákladné efek-
ty, situační náznak příběhu, výprava je tak-
též velmi úsporná a herci si většinou vystačí  
s vlastním šatníkem.  O to větší důraz klade 
režie na výkony představitelů jednotlivých rolí. 
Nepůjde o celistvou hru, ale o soubor tří jedno-
aktovek:  „Americký deník“, „Horská bouda“  
a „ Zóna A“ se souhrnným názvem „Pojďte se 
bát“. Zařazení povídek do jednoho večera není 
náhodné. Společným jmenovatelem je napětí  
a spíše tušená než čekaná rozuzlení rozehraných 
situací. Celé představení tak obsahuje směs 
mystiky, náznaků thrilleru, suchého humoru  
a také část každodenních radostí a starostí. Cit-
livějším divákům se mohou ve zvláště vypja-
tých situacích zjevit i prvky hororu. Vše uvidíte  
v podání známých členů souboru, ale i několi-
ka nových tváří. 
Posilou našeho souboru se stává Martina 
Rakowská. Té je hned napoprvé přisouzena 
nemilá role pomstychtivé a hádavé ženy. Její-

ho partnera hraje, jak překvapivé, Michal Ra-
kowski. Zbývá jim jen popřát, aby ve skuteč-
ném životě nezažili to, co v této hře na jevišti.  
I další příběh je mimořádně surový. V něm dvě-
ma zkušeným herečkám našeho souboru Báře 
Antonové a Zuzce Vackové zdárně kontruje 
další nová tvář našeho souboru, Ondra Koupil. 
Postavě, kterou vytváří, je sice souzeno „zajít 
velmi bídně“, avšak pevně doufáme, že jejího 
představitele uvidíte ještě v mnoha rolích i v bu-
doucnu. Trochu odlehčení přinesou osvědčení 
členové souboru Lukáš Malaska, Josef Andrle  
a Michal Rakowski. Ti si zahrají v mysteriózně 
humorně laděném příběhu z anglického venko-
va, inspirovaného Strašidlem Cantervillským 
(O. Wilde). Co by to však bylo za příběhy s ná-
znaky mystiky, kdyby zde nevystupovala posta-
va jiná než z tohoto světa či z říše čiré fantazie. 
Takových postav je zde hned několik a jednu 
(až dvě) z nich si zahraje další nový člen sou-
boru, Lukáš Pavlík. Nemůžeme vynechat ani 
neopakovatelně zpracovanou postavu pošťáka 
v podání Petra Škobrtala, který svou známou 
větou „pane, nesu Vám psaní“ posune příběh 
do zcela nové dimenze. Svou roličku si zahraje  
i autor tohoto mumraje a scénáře Zdeněk Šmíd. 
Zcela záměrně jsme nejmenovali role, ve kte-
rých jednotlivé členy souboru uvidíte. Jsou to 
banální příběhy všedních dnů, které se mohou 
přihodit každému z nás. Z tohoto důvodu po-
stavy nemají ani konkrétní jména. Jen tak mi-
mochodem se během představení řeší i běžné 
otázky, napadající čas od času téměř každého. 
Například:  Existuje dokonalá vražda? Jak byste 
se zachovali při setkání s jinou formou bytí? Co 
je potom? Atd.
Zahájení představení je vyhrazeno scénické 
písni „Slečna s kosou“, navozující atmosféru 
celého večera, v podání Báry Antonové, Ondry 
Koupila a Lukáše Pavlíka.
Podtitul celé hry „večírek pouze pro otrlé“ 
pak plně vystihuje tuto neotřelou podívanou.    
                                                         Litovelští ochotníci

Premiéra: 1. listopadu v 19.30 hod.
Reprízy: 2., 8., 9. listopadu vždy v 19.30 hod.
Kde se hraje: na domovské scéně Sokolov-
ny v Litovli
Předprodej vstupenek: Knihkupectví 
ATLAS ALFA na nám. Př. Otakara 754  
u p. Petra Lindušky

Procházka kolem Třesína
V neděli 22. září se v odpoledních hodinách 
konala první procházka v rámci projektu Li-
tovelská archeologie. Naším cílem byla vý-
znamná archeologická lokalita – vrch Třesín.  
V hojném počtu a za slunečného teplého po-
časí jsme se vydali prozkoumávat toto místo, 
jehož strategická poloha umožňovala kontro-
lu přechodu lidí i zvířat z Hornomoravského 
úvalu do Mohelnické brázdy. Zajímavý výklad  
o historii Třesína nám poskytli Mgr. Pavlína 
Kalábková, Ph.D. a Ing. Radovan Urválek. Spo-
lečně jsme zdolali cca 5 km.                                 red. 



Stalo se v Litovli
• 80 let
Začala světová válka, ale přesto se v Litovli neza-
stavil stavební ruch. Dva třípatrové domy (první 
ve městě) vyrostly u kostela, rodinné domky 
přibývaly ve čtvrti Za starým pivovarem (Lidická, 
Kysucká) i za gymnáziem. Pivovar postavil krás-
nou novou varnu, která je dodnes chloubou zá-
vodu. J. Staroštík postavil u pily parketárnu, Jan  
Zabloudil koupil dům německého obchodníka 
Richarda Sanetrnika (ul. 1. máje 706), pěkně  jej 
upravil včetně reliéfu sv. Cyrila a Metoděje a zřídil 
zde obchod se střižním zbožím.

• Dne 28. 10. 1939 při 
manifestaci ke 28. říjnu 
byl postřelen absolvent 
litovelského gymnázia 
Jan Opletal a jeho po-
hřeb se stal protiněmec-
kou manifestací. Němci 
odpověděli zavřením 
vysokých škol a zatče-
ním 1 200 studentů. 
Mezi předními byli i Litoveláci Kuneš Sonntag, Jan 
Peřina a Karel Kouřil (z Oranienburgu se vrátili 22. 
prosince 1942).

• 75 let
Kamnář Josef Lamr 
se narodil v Lito-
vli 24. října 1944. 
Řemeslu se vyučil  
u svého otce. Bol-
ševický režim pod-
nikání znemožnil, 
ale  roku 1985 získal 
Lamr úřední povo-
lení k samostatné 
výrobě keramiky a jejímu prodeji. Této činnosti 
se věnoval jen ve volném čase, oficiálně byl za-
městnancem Českých drah. Zhotovoval předmě-
ty denní potřeby (hrnky, misky, talíře, džbánky, 
svícny) i drobnou dekorativní keramiku. Tradiční 
keramické prvky zpracovával osobitým výrazem. 
Věnoval se i stavbě nových a rekonstrukci his-
torických kachlových kamen, replikám středo-
věkých kachlí s autentickými vzory, kterých měl 
bohatou sbírku. Na zakázku stavěl nová kachlová 
kamna, při opravách dělal pro zákazníka podle 
dodaných originálních kachlů jejich přesné ko-
pie. Pokračoval v doplňování otcem založeného 
malého muzea litovelské hrnčírny a keramiky. 
Zemřel 21. března 2016.

• 70 let
Dne 15. října 1949 přijela do Litovle delegace 
slovenského okresu Kysucké Nové Mesto. Nava-
zování družby s jinými městy či okresy bylo mód-
ní záležitostí. Památkou na tuto dobu je dodnes 
ulice Kysucká.                                                             
                                                                                 Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Litovelské babí léto a Litovelské 
slavnosti nabídly programy, které 
oslovily i seniory. V září jsme se 
už setkávali také na akcích Seni-
orklubu.
Ve čtvrtek 5. září se na III. spor-
tovních hrách seniorů sešlo na 
hřišti Jungmannovy školy přes 
60 seniorů a 34 z nich se zapo-
jilo do soutěžení. Město Litovel  
a Krajská rada seniorů Olomouc-
kého kraje hry sponzorovaly 
hodnotnými cenami. Sponzo-
rům děkujeme. Poděkování patří  
i škole za poskytnutí hřiště  
a sportovních potřeb. Sluníčko 
lákalo k výkonům. 
Hry zahájil předseda Seniorklubu Lubomír 
Faltus a ředitel závodu Miroslav Fendrych 
seznámil soutěžící s tratí a pravidly na osmi 
stanovištích. Jaroslava Köhlerová a Milada 
Faltusová zodpovídaly za startovní listinu 
a závěrečné hodnocení. Členové Samosprá-
vy s pomocníky rozhodovali o provedení 
disciplín. A kdo si nakonec odnesl medai-
le? ZLATO získali Petr Hojgr a Květoslava 
Poučová, STŘÍBRO vybojovali Jiří Dolák  
a Aranka Hošková, BRONZ patřil Mirosla-
vu Satorovi a Ludmile Šmoldasové.
Vítězové se těšili z krásných medailí vyrobe-
ných pro tuto akci a dárkových balíčků. Me-

daile a dárky patřily i nejstarším soutěžícím 
– Vladimíru Šmoldasovi a Zdence Sloukové. 
Fotografie pořizovala Věra Hojgrová. Závě-
rečný potlesk patřil všem, kteří se na akci 
podíleli a i divákům. Věříme, že se za rok se-
jdeme na IV. hrách a bude nás mnohem víc.
Ve středu 11. září prožilo 52 seniorů krásný 
zájezd do Velkých Losin s koupáním a slu-
níčkem. O den později, 12. září, se 30 senio-
rů sešlo na exkurzi čističky odpadních vod. 
Přivítala nás Ing. Helena Stoupová a spolu  
s odborníkem Michalem Blažkem nás pro-
vedli celým areálem. V příštím čísle novin se  
k exkurzi vrátíme a i k akcím, které proběhly 
po uzávěrce.

A na jaké akce se můžete těšit v říj-
nu? Hned první říjnový den vystoupí  
u příležitosti Mezinárodního dne se-
niorů ve Velkém sále Záložny souro-
zenci Ulrychovi se skupinou Javory,  
8. října se koná exkurze do firmy 
HEAD, 10. října se můžete těšit na 
pokračování úspěšné přednášky  
o ochraně spotřebitelů, 17. října pak 
na besedu o Vietnamu s Bc. Z. Mí-
rovou. Říjen zakončíme další návště-
vou termálů Velké Losiny (31. října).
Věříme, že se na říjnových akcích 
budeme setkávat v hojném počtu.                 
                                                                  mf

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

inZeRce

V sobotu ráno 14. 9. přijeli všichni plní úsměvů 
a optimismu. To ještě netušili, co je čeká... Po 
zhlédnutí vysokého stropu klubovny Dětského 
domova si raději zavolali posilu. Ke čtyřem čle-
nům se připojila ještě další kolegyně a dali se do 
práce. Já jsem fungovala jako odborný poradce  
a dozor. Na Rádiu Haná mezitím běžela anketa, 
za jak dlouho bude hotovo. Podle optimistic-
kých odhadů se počítalo, že za 4 hodiny bude 
„vymalováno“, ale neočekávané technické pro-
blémy celou akci prodloužily. Malíři postupně 
odpadali (i přes průběžné doplňování energie 
chlebíčky a kávou) a v odpoledních hodinách 
toho už měli všichni, jak se říká „plné zuby“. 
Vše se ale nakonec zvládlo! Nově vymalovaná 
klubovna vypadá moc krásně. DĚKUJEME! 

Za DD Litovel Adriana Hradilová

Rádio Haná malovalo
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Na říjen doporučujeme knihy detektivní, historické, pro ženy i děti... 
Každý si tak pro sebe najde to pravé! 

Detektivní romány, 
thrillery
Michael Robotham: 
Vykrvácet
Když se Sienna He-
gartyová, problémová 
kamarádka dcery Joe 
O’Loughlina, objeví 
u dveří jeho domu  
v šoku, neschopná 
říct, co se stalo, a celá od krve, Joe si slí-
bí, že odhalí temná tajemství, která se její mysl 
rozhodla pohřbít. U Sienny doma policie ob-
jeví zásadní díl celé skládačky: mrtvolu jejího 
otce, bývalého policisty. 
Čtvrté pokračování napínavé řady s hlavním 
hrdinou Josephem O’Loughlinem.

Myšlenky skryté oponou: ...příběhy, které se 
skutečně staly
Na vzniku knihy se podílel kolektiv olo- 
mouckých policistů Krajského ředitelství po-
licie Olomouckého kraje. Čtenáři se seznámí 
s nejtěžšími zločiny spáchanými v Olomouc-
kém kraji na přelomu 20. a 21. stol.

Historie druhé světové války
Charles Belfoure: Pařížský architekt
Paříž, 1942. Nadaný architekt Lucien Ber-
nard přijímá práci, která mu buď vynese 
hodně peněz, nebo ho zničí. Pokud ale bude 
dost chytrý, může se mu podnik podařit. Je-
diné, co musí udělat, je navrhnout důmyslné 

skrýše pro bohatého židovského muže ukrý-
vajícího se v Paříži.

Pro ženy
Viktorie Hanišová: Houbařka
Psychologický příběh samotářské ženy, kte-
rá se musí vyrovnávat s traumaty z dětství.

Pro děti
Maureen Johnsonová: Křiváci
Napínavá detektivka pro děti, ve které se zloči-
ny řeší pomocí luštění tajemných hádanek.

A na co se mohou čtenáři těšit? V nejbližší 
době přibudou do fondu městské knihovny 
např. tyto tituly: Robert Galbraith – Smrtící 
bílá, David Lagercrantz – Dívka, která musí ze-
mřít, Chris Carter 
– Nenávist, Carlos 
Ruiz Zafón – Laby-
rint duchů a mno-
hé další. Těšíme se 
na Vaši návštěvu!  lf

Ze společnosti

Byli oddáni
24. 8.  Petra Drlíková z Červenky 
  a Milan Vaňák z Červenky
  7. 9.  Nikola Mlčochová z Litovle
  a Matěj Matuška z Prahy
14. 9.  Jana Baďurová z Unčovic 
  a Pavel Pospíšil z Unčovic

Odešli
22. 8.  Aleš Voříšek z Haňovic (60 let)
23. 8.  Lubomír Přidal z Chudobína (86 let)
28. 8.  Libor Gam ze Sobáčova (48 let)
30. 8.  Libuše němečková z Litovle (89 let)
30. 8.  Rostislav Korhoň z Nasobůrek (91 let) 
  5. 9.  Vojtěch Hampl z Mladče (68 let)
10. 9.  Bohumila Klosová z Pňovic (87 let)
17. 9.  Oldřich Plevač z Měrotína (96 let)

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

HANAČKA ve Slovinsku
Folklorní soubor HANAČKA Litovel vyces-
toval začátkem srpna 2019 do Slovinska na 
Mezinárodní folklorní festival do města Bled 
a okolí. Ubytovaní jsme byli v obci Pred-
dvor přímo u jezera obklopeného horami. 
Festivalu se zúčastnilo celkem 11 souborů  
z různých zemí Evropy – kromě nás např. 
Itálie, Řecko, Turecko, Maďarsko, Lotyš-
sko… Hlavní festivalový program a průvod 
se uskutečnil v Bledu, 
hned vedle Bledského 
jezera. Další vystou-
pení byla v okolí Ble-
du a v Preddvoru. 
Kromě festivalových 
vystoupení jsme na-
vštívili krásy oko-
lí Bledu. Někteří se 
vydali na procházku 
nedalekou soutěskou, 
jiní lodičkou na os-
trov s kostelíkem na 
Bledském jezeře. Ce-
lodenní výlet jsme si 
zorganizovali do pře-

krásného jeskynního komplexu „Postojn-
ska jama“ a také na zajímavý hrad ve skále 
„Predjamski grad“.
Hodně jsme toho viděli, hodně příjemného 
zažili. Hlavně jsme se snažili dobře reprezen-
tovat jak naše město Litovel, naši Hanou, tak 
i celou ČR.  Děkujeme městu Litovel za pod-
poru činnosti souboru.     Stanislava Kulatá,  
              Folklorní soubor HANAČKA Litovel

Křest nové dětské knihy

Svět je všude kolem nás, venku i doma,  
a je takový, jak ho vidíme, slyšíme a cítíme 
nebo jak si ho dovedeme kolem sebe vy-
tvořit. Na světě je krásně, a když si o něm 
pěkně povídáme nebo si ho krásně nama-
lujeme, je to ještě lepší. Tomu pomohou  
i slova schovaná v našich knížkách – básnič-
kách nebo pohádkách. Krásně je nám doma  
s rodinou, venku v přírodě, v létě i v zimě 
nebo s našimi hračkami ve světě naší fan-
tazie. Tak jen do toho, otevřete knížku  
s těmito laskavými básničkami a čtěte nebo 
naslouchejte. 
Křest knížky Na světě je krásně místní autor-
ky Jany Čekelové, která dlouhá léta působila 
jako ředitelka DDM Litovel a k dětem má vel-
mi blízko, můžete navštívit v úterý 8. října od  
17 hod. v Malém sále Záložny v Litovli. Kníž-
ka obsahuje mnoho básniček věnovaných těm 
nejmenším z nás, ale zajisté uchvátí i nejedno 
dospělé srdce. Vše je doplněno krásnými ilust-
racemi Sofie Helfert.                                        MK
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Lípy jako symbol svobody
Nejblíže Litovli je vesnice, která 
návštěvníka překvapí ,,kruhovým 
objezdem“ kolem parku. Jako 
kdyby kdysi dávno někdo zapíchl 
kružítko, opsal kruh, a v jeho linii 
se pak grunty stavěly. Ale kolem 
čeho? Park evidentně není tak 
starý jako stavby kolem. Co bylo 
uprostřed, když dodnes je patr-
né, jak se náves snižuje směrem 
ke středu. Kaple to nebyla, stojí 
téměř na hraně zlomu. Z vyprávě-
ní pamětníků jsme se dověděli, že 
uprostřed byla voda či mokřina,  
v níž se brodíval dobytek. Říkali jí 
Morávka v dědině. (Měli totiž ješ-
tě jednu směrem k pivovaru, a to 
byla Morávka na konci.)
V r. 1930 tehdejší starosta Mir. 
Vaněk se vzhledem obce nebyl 
spokojený; nechal mokřinu za-
vézt a plochu srovnat. Z Olomou-
ce povolal zahradního architekta, 
a ten z nevábného místa udělal 
ozdobu. Založil zde park. Podle 
zadání obce byl koncipován tak, 
aby zdobil listem, květem i plo-
dem, stromy směly být jen listnaté 
a musely vydržet občasné zamok-
ření. Při každé povodni voda totiž 
celé prostranství zatopila a sahala 
až ke kapli. Na to již byli zdejší 
obyvatelé připraveni.  Mladí i staří 
okamžitě spustili na vodu svá pla-
vidla a v čele se závodním Buffalo 
Billem brázdili hladinu. Takto si 
užívali povodeň v červnu 1936.
Další zajímavostí je, že tato malá 
obec pomohla Litovli vyřešit pro-
blém, táhnoucí se od r. 1896. Měs-
to totiž muselo najít místo pro 
nový hřbitov. Po neúspěšných jed-
náních s okolními obcemi právě 
zdejší zastupitelé i sedláci souhla-
sili a potřebné pozemky odproda-
li. Tak se litovelský hřbitov nachá-
zí od r. 1927 ve zdejším katastru.

Chořelice
V parku na návsi můžeme sice 
obdivovat skoro 90leté krasav-
ce – např. rozložitý červený buk  

(v jeho sousedství prý rostla  
i oliva), lípy, jejichž květy provo-
ní vždy celou náves i mohutné 
javory…, ale dnes nás zajímají 
památné lípy. Ty se místní obča-
né rozhodli zasadit v pohnutém 
roce 1968. Bylo vybráno takové 
místo, aby památné stromy ná-
vštěvníky vítaly. Onen význam-
ný den nám přibližuje kronikář  
i s povzdechem nad malou účastí.
Dne 27. října oslavili občané 50. 
výročí vzniku samostatné ČSSR. 
Večer prošel obcí lampionový 
průvod, jehož se účastnila hlavně 
mládež. Dospělých bylo málo, ba 
možno říci velmi málo v porovná-
ní s návštěvami veřejných schů-
zí MNV, kdy dospělých bývalo 
přítomno přibližně tolik a někdy  
i více než účastníků tohoto průvo-
du, jichž bylo 70. Průvod zasta-

vil se u kříže při vjezdu do obce  
a zde mládež na paměť tohoto dne 
zasadila dvě lípy. Potom v sále po-
hostinství promluvil předseda 
MNV Frant. Smýkal o významu 
dne a po jeho projevu byl promí-

tán film. Lípy sázeli: Ludmila Er-
lecová a Slavomír Smýkal, Vladi-
mír Přikryl a Frant. Šnobl.
,,Lípy republiky“ byly vysazeny 

na klidném místě u křižovatky 
vesnických cest. Daří se jim dob-
ře, což dosvědčuje jak jejich mo-
hutný vzrůst, tak obvod kmenů 
– 215 a 241 cm. Spolu s křížem 
tvoří nepřehlédnutelnou domi-
nantu místa, které už zdaleka 
není tak klidné jako před 51 lety.
Podle pamětníků bylo tehdy při-
praveno k výsadbě 5 lip. Další 
dvě byly zasazeny v rozích hřiště, 
které dnes už jen občas využívají 
žáci základní školy v Palackého 
ulici. O té poslední se nic zjistit 
nepodařilo. Stejně tak se nepoda-
řilo získat žádnou fotografii.
Děkuji paní Jar. Erlecové a panu 
Jar. Erlecovi za doplnění infor-
mací ke kronice i parku. 

Další obcí patřící k Litovli jsou 
na severovýchodě Tři Dvory. 
Obec, která dosáhla evropského 
věhlasu díky špagetám a sýrům. 

V 90. letech min. století zde byly 
vybudovány dva významné závo-
dy. Nejprve to byla Adriana, nyní 
Europasta SE, výrobce těstovin ze 
semolinové mouky (spec. druh 
pšenice). V současné době je sor-
timent těstovin široký jak tvarem, 
tak druhem; vaječné, bezvaječné, 
Bio… Druhým závodem byla sý-
rárna ORRERO, nyní Brazzale 
Moravia, na výrobu tvrdého sýru 
Gran Moravia. Dnes již závod 
produkuje další oblíbené mléčné 
výrobky: jogurty, čerstvé sýry, 
syrovátku, máslo… Že jsou ital-
ští majitelé v podnikání úspěšní, 
dokazuje ocenění Olomouckého 
kraje. Bratři Brazzale se stali ví-
tězi soutěže Podnikatel roku Olo-
mouckého kraje pro rok 2018.

Tři Dvory
Ve Třech Dvorech, stejně jako 
v dalších obcích a městech, ob-
čané vítali vznik samostatného 
Československa. V upomínku 
na tuto významnou událost  
i zde zasadili ,,Lípu svobody“. 
Místní kronikář nám zanechal 
následující stručné svědectví.  
4. května zasazena byla ,,lípa svo-
body“ před domem č. 3 za účasti 
školy, hasičů a četného obecen-
stva. Strom opatřil Tomáš Nantl  
z č. 46. O významu dne promluvil 
spr. školy, všechny děti účastnily 
se práce, hudba zahrála hymnu.
Dnes byste ji hledali marně. Ur-
čitě prý ještě stála v roce 1974, 
kdy se v obci dělal vodovod, což 
nám potvrdil místní rodák pan 
Josef Richter. Přes veškeré úsilí 
se nám nepodařilo vypátrat kdy,  
a proč byla pokácena. Nezmiňu-
je se kronika, nepamatují si lidé.  
Že by si opravdu nikdo nevzpo-
mněl?
Děkuji panu J. Richterovi za 
pomoc a zhotovení kopie zapůj-
čené fotografie. Lípa na ní je asi 
desetiletá.                     
                                       Marie HrubáPovodeň v Chořelicích na dobové fotografii (16. června 1936)

Lípy republiky na křižovatce v Chořelicích

Fotografie třídvorské Lípy svobody, přibližně z r. 1929
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Výpravy za litovelskou archeologií – 2. část
Za pokladem bronzových nádob 
do Nákla

Až do počátku 80. let 19. sto-
letí archeologie na Litovelsku 
zacházela na úbytě. Nálezy ob-
jevené porůznu při stavebních 
pracích či obdělávání polí za-
jisté nechyběly, ale bez výjimky 
končily v soukromých sbírkách 
či v muzeích daleko od Litovle 
– v Brně, Praze, ale také třeba 
ve Vídni. A první výzkumy ve 
světoznámých Mladečských jes-
kyních v letech 1881 a 1882 se 
odehrály pod taktovkou Jose-
fa Szombathyho, prehistorika  
z Vídně (do jeskyní u Mladče se 
ovšem vypravíme teprve příště). 
Na lepší časy se začalo blýskat 
teprve v roce 1883, kdy v ne-
daleké Olomouci vznikl Vlas-
tenecký spolek muzejní, první 
národnostně český spolek svého 
druhu na Moravě. Ambicí jeho 
zakladatelů bylo soustředit pří-
znivce národopisu, prehistorie 

a muzejnictví z Moravy a české 
části Slezska. 
Nebylo snad ani divu, že řada 
členů nového spolku pocházela 
přímo z Litovle. Do konce roku 
1883 do něj vstoupili třeba slá-
dek J. Elleder, učitel L. Čížek, 
hostinský J. Hubáček, ředitel li-
tovelského cukrovaru K. Hulla, 
cukrovarští adjunktové F. Jiřiště 
a B. Kruliš, vinárník L. Nedopil, 
účetní J. Obdržálek či pozdější 
starosta V. Socha. Mezi první-
mi členy nechyběl ale ani třeba 
nákelský starosta M. Chytil. 
Pod vlivem Jindřicha Wankla, 
jednoho ze zakladatelů spolku  
a otce moravské archeologie, 
který se teprve v červnu 1883 
přestěhoval do Olomouce z cen-
tra Moravského krasu, se spo-
lek od počátku cíleně zaměřil 
na archeologii. A záhy po svém 
vzniku získal pro svoji sotva zro-
zenou sbírku snad nejcennější 
úlovek v celé její historii.
Když v létě 1883 rozhodlo 
obecní zastupitelstvo v Nák-
le, že v bezprostřední blízkosti 
obce – necelých 100 kroků od 
kostela v dnešní trati Pod Dě-
dinou – bude založen rybník, 
nikdo netušil, co bude následo-
vat. Již při odstraňování drnů  
s trávou začala na povrch vystu-
povat voda. Bahno, které bylo 
odtěženo zhruba do hloubky 
1,5 metru, obsahovalo velké 
množství zvířecích kostí, lastur 
a keramických střepů, kromě 
toho však také dřevěné kůly, 
jež údajně stály v řadách či 
skupinách a byly dlouhé téměř  
2 metry; některé byly čtver-

hranné, jiné kulaté, část byla 
údajně upravena do špice. 
Snad šlo o pozůstatky dře-
věných konstrukcí pravěké 
osady, postavené v blízkosti 
zaniklého (a nyní vlastně 
nevědomky obnovovaného) 
rybníka či dokonce přímo 
nad jeho hladinou.
To ale nebylo vše, neboť nej-
větší objev měl teprve přijít. Na 
severozápadním konci vznika-
jícího rybníka narazili dělníci  
6. prosince 1883 v hloubce  
1 metru na jakýsi kovový před-
mět. Když ho vytáhli z vody, 
zjistili, že mají před sebou bron-
zové vědro. A v něm leželo osm 
bronzových šálků. Na první 
pohled bylo zřejmé, že jsou vel-
mi staré. Ještě před Vánocemi 
1883 byl celý soubor darován 
naprosto nezištně olomoucké-
mu muzeu, a to díky jednomy-
slnému rozhodnutí nákelského 
obecního zastupitelstva (podle 
tehdejších zákonů totiž jakýko-
liv nález patřil vlastníkovi po-
zemku). Národní vlastenectví  
a regionální patriotismus v tom 
jistě sehrály nejdůležitější roli.
Bronzové nádoby z pokladu 
jsou zajímavé mimo jiné z tech-
nologického hlediska. Bronzové 
vědro (v archeologické termi-
nologii cista) válcovitého tvaru 
se dvěma postranními uchy je 
vysoké 35 centimetrů – tvoří 
ho dva samostatné plechy, jež 
jsou spojeny po stranách vždy  
13 bronzovými nýtky. Tělo věd-
ra – cisty zdobí vodorovná žeb-
ra, mezi nimiž jsou zevnitř vy-
tepány řady bodů. Horní žebro 

vytváří okraj, který byl ohnut 
přes tyčinkovitou výztuž z pev-
nějšího kovu ‒ buď ze železa, či 
z olova. Dno je zevnitř zdobeno 
geometrickými motivy, zná-
zorňujícími mimo jiné slunce. 
Z osmi nalezených šálků se do 
dnešních dnů dochovalo pouze 
sedm exemplářů. Na výšku ne-
přesahují pouhé 4 centimetry, 
průměr okraje dosahuje 11‒15 
centimetrů. Nejsložitější byla 
nepochybně výroba dvojice šál-
ků s prolamovanou síťovou apli-
kací před těly nádobek.
Jak poklad z Nákla hodno-
tí dnešní věda? Jde bezesporu  
o výjimečný nález, k němuž 
existuje jen velmi málo paralel. 
Pochází zhruba ze 6. století př. 
Kr., z éry největšího kulturního 
rozkvětu tzv. doby halštatské 
(pojmenované podle význam-
ného naleziště Hallstatt v Ra-
kousku). S největší pravděpo-
dobností šlo o dar podzemnímu 
či vodnímu božstvu, snad jako 
výraz vděku za prokázanou pří-
zeň, spojený s rituální hostinou. 
Ostatně bronzové vědro původ-
ně zajisté nebylo prázdné. Čím 
bylo naplněno? Pivem, nebo 
medovinou? Kdo ví…  

Miloš Hlava
Bronzové vědro – cista na dobové kresbě  
z konce 80. let 19. století.

Jeden z bronzových šálků na dobové 
kresbě z konce 80. let 19. století.

Muzeum a Muzejní společnost Litovelska oživí regionální archeologii
V měsíci říjnu a listopadu se  
v Muzeu Litovel probudí nejstar-
ší historie regionu prostřednic-
tvím mnoha aktivit. 
V sobotu 12. října se uskuteční 
společná akce Muzejní společ-
nosti Litovelska a Vlastivědné 
společnosti muzejní v Olomouci 
– komentovaná vycházka Archeo-
logická Cholina, kterou povede 
Karel Faltýnek. Společně se vy-
pravíme do rodiště MUDr. Jana 
Smyčky a navštívíme významné 
archeologické lokality v obci. Se-
jdeme se v 9.15 hodin na želez-
niční stanici Cholina. 
V úterý 15. října bude v 1. patře 
Muzea Litovel zahájena nová vý-
stava Výpravy za litovelskou ar-
cheologií, která poprvé zpřístup-

ní unikátní nálezy z původních 
litovelských sbírek včetně vzác-
ných pravěkých a středověkých 
pokladů. Součástí vernisáže bude 
i představení a křest stejnojmen-
né populárně naučné knihy, která 
čtenáři přináší zajímavé příběhy, 
tipy na výlety, fotografie nejza-
jímavějších nálezů z Litovelska  
a kresby. Výstava bude otevře-
na od středy do neděle od 9 do  
16 hodin, a to až do 1. prosince. 
Na sobotu 19. října připravujeme 
program v rámci Mezinárodního 
dne archeologie. Ten zahájíme 
spolu s Karlem Faltýnkem dopo-
lední vycházkou po Litovli, sraz 
účastníků bude v 9.45 hodin před 
budovou litovelského Muzea. Na 
přípravě programu se podílejí 

členové a příznivci Muzejní spo-
lečnosti Litovelska, studenti ar-
cheologie, Dům dětí a mládeže 
Litovel, Historický spolek Kirri  
a další. Celý den bude zájemcům 
prezentována nová publikace  
o archeologii, otevřena nová ar-
cheologická výstava a pro hravé 
děti i dospělé budou v příze-
mí muzea a před muzeem od  
13 do 16 hodin nachystány růz-
né aktivity – např. hon na ma-
muta. Bližší informace budou na 
plakátech. 
Závěrem Vás ještě jednou zveme 
k návštěvě mimořádné archeo-
logické výstavy. Připravili jsme 
ji ve spolupráci s Vlastivědným 
muzeem v Olomouci, Národním 
památkovým ústavem v Olo-

mouci, Univerzitou Palackého  
v Olomouci a několika nadšenci.

Litovelští muzejníci a MSL  
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• 16. 9–27. 11.     ZDENĚK MILER DĚTEM
Prostory TIC při MK Litovel, PO–PÁ 9–17 hod., SO 9–15 hod., vstupné  
dobrovolné.
Hravá výstava věnovaná Krtečkovi a dalším postavičkám.

• úterý 1. 10.     JAVORY
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., předprodej 280 Kč, na místě 330 Kč.                                          
Koncert Hany a Petra Ulrychových s kapelou.
  
• 3.–31. 10.     PŘÍRODA OBJEKTIVEM CESTOVATELŮ
Výstavní síň MK Litovel. PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., PÁ 8–13 hod.,  
SO 10–13 hod., vstupné dobrovolné. Vernisáž se koná ve středu 2. října 
v 17 hod.
Výstava fotografií Pavla Dačického a Jiřího Reissiga.

• čtvrtek 3. 10.     KURZ ŘECKÝCH TANCŮ 
Koncertní sál MK Litovel, 17.30 hod., kurzovné 800 Kč (8 lekcí). 
Naordinoval Vám lékař radost? Ne? Tak si ji naordinujte sami! Protancujte se  
k radosti a zdraví pod vedením Miroslavy Stroupkové.
    
• úterý 8. 10.    NA SVĚTĚ JE KRÁSNĚ
Malý sál Záložny, 17 hod., vstupné dobrovolné.
Křest knihy pro děti místní autorky Jany Čekelové.

• středa 9. 10.     HRÁTKY S TOMEM
Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné 40 Kč. 
Hudebně zábavný pořad divadla Hnedle Vedle pro MŠ a i. stupeň ZŠ včetně 
veřejnosti.

• čtvrtek 10. 10.    LADY OSKAR
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné od 300 Kč, na místě +50 Kč.
Divadelní komedie s Janou Paulovou v hlavní roli.

• pátek 11. 10.     I. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU 
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 80 Kč. Vstup ve společenském oblečení!

• sobota 12. 10.    PODZIMNÍ KONCERT K 60. VÝROČÍ SBORU
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné dobrovolné.
Koncert k 60. výročí založení sboru DPS Mládí Litovel.

• čtvrtek 17. 10.    TO NEJLEPŠÍ Z KLASIKY – MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč.
Vystoupí: Jiří Jahoda (housle), Jana Ryšánková (klavír) a Miroslav Zicha (violoncello).
   
• neděle 20. 10.     O PRAČLOVÍČKOVI 
Velký sál Záložny v Litovli, 16 hod., předprodej 50 Kč, na místě 100 Kč, děti do 
3 let zdarma.
Velká divadelní pohádka pro celou rodinu v podání divadla Tramtarie.

• úterý 22. 10.    CAVEWOMAN – „OBHAJOBA JESKYNNÍ ŽENY“
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 300 Kč, na místě +50 Kč. 
Divadelní hra mimo divadelní předplatné!
Volné pokračování kultovní one man show Caveman, tentokrát z pohledu jes-
kynní ženy Cavewoman.

• středa 23. 10.     KONCERT K VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
Koncertní sál MK Litovel, 17 hod. Pořadatel: ZUŠ Litovel.
 
• středa 30. 10.    KAMELOT & ROMAN HORKÝ
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč.                                          
Koncert folkové kapely.

PŘIPRAVUJEME:
9. 11. ŘECKÝ VEČER S KAPELOU PROMETHEUS
12. 11. BESEDA S VÁCLAVEM ARNOŠEM
14. 11. DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED (divadelní představení)
18. 11. JAROSLAV HUTKA (koncert k Sametové revoluci)
21. 11. KONCERT VE VARNĚ PIVOVARU LITOVEL
27. 11. VE DVOU TOUR (Petr Malásek a Lenka Nová)
29. 11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
2. 12. LA GIOIA (vánoční koncert)

Všechno začalo v Brně v roce 
1982. Roman Horký a Radek 
„Bůček“ Michal – dva nadšen-
ci, kteří založili kapelu a roz-
hodli se dobýt svět. Život byl  
o kytarách, písničkách a hlavně 

o energii a radosti. Tak vznik-
la skupina Kamelot. Počáteční 
tvorba kapely zařadila Kamelot 
do škatulky folk a country, kde 
je hudební skupina zařazena 
dodnes. Autorem všech textů  

a skladatelem hudby je 
zpěvák a leader skupiny 
Roman Horký, který je 
v současné době jediný 
člen původního Ka-
melotu. Roman Horký 
neupřednostňuje žád-
ný hudební styl. Dává 
svým písničkám takový 
kabát, jaký cítí, že jim 
patří. Jednou moder-
nější, jednou tradičněj-
ší. Sjednocuje je jejich 
společný duch. A právě 

proto je dnes velice těžké skupinu 
Kamelot žánrově zařadit. Mnohé 
z více než tří set skladeb Romana 
Horkého připomínají deníkové 
záznamy nálad a pocitů písničká-
řovy duše. Když procházíme jeho 
alba, jako bychom měli na dlani 
jeden lidský život. V jeho zázna-
mech štěstí nebo smutku cítíme 
odraz toho, čím žijeme my sami.
Kamelot je svět dynamických 
melodií, životních myšlenek  
a názorů. Skupina Kamelot dáv-
no překročila hranici žánru Folk 
a Country. Jak sám leader Roman 
Horký uvádí, když už je potřeba 
někoho někam zařadit, sám by 
pro svou skupinu vytvořil zatím 
neexistující škatulku Pop-tramp. 
                                                     MK

Kamelot & Roman Horký vystoupí v Litovli
DEN OTEVŘENÝCH VRAT
• 5. 10. od 10 hod., Doubravský dvůr 
na Července
V 9 hod. děkovná bohoslužba. Pro-
gram: výroba sýrů ručně, jarmark, 
folk(ová)lorní hudba naživo, pro-
hlídka farmy a mlékárny, domácí 
zmrzlina, doubravská překážková 
dráha pro děti, jídlo, pití. Srdečně 
zve Doubravský dvůr. 

PIETNÍ AKT U PŘÍLEŽITOSTI 101. 
VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY
• 27. 10. od 17 hod., Chořelice
Osadní výbor spolu s SDH chořelice 
zvou na pietní akt, který se koná na 
návsi v Chořelicích.
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Co navštívit s dětmi v říjnu? 
Nová výstava v Infocentru
Kdo by neznal Krtečka, zvída-
vou postavičku Zdeňka Milera, 
která žije na paloučku v lese se 
svými kamarády myškou, zají-
cem a ježkem. Tato hravá výsta-
va představuje Krtka, kterého 
vytvořil výtvarník, scénárista, 
ilustrátor a režisér kreslených 
pohádek Zdeněk Miler. Děti 
se mohou těšit i na další posta-
vičky, např. Štěňátko, Kubulu  
a Kubu Kubikulu, Cvrčka a dal-
ší. Pro děti je připravena spousta 
hravých úkolů, např. krtečko-
vé piškvorky, skládání rakety, 
puzzle a plno dalších. Také se 

dozvíte o životě pana Milera  
a o vzniku legendárního Krtka. 
I když je výstava primárně ur-
čena dětem, nudit se nebudou 
ani dospělí, kteří se na chvilku 
přenesou do svých dětských let. 
Výstava, kterou Turistické infor-
mační centrum Litovel pořádá 
ve spolupráci s Centrem pro 
rodinu a sociální péči z.s. Ost-
rava, je přístupna od 17. září do  
26. listopadu, vstupné dobrovolné.  

Hrátky s Tomem
Představení Hudebního diva-
dla Hnedle Vedle je věnováno 
nejmenším divákům. Je to 60 

minut plných písniček 
a klauniád s Tomem  
a jeho lotrovinami, které 
děti tak milují. S dětmi 
se podíváme nejen do 
pohádkového světa, ale  
i za zvířátky. Předsta-
vení velmi pochválili 
inspektoři České škol-
ní inspekce, kteří byli 

v mateřské škole v Mělníku  
a zhlédli ho tam. Vřele jej dopo-
ručují. K vidění bude ve středu 
9. října od 10 hodin ve Velkém 
sále Záložny v Litovli. 

O Pračlovíčkovi
Báječný výlet do světa dino-
saurů, dinosauřic, ptakoještěrů  
a ptakoještěrek. Trochu poučné, 
ale hlavně pořádně veselé vyprá-
vění o tom, jak pračlovíček po-
stavil první domeček, jak musel 
objevit, k čemu je dobrý oheň, 
jak vyzrál nad tyranosaurem  
a jak zjistil, že ve dvou jde všech-
no líp. Pohádku O pračlovíčkovi 
hraje Divadlo Tramtarie od roku 
2010, má za sebou více než 450 
repríz a stále sklízí jeden úspěch 
za druhým. Má za sebou evrop-
ské turné po Belgii, Lucembur-
sku a Německu, bavila děti i ve 
švédském Stockholmu. Získa-
la cenu diváků na prestižním 
festivalu divadel pro děti Dítě  
v Dlouhé, který pořádá Divadlo 

v Dlouhé Praha. Účastnila se 
mezinárodní přehlídky Jiráskův 
Hronov, vyhrála celostátní pře-
hlídku divadla pro děti Popelka 
Rakovník. Hrají: Václav Stojan, 
Jana Posníková nebo Petra Ko-
nev Čiháková, Barbora Šebes-
tíková nebo Tereza Toth Čápo-
vá. Pohádku pro celou rodinu 
můžete vidět v neděli 20. října od  
16 hodin ve Velkém sále Záložny.            
                                                  TIC, MK

Cavewoman
Po více než patnácti letech 
úspěšného uvádění inscena-
ce Caveman přichází agentura 
Point s Cavewoman „Obhajoba 
jeskynní ženy“. 
Mysleli jste si, že Vás už nic 
nedokáže rozesmát? Přijďte 
se podívat na volné pokračo-
vání kultovní one man show 
Caveman a seznámit se s hr-
dinkou nového představení 
o jeskynní ženě Cavewoman. 
Pobaví Vás trochu jiný pohled 
na lásku a partnerské vztahy, 
na to, co dělá muže mužem  
a ženu ženou, v komedii, která se  
s vtipným nadhledem zamýšlí 
nad věčným soubojem obou 
pohlaví. „Obhajoba jeskynní 
ženy“ Emmy Peirsonové je hu-
morným pohledem na muže  
a ženy, snažící se žít vedle sebe 
na stejné planetě. Zábavné po-
jetí věčného souboje těchto 
dvou pohlaví, pro změnu ze 
ženské perspektivy, volně nava-
zuje na slavnou Beckerovu one 
man show Caveman. Diváci 
jsou pozváni do její „jeskyně“, 
kde s nimi v odlehčeném duchu 
sdílí své starosti, pochybnosti  
a pocity úzkosti pramenící  
z obavy, zda si vybrala toho 
pravého. Zároveň se vtipně za-
mýšlí nad spoustou dalších té-
mat, například proč mají ženy 
hrůzu z tloušťky, nebo co způ-

sobuje jejich nepředvídatelné  
a často prudké změny v chová-
ní. V hlavní roli můžete vidět 
Danielu Choděrovou, která 
vystudovala činoherní herec-
tví na brněnské JAMU a poté 
působila v mnoha divadlech 
(ABC, Komedie, Bez Zábradlí, 
Celetná, Divadlo X10 a další). 
V televizi jste ji mohli vidět  
v mnoha seriálech (např. Ro-
dinná pouta, Vyprávěj, Pří-
stav) a filmech (třeba Wrong  
Mr. Johnson, V jiném stavu, 
Gangster Ka, Řachanda). Věnu-
je se také charitativní činnosti, je 
patronkou Centra Locika, které 
pomáhá dětem ohroženým do-
mácím násilím. Divadelní hru 
mimo divadelní předplatné 
uvedeme v úterý 22. října od  
19 hodin ve Velkém sále Zálož-
ny v Litovli.                              MK

V rytmu řecké hudby
Naordinoval vám lékař radost? 
Ne? Tak si ji naordinujte sami! Pro-
tancujte se k radosti a zdraví! Kurz 
pod vedením Miroslavy Stroup-
kové je o provedení řeckých tanců,  
o radosti z pohybu a z krásné řecké 
i makedonské hudby. Všeobecně 
jsou řecké tance plné pocitů vzá-
jemnosti lidí mezi sebou, pocitů 
přátelství, ale hlavně radosti držet 
se za ruce a společně se oddávat 

stejnému rytmu. 
Kéž se tyto poci-
ty rozšiřují více 
a více po celém 
světě! Pokud se 
chcete protáh-
nout a zatancovat 
si v uvolněné přá-
telské atmosféře, 
přijďte mezi nás.                      
                              MK

inZeRce
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Dům dětí a mládeže Litovel
• 14. října    Vernisáž výstavy Podzimní krása
Místo a čas: Městská knihovna Litovel, začátek v 10 hod.
Bližší informace na tel. 585 342 448, mob. 775 550 962 nebo  
e-mailu: weberova@ddmlitovel.cz. 

• 14.–25. října    Výstava „Podzimní krása“
Výstava výtvarných prací dětí mateřských škol, školních družin a jednotlivců. 
Místo a čas: Městská knihovna Litovel. Výstava bude přístupná v otevírací 
dobu knihovny (po, čt 9–12 a 13–18 hod., út 9–12 a 13–17, pá 12–17 hod.)

• 25.–30. října    Podzimní tábor – 
podzimní relax v Cakově 
Místo a čas: táborová základna Cakov  
v 16 hodin, cena 1 950 Kč (v ceně strava, 
ubytování a program).
Termín uzávěrky přihlášek je v pondělí  
21. října. Přihlášky můžete zasílat  
naskenované i s podpisem na e-mail:  
j.cekelova@ddmlitovel.cz. Bližší infor-
mace na tel.: 775 550 963.

• 30. října    Laser mania Olomouc 
– akční dobrodružství na podzimní 
prázdniny
Místo a čas srazu: v 8.25 hod. na vlakovém nádraží Litovel-město. Kdo je 
z Červenky, tak je sraz v 8.40 hod. na vlakovém nádraží Červenka. Děti si 
vyzvednout v 15.50 hod. na vlakovém nádraží Červenka nebo na vlakovém 
nádraží Litovel-město v 16.17 hod. 
cena: 420 Kč – v ceně je doprava, 3x hra, oběd. Přihlášky odevzdejte nej-
později do 24. října. 
Bližší informace na tel. 720 995 102, e-mailu: pospisilova@ddmlitovel.cz. 

Připravujeme na listopad
• 9.–10. listopadu    Noc na litovelském Karlštejně
Děti čeká noc plná her, kvízů, zábavy s kapkou strašení a dobrodružství  
a přenocování v rytířském sále. Ráno pro ně bude přichystaná královská 
snídaně. 
Místo a čas srazu: 9. listopadu v 18 hod. před hlavním vchodem Gymnázia 
Jana Opletala v Litovli. Ukončení akce: 10. listopadu v 10 hod. tamtéž.
Cena: 160 Kč. S sebou: něco k večeři, pití, hrníček na čaj, přezůvky, karimat-
ku, spacák, polštářek a hygienické potřeby. 
Přihlášku na akci odevzdejte nejpozději do středy 6. listopadu. 
Bližší informace na tel. 720 995 102, e-mailu: pospisilova@ddmlitovel.cz.

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

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

RODINA A PARTNERSTVÍ PO 10 LETECH aneb jak pečovat o vztah
• čtvrtek 10. 10., od 16.00 hodin. 
Přednáška Mgr. J. Haldy pro rodiče. Hlídání dětí zajištěno, nutné přihlásit 
předem. Cena jednotlivci 150 Kč, manželský pár 200 Kč.

inZeRce

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL POŘÁDÁ

ĚŠ

PODZIMNÍ
RELAX

V
CAKOVĚ

PRO DĚTI

Termín: 25.10. 2019 - 30. 10. 2019

CENA: 1950,- KČ

J.CEKELOVA@DDMLITOVEL.CZ,
TEL.: 775550963
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Prázdninové vzpomínky Jungmanky
Stává se pravidlem, že před-
poslední týden v měsíci srpnu 
pořádá školní družina pro při-
hlášené děti výlety po krásách  
a zajímavostech našeho kraje.
První den patří vždy mezi tzv. 
zahřívací, kdy na kolech po 
cyklostezkách projíždíme naše 
okolí. Zvolili jsme trasu Nový 
Dvůr (Doubravský dvůr), kde si 
děti prohlédly celý areál a smls-
ly si na výtečné místní zmrzlině. 
Pokračovali jsme po trase Nové 
Zámky – Mladeč (prohlídka 
okolí jeskyň, Bočkových děr). 
Cílem cyklovýletu bylo zasta-
vení u rybníka v Sobáčově, kde 

jsme si společně zahráli závodi-
vé hry a soutěže a využili i míst-
ní dětské hřiště.
Druhý den patřil výletu po trase 
Litovel – Javoříčko, kam jsme 
dojeli linkovým autobusem. 
Následovala prohlídka obce Ja-
voříčko se vzpomínkou na oběti  
2. světové války. Vybaveni jíd-
lem, dobrou obuví a samozřej-
mě dobrou náladou jsme pěšky 
vyrazili po naučné stezce na 
Zkamenělý zámek. Po jednot-
livých zastaveních na naučné 
stezce a zjištění zajímavých in-
formací jsme přes kopec dorazi-
li do Vojtěchova, kde na nás če-

kalo občerstvení. Čtenáři, ruku 
na srdce, kdo z Vás zná nebo 
někdy navštívil tuto naučnou 
stezku?
Středa patřila výletu vlakem do 
Velkých Losin. Jízda vlakem je 
nyní úžasná, protože nastoupíte 
na Července a vlak Vás zaveze 
bez přestupu přímo do Velkých 
Losin. A co nás čekalo? Exkurze 
ve světoznámé ruční papírně, 
která děti opravdu velice zauja-
la, a koupání v termálním kou-
pališti s atrakcemi, no prostě 
paráda. Při příjezdu rodiče vždy  
s obavami v očích očekávají,  
s jakou děti přijedou. A když se 
jim oči rozzáří a vidíme spoko-
jené rodiče i děti, je to i pro nás, 
vychovatelky, velká odměna, 
která nepotřebuje žádných slov.
Další den patřil autobusovému 
výletu do Brna. Na zastávce 
Brno-Bystrc jsme nastoupili na 
parník, který plul po Brněnské 
přehradě, a naším cílem byla 
zastávka přístaviště hrad Veveří. 
Po cestě na hrad jsme prohlíželi 
celé okolí, navštívili i přístupné 
místnosti hradu, kde právě pro-
bíhala úžasná výstava řezaných 
květin, které byly aranžovány 

do tvaru páva s množstvím růží, 
lilií, gerber, anturií, mečíků, or-
chidejí. Krásné slunečné počasí 
nám přálo i na zpáteční cestě 
parníkem i autobusem. 
Poslední den v týdnu patřil ná-
vštěvě lanového centra Proud  
v Olomouci, kde si děti zahrály 
na detektivy s programem pod 
názvem „Bystroočkova detek-
tivní kancelář“ a vyzkoušely 
pod jištěním a dohledem zku-
šených instruktorů lanové ak-
tivity. Mnozí brzy zjistili, že ze 
země to vypadá velice jednodu-
še, ale s přibývajícími metry nad 
zemí přichází nejistota a strach. 
Avšak bojový duch u mnohých 
zvítězil. 
Nedávno jsme od někoho sly-
šely: „Chudák dítě, ono musí  
i o prázdninách chodit do dru-
žiny.“ Nevíme, zda děti, které 
se na náš pravidelný výletový 
týden přihlásily, byly opravdu 
těmi chudáky. Máme vždy zá-
jem, aby děti poznaly něco no-
vého a zajímavého, navštívily 
místa, kam se mnozí ani s ro-
diči nedostanou, a hlavně byly  
v kontaktu s kamarády.

-ZSJL- Vychovatelky ŠD a děti

Mobilní učebny na Jungmance, 
elektrotechnika a polytechnika
V posledním srpnovém týdnu 
se učitelé Jungmanky pilně při-
pravovali a učili stejně jako žáci 
ve školním roce. Chystali se na 
výuku žáků školy ve třech jazy-
kových učebnách se sluchátky, 
přenosem hlasu a zvuku. Také 
získávali zkušenosti ve vzdělá-
vacích kurzech, aby mohli vy-
užít tři mobilní učebny – note-
booky, iPody a tablety, ve výuce. 
Těchto 30 notebooků, 30 kon-
vertibilních zařízení a 30 iPodů 
je možné donést do jakékoliv 
hodiny a díky nové konektivitě 
okamžitě využít i s připojením 
do internetu. Žádná digitální 
technika nenaučí bez práce ně-
koho správně počítat nebo číst. 
Doufáme ale, že tato zařízení, 

našim žákům tak blízká, zpest-
ří výuku a umožní v některých 
situacích aplikovat individuální 
postup a hledat zajímavá řešení. 
Technika byla nakoupena z pro-
jektu „Zkvalitňujeme výuku na 
Jungmance II“ z prostředků EU 
„Šablony II“. 
Kromě těchto novinek nově ote-
víráme Kroužek elektrotechniky 
a Badatelské kluby (Progra-
mování v Minecraftu, Hravou 
vědu) a také oblíbené Dílny pro 
mladší žáky. Sloužit jim budou 
nově vybavené učebny z pro-
gramu IROP. Jsme rádi, že uči-
telé a mistři odborného výcviku 
„ve výslužbě“ se budou v těch-
to zájmových útvarech dětem 
věnovat. Díky Spolku rodičů  

a přátel školy jsme do 
elektrotechniky získali  
i vybavení, děkujeme. Trh 
práce potřebuje šikovné 
strojaře, stavaře, řeme-
slníky a techniky. Snad 
žákům naše nabídka 
umožní si na tyto profese 
„sáhnout“ už na základce.

Mgr. Eva Hrachovcová, 
ředitelka školy

Stalo se zvykem a milou tradicí, 
že se snažíme nově příchozím 
studentům a žákům ulehčit za-
čátek v novém prostředí a s no-
vými lidmi. 
Žáci primy absolvovali první 
týden v září Prima seznamku. 
V těchto dnech poznávali žáci 
formou psychosociálních her  
a aktivit nové spolužáky a novou 
školu. Tentokrát jim program 
spolu s výchovným poradcem 
a třídním učitelem uspořádali 
studenti oktávy. Připravili si pro 
ně aktivity v okolí 
školy, návštěvu 
muzea či páteč-
ní program na 
Myslivecké chatě 
Doubravka. Na 
závěr Prima se-
znamky byli nově 
příchozí pasová-
ni na žáky gym-
názia a byli přiví-
táni do primy.
To studenti prv-
ních ročníků 
vyrazili vstříc se-
znamování dál. 
Na Třemešku  
u Oskavy strávili 
tři dny, které vyu-

žili nejen k seznámení s novými 
spolužáky, ale také jako preven-
ci proti patologickým jevům 
či rizikovému chování. Spolu  
s třídními učiteli a preventistou 
se účastnili různých seznamo-
vacích her, pracovali ve skupi-
nách a připravovali si scénky na 
zadaná témata. 
Doufám, že si všichni akce užili 
a nezbývá než nově příchozí při-
vítat a popřát jim hodně štěstí ve 
studiu.   Za celý pedagogický sbor 

Hradilová Michaela

Adaptační kurzy na Gymnáziu
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ZŠ Vítězná má nový stolní kalendář na rok 2020 
Základní škola Vítězná připravila 
pro letošní školní rok novinku. 
Barevný čtrnáctidenní stolní ka-

lendář na rok 2020. Věříme, že 
tato praktická, ale i upomínková 
záležitost potěší nejen samotné 
autory, ale udělá radost také všem 
rodičům a přátelům školy. Oprav-
du krásnou prezentaci výtvarných 
prací nadaných žáků naší školy 
lze zakoupit u třídních učitelů,  
v kanceláři školy nebo v prodej-
ním stánku na vánočním jarmar-
ku. Přejeme, ať se líbí! 
Autoři výtvarných prací: Eliška 

Lovečková, Veronika Kohoutová, 
Václav Najer, Ema Kudláčková, 
Šimon Kryl, Doubravka Lakomá, 
Michaela Smitalová, Anna Ha-
merníková, Veronika Vydrová, 
Václav Rozman, Michal Koutný, 
David Hajíček, Jana Plachá, Zde-
něk Zapletal, Stella Jančí, Ema 
Podsedníková, Ema Lipovská, 
Alice Balláková, Roman Kuku-
la, Adéla Venháčová, Alexandra 
Dubská, Dominika Štěpánová, 

Mikuláš Vícha, Zuzana Vařeko-
vá, Veronika Adriana Hegarová, 
Sára Mia Březinová, Anežka No-
votná, Zuzana Smetanová, Petra 
Spano, Aneta Kleinová, Edita 
Macháčková, Natálie Sonntagová, 
Veronika Smékalová, Klára Po-
spíšilová, Natálie Kuxová, Tereza 
Štefánková, Marie Blechtová, Eliš-
ka Koňaříková, Elena Coufalová, 
Laura Jarošová a Michal Chmelař.                   
       Pavlína Macháčková, asist. ped.

Nový školní rok 2019/2020 na Vítězné
Tak nám konečně začal. Nový 
školní rok. Pro některé s malou 
dušičkou v těle, pro některé snad 
dokonce s nevelkou chutí, ale pro 
většinu dětí určitě s očekáváním 
nových věcí a těšením se na staré 
kamarády i nové objevy a poznat-
ky. Snad je pro některé z nás i to, 
že život zase po dlouhých dvou 
měsících volnosti získává řád  
a pravidla, dobrým důvodem, 
proč se do školy rádi vracíme.
Pro 45 prvňáčků a 11 dětí  
z přípravné třídy bylo 2. září 
2019 prvním dnem v opravdo-

vé škole. Spolu se svými rodiči  
a možná i babičkami a dědeč-
ky se shromáždili v jídelně školy  
s dychtivým očekáváním v očích. 
Hned po přivítání paní ředitelky 
Mgr. Zuzany Absolonové je však 
veškerá nervozita opustila. Děti 
předvedly, že už umí nejen počítat, 
ale znají i některá písmenka.
A ukázaly nám všem, že toho umí 
mnohem víc. Aktivně se zapojily 
do další hry, aby se mezi tím už 
na pódiu připravily děti ze škol-
ní družiny. Budoucím prvňáč-
kům ukázaly, jak hezky se pod 

vedením paní 
vychovatelky 
Aleny Píchalové 
naučily hrát na 
flétničky. Závě-
rečná písnička 
byla společ-
ným vystoupe-
ním prvňáčků  
i dětí z družiny  
a všechny jsme 
odměnili ve-
l i k á n s k ý m 

potleskem. I poslední vystou-
pení se dětem moc líbilo. Žáci 
I. stupně naší školy jsou zapo-
jeni do projektu Zdravá záda 
a k tomu neodmyslitelně patří 
velké sedací míče, se kterými 
se však dá dělat spousta jiných 
věcí, například rytmická cviče-
ní, která s dětmi z 3. A nacvičila 
paní učitelka Miluše Kinštová. 
A přestože se s dětmi neviděla 
celé dva měsíce prázdnin, zvlád-
ly svoje vystoupení na jedničku. 
Velký potlesk, který jim po prá-
vu náležel, předznamenal konec 
slavnostního zahájení školního 
roku u nás ve škole. Slovo si vzala 
paní zástupkyně Mgr. Hana Va-
šíčková, aby pomohla s rozděle-
ním prvňáčků jejich budoucím 
třídním učitelkám Mgr. Simoně 
Geprtové a Mgr. Romaně Koso-
vé, přípravnou třídu si odvedla  
Mgr. Veronika Skácelíková.
Přejeme nejen našim prvňáč-
kům, ale všem dětem úspěšný 
školní rok 2019/20.

Miloslava Flášarová

Ohlédnutí za koncem školního roku na Gymnáziu Jana Opletala 
Závěr školního 
roku na Gym-
náziu patřil stej-
ně jako loni Dnu 
UNESCO, spor-

tu a třídnímu kolektivu. Jako jediná 
přidružená škola v síti UNESCO  
v Olomouckém kraji se naše gym-
názium zavazuje naplnit libovol-
ným způsobem téma stanovené 
na každoročním zasedání všech 
přidružených škol. Letos bylo 
výročí Periodické tabulky prvků,  
a proto se tabulka prvků objevila 
v tématech pro tento školní rok. 
Říkáte si, jak zapojit celou školu 
napříč předměty a splnit zadání? 
Šlo to nakonec zábavně a tak, aby 
mohl vyniknout každý. Kolem 
celé školy byla vytvořena stano- 

viště, která reprezentovala jeden  
vyučovací předmět, a družstva 
žáků a studentů na nich plnila 
rozmanité úkoly vždy propo-
jující téma periodické tabul-
ky a daného předmětu (např. 
úkol složit krátkou báseň na 
vylosované prvky, co nejlépe 
vyplnit dějepisný test s „che-
mickým“ tématem, běžet na čas  
v chemickém plášti s kádinkou, 
spojit názvy chemických prvků 
napříč jazyky aj. V terénu se tak 
ukázalo, kdo je schopen spolu-
pracovat, domluvit se a navzá-
jem se inspirovat. A to je také 
poslání škol UNESCO, nejen 
poučit, ale i pobavit a ukázat vý-
hody teamové práce. Souběžně  
s touto aktivitou se také uskuteč-

nila cvičná ex-
pedice studentů 
zapojených do 
projektu DofE  
a již tradiční pro-
jekt „Čistím svoji 
řeku“. 
I přes úmorné 
vedro se vydařil  
i následující spor-
tovní den, do kte-
rého se rovněž za-
pojila celá škola. 
Poslední den před 
předáním vysvěd-
čení byl věnován třídním kolek-
tivům a každá třída jej pojala po 
svém. Někdo na společný výlet 
vyjel za hranice Olomouckého 
kraje, někdo uspořádal piknik  

s třídním učitelem v okolí školy.   
A pak už přišlo jen rozdávání vy-
svědčení a všemi tolik očekávané 
prázdniny!         
                           Michaela Hradilová

• sobota 5. 10., 9 hod., mladší mi-
niházená, Turnaj miniházené 4+1  
• sobota 5. 10., 10.30 hod., junio-
ři, Tatran Litovel – Napajedla  
• sobota 12. 10., 9 hod., starší mi-
niházená, Turnaj miniházené 4+1 
• sobota 12. 10., 15 hod., mladší 
dorost, Tatran Litovel – Nový Jičín  
• sobota 12. 10., 17 hod., muži, 
Tatran Litovel – Strakonice  
• neděle 13. 10., 9 hod., mladší 
žáci, Turnaj Litovel – Olomouc – 
Ostrava  
• sobota 19. 10., 13 hod., starší 
žáci, Turnaj Litovel – Frýdek-Místek 
– Karviná  
• neděle 20. 10., 17 hod., junioři, 
Tatran Litovel – Ostrava  
• neděle 27. 10., 15 hod., mladší 
dorost, Tatran Litovel – Bystřice p. H.  
• neděle 27. 10., 17 hod., muži, 
Tatran Litovel – Bystřice p. H. 

Všechna utkání se konají na hale  
ZŠ Vítězná. 

Pozvánky na házenou
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Mažoretky Linetbells Litovel přivezly z Mistrovství Evropy tři medaile
Ve dnech 29. srpna až 1. září 
reprezentovaly mažoretky Li-
netbells Litovel naše město na 
Mistrovství Evropy ve Francii. 
Do francouzského města Agen 
odjel tým deseti juniorek ve 
složení Barbora Zlámalová, Jo-
hana Štaffová, Anna Elgnerová, 
Karolína Poledníková, Karolína 
Šotolová, Anna Fritscherová, 
Tereza Urbanová, Šárka Pečová, 
Ema Crhonková a Zea Lillie. 
Ve čtvrtek měla děvčata trénink, 
aby si vyzkoušela velký prostor 
ve sportovní hale a odlišný po-
vrch, než je u nás. V pátek vy-
stoupila úspěšně naše sóla pom 
junior. Odpoledne byli zástupci 
jednotlivých týmů na slavnost-
ním přivítání u starosty města 
Agen, kterému předali symbo-
lický dar od Pivovaru Litovel 
– dárkové balení piva Gustav. 
K večeru se všechny mažoretky 
seřadily do slavnostního prů-
vodu, pochodovaly centrem 
města za doprovodu bubenické 
show a celé to mělo nádhernou, 

slavnostní atmosféru. V sobotu 
bojovaly naše sólistky s hůlkou 
a odpoledne šla skupina junio-
rek pochodové defilé. V neděli 
následovaly poslední boje, kdy 
se předvedly naše juniorky se 
svojí skladbou Mexiko. Večer 
proběhlo slavností vyhlášení  
a zakončení celého mistrovství. 
No a jak to všechno dopadlo? 
Juniorky se umístily v celoev-
ropské konkurenci na krásném 
9. místě. Sólová vystoupení do-
padla ještě lépe. Děvčata dovezla 
domů tři medaile a vzácné tituly 
(viz tabulka).
Na Mistrovství Evropy byla 
skvělá, někdy i bouřlivá atmo-
sféra, kterou si děti i fandící 

rodiče náležitě užili. 
Městečko Agen má 
krásné historické cen-
trum, pohodové oby-
vatele a pohodovou 
atmosféru. Domů 
si děvčata dovezla 
spoustu pěkných zá-
žitků, na které hned 
tak nezapomenou  
a jako bonus tři me-
daile. 
Tímto moc děkujeme 
městu Litovel a spon-
zorům za finanční pří-
spěvky – velmi nám to 
pomohlo.

Mažoretky Linetbells 
Litovel z.s.

Sólo junior pom Johana Štaffová 1. místo Mistryně Evropy

Sólo junior pom Ema Crhonková 2. místo Vicemistryně Evropy                              

Duo senior baton Barbora Zlámalová 
a Johana Štaffová

2. místo Vicemistryně Evropy                                

Sólo junior baton Johana Štaffová 6. místo

Sólo senior baton Barbora Zlámalová 6. místo

SK Sulko Zábřeh – TJ Tatran Lito-
vel 5:1 (1:1)
Branka: Martin Jindra
Ve 4. kole jsme Zábřehu podleh-
li 1:5. Vyrovnaný první poločas 
nabídl dvě penaltové situace, po 
jedné na každé straně. Za Litovel 
byl úspěšným střelcem Martin 
Jindra, za hosty pak netradičně 
brankář Toman. Druhý poločas 
nám vůbec nevyšel, opět jsme 
inkasovali hned ve 2. minutě  
a poté dostali další tři góly.

TJ Tatran Litovel – FC Želatovice 
2:1 (0:1)
Branky: Martin Jindra, Tomáš 
Přikryl
Utkání, které na čtvrt hodiny pře-
rušila bouřka a kroupy, jsme po 
prohraném prvním poločase do-
táhli do vítězného konce poctivým 
týmovým výkonem. Brankou na 
1:1 vyrovnával po rohovém kopu 
Martin Jindra, o zisku důležitých 
tří bodů pak 5 minut před koncem 
rozhodl Tomáš Přikryl.

FK Jeseník – TJ Tatran Litovel  
1:3 (0:2)
Branky: Petr Dragon, Radek Bed-
nář, Martin Jindra
První body ze hřiště soupeře v této 
sezóně jsme přivezli z Jeseníku. Po 
dobrém koncentrovaném výkonu 
jsme už po prvním poločase vedli 

2:0, když se pro-
sadil Petr Dragon  
a Radek Bednář. Ve 
druhém poločase 
jsme si vedení po-
hlídali a v 57. minu-
tě dokonce navýšili 
Martinem Jindrou. 
Soupeř dokázal 
skóre korigovat až  
v poslední minutě 
hry, kdy to na výsledku zápasu již 
nemohlo nic změnit. Tato výhra je 
o to cennější, že jsme do Jeseníku 
z důvodu zdravotních komplikací 
několika hráčů cestovali v pou-
hých 13 lidech.

FC Kralice na Hané – TJ Tatran Li-
tovel 1:2 (1:0)
Branky: Petr Dragon, Martin 
Jindra
Na utkání v Kralicích se trochu 
podepsal středeční termín a obě 
mužstva nepodala úplně ideální 
výkony. Kralice byly dlouho ve 
vedení, ale naše mužstvo se ne-
vzdalo a v 83. minutě zásluhou 
Petra Dragona vyrovnalo. O zisku 
důležitých tří bodů pak rozhodl 
proměněnou penaltou dvě minuty 
před koncem Martin Jindra.

TJ Tatran Litovel – TJ Slovan Čer-
novír 1:1 (1:0), na pen. 6:7
Branka: Petr Dragon

Utkání se lámalo na koncích 
obou poločasů. Zatímco na konci 
toho prvního se podařilo vstřelit 
branku Petru Dragonovi, sou-
peř nám to oplatil stejnou mincí 
před koncem druhého poločasu 
a utkání tak po remízovém sta-
vu 1:1 dospělo do penalt. V nich 
byli šťastnější hosté a připsali si 
bonusový bod do tabulky. Mu-
sela o něm však rozhodnout až 
sedmá série pokutových kopů. 
                                      Martin Jindra 
 

Litovelští fotbalisté informují

POZVÁNKY NA FOTBAL:
• sobota 5. 10., 15 hod., Tatran Lito-
vel – Sokol Velké Losiny
• neděle 13. 10., 15 hod., TJ Sigma 
Lutín – Tatran Litovel
• sobota 19. 10., 14.30 hod., Tat-
ran Litovel – Sokol Ústí
• neděle 27. 10., 14.30 hod., SK Li-
pová – Tatran Litovel

Výborná sezóna 
Motorsportu 
Gratulujeme Josefu Hlavin-
kovi jun. k zisku titulu mistra 
Česká Trofej ZAV. V posled-
ním závodě sezóny IV. Divácká 
13° pokračoval v předchozích 
úspěších, které mu zajistily pr-
venství v tomto šampionátu.  
S nejlepším časem 1:06.83 si 
Pepa dokonce připsal skalp za-
hraničních jmen jako je Chris-
tian Ferstl s Tatuus Master 
nebo Philipp Wilhelm s Norma 
M20FC.
Josef Hlavinka sen. před ne-
dělním opakovaným startem,  
i přes útok bažantů (živých) na 
trať, celý víkend také úspěšně 
dokončil. Gratulujeme ke zdár-
nému dokončení sezóny, kde se 
celkově umístil na prvním mís-
tě ve třídě E2H-SS. 

Terezie Hlavinková
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„Olympiáda je i pro rozhodčí vrcholem,“ říká odbornice na vodní   
slalom Lenka Kutá
Už příští rok budou nejlepší 
sportovci z celého světa bojovat 
o olympijské tituly na letních 
olympijských hrách v Tokiu. 
Česká republika bude mít své 
zástupce nejen na straně závod-
níků, ale i v řadách funkcionářů. 
Jednou z těch, které se tak splní 
jeden ze životních snů, bude 
Lenka Kutá, která bude rozho-
dovat olympijská klání vodních 
slalomářů na nově vybudované 
slalomové trati. Učitelka ZŠ Lito-
vel, Jungmannova se bude účast-
nit již druhé olympiády.
Sportovní rozhodčí Lenka Kutá 
pojede letos v říjnu na testovací 
olympijský závod do Tokia, což 
je zároveň potvrzením nomina-
ce na letní Olympijské hry 2020. 
Na zářijovém finále Světové-
ho poháru ve vodním slalomu  
v Praze-Troji působila jako asis-
tent vrchního rozhodčího.
Jinak se tato povoláním učitelka 
účastnila také několika evrop-
ských i světových šampionátů 
(dokonce i jako vrchní rozhodčí) 
a na olympiádě v Riu de Janeiro  

v roce 2016 působila jako bran-
kový rozhodčí.

Jak těžké je dostat se jako rozhodčí 
na olympiádu a kolik tam zhruba 
Čechů bude takto působit?
Olympijské hry jsou nastavené 
tak, že z každé země jede jen je-
den rozhodčí. Pro mě je to velká 
čest, protože jsem měla možnost 
už rozhodovat na olympijských 
hrách v Riu de Janeiro a to není 
obvyklé, že by se jeden rozhodčí 
účastnil dvou olympiád po sobě. 

Jaký zážitek je olympiáda pro člově-
ka v pozici rozhodčího?
Já bych řekla, že to je velmi po-
dobné, jako pro sportovce. Jet na 
olympiádu je čest a zažít tu atmo-
sféru je skvělé. Stejně, jako pro 
sportovce, je to pro mě to „nej“. Je 
to takový vrchol kariéry. 

Časově to musí být hodně nároč-
né, když se člověk věnuje takové-
mu koníčku. Jak to zvládáte?
Je to tak. Od jara do podzi-
mu trávím většinu víkendů 

na českých závodech  
a do toho musím absol-
vovat i nějaké světové 
soutěže. Takže mini-
málně o prázdninách 
jsem tři týdny mimo 
domov na mezinárod-
ních závodech. 

Čemu se profesně věnuje-
te? Jak je to časově nároč-
né? 
Jsem učitelka na základní 
škole v Litovli. Skloubit 
koníček, zaměstnání a rodinu je 
vždy náročné, ale s pomocí rodi-
ny vše zvládám.  Jsem  členkou TJ 
VS Litovel, manžel je trenér, děti 
začínají taky už pádlovat, takže se 
divoké vodě věnujeme všichni.

Jaké další mezinárodní závody jste 
měla možnost absolvovat, nebo 
kam ráda jezdíte?
Každým rokem jezdím na mis-
trovství světa juniorů a závod-
níků do 23 let, také na světové 
poháry, kde už několik let dělám 
zástupce vrchního rozhodčího  

a mistrovství Evropy jsem rozho-
dovala i jako vrchní rozhodčí. 

Sama jste se divoké vodě  prý ne-
věnovala. Tak jak jste se k takové 
zálibě dostala? 
Pocházím z rodiny vodáků, ze 
silné generace z Olomouce, tak-
že jsem od malička u vody a tak 
nějak to vyplynulo. V osmnácti 
jsem skládala první zkoušky na 
rozhodčí, v  pětadvaceti  jsem 
dokončila mezinárodní zkoušky.  
Od té doby jezdím po meziná-
rodních závodech. 

Zuzana Trojáková
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TYP CVIČENÍ DEN HODINA MÍSTO KONTAKT TELEFON

Individuální cvičení pondělí   9.00 Fit–centrum Ilona Kohoutová I. Kohoutová 777 249 158

Jumping pondělí 17.00 Jumping Litovel, Mlýnská 682/2 A. Buknová 777 107 875

Tabata + kruháč pondělí 17.40 Zlatá rybka (naproti Pinii) J. Holínková 608 626 506

Balanční posilko pondělí 18.15 Jumping Litovel A. Buknová 777 107 875

Ženy I pondělí 19.00 Sokolovna – tělocvična V. Machalová 606 511 735

Mix aerobic pondělí 19.00 Fit–centrum Ilona Kohoutová I. Kohoutová 777 249 158

Mix aerobic úterý 9.00 a 17.00 Fit–centrum Ilona Kohoutová I. Kohoutová 777 249 158

Jumping úterý 17.00 a 18.15 Jumping Litovel A. Buknová 777 107 875

Kondiční zdravotní 
cvičení

úterý 17.00 Sokolovna – tělocvična A. Gruntová,
J. Svojanovská

606 511 735

Funkční trénink – step úterý 17.40 Zlatá rybka (naproti Pinii) J. Holínková 608 626 506

Jóga úterý 18.00 ZŠ Jungmannova M. Stratil

Jóga dle Tichanovského úterý 18.00 Sokolovna – tělocvična M. Čech 606 511 735

Pilates úterý 18.50 Zlatá rybka (naproti Pinii) J. Holínková 608 626 506

Aqua aerobic úterý 19.00 Plavecký bazén při ZŠ Vítězná D. Němcová 739 557 878

Pilates úterý 19.00 Sokolovna – tělocvična M. Vojáčková 606 511 735

Mix aerobic středa 15.00 a 19.00 Fit–centrum Ilona Kohoutová I. Kohoutová 777 249 158

Kruhový trénink středa 17.00 Jumping Litovel A. Buknová 777 107 875

Ženy II středa 19.00 Sokolovna – tělocvična M. Smékalová 606 511 735

Cvičení s Denisou středa 19.00 MC Rybička, Vítězná 1129 D. Němcová

Břišní tance čtvrtek 13.30 Fit–centrum Ilona Kohoutová MUDr. Dragounová 777 249 158

Individuální cvičení čtvrtek 15.00 Fit–centrum Ilona Kohoutová I. Kohoutová 777 249 158

Jumping power čtvrtek 17.00 Jumping Litovel A. Buknová 777 107 875

Funkční trénink čtvrtek 17.40 Zlatá rybka (naproti Pinii) J. Holínková 608 626 506

Jóga čtvrtek 18.00 Sokolovna – tělocvična M. Marek 606 511 735

Kruhový trénink čtvrtek 18.15 Jumping Litovel A. Buknová 777 107 875

Mix aerobic čtvrtek 18.15 Fit–centrum Ilona Kohoutová D. Němcová 777 249 158

Pilates + aerobic pátek 9.00 Fit–centrum Ilona Kohoutová I. Kohoutová 777 249 158

Body fitness pátek 17.40 Zlatá rybka (naproti Pinii) J. Holínková 608 626 506

Fitness lekce po–pá Studio FIT, Poděbradova 751 J. Freibergová 774 550 595

PLAVECKÁ SOUTĚŽ MĚST

28. ročník Plavecké soutěže měst dává příležitost ke startu vodomilům všech  
věkových kategorií. Každý z vás má možnost vyzkoušet si svoji aktuální formu  

na stometrové trati a stát se na chvíli „reprezentantem“ svého města.

Podrobnější informace o této soutěži propagující kondiční plavání najdete  
na webových stránkách České asociace Sportu pro všechny

ZÚČASTNÍTE SE?

středa 2. října 
2019

www.caspv.cz/cz/plavecka-soutez-mest

Zveme všechny plavce všech 
věkových kategorií z řad veřej-
nosti na další ročník Plavecké 
soutěže měst. Kterýkoliv zájem-
ce dostává možnost zaplavat si 
libovolným stylem na čas trať 
100 m, otestovat si tak svo-
ji aktuální formu a zároveň se 
na chvíli proměnit v jednoho  
z reprezentantů našeho měs-
ta. Veřejnost se může zúčastnit  
v době od 7 do 8 a odpoledne 
od 14 do 19 hodin.
Hana Kaštanová, vedoucí bazénu

Pojďte plavat!
Pod záštitou společné organiza-
ce TJ Tatran a T. J. Sokol Litovel 
se v sobotu 14. září konal v nově 
vybudovaném areálu městských 
antukových kurtů tenisový tur-
naj ve čtyřhrách. 
Reprezentativní sportovní stá-
nek byl vybudován z finančních 
prostředků města a Olomoucké-
ho kraje a naplnil tak sen mno-
ha generací tenistů v Litovli. 
Počasí turnaji přálo, atmosfé-

ra byla vynikající, sešla se celá 
řada příznivců tenisu z Litovle, 
Uničova, Senice na Hané a dal-
šího okolí, celkem 14 deblových 
párů mužů a potěšitelná byla  
i účast pěti žen. Z úvodních bojů 
ve skupinách a poté K.O. systé-
mu vzešli vítězové z domácího 
klubu J. Matečka/P. Bubla, kteří 
ve finále porazili otce se synem 
Dohnálkovi. V útěše dominovali 
Jurášek se Škrabalem, kteří zvítě-

zili nad Pinkavou a Dočekalem.  
V ženách byla nejlepší hráčkou 
Lenka Filipová. Vedle kvalitní 
hry a sportovní podívané nutno 
ocenit pořadatele za výborné ob-
čerstvení a pěkné ceny pro vítěze, 
na kterých se podíleli i sponzoři 
akce – Pivovar Litovel, PW Inte-
rier, Hopax Červenka, Sokol Li-
tovel a Tatran. Poděkování patří 
také městu Litovel, které vybudo-
valo krásný sportovní areál.
V roce 2020 je v plánu dostavba 
zázemí tenisových kutrů v po-
době klubovny, skladu a toalet, 
čímž bude tento krásný spor-
tovní stánek plně funkční a při-
pravený sloužit široké litovelské 
sportovní veřejnosti, mladým 
tenistům i takovým akcím jako 
byla právě proběhlá. 
Myslím, že Litovel a litovelští ob-
čané a sportovci si takové sporto-
viště opravdu zaslouží!  
Mirko Spurník, starosta T. J. Sokol 

Tenisový turnaj na nových kurtech

Sezóna biotopu 

Zahájení letošní koupací se-
zóny na městském koupališti 
– přírodním koupacím bioto-
pu v Litovli proběhlo v sobotu  
1. června. V průběhu tří měsí-
ců provozu od června do konce 
srpna byla největší návštěvnost 
hned v červnu – 7 946 osob. 
Vysoká byla i poslední prázd-
ninový víkend, kdy vládlo tep-
lé slunečné počasí, které při-
lákalo 1 900 návštěvníků. Za 
celou sezónu koupání přírodní 
biotop navštívilo 21 920 osob. 
Lze konstatovat, že více jak  
50 % návštěvníků tvoří lidé žijí-
cí mimo naše město. Lidé přijíž-
dí hlavně z Olomouce a ze šum-
perského regionu. V letošním 
roce byl provoz celkem bez-
problémový. Spokojenost byla  
i s kvalitou vody – všechny ode-
brané vzorky z bazénu (kont-
roly každých 14 dní) byly v po-
řádku a byly dodrženy limitní 
hranice čistoty. K tomu přispělo 
pravidelné čištění dna bazénu 
nově pořízeným robotickým 
vysavačem. Provoz na koupali-
šti byl ukončen v pondělí 2. září.   
Karel Zmund, ředitel TS Litovel




