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Vážení a milí čtenáři,
měsíc listopad je spojen především s Památkou
zesnulých. Květinami, svíčkami i tichou vzpomínkou v našich srdcích myslíme na naše blízké, kteří
už tady s námi nejsou. Přemýšlíme nad tím, jaké
by to bylo, kdyby tady byli, přemýšlíme nad tím,
co jsme jim měli říct a neřekli, nad tím, co jsme
měli udělat a neudělali. Při tom všem si uvědomíme, že mnohdy v našem běžném životě řešíme
malicherné věci, hádáme se často o ničem, řešíme
zbytečnosti. Naučme se radovat z každého dne, co jsme tady, řekněme našim blízkým, že je máme rádi, dělejme s nimi všechno možné,
užívejme si každý den, neberme život jako samozřejmost... Nikde
totiž nemáme záruku, že tady budeme i zítra...
Eva Kratochvílová, redaktorka

Proběhlo další otevřené setkání
Ve středu 16. října se od 15.30 hodin konalo II. otevřené setkání se
starostou Viktorem Kohoutem.
První setkání se konalo v květnu
letošního roku. Musíme bohužel
i nyní konstatovat, že účast občanů opět nebyla nejvyšší. Snad se to
do budoucna zlepší a Vy, občané,
využijete této možnosti dozvědět
se o všem důležitém, co se ve městě děje a dít bude.
Témat, která pan starosta otevřel,
bylo hodně. Vybíráme z nich následující: hovořilo se o projektech,
které se podařily – např. most na
Pavlínce, oprava Uničovského rybníka, rekonstrukce budovy Školní
jídelny, vybudování kanalizace
v Myslechovicích, vybudování nových tenisových kurtů, nový výtah
na Poliklinice ad., ale i o těch, které se nepovedly: rekonstrukce komunikace Čihadlo, napadení lesů
nemocemi a jejich následné kácení, atmosféra v místních částech.
Pan starosta dále nastínil, co se

chystá příští rok – největší akcí
bude vybudování nového průtahu městem spolu s chodníky
a cyklostezkou. Pozitivní zprávou je, že se snad do roka a půl
dočkáme nové čekárny na autobusovém stanovišti. Opět se řešil
Rohledrův dům na ul. 1. máje či
zápach z cukrovaru.
Na závěr probíhala diskuse
s občany, kteří mají např. tyto
požadavky: přemýšlet nad zakoupením kamerového systému na měření rychlosti vozidel;
vybudovat přechod pro chodce
na ul. Dukelské tak, aby se dala
bezpečně přejít silnice směrem
k půjčovně lodí IN LIFE MORAVA. Děkujeme všem občanům,
kteří přišli, za jejich dotazy a náměty ke zlepšení. Ne vždy jde vše
udělat hned dle našich přání, nastávají různé komplikace, které
mnohdy jednoduchou věc ztíží,
ale budeme se snažit dělat vše
pro Vaši spokojenost!
red.

Jednotná a silná Litovel (včetně
11 místních částí)
Vážení občané,
tímto článkem Vás chceme informovat o aktuální situaci v místních částech města Litovel. Možná
někteří z Vás četli horlivé diskuse
na Facebooku, jiní zase o Litovelexitu četli na webových stránkách
nebo v tištěné verzi deníků, další
se o aktuální náladě dozvěděli úplnou náhodou od sousedů, někteří
možná nevíte nic...
Asi před 14 dny jsme viděli pozvánku na veřejnou schůzi v jedné
z místních částí. Hlavním bodem
programu bylo odtržení místních
částí od Litovle. Samotné vedení
města ale tuto pozvánku neobdrželo – naše účast na této veřejné
schůzi nebyla, jak jsme se dozvěděli, žádoucí.
Jelikož se jednalo o vážnou věc,
rozhodli jsme se svolat řádné
(ale přesto významem mimořádné) Zastupitelstvo města Litovel
(ZML). Jediným bodem programu bylo: informace o situaci v
souvislosti s aktuálním děním v
místních částech města Litovel.
Ve dvouhodinové diskusi mluvčí
jednotlivých osadních výborů vyjádřili dlouholetou nespokojenost
s financováním místních částí
a s komunikací, představili své
vize a dále i projekt osamostatnění
10 místních částí. Dle slov mluvčích osadních výborů jim samostatně bude lépe. Informovali nás,
že mají všechny kroky, které by je
čekaly, zjištěny a právně podloženy, dokonce navštívili některé
již samostatné obce. Po diskusi
byl dohodnut tento závěr: vytvo-

ření 11členné pracovní skupiny
(6 členů z osadních výborů, 5
členů Zastupitelstva města Litovel). Zastupitelstvo pověřilo tuto
pracovní skupinu k plnění následujících úkolů: rozklíčovat příjmy
a výdaje jednotlivých místních
částí za uplynulé období 10 let;
předložit návrh přerozdělování financí jednotlivých místních částí
a správy obcí; předložit návrh strategie investičních akcí místních
částí. ZML uložilo skupině splnit
úkoly do 10. listopadu a předložit
kompletní materiál k projednání
na zasedání Zastupitelstva města Litovel, které se bude konat
21. listopadu.
Pracovní skupina se poprvé sešla
ve středu 23. října. Každá ze stran
předložila své návrhy – v některých bodech jsme se sešli, v některých naopak ne – ty budou předmětem dalších jednání. Shodli
jsme se na jiném způsobu komunikace a participaci místních částí na rozpočtu. Další schůze této
skupiny je naplánována na středu
30. října. O jejím závěru budeme
informovat v dalším čísle novin
a na webových stránkách města.
Chceme říci, že je předčasné vyslovovat v tento moment nějaké
závěry. Město Litovel má určitě
zájem celou situaci uklidnit, hledat řešení problémů. V rámci
platných zákonů totiž nemůžeme
občanům bránit – když budou
chtít a výsledky referenda by jejich
pocity reflektovaly – se od města
odtrhnout.
Vedení města Litovel

monitorovat celé prostranství
před barem a rovněž zaznamenávají průjezd vozidel, což bude
mít přínos pro odhalování další trestné činnosti. Jde o novou
generaci kamer, která, ve spolupráci s novým softwarem, umí
inteligentní vyhledávání záznamů dle zadaných filtrů.

Náklady na rozšíření kamerového systému o dvě kamery, včetně modernizace softwaru, byly
cca 400 tis. Kč. Akce byla provedena ve spolupráci s firmou
DOUBRAVA.NET s.r.o., která
nám umožnila využít své optické vedení.
Mgr. Lubomír Broza, místostarosta

Rozšíření kamerového systému
Město Litovel rozšířilo
svůj kamerový
systém o další
k a m e r y.
Nově jsou
umístěny na
křižovatce

ulic Vítězná a Žerotínova před
barem Alibaba. Rozšířit kamery do této lokality byl dlouhodobý záměr města, protože zde
strážníci Městské policie Litovel
dlouhodobě řeší větší množství
přestupků, zejména rušení veřejného pořádku a nočního klidu. Kamery umožní strážníkům
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Letem světem nejen Litovlí
• V pondělí 30. září proběhlo slavnostní otevření Sluneční louky
v Odborném léčebném
ústavu Paseka (foto vpravo nahoře). Rozsáhlý park
léčebného ústavu postupně
prochází rekonstrukcí a jsou
zde vytvářeny lokality pro
pacienty a jejich blízké. Tato
místa mají napomáhat léčení pobytem na zdravém vzduchu a cvičením
v přírodě. Sluneční louka je jedním
takovým příjemným prostorem.
Projekt byl financován z dotace Ministerstva životního prostředí, Olomouckým krajem a městem Uničov.
Péči v ústavu nachází také občané
Litovle a naše město každoročně přispívá darem na rozvoj zdravotnického vybavení. (text: Z. Potužák, foto:
www.olkraj.cz)
• Město Litovel provedlo zateplení a opravu fasády bytového domu Vítězná 105/12 (foto

dole). Navázalo tak na opravu
vedlejšího domu Vítězná 104/14,
která probíhala v loňském roce.
Stavební úpravy provedla na základě výběrového řízení firma
VESTAV group s.r.o. Vyškov.
• Připomínáme novou otevírací
dobu pošty v Chudobíně: pondělí
8–12, úterý 12–17, středa 8–12,
čtvrtek 12–16, pátek 8–12 hodin.
• Bude zima, bude mráz. Brzy nám
opět začne topná sezóna. Jednou
z nejčastějších příčin vzniku požárů je špatný technický stav topidla
nebo komínu. Zkontrolujte proto
stav vašeho topidla a spalinové cesty,
dodržujte lhůty kontrol.
Plynová topidla nechte
zkontrolovat min. jednou
ročně. Topte vhodným
palivem (netopte vlhkým dřevem). Pozor na
popel – ten skladujte jen
v nehořlavých nádobách
mimo domovní odpad.
(zdroj: www.hzscr.cz)

Kam na letní dovolenou u vody?
Přece na litovelský biotop!
Přírodní koupací biotop v Litovli
byl veřejností oceněn jako 4. nejlepší místo pro letní dovolenou
u vody v rámci celého Olomouckého kraje. Na slavnostním vyhlášení Cen Olomouckého kraje
v oblasti cestovního ruchu, které se konalo ve čtvrtek 10. října
v Arcibiskupském
paláci v Olomouci, převzal za město
Litovel ocenění pan
místostarosta Mgr.
Lubomír
Broza.
O výsledcích ankety
rozhodovali obyvatelé regionu a jeho
návštěvníci internetovým hlasováním.
Děkujeme.
Olomoucké
hejtmanství
spustilo
tento typ ankety
jako první v Česku
už v roce 2017, letos
tedy proběhl již třetí
ročník. „Za posledních několik
let narostl počet turistů v regionu téměř o polovinu. A lidé, kteří
si dnes krajské ceny převzali, na
tom mají velký podíl,“ řekl v průběhu předávání ocenění Vladimír Lichnovský, uvolněný člen
Zastupitelstva
Olomouckého
kraje pro oblast vnějších vztahů
a cestovního ruchu.
O vítězích jednotlivých kategorií
rozhodovali lidé prostřednictvím
hlasování na webových strán-

kách cenykraje.cz. Litovelský
přírodní koupací biotop obsadil
v kategorii Místo pro letní dovolenou u vody 4. místo. Například
v kategorii Novinka v cestovním ruchu obsadil první místo
projekt Jesenické návraty, který
prostřednictvím
komentovaných video reportáží
přibližuje zajímavá
místa v Jeseníkách
a okolí.
„O cenách cestovního
ruchu každý rok říkám, že jsou poděkováním lidem, kteří se
o atraktivní turistickou nabídku v Olomouckém kraji starají. Letos to zopakuji
a ještě přidám, že těch
díků byly tisíce - tolik
hlasujících se totiž do
internetové ankety
zapojilo,“ dodal hejtman Olomouckého
kraje Ladislav Okleštěk.
Cenu hejtmana si odnesl šéf
odboru Klubu českých turistů Značkaři Šumperk-Jeseníky
David Mičunek. Vedle novinky v cestovním ruchu lidé letos
hodnotili také wellness zařízení.
V dalších kategoriích pak volili
nejoblíbenější regionální produkt, hoteliéra nebo místo pro
letní dovolenou u vody.
Výsledky ankety najdete na
www.olkraj.cz. Tisková zpráva

Probíhá revitalizace historické Hasiči mají nový osvětlovací balón
Město Litovel zakoupilo pro li- světla LED o výkonu 650 W a svíaleje z Litovle na Nové Zámky
tovelskou hasičskou stanici nový tivosti až 75 000 lumenů. Horní

Cílem projektu je navrhnout
obnovu historické aleje v celém
úseku mezi Litovlí (od objektu cukrovaru), areálem zámku
a hospodářským dvorem na Nových Zámcích. Část území na
katastru Mladče je zpracována
v samostatné projektové dokumentaci. Obnova tohoto úseku
bude provedena postupně dle finančních možností obce Mladeč
a po vypořádání složitých ma-

jetkoprávních vztahů v území.
V současné době je realizován
projekt řešící obnovu aleje na
katastru města Litovel. Součástí
projektu je vykácení torza topolové aleje (kácení již proběhlo,
stromy byly v havarijním stavu).
V průběhu listopadu pak bude
vysázeno 154 kusů lípy velkolisté a 33 kusů dubu letního. Do
budoucna by alej mohla být významným krajinotvorným prvkem v okolí města Litovel. Tento
projekt je také ukázkou dobré
spolupráce mezi městem Litovel,
ZP Červenka a Správou silnic
Olomouckého kraje. Projekt je
částečně hrazen dotací z Evropské unie, konkrétně Operačním
programem Životní prostředí.
Odbor životního prostředí

teleskopický osvětlovací balón
v hodnotě 80 tisíc Kč. Litovelským hasičům umožní kvalitnější nasvícení místa třeba při
nočním zásahu nebo v kouři.
Tento přenosný multifunkční
osvětlovací systém ve tvaru zářícího balónu využívá jako zdroj

část balónu je vyrobena z nehořlavého reflexního materiálu. Napájení zajišťuje elektrocentrála.
Oficiální předání balónu Hasičskému záchrannému sboru
Olomouckého kraje proběhlo
v rámci zasedání bezpečnostní
rady v pátek dne 11. října. red.
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Policie České republiky nabízí práci mužům a ženám v produktivním
věku, poskytuje řadu výhod.
Náborový příspěvek 75 000 Kč,
6 týdnů dovolené, široké možnosti kariérního růstu a spoustu
dalších benefitů.
Nabízíme dlouhodobou jistotu
místa a jistotu platu u státního zaměstnavatele. Nemůže se
vám stát, že nedostanete výplatu
nebo že přijdete o místo, protože
zaměstnavatel začne propouštět,
když nedostane zakázku. Policie
České republiky byla, je a bude
jeden z největších a nejspolehlivějších zaměstnavatelů v republice.
Věrnost se u Policie České republiky opravdu vyplácí. Po 15
letech služby získáváte navíc
k 6 týdnům dovolené ještě každoročně nárok na ozdravný pobyt
v délce 14 dnů, který můžete
podle své volby strávit regenerací s procedurami v lázních
nebo sportovními aktivitami
v místě bydliště, pokud nechcete
odjíždět od rodiny. Po 6 letech
získáváte nárok na jednorázový
finanční příspěvek, tzv. odchodné, které vám bude vyplaceno
v případě, že se rozhodnete od

policie odejít. Díky němu budete finančně zabezpečeni i po
přechodné období, kdy si budete hledat novou práci. Výše odchodného v závislosti na počtu
odsloužených let může být až
6násobek vašeho průměrného hrubého měsíčního příjmu.
Po odsloužení 15 let získáváte
v případě odchodu také doživotní výsluhový příspěvek, který
podle počtu odsloužených let
může činit měsíčně až 50 % vašeho průměrného hrubého měsíčního příjmu.
Služba u Policie České republiky se řídí zákonem o služebním
poměru, podle kterého máte
nárok na spoustu jistot a výhod.
Například plat v plné výši po
dobu nemoci, pokud vaše pracovní neschopnost nepřesáhne
30 kalendářních dnů (na rozdíl
od těch, kteří pracují podle zákoníku práce a po dobu nemoci pobírají pouze 60 % základu
svého příjmu). Stejně tak se
vám příjem nekrátí ani po dobu
9 dnů, když potřebujete doma
ošetřovat své nemocné dítě
mladší 10 let. Váš fond pracovní
doby bude jen
37,5 hodiny týdně, na rozdíl od
ostatních, kteří
mají 40hodinovou pracovní
dobu týdně.
Už během prvního roku, kdy
se budete učit
vše, co je potřeba znát a umět
pro výkon služ-

Rušení nočního klidu
V pátek 20. září v noci obyvatelé ulice
Žerotínovy a přilehlého okolí opět prožili bezesnou noc. Z místního baru se
nesl silný hluk, který byl ještě výrazně
podpořen návštěvníky zmíněného
baru. „Lidé se musí bavit,“ zaznělo z úst

na integrovaném operačním středisku jako operační důstojník, na
oddělení informačních a komunikačních technologií jako „ajťák“,
na oddělení tisku a prevence
jako tiskový mluvčí. Nebo máte
rádi adrenalin? Tak to se rozhodně můžete uplatnit na oddělení hlídkové služby a jezdit
všude tam, kde je potřeba rychle
a rázně zasáhnout. A toto jsou
jen příklady, oborů policejních
činností je ještě mnohem více.
Pokud máte maturitu, splňujete
potřebné vzdělání pro nástup
k Policii České republiky. Maturitu můžete mít ze střední školy
nebo i ze středního odborného
učiliště s maturitou. A vůbec
není důležitý obor, který jste
vystudovali. Jestli k nám nastupujete s vysokoškolským vzděláním, můžete mít rychlejší kariérní postup.
Nebaví vás už stávající práce
a hledáte nové smysluplné
uplatnění nebo stabilní jistoty
pro sebe a svoji rodinu? Staňte
se policistou nebo policistkou
v Olomouckém kraji. V okrese
Olomouc můžete nastoupit na
Obvodní oddělení v Olomouci,
Šternberku, Uničově, Velké Bystřici, na Dopravní inspektorát
v Olomouci, na Dálniční oddělení v Kocourovci nebo na Pohotovostní a eskortní oddělení
v Olomouci. V případě zájmu
pište na e-mail nabor.olomouc@
pcr.cz s uvedením vašeho telefonního čísla a adresy. Další
podrobné informace máte k dispozici na webu nabor.policie.cz.
por. Bc. Martina Schrammová

Litovelská cukrovarna oznamuje

Stíny Litovelska
Místní znalost zachraňuje život
V neděli 8. září službu konající strážníci obdrželi žádost od kolegů z rychlé
záchranné služby, kteří marně hledali
ubytovnu na vysílačích. Byla tam osoba,
která bojovala o život. Strážníci bleskově přispěchali na pomoc a dovedli sanitní vůz na místo. Muž byl včas ošetřen.

by, budete pobírat plat ve výši
24 220 Kč měsíčně a jako bonus
dostanete náborový příspěvek
ve výši 75 000 Kč. Po roce nastoupíte do terénu a váš plat se
ihned zvedá o cca 5 000 Kč na
29 440 Kč měsíčně. Toto je základ platu, ke kterému můžete
mít další příplatky, za práci ve
svátek, za přesčasy a osobní příplatek. U toho, kdo je iniciativní
a rychle se zapracuje, může být
nárůst platu značný, např. po
2 letech až na 32 000 Kč a po
3 letech až na 34 000 Kč. Zároveň všichni policisté a policistky mají automaticky ze zákona
nárok na pravidelné navyšování
platu každé 3 roky. Pro zajímavost průměrný služební příjem
policistů a policistek v roce 2018
v Olomouckém kraji byl 41 433 Kč
hrubého.
Až získáte zkušenosti z terénu,
můžete využít možnosti kariérního růstu, tzn. na základě
své žádosti nebo přes výběrové
řízení máte možnost přejít na
vyšší pozici na stejném útvaru,
kde zrovna sloužíte nebo na jiný
útvar podle svého zájmu. U Policie České republiky máte k dispozici opravdu široké možnosti
uplatnění. Můžete si najít to své,
kde se budete cítit spokojeni
anebo kde navíc ještě zúročíte
i své předchozí pracovní zkušenosti případně i studiem nabyté
vědomosti. Např. na službě kriminální policie jako kriminalista nebo kriminalistický technik,
na odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál, na oddělení
služební kynologie jako psovod,

jednoho z návštěvníků. Hlídka strážníků
Městské policie Litovel udělala maximum, které bylo v daný moment možné, aby zklidnila celou situaci.
Labuť u Penny
V pondělí 23. září službu konající strážníci řešili kuriózní případ. „Asi další
drobná krádež,“ řekli si strážníci, když
jim volala pracovnice Penny Marketu
v Litovli. Chyba lávky, šlo o labuť, která
přistála na parkovišti a nechtěla už dále
cestovat. Strážníci provedli odchyt, aby
mladou labuť vrátili, kam patří, a to na
Olomoucký rybník.
Městská policie Litovel

Ve čtvrtek 19. září proběhlo další jednání s Litovelskou
cukrovarnou, a.s. Přítomni byli
zástupci města a zástupci Litovelské cukrovarny Ing. Leopold Klabal, předseda představenstva, a Ing. Václav Řehák,
ředitel.
Ing. Řehák, ředitel Litovelské
cukrovarny, a.s., informuje, že
12. září byla zahájena řepná kampaň. Předpoklad pro ukončení
kampaně je do půlky měsíce ledna. Řepa bohužel nevypadá tak
nadějně, což bude mít za následek
výrazně nižší výnosy. V letošním
roce došlo k výměně nových filtračních plachetek u kotle, díky

kterým by neměl vznikat černý
dým a unikající popílek z komínu. Ing. Řehák sděluje informace
o budoucí výstavbě čistírny odpadních vod. V současné době se
pracuje na vyřizování územního
a stavebního rozhodnutí. Dále je
zapotřebí vypsat výběrové řízení
na dodavatele ČOVky, který danou stavbu ocení. Následně může
být podepsána smlouva se SFŽP
ČR (Státní fond životního prostředí ČR) na přijetí dotace. Přibližná
cena výstavby se pohybuje v rozmezí 45–50 mil. Kč. Zahájení plánované výstavby čistírny odpadních vod se odhaduje na příští rok.
red.
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Společnost Bobcat CZ, a.s. uvedla v Litovli do provozu nově
zrekonstruované středisko.
Ve dnech 18. a 19. září společnost
Bobcat CZ, a.s. otevřela dveře
svého nově zrekonstruovaného
prodejního a servisního střediska v Litovli a uspořádala zde dny
otevřených dveří pro své zákazníky. Je to již v pořadí desátá provozovna v České republice, kde
mohou zákazníci využít všech
služeb společnosti. Pozvání na
tuto významnou událost přijali
i zástupci výrobce strojů Bobcat
pro Evropu pánové Roy Haaker,
Vice President Sales and Marketing, a David Hubík, District
Manager ze společnosti Doosan

Bobcat EMEA, dále pak početní
zákazníci a novináři.
Otevřením moderní a kvalitně
vybavené provozovny v této „zemědělské“ lokalitě splnila společnost další slib svým zákazníkům.
Vybudovat zde silné zázemí pro
prodej a servis zejména teleskopických manipulátorů, být zákazníkům vždy po ruce a nablízku, a to jak po stránce dostatečně
široké nabídky kvalitních strojů
a příslušenství Bobcat, servisních
služeb a dostupnosti náhradních
dílů, tak i možností pronajmout si
stroj nebo příslušenství kdykoliv

Cena pro dokument o Frištenském
22. ročník Mezinárodního festivalu filmů se sportovní tematikou „Sportfilm Liberec 2019“
zná svého vítěze. Ve čtvrtek
3. října jím byl vyhlášen dokument Celoživotní zápas Gustava Frištenského, který vznikl
v produkci České televize.
Film Libuše Rudinské byl natáčen mimo jiné i v Litovli, kde
slavný silák mnoho let žil a je zde
i pohřben. Na výrobě filmu se
město Litovel také finančně
podílelo. Na stránkách ČeskoSlovenské filmové databáze (www.
csfd.cz) získal dokument hodnocení 85 % . Naše město je na svého
nejslavnějšího občana patřičně
hrdé. V litovelském muzeu je mu

věnována stálá expozice a ve Smetanových sadech stojí jeho bronzová socha v životní velikosti. Již
několik let se na jeho počest koná
sportovní soutěž Silácká Litovel.
O propagaci zápasníka se zasluhuje především jeho praneteř a ředitelka Muzea Litovel
Mgr. Zdeňka Frištenská.
red.

Objednání Senior taxi na telefonním čísle:

773 140 142

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

jej potřebují. Věříme, že tento krok
přispěje k ještě
větší spokojenosti našich stávajících, ale i budoucích zákazníků.
Zároveň nám pomůže dosáhnout
vysokého standardu při prodeji
a servisu strojů
zákazníků, oprávněně vyžadujících a preferujících vysokou kvalitu a rozsah našich služeb.
Středisko vzniklo rozšířením
a rekonstrukcí původní opravárenské haly, a to na pozemku
o rozloze 3 907 m2 investicí více
než 17,5 mil. Kč. Vlastní středisko se skládá z dvoupatrové
administrativní budovy a skladu náhradních dílů o rozloze
230 m2 a z provozně dílenské
části, která má rozlohu 300 m2.
Najdete zde kancelářské prostory s komfortním sociálním
zázemím pro zaměstnance i dostatečné dílenské a skladovací
prostory nejenom pro náhradní

díly, nové a použité stroje, ale
i pro půjčovnu strojů. Na akci
nechyběly samozřejmě ani
ukázky smykem řízených nakladačů a minibagrů Bobcat včetně příslušenství ani předvedení
nové řady teleskopických manipulátorů určených pro práci
v zemědělství.
Zkrátka celé dva dny otevřených
dveří se nesly v duchu příjemné
atmosféry, bohatého a pestrého
programu. A tak se dá říci, že
společnost Bobcat CZ, a.s. důstojně završuje rok 2019, ve kterém značka Bobcat slaví 61 let
působení na trhu.
Tisková zpráva

6 / ZE SPOLEČNOSTI

Podzimní koncert k 60. výročí DPS Mládí
V sobotu 12. října zažilo město Litovel opravdový svátek písně. V nádherném secesním
sále Záložny se konal koncert k 60. výročí
založení DPS Mládí. Za jeho vznik vděčíme paní učitelce Boženě Halvové, která mu
v roce 1959 jako mladičká právě začínající
kantorka na tehdy jedenáctileté škole, později
Základní škole Opletalově, vdechla život. Její
obrovské muzikantské nadšení přivedlo pěvecké těleso sestavené z dětí základní školy
k metám nejvyšším – vítězství v okresních
kolech DZUČ (Dětská zájmová umělecká
činnost) v roce 1971, účinkování v celostátních kolech soutěže dětských pěveckých sborů, účast na pěveckých festivalech a mnoha
dalších soutěžích dětských pěveckých sborů.
Paní učitelka Boženka Halvová stála v jeho
čele neuvěřitelných padesát let. Velikou
oporou se v šedesátých letech paní učitelce stala nově nastoupivší kantorka a taktéž
skvělá muzikantka paní Jaroslava Vebrová.
Nejen, že založila přípravný sbor, ale stala
se i přítelkyní a pravou rukou paní učitelky
Halvové ve vedení velkého sboru.
O tom, že se sboráci neradi se sborem loučili, svědčí jejich mnohé návraty. První
společný koncert bývalých členů DPS Mládí se uskutečnil už v roce 1988. A následovaly další: v roce 1993, 1999, 2004, 2009
a poslední v roce 2014. Ten k padesátému
výročí založení sboru byl posledním, který
dirigovala paní učitelka Božena Halvová. Už
v témže roce její dirigentskou hůlku převzala také mladičká, ale velmi nadějná paní učitelka Iveta Navrátilová, která toto pěvecké
těleso spolu s přípravným sborem Benjamínek vede a řídí dodnes.
Také pod jejím vedením už sbor zaznamenal
celou řadu úspěchů – zlatá a stříbrná pásma
v soutěžích dětských pěveckých sborů, nezapomenutelné vánoční a májové koncerty,
vystoupení na školních akcích i akcích města Litovle. Uspořádat společný koncert DPS

Benjamínek, DPS Mládí a smíšeného sboru
bývalých členů se zrodil také v její hlavě.
Sobotní večer nás přesvědčil o tom, že to
byl dobrý nápad. Přestože organizace tak
velkého podniku nebyla vůbec jednoduchá
– sehnat všechny bývalé sboráky, kteří mají
chuť do toho jít, zajistit prostory pro zkoušky, vybrat repertoár, pozvat hosty a mnoho
a mnoho dalších věcí, které jsou nezbytné
k tomu, aby vše proběhlo tak, jak má.
Podařilo se a do posledního místečka zaplněný sál Záložny nejprve potleskem přivítal
vzácné hosty, mezi nimi také pana starostu
Viktora Kohouta a současnou paní ředitelku Zuzanu Absolonovou. Oba všechny zúčastněné pozdravili a pak už sál patřil písni.
Postupně vystoupily DPS Benjamínek, DPS
Mládí, smíšený sbor bývalých členů, který
čítal sedmdesát sedm zpěváků, a ke společnému zpívání se přidal i DPS Mládí a na úplný závěr i DPS Benjamínek.
Sboráky během jejich vystoupení pozdravila také paní Zuzana Kreuzziegerová, dcera
paní učitelky Halvové. S dojetím děkovala
za to, že započatá práce její maminky má
pokračování, že neustává. Věříme, že nás
Boženka, jak jsme byli zvyklí ji oslovovat,
z muzikantského nebe sleduje a že je šťastná.
Pan starosta vstoupil
do programu ještě
jedenkrát, a to společně se vzácným
hostem z družebního města Revúce,
paní Dianou Lamperovou, ředitelkou
Muzea prvního slovenského gymnázia,
s pozváním pro DPS
Mládí a nabídkou
zazpívat v historických prostorách
muzea. Oba sklidili

obrovský potlesk nejen sboráčků, ale i publika. Ostatně publikum bylo báječné a odměňovalo zpěváky bouřlivým potleskem po
celou dobu koncertu a samozřejmě i v jeho
úplném závěru, takže sborákům nezbylo nic
jiného než alespoň jednu píseň přidat.
Velké díky patří všem, kteří se na pořádání koncertu podíleli také organizačně.
Základní škole Vítězná a mnoha jejím zaměstnancům, především paní učitelce Ivaně
Gregušové, dále Městskému klubu v Litovli,
Rodičovskému spolku při ZŠ Vítězná, PM
studiu, jmenovitě panu Ing. Pavlu Macháčkovi a společnosti VESETA, spol. s r. o.
Největší dík však patří dvěma ženám, a to
paní učitelce Božence Halvové, na jejíž počest se koncert konal, a paní učitelce Ivetě
Navrátilové, která i přes mateřské povinnosti program připravila a za spolupráce dam
Ireny Blektové, Hany Kaštanové a Vlasty
Potužákové také nacvičila. To, co je však
ze všeho nejdůležitější, je skutečnost, že se
v naší škole nepřestává zpívat. Protože dokud se zpívá…
Přejme si co nejvíce tak krásných a úžasných
prožitků, jaké přinesl koncert k šedesátému
výročí jeho založení. Děkujeme.
Miloslava Flášarová, foto: Vojtěch Skácelík

22. 5.
30. 5.
4. 6.
8. 6.
15. 6.
18. 6.
19. 6.
28. 6.
2. 7.
2. 7.
4. 7.
13. 7.
16. 7.
16. 7.
17. 7.
19. 7.
30. 7.
14. 8.
14. 8.

16. 8.
21. 8.
26. 8.
28. 8.
29. 8.

Ze společnosti
Byli oddáni
21. 9.
Lucie Janošcová z Litovle
		
a Ivo Stoppani z Litovle
21. 9.
Vlasta Mlčochová z Červenky
		
a Adam Deštěnský z Červenky
4. 10. Petra Sedlářová z Litovle
		
a Rostislav Pokorný ze Tří Dvorů
12. 10. Patrik Švec ze Střelic
		
a Eliška Nováková ze Střelic

Přišli na svět
7. 3.
17. 3.
14. 5.
14. 5.
18. 5.
19. 5.
20. 5.
22. 5.

Vít Skála z Litovle
Šimon Mareš z Březového
Bára a Lucie Patákovy z Litovle
Nikola Zedníčková z Litovle
Váckav Horák z Chořelic
Ema Najmonová z Litovle
David Kuchař z Litovle
David Kučerák z Nové Vsi

Karel Stejskal z Rozvadovic
Eliška Koláčková z Unčovic
Miky Špaček z Litovle
Vojtěch Číhal z Litovle
Kristýna Brejchová z Litovle
Adéla Fialová z Litovle
Emily Charlotte Stehlík z Litovle
Ema Kadlčíková z Chořelic
Kryštof Faksa z Litovle
Tali Smitalová z Litovle
Richard Papoušek z Litovle
Ema Bublová z Litovle
Markéta Čepová z Nové Vsi
Erik Pospíšil z Litovle
Sebastian Vyroubal z Litovle
Monika Hajíčková z Litovle
Ema Soldánová z Litovle
Eleanor Škopová z Litovle
Jan Toman z Myslechovic

Kamil Martinek z Nasobůrek
Matyáš Novák z Chudobína
Ella Vítková z Litovle
Nina Urban z Litovle
Jakub Doležel z Unčovic

Odešli
27. 9.
Žofie Svobodová z Nové Vsi (89 let)
29. 9.
Vladimír Hladík z Litovle (62 let)
30. 9.
Josef Přikryl z Haňovic (80 let)
4. 10. Jan Doubrava ze Sobáčova (90 let)
8. 10. Vlasta Kolářová z Litovle (90 let)
10. 10. Karel Malík z Litovle (82 let)
12. 10. Libuše Bendová ze Tří Dvorů (88 let)
12. 10. Karel Skácel ze Sobáčova (79 let)
15. 10. Jaroslav Obšil z Litovle (74 let)
18. 10. Ludmila Čepová z Litovle (87 let)
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Hrandop, Misericordia a Via ultima.
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Lípy jako symbol svobody
Dnes navlékáme poslední korálek a zavazujeme šňůrku; náhrdelník z obcí kolem Litovle je
dokončen. Navštívíme vesničku v údolí Bouzovské pahorkatiny, dříve zcela skrytou před zraky
nezvaných hostů. V současnosti však již vidíme
její okrajové domy jak ze silnice vedoucí nad ní,
tak i z Litovle. K vesnici patří restaurace Pinda
s výletním areálem u hlavní silnice, oblíbeným
to místem zábav a nedělních výletů Litovelanů
v období 1. republiky. Ve svahu pod restaurací
se nachází ,,bezedná studánka“. Zůstala zde prý
po bažině, v níž se podle pověsti utopil lovec
i s koněm při štvanici na jelena.
Savín
Savín je nejen naší poslední zastávkou, ale je
také poslední vesnicí, která se k Litovli připojila, a to na počátku nového století. Brzy nato
byla v kdysi vyhlášené restauraci odhalena
padělatelská dílna obrazů. Litovel se tak zapsala spolu se Savínem do historie kriminalistiky. Jak vidíte, na malou obec zajímavostí
dost, ale památný strom zde nenajdete, a ani
tady žádný nikdy zasazen nebyl. Všechny
významné události a výročí se i zde slavily,
ale vždy v sále místního pohostinství přímo
v obci. Konaly se školní akademie, žáci recitovali, pronášely se proslovy. Tak je dáno
s menšími obměnami v kronikách. Avšak
i tak můžete Savín navštívit. Skrývá další zajímavosti a překvapení.

Vážení a milí čtenáři,
jsme na konci pomyslné lipové aleje, kterou
jsme putovali téměř celý rok. Provedla nás
všemi litovelskými obcemi a v každé nás čekalo překvapení.
Na počátku byl nápad napsat o osudu litovelské ,,Lípy svobody“ z r. 1919. Námět však
zaujal předsedu naší muzejní společnosti
pana Mgr. R. Najmana tak, že navrhl zmapovat památné stromy i v našich obcích. Díky
jemu vlastně vznikl ,,seriál“ (přesně podle
rčení – podej čertu prst, vezme celou ruku).
Strávili jsme hodiny při pátrání v kronikách,
dobovém tisku i archivu v Olomouci. Hlavně jsme však ,,chodili po uších“; vyptávali se
a vyptávali. Mnohde jste byli překvapeni, co
se podařilo zjistit jak o té vaší vesnici, tak
i o památných stromech. Setkali jsme se
s mnoha ochotnými lidmi, kteří nám věnovali svůj čas, pomáhali doplnit informace,
snažili se získat fotografie. Škoda, že dobových fotografií se nepodařilo získat víc.
Co dodat na závěr? Prosbu a poděkování. Možná, že za dlouhých zimních večerů
budete mít víc času na prohlížení starých
rodinných fotografií, objevíte nějakou vztahující se k tomuto tématu a budete ochotni
ji zapůjčit. Rádi bychom jednotlivé příběhy našich lip ještě doplnili. Děkujeme
ještě jednou všem, kteří nám pomáhali.
Marie Hrubá

Motookno pro muže
Pomalu ale jistě se nám blíží zima a je tedy
na čase si říct něco o tom, jak na ni připravit
naše auta. Už během října jsme absolvovali první ranní škrábání skel, které mnohé
z nás zaskočilo a pokládali jsme si otázku –
kde jen mám tu škrabku, kam se poděla???
Pojďme si tedy říct, co všechno je potřeba
před zimou nachystat, abychom nebyli zaskočeni...
V první řadě bychom měli z auta vyndat všechny
věci, které jsme potřebovali v létě. Dále odmontujeme střešní nosič na kola, textilní koberečky
vyměníme za ty gumové, místo letních provozních kapalin dáme zimní, do kufru dáme pryžovou vaničku. Podíváme se, kde máme schovanou
právě škrabku na sklo (s praktickou rukavicí, aby
nám neumrzla ruka), smetáček s dlouhou násadou atd. Je dobré mít i rozmrazovací sprej zámku
nebo pryžového těsnění dveří (samozřejmě je
třeba ho mít v kapse a ne zamčený v autě), tažné
lano nebo startovací kabely. Šikovným řešením
proti námraze na oknech je plachta.
O zimních pneumatikách jsme psali v lednovém
čísle novin, takže se jim již věnovat nebudeme. Jen
připomínáme, že od r. 2008 jsou vymezeny úseky,
kde vozidlo musí mít zimní pneumatiky. Platí to
v období právě od 1. listopadu do 30. dubna.
Důležité je také před zimou zkontrolovat stav
akumulátoru. Máte-li ve vozidle akumulátor
staršího data, raději jej vyměňte. Určitě bude
lepší před zimním obdobím do auta investovat,
než se potom trápit marnými pokusy o nastartování za nevlídného počasí. Zkontrolovat byste
měli i to, zda alternátor baterii správně dobíjí.
Kapalina do ostřikovačů by měla odpovídat obvyklé teplotě – v našich podmínkách běžně stačí
do -20 °C. Podívejte se, v jakém stavu máte stírací
gumičky na stěračích. Právě v zimě dostává pryž
zabrat nejvíce. Pokud tedy máte gumičky opotřebené, vyměňte je. Obecně se jejich výměna
doporučuje jednou ročně. Šťastnou zimní cestu!
red.
inzerce

KAMENICTVÍ

Litovel, Svatoplukova 127
Tel., fax: 585 341 478,
mobil: 605 131 789
ZHOTOVENÍ POMNÍKŮ
OPRAVY HROBŮ
ZÁKRYTOVÉ DESKY NA HROBY,
SCHODY Z KAMENE A TERACCA
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Stalo se v Litovli
• 120 let
19. století bylo v Litovli poznamenáno
soubojem mezi českou
a německou stranou.
Koncem r. 1899 vrcholil
předvolební boj. Od 13.
do 22. 11. proběhly pak
obecní volby postupně
ve III., II. a I. sboru. Vítězství Čechů bylo jednoznačné, do Litovle přicházely gratulace a telegramy
z mnoha moravských a českých měst, od krajanů
z Prahy i Vídně. Město bylo vyzdobeno prapory, hrála
hudba, Záložna byla plná k prasknutí. Prvním českým starostou zvolen Vácslav Socha.
• František Kučera se narodil 4. listopadu 1899. Studoval na litovelské reálce, ale
v 17 letech musel studia přerušit a narukovat
na italskou frontu. Tam onemocněl malárií a do
Litovle se vrátil až dlouho po ukončení války.
V té době byl považován za nezvěstného, a proto bylo jeho jméno zapsáno na pamětní desku
obětí 1. světové války. V Litovli se vyučil fotografem a v prosinci 1920 převzal fotoateliér
pana Relicha v domě pana Rumla (Palackého
č. 883), otevřel zde „ateliér umělecké fotografie“.
V jeho ateliéru se scházely známé osobnosti kulturního života Litovle i dalekého okolí. Působil také
jako aktivní hudebník v hudebním spolku Smetana.
Oženil se s Marií, rozenou Rakovou, která studovala
v Brně operní zpěv. V krizových 30. letech, aby uživil
rodinu, provozoval i osobní autodopravu. Podílel se
na založení spolku KPDU (Kruh přátel dramatického umění), režíroval i hrál v desítkách divadelních
představení, činohrách i operetách. Kučera se věnoval i litovelskému sportu, několik let byl předsedou
sportovního klubu a funkcionářem Hanácké fotbalové župy. Na konci II. světové války se stal členem
revolučního Národního výboru a po osvobození členem rady za lidovou stranu. Podílel se i na obnovení
junácké organizace v Litovli, jejímž se stal patronem.
Zemřel náhle na srdeční infarkt uprostřed litovelského náměstí 26. března 1946.
V minulém sloupku byl na portrétu pana Lamra omylem jeho otec. Tímto se za chybu omlouvám.
L. Šik

Pozvánka
Školní sraz spolužáků 9. A i 9. B
z roku 1973 se bude konat 9. listopadu
od 13 hodin v Restauraci Za školou.
Srdečně všechny zve
Irena Blektová Antonová

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
Podzim se ohlásil barevným listím, mlhami,
chladnými rány a sluníčkem, které už nehřeje.
Ing. Stoupová poslala zajímavá fakta o čističce
odpadních vod, kterou
jsme navštívili ve čtvrtek
12. září. Je to mechanickobiologická čistírna, kterou
protékají odpadní vody
z Litovle, devíti vesnic, z pivovaru, sýrárny, výrobny těstovin a limonád. Systém má
51 km a 16 čerpacích stanic.
Kal se odváží jako hnojivo.
Výsledkem celého procesu
je čistá voda, která teče do
Moravy. Měli bychom se zamýšlet nad tím, co
pouštíme do kanalizace.
Ve čtvrtek 19. září se 45 seniorů bavilo
na akci „Babička roku“, kterou pořádala
Krajská rada seniorů Olomouckého kraje.
V pondělí 18. listopadu se na Floře utkají vítězky krajských kol na I. celorepublikovém
finále. Jste zváni!
Konec září byl nabitý – 20. září nás na Zábřežském sedmiboji reprezentovali naši
sportovci. Za vedení M. Fendrycha soutěžili M. Koupilová, K. Poučová, V. Přikryl
a J. Slaný. Mezi 26 družstvy obsadili krásné
4. místo. Blahopřejeme!
Ve dnech 23.–29. září vyjelo 50 seniorů do
maďarských termálů v Bükfürdö. Termály
léčí pohybové a zažívací ústrojí. Se svými
34 bazény poskytují i různé sauny, solárium a všechno, co těší návštěvníky. Zájezd
připravila místopředsedkyně J. Köhlerová
a patří jí poděkování.
Ve středu 25. září zorganizovala paní
V. Spurná výšlap po trase Hvozd, Vojtěchov,
Kadeřín, Bouzov. Mírně náročná trasa měřila 11 km. Zlobilo počasí, ale 15 seniorů bylo
spokojeno.
A co se dělo v říjnu? Hned 1. října jsme slavili Mezinárodní den seniorů se skupinou
Javory a sourozenci Ulrychovými v zaplněném Velkém sále Záložny. Seniory přivítal
starosta V. Kohout, ředitelka Městského klubu Bc. H. Neumanová a členka naší Samosprávy Z. Čamková. Děkujeme vedení města
za finanční podporu a zaměstnancům MěstNejstarší nominovaná babička je z Litovle.
Ve čtvrtek 19. září probíhala na Floře
v Olomouci soutěž o titul „Nejstarší babička“. V soutěži vyhrála paní Ella Konečná
z Litovle (na fotografii v klobouku). Má 97 let
a odnesla si řadu dárků a šerpu s korunkou.
Má dvě dcery, tři vnoučata a šest pravnoučat. Vyučila se kadeřnicí a později pracovala v podniku Tesla. Byla společenská a ráda
jezdila na kole. Nyní žije v Penzionu v Bohuslavicích. Dnes se často vrací do svého bytu
v Litovli a tráví čas s rodinou.
Přejeme jí dobré zdraví a hodně životního
elánu!

Exkurze v ČOV Litovel ve čtvrtek 12. září
ského klubu za zorganizování akce.
V úterý 8. října se 20 seniorů zúčastnilo již
druhé exkurze v závodě HEAD. Provázel je
M. Kelner. Se zájmem sledovali celý postup
výroby lyžařské obuvi.
Sdružení ochrany spotřebitelů připravilo
10. října pro 36 seniorů zajímavou besedu.
Právnička Renata Horáková a Michaela
Chodilová radí a poskytují pomoc v poradnách Olomouckého kraje. Na skutečných
případech ukazovaly na nebezpečí nákupů
přes internet, na úskalí nabídek přes telefony. Radily, jak postupovat při reklamacích
a podmínkách odstoupení od smlouvy.
Informovaly o nekalých nabídkách prodejců energií, o opravách, výměně a slevách
u zboží. Praktická beseda zaujala. Víme, kde
hledat pomoc a jak se bránit.
Na listopad pro Vás připravujeme:
Hned v pondělí 4. 11. se bude konat přednáška „Vaše práva u lékaře“ v 15 hodin v DPS,
7. 11. navštívíme závod EKP – CZ v průmyslové zóně Nasobůrky, 14. 11. proběhne seminář na téma „Bezpečná domácnost, interakce léků a práva pacientů“ od 14 hodin v DPS,
21. 11. cestopisná beseda o Polsku s MUDr.
Olgou Vojancovou v 15 hodin v DPS a 28. 11.
se můžete těšit na setkání s vedením města
v Koncertním sále Městského klubu v 15 hodin, vstupné 50 Kč. Bližší informace najdete
na nástěnce a v hlášení městského rozhlasu.
Jako vždy se těšíme na společná setkávání.
mf
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Knihy na tento měsíc		
Aleš Palán: Jako v nebi, jenže jinak
Petra Dvořáková: Chirurg
Aleš Palán: Jako v nebi, jenže jinak
Samotáři nežijí jen na Šumavě. Aleš Palán
přináší setkání s dalšími solitéry žijícími
stranou civilizace. Rok a půl za nimi jezdil
do odlehlých oblastí od Chodska po Bílé
Karpaty, od Jizerských hor po Beskydy.
První kniha Aleše Palána Raději zešílet v divočině o lidech, žijících dobrovolně o samotě se stala bestsellerem. Kniha Jako v nebi,
jenže jinak vychází v knihkupecké promo
akci Velký knižní čtvrtek.
Jo NesbØ: Nůž
Charismatický Harry Hole se po delší pauze
vrací v dalším dílu severských detektivek.
Harry Hole se už mnohokrát probudil
s temným tušením, prázdnou hlavou a kocovinou jako trám. Tentokrát je ovšem probuzení ještě horší než jindy.
Petra Dvořáková: Chirurg
Kariéra špičkového odborníka na pražské
klinice předčasně skončila kvůli jednomu
karambolu s alkoholem a následky teď musí
nést nejen on, ale i jeho věčně nespokojená
žena a dospívající děti. Životní ani finanční

novinky v litovelské knihovně
Jo NesbØ: Nůž
Debbie Tung: Knihomolka

účetnictví nevykazují příznivou bilanci a na
horizontu zítřka se objevují všechny symptomy krize středního věku.
Výborný psychologický román české autorky o tom, jak se může zpackat život…
Debbie Tung: Knihomolka
Komiks nejen pro mládež, jehož hrdinkou je
již téměř vyhynulý druh homo sapiens. Pro
všechny, co rádi čtou a mají smysl pro humor.
Knihomolky všech zemí, spojte se! V tramvaji koukáš lidem přes rameno, jen abys
zjistila, jakou knížku právě čtou. Než aby
sis koupila něco na sebe, raději utratíš celé
kapesné v knihkupectví. Tajně (a někdy i naprosto veřejně) čicháš ke svým novým knižním úlovkům. Nejlepší večírek je pro tebe
ten, kdy všichni sedí tiše u stolu a čtou si.

Okénko pro ženy
Čas, který nám hospodyňkám zbývá do
Vánoc, se neúprosně krátí. Pomalu ale
jistě začínáme v hlavě promýšlet, jak opět
vše stihneme – a jak jinak než s úsměvem
na tváři. Důležité je mít plán a řídit se
podle něj. Ještě důležitější ale je uvědomit si, že se přece svět nezboří a Vánoce
proběhnou určitě i tehdy, když by se na
něco zapomnělo nebo se něco neudělalo.
Vždyť Vánoce jsou o něčem jiném...
Zbývá 6 týdnů do Vánoc
• Svatomartinské hodování nám odstartuje
přípravy na Vánoce. Vyrábíte vánoční přání pro
své blízké? Je načase vybrat nějakou rodinnou
fotku, nakoupit potřebné dekorace, papíry
a začít vyrábět.
• Zvažte, jaké cukroví letos budete péct. Udělejte si seznam ingrediencí, které k tomu budete potřebovat, příp. co nakoupit. Vyplatí se sle-

Naši čtenáři se mohou těšit i na další tituly
z Velkého knižního čtvrtku: Keri Maherová:
Debutantka z rodu Kennedyových; Volker
Kutscher: První padlí; Pikora-Šichtařová:
S androidkou v posteli; Elena Ferrante:
Temná dcera; Vojtěch Matocha: Prašina 2 –
Černý merkurit a jiné.
lf

dovat i akční letáky – s nimi můžete pár korun
rodinného rozpočtu ušetřit. Pořiďte si krabičky
na cukroví. V žádném případě to letos nebudeme přehánět s množstvím. Vždyť nejde přece
o to upéct toho co nejvíce, pečení nemá být za
trest, nemají to být galeje. Jde přece spíše o to
provonět dům, podtrhnout vánoční atmosféru,
zapojit do pečení – vykrajování i děti, prostě si
tento čas užít. Tak na to nezapomínejte...

Nová kniha pro děti
V úterý 8. října proběhl v Malém sále Záložny křest knížky Na světě je krásně místní autorky Jany Čekelové, která dlouhá léta
působila jako ředitelka DDM Litovel. Básně,
jejichž slova nás zahřejí u srdce, jsou doplněny krásnými ilustracemi Sofie Helfert.
Knížku si můžete zakoupit v TIC Litovel na
nám. Př. Otakara, cena je 160 Kč.
red.

Zbývá 5 týdnů do Vánoc
• Kdo ještě doteď nepřemýšlel nad vánočními dárky, tak má nejvyšší čas. Nebudete se
tak aspoň v obchodech strkat s ostatními na
poslední chvíli. Rozmyslete si, koho chcete letos obdarovat, kolik dárků
komu budete dávat
a hlavně v jaké ceně.
Dnešní doba přeje
nákupům přes internet. Je to určitě pohodlné, v klidu domova si vyberete, co
chcete, nevýhodou
je, že si danou věc nemůžete „osahat“. Při internetovém nakupování si hlídejte, jestli obchod
garantuje doručení do Vánoc. Samozřejmostí je
nákup jen v ověřených e-shopech.
Těšíte se na Vánoce??? Já teda jo!!!☺

red.
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Vzpomínáme na Sametovou revoluci v Litovli
30 let. Přesně tolik uplynulo od Sametové revoluce. Není to moc ani
málo, mnozí si tyto časy přesně pamatují... My si vzali na pomoc kroniku města, kterou v tento čas začal
vést pan Lubomír Šik. Pojďme se
společně začíst do řádků, které nám
tuto dobu zachytily.
Situace listopadových dní
Litovel byla vzdálena od centra
politického dění i od prvních výraznějších projevů společenského protestu. Docházely sem jen
zkreslené a cenzurované zprávy
o tvrdých policejních zásazích
proti demonstracím počátkem roku 1989 v Praze, o výzvě
Několik vět, která požadovala
propuštění politických vězňů,
respektování občanských svobod a otevřený dialog s opozicí.
Mocenské orgány ale stále věřily,
že situaci udrží pod kontrolou.
Směřovala k tomu i opatření
přijatá 22. září 1989 na plénu
Městského Národního výboru (MěNV) v Litovli. Jsou zde
úkoly jako: nekompromisně postihovat podle novelizace předpisů
na úseku práva shromažďovacího
účastníky nelegálních shromáždění, dále důsledně dodržovat platná
vlastní opatření k ochraně rozmnožovací techniky, zabezpečit důslednou evidenci rozmnožovacích blan
a dokonce i nepřipustit zapůjčování
psacích strojů!
K nečekanému vyvření nahromaděné nespokojenosti došlo
při legální manifestaci k Mezinárodnímu dni studentstva
17. listopadu 1989 v Praze. Průvod se odchýlil od vymezené
trasy a byl na Národní třídě
brutálně zmasakrován. Studenti nato vyhlásili stávku na všech
vysokých školách, přidali se herci
a přestala hrát divadla. Mohutné manifestace občanů v Praze
i v dalších velkých městech požadovaly nejen potrestání viníků,
ale i odstoupení vlády, vypsání
svobodných voleb a zaručení
občanských svobod. Ústřední
výbor KSČ postupně ustupoval
z původních tvrdých pozic, až
pod tlakem manifestací podpořených i dělníky velkých závodů
konečně v pátek 25. listopadu
vyměnil generálního tajemníka
Jakeše za Karla Urbánka.
Marná snaha potlačit revoluci
Reakce mocenských orgánů byla
bezradná. Vyhlašovali pohotovost Lidových milicí, zase ji odvolávali, příslušníci StB (v Tesle
Litovel např. 23. listopadu pod
záminkou vyšetřování nějaké

rozkrádačky) se snažili zastrašit
zástupce svazáků apod. Mezitím
pokračovaly naučené rituály,
jakoby se nic nedělo. V Papcelu
se konala podniková konference
Revolučního odborového hnutí (ROH) s hodnocením socialistické soutěže a vyhlašováním
nejlepších pracovníků, Tesla pořádala v pátek 24. listopadu setkání Brigád socialistické práce
s předáváním odznaků.
Mezitím ovšem ve čtvrtek
23. listopadu svolal předseda Celozávodního výboru KSČ v Tesle
poradu vedení podniku a složek,

sy manifestační stávce zamezit
poukazováním na hospodářské
ztráty, někde i podvrženými letáky, které měly zdiskreditovat
cíle Občanského fóra (OF). Pro
studenty gymnázia zase ředitel Chytil zorganizoval besedu
s místopředsedou MěNV Kučerou, ředitelem Papcelu Ing.
Pěčkem a aktivistkou KSČ Cholinskou, aby jim tak znemožnili
účast na stávce. Když pak přijeli
i studenti z Olomouce, zakázal
ředitel Chytil žákům do 15 let
odejít z gymnázia s tím, že za ně
odpovídá. Manifestace na ná-

kde ustavili tzv. Operační štáb,
obdobně postupovali i v ostatních závodech ve městě. Ale
i občané se pod dojmem zpráv
z Prahy probouzeli. Na pondělí
27. listopadu byla vyhlášena generální stávka a v Tesle, Papcelu
i některých dalších závodech
byly utvořeny stávkové výbory. Vysílání závodního rozhlasu
v Tesle ještě tajemník Okresního
výboru KSČ Dočkal zcenzuroval,
informaci zaměstnanců tak ovšem neznemožnil, spíše podpořil
zájem.
Vydatně se snažil i Národní výbor. Jeho pracovníci ničili po
městě letáky vyzývající ke stávce
a informující občany. Předseda
MěNV Vymětal je v zápise rady
nazývá protistranickými letáky
a současně nechává rozšiřovat
červeně tištěné výzvy „Nechceme
stávku, ale konstruktivní dialog“.
V neděli 26. listopadu odpoledne snad celá republika sledovala
televizní přenos ze statisícové
manifestace v Praze na Letné
a v pondělí dopoledne se pružně domluvily a zorganizovaly
stávkové výbory litovelských
podniků. Po poledni se průvody
ze všech stran sešly na náměstí.
V závodech se sice děly poku-

městí nebyla dlouhá. Ing. Kmeco
z Papcelu přečetl rezoluci vyjadřující požadavky OF, kterou shromáždění potleskem podpořilo.
Protože diskuse na neozvučeném náměstí nebyla možná, došlo k dohodě s předsedou MěNV
Vymětalem, že bude uspořádáno
shromáždění občanů na Záložně. Při jednání se zástupci stávkových výborů, p. Hrózem, Calábkem, Pospíšilem, Daševským
a Macháčkem, byl určen termín
na středu odpoledne.
Ustavení Občanského fóra
V úterý 28. listopadu večer se na
Loděnici sešli občané, aby ustavili Občanské fórum. Nebyla to
však žádná slavnostní schůze,
o ustavení se ani příliš nemluvilo. Hlavním úkolem bylo připravit manifestaci na Záložně.
Chystal se text prohlášení na
letáky a do rozhlasu, propagace,
organizace. Nikdo nevěděl kolik lidí překoná naučený strach
a přijde. Nebylo ani jisté, jestli
organizátory místo posluchačů
nebudou čekat milicionáři nebo
StB. Připravovala se i druhá
strana a na dopoledne 29. listopadu svolal předseda mimořádné zasedání rady MěNV, kde

hodnotili situaci a zapsány jsou
i projevy, že s davem se nemá
jednat. Účast občanů v 16 hodin
na Záložně byla nečekaná a sál
nabitý do posledního místečka.
Schůzi moderovali mluvčí OF
Ing. Hróz a M. Spurník, úvodní
slovo měl L. Šik. Po trochu rozpačitých diskusních příspěvcích
komunálního typu dal dalšímu
průběhu ostřejší ráz p. Havlíček.
Projevy studentů z Olomouce
i příspěvky vyjadřující se k rozhodujícím požadavkům doby,
úloze KSČ, Lidových milic, byly
provázeny potleskem.
Večer jsme se z televize dozvěděli, že Národní shromáždění
zrušilo článek ústavy o vedoucí
úloze KSČ. Následující den, 30.
listopadu se znovu na Loděnici sešel aktiv dobrovolníků OF,
přes 30 občanů, zástupci podniků a organizací. Sjednocovaly se
rozdílné názory na poslání OF,
p. Hróz se uvolil zajet do Prahy,
aby přinesl čerstvé informace.
Na náměstí bylo zorganizováno
promítání videozáznamu z policejního zásahu proti studentům.
Skupina hlavních aktivistů OF
se scházela takřka denně.
V dalším týdnu jsme pomáhali založit další skupiny OF
v okolních obcích, připravovalo
se už třetí shromáždění občanů.
V prvním prosincovém týdnu se
sešli zástupci politických stran
a OF u „kulatého stolu“ – tato
metoda se po pražském vzoru
prosadila jako nejúčinnější způsob přípravy revolučních změn.
Revoluce dostala název Sametová, což mělo vyjádřit snahu odstranit vládnoucí struktury KSČ
bez násilností, dohodou.
Na jednání rady MěNV dne
6. prosince byl přijat návrh jejího nového složení, které by
údajně odpovídalo zrušení vedoucí úlohy KSČ. Rada měla mít
6 členů KSČ a 7 nestraníků. Členové rady měli být vybíráni jen
z již zvolených poslanců pléna
a do rady nastoupit po únorovém plenárním zasedání.
Další schůze rady 22. prosince už
přijala daleko skromnější počet
straníků jako výsledek jednání kulatého stolu: 3 členové KSČ, 6 členů OF, po dvou zástupcích Československé str. lidové a České strany
socialistické. Na tomto základě se
vzdali členství v radě soudruzi
Janků, Ambrož, Čikl, Kozáková,
Kučera, Ing. Lilek, Pajkrová, Soukeník a předseda Výboru lidové
kontroly Winiarski.
Zdroj: Kronika města Litovel
z roku1989.
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Výpravy za litovelskou archeologií – 3. část
Za prvními objevy do Mladečských
jeskyní
Žádné jiné naleziště z Litovelska
nedosáhlo v archeologickém světě (ale také mimo něj) věhlasu
Mladečských jeskyní. Bez nadsázky platí, že díky početným
nálezům lidských kostí ze starší
doby kamenné – epochy spojené
v obecném povědomí s vývojem
lidského rodu (tzv. antropogenezí) a lovci divoké zvěře – jeskyně
u Mladče náleží k nejvýznamnějším lokalitám tohoto období
v celé střední Evropě. Lidské lebky, jež zde byly objeveny, totiž
v některých svých znacích spojují rysy moderního člověka druhu
Homo sapiens a neandertálců.
Pocházejí zhruba z 32.–27. století
př. Kr.
Dnešní slávu jeskyní předurčila
jejich poloha. Jsou totiž situovány do vrchu Třesína, výrazné
krajinné dominanty v úvalu řeky
Moravy. Vrchol Třesína poskytoval daleký rozhled, navíc právě
moravským úvalem patrně putovala velká stáda lovné zvěře. Bylo
to nepochybně ideální místo ke
kontrole okolní krajiny, a tak není
divu, že se sem lovci starší doby
kamenné vraceli opakovaně.

Mladečské jeskyně dnes již neexistují v původním rozsahu,
neboť některé z prostor byly zničeny v 19. století při těžbě kamene. Kromě dnes zpřístupněného
komplexu s Dómem mrtvých,
jeskyně Podkovy, Puklinové
a Propástky šlo původně také
třeba o zaniklou jeskyni V Lomu
a řadu dalších drobných (a bezejmenných) jeskyní ve svazích
kopce. A je tak trochu ironií osudu, že se do dnešních dnů nedochovala ani podstatná část nálezů
z Mladečských jeskyní. Většina
z těch, jež byly uloženy ve sbírkách muzeí v Litovli a Brně,
byla totiž zničena v květnu 1945
v Mikulově při požáru tamějšího zámku v závěrečných dnech
II. světové války; je paradoxní, že
tam byly převezeny z bezpečnostních důvodů.
K objevu jeskyní došlo v druhém
či třetím desetiletí 19. století,
avšak do odborného prehistorického světa vstoupily teprve
později. Z pověření prehistorické
komise Císařské akademie věd
ve Vídni byl v letech 1881 a 1882
do Mladče vyslán Josef Szombathy, mladý badatel zaměstnaný
od roku 1878 v nově vytvořeném Přírodovědeckém muzeu

v hlavním městě monarchie.
Jeho úkolem bylo v prvé řadě
jeskyně zaměřit a vytvořit
přehledný topografický plán.
Došlo však také na sondování
a Szombathy byl dítětem štěstěny. Hned v prvním výkopu
– malé sondě položené v dnešním Dómu mrtvých – nalezl
hned pod povrchem lidskou
lebku. Ani dvě další sondy
z první výzkumné sezóny nebyly sterilní – jedna z nich vydala
mimo jiné části dvou lebek (ženy
a malého dítěte) a dvou horních
čelistí, navíc v bezprostřední blízkosti se našel dvanácticentimetrový zbytek zuhelnatělého lana, tvořeného ze svazku točených vláken.
A obdobně úspěšný byl Szombathy rovněž v roce 1882.
Naživu byli ještě někteří pamětníci objevu jeskyní a Szombathy se
s nimi setkal. Starý pan Walloch
z Mladče, který byl tehdy zaměstnán při lámání kamene,
v roce 1882 vzpomínal: „V první malé hale ležela vpravo kostra
obra s rozhozenýma rukama. Zuby
měla větší než palec. Přišel farář
z Měrotína, vzal kostru a nechal ji
pohřbít.“ A kostru údajného obra
viděla prý také tehdy šestnáctiletá
paní Raschendorferová: „Jeho leb-

Jedna z lidských lebek (Mladečské jeskyně)
ka byla tak velká, že by si ji chlap
nasadil na hlavu.“ Szombathy si
sice uvědomoval, že tyto vzpomínky mohou být ovlivněny jeho
nálezy z první výzkumné sezóny,
ale nepochyboval, že mají reálný
základ.
Szombathyho kořist, s níž se
vracel do Vídně, byla vskutku mimořádná. O svých poznatcích poté referoval na
zasedáních prehistorické komise Císařské akademie věd
ve Vídni. Avšak v následujících
letech Mladečské jeskyně kupodivu ustoupily do pozadí
a na Szombathyho výzkumy nikdo bezprostředně nenavázal.
Zlom přišel teprve s počátkem
20. století…
Miloš Hlava

Nejen archeologický podzim v Muzeu Litovel
Mezinárodní den archeologie
Každou třetí sobotu v říjnu se
pořádá na různých místech
České republiky popularizační
program u příležitosti Mezinárodního dne archeologie. Letos
se poprvé tento den připomněl
i v Litovli. Dopoledne se skupina
více než 30 zájemců vydala s Bc.
Tomášem Zlámalem z Národního
památkového ústavu Olomouc
na archeologickou vycházku po
Litovli. Začali jsme v 9.45 hod.
u muzea a další zastavení byla

u kostela sv. Marka, kostela sv. Filipa a Jakuba, Svatojánského mostu, na náměstí Přemysla Otakara
a u hradeb v parku Míru. Účastnili se i členové Vlasteneckého
spolku muzejního z Olomouce.
V přízemí budovy byla od 13 do
16 hod. dílna malého archeologa
s mnoha stanovišti, kde se příchozím věnovali studenti archeologie
z UP v Olomouci. Mohli jste navštívit např. pravěkou jeskyni
nebo se ve dvoře muzea seznámit
s mamutem (obě aktivity zajišťoval DDM Litovel – kroužek
Badatel v tajemném muzeu),
štípáním kamene a dalšími
zajímavostmi. V 15 hod. se
uskutečnil v expozici řemesel program v režii Historického spolku Kirri, který
představil práci archeologa
v běhu času. Všem děkujeme
za spolupráci.
Nová výstava, nová kniha
Od 16. října máte možnost
navštívit jedinečnou výstavní prezentaci nejzajímavějších archeologických nálezů
z města Litovle a okolních

vesnic. Uvidíte např. nejstarší nález Evropy – lebku anatomicky
moderního člověka (nález Mladeč
5, stáří více než 30 000 let, zapůjčena z Moravského zemského
muzea v Brně) a další mimořádné
exponáty. Již o den dříve, 15. října,
proběhl slavnostní křest knihy Výpravy za litovelskou archeologií.
O mnohých exponátech, které
jsou zde k vidění, kniha pojednává, můžete je tak vidět na vlastní
oči. Kniha o rozsahu 220 stran je
rozčleněna do šesti kapitol, jež
jsou koncipovány jako výpravy
za poznáním. Na jejím vzniku se
podílelo osm autorů: Martin Golec, Miloš Hlava, Pavlína Kalábková, Zuzana Mírová a Radovan
Urválek z Univerzity Palackého
v Olomouci, Karel Faltýnek a Pavel Šlézar z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci a Lukáš
Hlubek z Vlastivědného muzea
v Olomouci. Grafická podoba knihy je dílem Pavla Ševčíka z nakladatelství Veduta ve
Štítech. Autorkou fotografií je
Markéta Lehečková. Knihu zakoupíte v muzeu, TIC Litovel

a v Knihkupectví p. Lindušky za
298 Kč.
Doprovodné akce k nové výstavě
Ve čtvrtek 7. listopadu bude od
17 hodin přednášet doc. PhDr.
Martin Oliva, Ph.D., DSc., archeolog, specialista na pravěk v českých
zemích. Hovořit bude o evropsky
významné lokalitě – Mladečských
jeskyních, a v muzeu vystaveném
unikátním objevu – lebce anatomicky moderního člověka staré
více než 30 000 let.
V úterý 19. listopadu bude od
17 hodin přednášet Mgr. Marek
Kalábek z Archeologického centra Olomouc na téma Moderní
metody v archeologii – letecký
a detektorový průzkum. Přednášky se konají v 1. patře muzea.
Den válečných veteránů
Muzejní společnost Litovelska
uctí v neděli 10. listopadu památku válečných veteránů. Na několika zastávkách stručně shrneme
význam setkání, položíme umělý
květ vlčího máku, symbol celé
akce, a zapálíme svíčku. Více na
webu muzea.
RoN
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• 16. 9.–26. 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.

• středa 20. 11. KINO: TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Velký sál Záložny v Litovli, 14 hod., vstupné 40 Kč.
Americká animovaná rodinná komedie. Promítání pro školní družiny a veřejnost.

• středa 6. 11. VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉHO BROUKA
Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné 40 Kč.
Divadelní pohádka v podání Divadla Za2. Pro MŠ a I. stupeň ZŠ, včetně veřejnosti.

• středa 20. 11. KINO: ŽENY V BĚHU
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 90 Kč.
Komedie Martina Horského se Zlatou Adamovskou, Terezou Kostkovou,
Ondřejem Vetchým ad.

• 7. 11.–27. 11. RAJSKÁ ZAHRADA
Výstavní síň MK Litovel, vernisáž ve středu 6. listopadu v 17 hod.
PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., PÁ 8–13 hod., SO 10–13 hod., vstupné
dobrovolné. Výstava obrazů, mozaik a hedvábí paní Vlastimily Palíkové.
• sobota 9. 11. ŘECKÝ VEČER S KAPELOU PROMETHEUS
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstup zdarma.
Hraje kapela Prometheus, ochutnávka řeckých specialit, tance s Miroslavou
Stroupkovou. Možnost rezervace míst u stolu (v TIC Litovel).
• úterý 12. 11. MALAJSIE
Malý sál Záložny, 10 hod., vstupné 40 Kč/žák.
Beseda s fotoprojekcí Václava Arnoše pro ZŠ a SŠ.
• úterý 12. 11. MALAJSIE – S BATOHEM PO BORNEU, BRUNEJI
A SINGAPURU
Malý sál Záložny, 18 hod., vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 80 Kč.
Beseda s fotoprojekcí Václava Arnoše.
• středa 13. 11. TOULKY SVĚTEM
Malý sál Záložny, 14 hod., vstupné 20 Kč/žák.
Povídání s fotoprojekcí Václava Arnoše, přizpůsobeno pro děti školních družin.
• čtvrtek 14. 11. DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED
Velký sál Záložny, 19 hod., předprodej od 300 Kč, na místě + 50 Kč. Divadelní
představení s Michaelou Dolinovou, Ivou Hüttnerovou a Davidem Suchařípou.
• pátek 15. 11. ZÁVĚREČNÁ KOLONA TANEČNÍHO KURZU
Velký a Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 120 Kč, bez místenky 60 Kč.
Do všech prostor vstup pouze ve společenském oblečení (pánové s kravatou).
• pondělí 18. 11. JAROSLAV HUTKA
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., předprodej 120 Kč, na místě 170 Kč.
Koncert k výročí Sametové revoluce.
• úterý 19. 11. KINO: TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné 40 Kč
Americká animovaná rodinná komedie, promítání pro MŠ a veřejnost.
• středa 20. 11. KINO: TENKRÁT
Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné 40 Kč.
Dokumentární film o Sametové revoluci. Určeno pro žáky ZŠ, SŠ a veřejnost.

• čtvrtek 21. 11. KONCERT VE VARNĚ PIVOVARU LITOVEL
Varna Pivovaru Litovel, 19 hod., vstupné 120 Kč.
Jiří Hošek a Dominika Weiss Hošková – violoncella, koncert v rámci KPH.
Generální sponzor: PIVOVAR LITOVEL, a. s.
• středa 27. 11. VE DVOU TOUR
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 200 Kč, na místě +50 Kč.
Lenka Nová za klavírního doprovodu Petra Maláska (písně Michala Horáčka
a chansony).
• pátek 29. 11. 22. ROČNÍK PRODEJE VÁNOČNÍ HVĚZDY
Vestibul Městského klubu Litovel, 8–16 hod.
Pořádá SDRUŽENÍ ŠANCE – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí při Dětské klinice FN v Olomouci za pomoci studentů
Gymnázia Jana Opletala v Litovli.
• pátek 29. 11. SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 hod., volný vstup.
Účinkují: děti z místních mateřských a základních škol, PS Senzakord, Ježíškova pošta, vánoční prohlídky radniční věže.
• sobota 30. 11. ADVENTNÍ TVOŘENÍ
Velký sál Záložny v Litovli, od 14 hod., vstupné 100 Kč.
Tvoření vánočních a adventních dekorací pod vedením zkušené floristky z Olomouce. V ceně je vstup a základní materiál, přízdoby lze dle vlastního výběru
zakoupit na místě.
PŘIPRAVUJEME:
2. 12. VÁNOČNÍ GALAKONCERT LA GIOIA V DOPROVODU SIMPLE
LOUNGE QUARTET
2. 12. VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
5. 12. PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA STUDIA ATELIÉR A BETLÉMY
PAVLA ČUNDERLEHO
5. 12. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ S KAPELOU REFLEXY
8. 12. J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
11. 12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY A FR. NEDVĚD S KAPELOU TIE BREAK
15. 12. VÁNOČNÍ KONCERT PS SENZAKORD
17. 12. ANDĚLSKÉ VÁNOCE (Albertíkův kamion)
Přijďte si zkrátit čekání na vánoční svátky společně s akcemi Městského klubu.
Těšíme se na Vás!
Změna programu vyhrazena.

Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel tel.: 585 150 499 nebo 775 339 098, e-mail: vstupenky@mklitovel.cz
www.mklitovel.cz, www.hanackebenatky.eu, www.litovel.eu
Mediální partneři: RÁDIO ČAS, RÁDIO RUBI, PROFIT, KDY-KDE-CO
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Koncertní zájezd PS Palora a SPS Kantika do jižní Itálie

Po dlouhých pěti letech se PALORA opět vydala do zahraničí na
koncertní zájezd a podzimní soustředění. A protože obojí probíhalo v nádherném prostředí italské
Kalábrie a černých pláží, průzračného a příjemně prohřátého azurově modrého Tyrhénského moře
s impozantními výhledy do hor
a na skály se středověkými strážními věžemi, byl zájezd také odměnou a motivací do další sborové práce pro všechny zpěváky.
Ti řadu let věnují svůj volný čas
sborovému zpěvu – zkouškám
a především bezpočtu večerních,

odpoledních
a svátečních koncertů.
Díky
podpoře
vedení gymnázia
a také díky finanční podpoře
Olomouckého
kraje, města Litovel a rodičovského sdružení
při
Gymnáziu
Jana
Opletala
v Litovli, jsme se všichni v neděli 8. září vydali na dvacetihodinovou cestu, jejímž cílem byla
prázdninová vesnička La Mantinera na okraji města Praia
a Mare. Během osmi dní jsme
odzpívali dva večerní koncerty, několik drobných vystoupení a dvacet hodin zkoušek.
Denně jsme strávili tři hodiny
u moře a zbytek času nám zabraly výlety. Navštívili jsme
Marateu – kouzelné městečko,
nad kterým se tyčí pátá nejvyšší socha Ježíše Krista na světě, věrná kopie Kristovy sochy
v Rio de Janeiru.
Před večerním
koncertem v Praia a Mare jsme
vystoupali k jeskynnímu komplexu Madonna
della Grotta, vytvořenému mořskými
vlnami
před milióny let.
Koncert na hlav-

ním náměstí nejen
představil italskému
publiku českou hudební kulturu, ale
byl také místem setkání PS PALORA
s představiteli místního Liceo Clasicco.
Další
vzrušující
večer jsme strávili
v Diamante na
místním papričkovém
festivalu.
Na závěr, cestou domů, nás čekala devítihodinová ochutnávka Říma – Koloseum, Forum
Romanum, Památník Viktora
Emanuela II., sjednotitele Itálie
a prvního italského krále, starověký kruhový chrám Pantheon,
největší a nejkrásnější římská
Fontána di Trevi, která však měla
malou vadu na kráse – byla bez
vody. Noční Řím nám předvedl
nádherně nasvícené Španělské
schody, Andělský hrad a Svatopetrské náměstí ve Vatikánu.
Milým společníkem a pomocníkem na našich cestách i při
koncertních
vystoupeních byli členové SPS KANTIKA, kteří se spolu
s námi vydali reprezentovat českou
hudební
kulturu
a město Litovel do
daleké jižní Itálie.
Plní zážitků jsme
se všichni vrátili
v úterý 17. září zpět

do Litovle.
A co nás čeká? Před sebou máme
další ročník projektu „Rybovka
pro Litovel“, ve kterém již tradičně oba pěvecké sbory, PALORA
i KANTIKA, spolupracují. Školní
rok 2019/2020 je navíc 20. jubilejním rokem existence PS PALORA
na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli. Řada koncertů a vystoupení,
které pro své posluchače v tomto roce připravujeme, vyvrcholí
v sobotu 19. září 2020 velkým narozeninovým koncertem v kostele
svatého Marka v Litovli.
Marcela Barvířová

Nová venkovní učebna v DDM Litovel Mateřské centrum Rybička
Dům dětí a mládeže Litovel se pyšní krásnou novou environmentální učebnou. Učebna se nachází na
dvoře DDM v Komenského ulici
a již nyní je hojně využívána
k činnosti chovatelských kroužků,
které u nás probíhají. Do budoucna chceme využití učebny rozšířit
i o nabídku hravých přírodovědných aktivit pro mateřské školy.
V učebně je možno trávit čas
i jinak, než přírodovědnými aktivitami. Děti rády tráví čas venku,
a tak zde může za
pěkného počasí probíhat například výuka
hry na kytaru. Určitě
si najde své místo také
při konání prázdninových příměstských
táborů. Vznik učebny je pokračováním
aktivit
započatých
v loňském roce, kdy

jsme díky spolupráci s městem
Litovel a Odborem školství, kultury a sportu (OŠKS) a Odborem
životního prostředí při MěÚ Litovel opravili plot a provedli terénní
úpravy dvora. Letos se povedlo
dovést proměnu dvora do konce,
a to opět díky skvělé spolupráci
s městem Litovel a OŠKS. Děkuji
touto cestou všem zainteresovaným a dětem přeji, ať se jim ve
venkovní učebně líbí.
Jana Chmelařová, DDM Litovel

UKÁZKOVÁ HODINA A ZÁPIS DO MINIŠKOLKY
• úterý 5. 11., od 8.30 do 11.30 hod. Pro děti od 2 let. S sebou svačinu, pití, přezůvky. Tato lekce je zdarma pro nové děti, dále již platba předem, dle přihlášení. Možnost
docházky 3–4 hodiny, 1–3x týdně. Cena za dopoledne 150–200 Kč.
BAZAR HRAČEK A KNIH – prodej od maminek
• čtvrtek 7. 11., 8–16 hod. Prodej hraček, dětských her, knížek dětských i jiných.
Přijďte si vybrat, přijďte si nakoupit. Pokud chcete prodávat, přihlašte se v MC.
SLADĚNÍ OSOBNÍHO, RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA aneb interaktivní
workshop na téma Jak se z toho nezbláznit
• středa 13. 11., 16–18 hod., lektorka Ludmila Solovská. Cena: 150 Kč.
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A ZVÍŘÁTEK – LAMPIČKOVÝ PRŮVOD
• pátek 15. 11., odchod z náměstí od knihy v 16.45 hod. Zveme všechny rodiče a prarodiče s dětmi. Pojďte s námi za paní Zimou k lesní chatě Doubravě uspat všechny broučky. Na
každého malého účastníka čeká dárek. Vyrobte si své světýlko (lampičku) a vezměte krmivo
pro zvěř. Na akci spolupracují: město Litovel, Trubači z Doubravy, Myslivecký spolek Litovel,
Regio Kavárna Ječmínek a Ovocnářství Mezice. Možnost občerstvení, výtěžek určen na podporu projektů MC Rybička.
TVOŘENÍ Z PEDIGU
• čtvrtek 21. 11., 15.30 –18 hod. Kurz pletení z pedigu pro
přihlášené, upleteme si košík, tzv. gondolu. Cena kurzu 250 Kč.
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V Robertshaw ve Šternberku je cítit rodinná atmosféra. Právě
nabírá nové zaměstnance do výroby.

V

roce 1999 se začala psát historie šternberského závodu Robertshaw, tehdy ještě známý jako Invensys Appliance Controls.
V roce 2014 se sice změnil název na nynější Robertshaw, léty vybudovaná rodinná atmosféra závodu však zůstala i po letech nezměněná. Šternberský závod letos oslaví 20 let od svého vzniku a nabírá
nové zaměstnance na několik pracovních pozic.

Historie firmy Robertshaw sahá až do 19. století, kdy Frederic
W. Robertshaw vynalezl první termostat na světě. V současné době
sídlí společnost v USA a zaměstnává více než 7 000 zaměstnanců po
celém světě v 11 zemích světa.
Ve šternberském závodu Robertshaw se začaly vyrábět v roce 2000
termostaty do klimatizací. V roce 2015 se závod rozrostl znovu, a to o celou výrobu vodních ventilů. Aktuálně ve šternberském Robertshaw pracuje 450 zaměstnanců. Zajímavostí je, že
70 % zaměstnanců jsou ženy, jen 30 % pak muži, kteří pracují převážně jako skladníci či údržbáři strojů.
V minulých letech investoval závod do nové výrobní technologie HYDRA, linky, která je schopna vyrábět novou generaci vodních ventilů.
V souvislosti s touto investicí Robertshaw nabíral nové zaměstnance
a v tomto trendu pokračuje i nyní. Nabírá zejména nové operátory do
výroby a skladníky. Operátory čeká montování, šroubování, skládání
a kompletování výrobků a drobných součástek a dohlížení na jejich
kvalitu. „To je důvod, proč se nám na tyto pozice hlásí především ženy,
drobnější ruce i prsty si lépe poradí s manipulací malých částí výrobků,“
vysvětluje HR manažerka z Robertshaw Kateřina Vacíková. Jedním
dechem dodává, že je to fyzicky méně náročná práce.
Za práci operátora ve výrobě nabízí firma Robertshaw 18 až 23 tisíc korun hrubého, meníčka v závodní jídelně od 28 korun, 25 dní
dovolené nebo 40% příplatky za práci přesčas. „Ne vše se u nás dá
vyčíslit v penězích. Ta pravá výhoda spočívá v přátelském a podporujícím kolektivu či ve firemních akcích. Ta největší akce se letos koná
v listopadu a spolu se zaměstnanci na ní oslavíme výročí 20 let od vzniku společnosti,“ doplňuje Vacíková.
Když operátoři drobné výrobky
zkompletují a naskládají do přepravních beden, nastává čas pro
skladníky. Ti ve skladu manipulují
s bednami s výrobky za pomoci vysokozdvižných vozíků a paleťáků
a připravují je k expedici.
V Robershaw myslí i na komfort
a relax zaměstnanců. „Čtyřikrát ročně mají naši lidé možnost masáží,
mohou využít nabízené dotované
kulturní akce,“ usmívá se Kateřina Vacíková. V Robertshaw mají
i další zaměstnanecké výhody, vypočítávat je tady ale zbytečné – do
závodu se můžete přijít podívat
sami. Každý týden tam totiž pořádají dny otevřených dveří. „Zájemce
o práci vezmeme na kolečko po firmě,
vysvětlíme jim, jak to tu funguje a zodpovíme jejich dotazy,“ popisuje Vacíková vstřícný krok k potenciálním zaměstnancům. „Jistou zárukou pohody v naší firmě je i to, že u nás pracují celé rodiny. Je radost vidět, že se dobrá
pověst naší firmy předává napříč generacemi,“ říká závěrem Vacíková.

Chcete-li pracovat na některé
z nabízených pozic, neváhejte a přijďte
se přesvědčit na vlastní oči.
Každé pondělí a středu v 10.30 hod. v Dlouhé ulici ve Šternberku.
Kontakt: nabor@robertshaw.com, 587 805 204, 601 122 049,
www.pracevesternberku.cz
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S cizincem v domě
V rámci projektu
EDISON představovali na Jungmance již
potřetí mladí stážisté
z různých koutů světa
kulturu a zajímavosti
svých vlastí.
Žáci se seznámili
s Chantelle z Kanady, Jelenou ze Srbska,
Monicou z Rumunska, Bradym z Indie
a Tsialou z Gruzie. Celý týden
pobývali mezi žáky, přednášeli,
účastnili se různých akcí i projektů. Nás ale zajímalo, jak prožívaly tento týden rodiny, které se
ochotně ujaly hostitelství a pozvaly cizince do svého soukromí.
Vyptávali jsme se a zaznamenali
pro vás zajímavé postřehy:
„Na Chantelle jsme se všichni těšili. Anetka byla ráda, že se může
zdokonalit v angličtině. Návštěva
nám velmi uběhla. Přijela v neděli
k večeru a v pátek odpoledne jsme
ji již vezli do Olomouce na autobus
do Vídně. Obávala jsem se jen toho,
co budu Chantelle chystat k jídlu,
v požadavcích měla totiž uvedeno, že má alergii na ořechy a nejí
mléčné výrobky, ovoce atd. Nakonec jsme se ale nějak domluvily,
ochutnala dokonce i smaženici
z hříbků. Zajímavé byly její kombinace sladkého se slaným. Má ráda
javorový sirup, který se podle ní
dá jíst ke všemu. Anetka se Chantelle si pobyt spolu opravdu užily.
V jednom kuse si povídaly, Chantelle se snažila dokonce naučit hrát
na ukulele. Dozvěděli jsme se o životě v Kanadě, o rodině Chantelle,
její rodiče jsou totiž Indové žijící
v Kanadě. Určitě bychom do toho
šli znovu. Pobyt Chantelle u nás
proběhl v pohodě, vše se jí v Litovli
líbilo, ve škole i u nás doma.“ Petra
Ondrejková
„Největším pozitivem pro Honzu
bylo to, že odhodil veškeré zábrany
z komunikace v angličtině (i když
s chybami) a mluvil, mluvil..., až
jsem kolikrát zírala, kde se to v něm
bere. I pro mě to mělo v tomhle
směru kladný zisk. Jinak to byla
nezapomenutelná zkušenost s převážně nepublikovatelnými postřehy.
Týden byl dlouhý jako nikdy, snažili
jsme se Bradymu poskytnout ten
nejlepší servis, ale přišlo mi, že už to
bral jako samozřejmost. Ve čtvrtek
jsem mu jako dárek věnovala ručník s logem Litovle. Nevím, jestli
to bylo tím, ale ten večer se poprvé
umyl.“ Jana Papulová
„Naše stážistka Tsiala byla velmi
nadaná na učení nových jazyků
a již po dvou týdnech v Čechách

Dům dětí a mládeže Litovel
• 10. listopadu Diskohrátky
Zábavné taneční odpoledne pro děti i dospělé, ukázky tanečních vystoupení, hry pro všechny děti a přehlídka masek na
téma pohádky.
Místo konání: kulturní dům Těšetice. Datum a čas akce: neděle 10. listopadu,
prostorové zkoušky od 14 hod., začátek akce pro diváky v 15 hod.
Vstupné děti i dospělí: 30 Kč za osobu. Občerstvení zajištěno.
Bližší informace: mob. 775 550 961, e-mail: grulichova@ddmlitovel.cz.

uměla a občas i rozuměla česky. Jinak jsem čekala, že se mi alespoň
trochu zlepší plynulá anglická mluva a myslím, že se tak i stalo. Naši
se trochu báli, že se nebude chtít
moc bavit a připojovat k nám, nicméně se tak nestalo a ona, i když
byla vyčerpaná z celodenního programu ve škole, s námi vždy ještě
zůstala a povídali jsme si. U nás
doma nejlépe ovládám anglický
jazyk já, a i proto jsem ten týden
fungovala doma jako překladatelka. Přesto všechno jsme si těch
6 dnů nejvíc užili, a kdyby to šlo, šli
bychom do toho určitě znova, protože stoprocentně není lepší způsob
na otestování si vlastní angličtiny
a slovní zásoby, než mluvit s někým, kdo je v té angličtině jako
doma, a vy mu musíte odpovědět,
protože jinak se nedorozumíte.“
Viktorie Zapletalová
„Od návštěvy jsem očekávala zlepšení angličtiny mojí dcery. I já,
jakožto úplný laik, jsem se učila
formou ukazování a Jelena měla
se mnou trpělivost. Myslím si, že
ani rodiče, kteří neumí anglicky, se
nemusí vůbec obávat, že by to nezvládli. Ten týden byl sice náročný,
ale zajímavý. A té legrace, kterou
jsme zažili při komunikaci, hlavně
mé výslovnosti. Měla jsem strach,
že soužití v bytě 3+1 a ještě se psem
bude hodně náročné. Jak budeme
fungovat všichni ráno. Co bude jíst,
měla totiž intoleranci na laktózu.
Ale snědla úplně všechno, moc jí
chutnalo, dokonce toho snědla víc
než manžel. A soužití se psem také
dopadlo dobře. Takže moje obavy
se nenaplnily. A co jsme spolu prožili? Přes týden toho ani moc nebylo, ve škole měli docela dost nabitý
program. Takže když přišly holky
domů, byl pomalu večer. Ale i tak
jsme si chvíli času našli. Jeli jsme
na koně, na bowling do Olomouce, trénovali srbský národní tanec,
navštívili hrad Bouzov a hasičské
závody. Při loučení nám i slzičky
ukáply.“ Petra Navrátilová
Tímto ještě jednou všem rodinám
moc děkujeme za pomoc při organizaci tohoto zajímavého projektu.
(-ZSJL-)

• 23. listopadu Pískování v Hranicích
Místo a čas srazu: nádraží ČD Litovel město v 7.10 hod. Návrat bude v 14.17
hod. tamtéž. Cena je 300 Kč za osobu – v ceně je zahrnuta doprava a výtvarný materiál. Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 21. listopadu!
V rámci malého workshopu si vyrobíme pískovou mandalu dle vlastního
výběru. Jsou zde ke koupi i různé suvenýry z polodrahokamů, lapače snů
a plno dalšího.
Bližší informace: tel. 585 342 448, 775 550 964, 725 823 618, e-mail:
p.sova@ddmlitovel.cz.
• 30. listopadu Zahájení adventu v DDM – pečení mikulášských perníčků
Místo a čas: DDM Litovel, Komenského ul., začátek v 8.30 hod.
Cena: 70 Kč. Přihlásit se můžete do 25. listopadu.
Bližší informace: tel. 775 550 964, e-mail: weberova@ddmlitovel.cz.
PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC:
• 5. prosince Mikulášská nadílka pro mateřské školy a školní družiny
Návštěva proběhne na základě objednání MŠ a ŠD.
Bližší informace: tel. 775 550 964, e-mail: weberova@ddmlitovel.cz.
• 5. prosince Mikulášská nadílka v rodinách
Návštěva proběhne v časovém rozmezí 16–20 hod. Cena: 100 Kč za návštěvu
a malý dárek. Přihlásit se můžete do 27. listopadu.
Bližší informace: tel. 775 550 964, e-mail weberova@ddmlitovel.cz.
tel. 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, www.ddmlitovel.cz
Komenského 719/6
Staroměstské náměstí 182/5
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Maminčiny recepty frčí
Víte, jaké přestávky máme my
učitelé ve škole nejraději? Takzvané velké. Po druhé vyučovací
hodině následuje 20 minut, kdy,
pokud nemáme dozor, nebo další jiné povinnosti, odpočíváme
ve sborovně u kávy. Ještě raději
jsme, když kolega nebo kolegyně slavící narozeniny nebo svátek přinese do sborovny na tuto
přestávku něco na ochutnání.
Ale pak přichází dny, kdy slaví
naše kolegyně Lenka Sedlářová.
Kdo může, nenechá si v tento
den přestávku ujít. Ochutnává
se totiž nejen chuťovými buňkami, ale i očima, a to výborné
zákusky, pomazánky, saláty,
domácí chleby, roládky masové
i sladké a další výborné zdravé
i nezdravé pokrmy. Vše z rukou
naší kolegyně osobně. Její web
www.mamincinyrecepty.cz už
zabírá v našich rodinách pevné
místo a proč zkoušet z netu nové
a ne vždy osvědčené recepty,
když ona má vše dávno „vychytáno“. Také její dorty provázejí

náš rodinný život a zdobí řadu
narozeninových oslav. Například moje dcera na dort k desátým narozeninám ve tvaru kosmetického kufříku včetně etuje
na šperky nikdy nezapomene.
Letos už Lence vyšla druhá kuchařka. Po úspěšné první knize
Sladkosti a slanosti nám letos
udělala radost druhou Hravě
a zdravě, protože diety a zdravá strava, ty jsou v dámském
kolektivu oblíbeným a neustálým tématem. Zajímá vás, co
paní kolegyně učí? No, budete
asi překvapeni, ale matematiku
a fyziku.
Všichni ve škole jsme na ni pyšní. Moc jí tímto gratulujeme
a těšíme se na další autogramiády ve sborovně u kávy. Myslím,
že každý, kdo si její knížky koupí, pochopí, proč se již teď tak
moc těšíme na velkou přestávku
v den jejích narozenin. Třeba
i vás její kuchařky potěší pod vánočním stromečkem.
(-ZSJL- Mgr. Eva Hrachovcová)

Více sportu pro žáky na Vítězné
Vážení rodiče,
jistě jste už zaznamenali v médiích informace o projektu
„Sportuj ve škole“, jenž navazuje
na program s názvem „Hodina
pohybu navíc“ a probíhal dva
roky pod hlavičkou MŠMT. Od
1. září 2018 projekt zajišťuje
Asociace školních sportovních
klubů, která už 26 let pomáhá
bavit školáky sportem.
Po skončení výuky učitelé tělocviku seznamují děti se základy oblíbených sportů, jakými
jsou basketbal, volejbal či fotbal
a další. Zároveň také rozhýbávají školáky pomocí nejrůznějších her,
opičích drah
a dalších zábavných spor-

tovních aktivit. Lekce „Sportuj
ve škole“ pro děti 1. až 5. ročníku základních škol jsou v rámci
pobytu ve školní družině zdarma. V případě zájmu lze doplnit
i dětmi, které nenavštěvují školní družinu.
V naší školní družině bude letos probíhat hodina pro 1. třídy
v pondělky v čase 13.30–14.15
hodin, pro 2. třídy v úterky
od 13.30 do 14.15 hodin a pro
3. třídy pak každý čtvrtek od
13.30 do 14.15 hodin.
Hodiny povede v pondělí a úterý
p. uč. tělocviku M. Gottfriedová
a ve čtvrtek p. Zbyněk Mlčoch.
Pokud máte zájem o tuto aktivitu pro Vaše dítě, přihlaste je ve
školní družině. Koordinátorem
projektu je paní Alena Píchalová. Mgr. Miroslava Gottfriedová

Sportovní pozvánky
FOTBAL:
• sobota 2. 11., 14 hod., Tatran Litovel – FC Dolany
• neděle 10. 11., 14 hod., Sokol
Bohuňovice – Tatran Litovel
HÁZENÁ – domácí utkání:
• sobota 2. 11., 16 hod., ml. dorost, Zlín
• sobota 2. 11., 18 hod., muži, Zlín
• neděle 3. 11., 16 hod., junioři, Lesana Zubří
• neděle 10. 11., 13 hod., ml. žáci,
Kopřivnice
• neděle 10. 11., 15 hod., ml. žáci,
Polanka n. O.

• sobota 16. 11., 15 hod., ml. dorost, Kopřivnice
• sobota 16. 11., 17 hod., muži,
Velká Bystřice
• neděle 17. 11., 16 hod., junioři,
Frýdek-Místek B
• sobota 23. 11., 9 hod., st. miniházená, Turnaj miniházené
• sobota 30. 11., 9 hod., ml. miniházená, Turnaj miniházené
• sobota 30. 11., 11 hod., st. miniházená, Turnaj miniházené
• neděle 1. 12., 16 hod., junioři, Uničov
Všechna utkání házené na hale ZŠ Vítězná.

Konečně doma, tím teda myslíme závody u nás v Chořelicích
Už od sobotního rána 14. září
jsme pracovali na tom, abychom
zajistili našim závodníkům ty
nejlepší podmínky pro jejich
požární útoky.
Jako první začali naši nejmenší, tudíž přípravka. Letos jsme
přivítali dvě družstva – to naše

z Chořelic a ještě z Ješova. Nejmenší to zvládli na jedničku.
Tím pádem doufáme, že v nich
zalíbení pro hasičský sport setrvá i nadále.
Poté na řadu přišli mladší a starší žáci. Všechny týmy se s útoky porvaly statečně, ale vyhrát

mohl pouze jeden. U mladších
žáků zůstalo vítězství doma –
takže SDH Chořelice, u kterých
se zastavila časomíra v čase 20,69
sekund. Co se starších týče, tak
si vítězství odvezli do Měrotína,
který skončil s časem 17,58.
Je již tradicí, že se u nás koná
soutěž veteránů. Zde s výborným časem 25,81 skončilo na prvním místě domácí
družstvo, druzí byli veteráni
z Červenky a bronzovou příčku
brali veteráni z Černovíru.
Letos se konal nultý ročník
mužů a žen. Na start se postavilo
5 týmů mužů a 2 týmy žen. Co
se týče mužů, tak první místo si
odvezli muži z Radíkova, kteří
rovnou vytvořili rekord dráhy,
a to v čase 15,61. Druhé místo
putovalo do Myslechovic za čas

16,67. A teď se prosím pohodlně
posaďte, protože to vypadá, že
se konečně naše píle vyplatila.
Po menší změně v naší sestavě
jsme si vytvořili na naší dráze
nový osobní rekord časem 16,72
a tudíž bereme třetí místo. Co se
týče žen, tam se na prvním místě umístilo družstvo z Mladče
s časem 18,56 a na druhém místě ženy z Polomí s časem 21,82.
Nezbývá nám než poděkovat
všem týmům, které přijaly naše
pozvání. Také děkujeme všem
za sponzorské dary či za jakoukoliv jinou práci v den soutěže.
Doufáme, že se nás tu příští rok
sejde ještě o krapet víc než letos.
Věříme, že jste si závody užili
a že se tu potkáme i příští rok.
Hasičskému sportu třikrát zdar!
Veronika Dostálová
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Jak se daří našim fotbalistům?
FK Mohelnice – TJ Tatran Litovel
0:0, na penalty 5:4
V okleštěné sestavě jsme proti
kvalitnímu soupeři vybojovali
bod za remízu 0:0. Penalty nám
bohužel stejně jako minulý týden
nevyšly, přestože jsme od druhé
série byli o gól napřed.
TJ Tatran Litovel – Sokol Opatovice 2:0 (1:0), branky: Martin Jindra,
Radek Bednář
Utkání, do kterého po dlouhých
dvou letech bez fotbalu vinou zranění zasáhl také Milan Dokoupil,
jsme vyhráli 2:0, když jsme vstřelili po jedné brance v každém z poločasů. Právě Dokoupil měl podíl
na první brance. Po dlouhém míči
za obranu byl faulován a nařízený

pokutový kop proměnil střelou
pod břevno Martin Jindra. V průběhu celého zápasu jsme byli aktivnější na míči a odměnou nám
pak byla druhá pojišťovací branka. O tu se postaral povedeným
lobem brankáře Radek Bednář.
TJ Tatran Litovel – TJ Sokol Velké
Losiny 1:1 (0:0), na penalty 5:3,
branka: Marek Krátký
S kvalitním soupeřem z Velkých
Losin, který se prezentuje hezkým ofenzivním fotbalem, a jistě
je jen otázkou času, kdy začne
získávat více bodů, jsme dosáhli
na cennou remízu. Ve vyrovnaném zápase s velkým množstvím šancí na obou stranách
se do vedení v 60. minutě do-

Plavali jsme...
stali hosté. Díky naší bojovnosti
a odhodlání se nám ale podařilo
vyrovnat v poslední minutě hry,
kdy se prosadil Marek Krátký.
Tentokrát jsme zvládli také penaltový rozstřel, ve kterém jsme
proměnili všech 5 penalt a získali
tak druhý bod.
TJ Sigma Lutín – TJ Tatran Litovel
0:1 (0:0), branka: Martin Jindra
Do Lutína jsme jeli v kombinované sestavě a s jedním dorostencem. Zápas jsme zvládli
skvělým týmovým organizovaným výkonem a poctivou prací
každého hráče pro tým. Rozhodující branku utkání vstřelil v 54.
minutě zápasu Martin Jindra.
Martin Jindra

Ve středu 2. října se konal již
28. ročník Plavecké soutěže měst.
Letos se Litovel umístila na krásném 3. místě. Účastníků bylo 419
a společně plavci získali 6 201
bodů. Nejstarším účastníkem
byl pan Karel Mikulica (82 let),
nejmladším pak Lukášek Pavlík
(2 roky), který 100m trať odplaval
společně s tatínkem. Z veřejnosti
zaplaval nejlepší čas Matěj Morong (17 let, student GJO Litovel)
– 1:11 min. Nejvíce účastníků
bylo ze ZŠ Vítězná – celkem 212.
Nejrychlejší čas 1:28 min. zaplavala Valerie Kratochvílová, žákyně 4. tř. ZŠ Vítězná, z žáků byl
pak nejrychlejší Tomáš Čunderle
(8. tř. ZŠ Vítězná) s časem 1:36 min.
red.

po tom, co jsem vysedla z lodi,
tak za mnou přišel jeden z trenérů
a řekl mi, že jsem třetí. V tu chvíli
jsem tomu vůbec nemohla uvěřit
a prostě jsem se rozbrečela
(smích). Bylo to pro mě opravdu
emočně náročné, protože já nikdy
nebrečím, teď to bylo poprvé.
MV: V závodě hlídek jste s Martinou Satkovou a Anežkou Paloudovou obhajovaly loňské vítězství
ze švýcarského Muotathalu, což se
podařilo a opět jste se staly mistryněmi světa v závodě týmů. Pociťovala jsi tlak ze strany trenérů? Byla
nervozita před startem větší než
normálně?
BD: Tlak jsem úplně nepociťovala, spíše takovou všeobecnou
nervozitu. Když jsme byli v Seu
na soustředění, tak se mi žádná
z tréninkových jízd na závod hlídek nepodařila, vždy jsem za holkami vlála nebo třeba nabourala
do zdi. Při závodě jsem vjížděla
do kanálu jako první a měla jsem
strach, že to pokazím. Byla jsem
snad ještě nervóznější než před
individuálním závodem, jelikož
bych to zkazila i holkám, a to jsem

nechtěla. Ale nakonec to vše dobře
dopadlo. A jsem moc ráda.
MV: Již od tvých začátků tě trénuje tvůj táta (Keno Dimov). Myslíš,
že to váš vzájemný vztah utužuje?
Nemáš někdy pocit, že si od vody
neodpočineš ani doma?
BD: Je pravda, že si od vody moc
neodpočinu, ale už jsem si na to
zvykla. Tátu beru spíš jako kámoše. Už jsme se naučili za ty roky
spolupracovat, tak mi to vyhovuje
a jsme dobří parťáci. Když mám
nějaký problém, tak vím, že v něm
mám oporu a můžu za ním přijít.
Taťka mě na závody připravuje,
jak nejlépe umí. Všechny mé výsledky vyplývají z toho, jak dobře
mě trénuje.
MV: Jaké máš plány na příští sezónu? Nebude pro tebe náročné
skloubit závody s přípravami na
maturitu?
BD: Příští rok bych ráda stíhala obojí, ale ještě nevím přesné
termíny závodů a maturity, tak
všechno budu řešit až později. Závodění nemám v plánu přerušit,
ale škola pro mě bude na prvním
místě.
Michaela Vaňková

Litovelská kajakářka opět boduje
Devatenáctiletá kajakářka Barbora Dimovová, členka TJ VS Litovel
má za sebou náročnou sezónu.
Člence českého reprezentačního
družstva se letos podařilo vybojovat vysněnou medaili na mistrovství světa dospělých ve sprintu na
divoké vodě. První polovinu sezóny věnovala náročné přípravě na
rychlostním kajaku na Evropské
hry a na mistrovství Evropy U23
ve sjezdu, na kterém však předvedené výkony nenaplnily její očekávání, a proto se rozhodla dát do
další přípravy vše. A stálo to za to,
Dimovové se konečně podařilo
prolomit prokletí čtvrtých míst
a dovezla si ze světového šampionátu cennou medaili.
MV: Před pár týdny jsi se vrátila
z mistrovství světa ve španělském
La Seu d’Urgell a dovezla jsi dvě
medaile – zlatou a bronzovou. Jak
bys svůj výkon ohodnotila?
BD: Je to pro mě neskutečný pocit
a jsem nadšená. Velkou část letošní sezóny jsem věnovala rychlostní kanoistice, tak pro mě bylo
přesedlání do sjezdové lodě dost
obtížné. Proto si těch medailí tak
cením. Můžu říct, že tato individuální medaile je pro mě zatím
tou nejcennější, co se mi kdy podařilo vybojovat.
MV: Z mistrovství Evropy U23, které proběhlo v červenci v bosenské
Banja Luce, jsi vyšla bez medailového umístění, čím to bylo?
BD: Dělá mi velký problém přesedlat z rychlostní lodě do té sjezdové. Potřebuji víc času, abych si
na jinou loď zase zvykla a získala
jistotu, a ten jsem bohužel neměla,
tak bych řekla, že to bylo tím. To,
že jsem nezajela podle mých před-

stav mě docela mrzelo, ale dost
jsem se v té době výkonnostně
posunula na rychlosti, kde se mi
především podařilo dostat do reprezentačního družstva, tak se to
tak nějak vykompenzovalo.
MV: Tzv. prokletí čtvrtých míst, se
tě drželo poměrně dlouhou dobu.
S jakým očekáváním jsi odjížděla
na letošní světový šampionát? Byla
jsi nervózní, že zisk medaile opět
nevyjde?
BD: Byla jsem docela dost nervózní, hlavně kvůli tomu, že předešlá
část sezóny pro mě nebyla úplně
ideální. Snažila jsem se tedy do
závodů nastupovat bez velkých
očekávání a co nejvíce se před jízdami koncentrovat. Věděla jsem,
že mám natrénováno a že do toho
můžu dát vše, ale nervozita prostě přijde. Před kvalifikací mi moc
pomohlo si vyhradit dvacet minut
pro sebe, kdy jsem existovala jen
já, pádlo a loď. Zpětně si myslím,
že tahle taktika zafungovala dobře.
MV: Na svém Facebooku jsi přiznala, že jsi si poprvé pobrečela na
veřejnosti. Byl zisk této medaile
opravdu tak dojemný a hlavně neočekávaný? A žádná z tvých předchozích medailí nestála za uronění
slzy?
BD: Letos byla ta sezóna úplně
jiná. Dost náročná, a hlavně nesrovnatelná s těmi předchozími,
a já jsem věděla, že na tu medaili
mám. Když jsem dojela finálovou
jízdu a skončila na průběžném
třetím místě, tak za mnou jely ještě
další dvě velice dobré závodnice,
u kterých se předpokládalo, že zajedou medailový výsledek. Dalo by
se říct, že jsem se smířila s tím, že
budu opět bez medaile. Ale hned
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Soutěž o předplatné Litovelských novin
1. Jan Opletal se
narodil 1. ledna
1915. Kolikátým
dítětem Štěpána
a Anny Opletalových byl?
a) prvním
b) pátým
c) osmým
2. Opletal studoval na litovelském gymnáziu, které dokončil
v roce 1934. Poté chtěl pokračovat ve studiu na........., nebyl ale
přijat.
a) letecké škole
b) úřednické škole
c) zemědělské škole
3. Jak se jmenovala kolej, na které
Opletal během vysokoškolského
studia bydlel?
a) Masarykova kolej
b) Hlávkova kolej
c) Hradčanská kolej

DVA z Vás získají
roční předplatné na rok 2020
ZDARMA!

4. Vzorem pro Opletala byl jeden
lékař v Nákle. Chudé lidi léčil
zdarma. Později se za Opletala
zaručil, když se hlásil na medicínu v Praze. Jak se jmenoval?
a) MUDr. František Strava
b) Ladislav Pospíšil
c) František David
5. Snoubenkou Jana Opletala
byla:
a) Marie Vlachová Vašková
b) Jiřina Břeňková
c) Marie Kafková
6. Opletal byl při demonstraci
28. října 1939 střelen do břicha.
Jeho kamarádi zajistili převoz na
1. Chirurgickou kliniku Lékařské
fakulty Karlovy Univerzity. Jeho
zranění vyžadovalo neodkladnou
operaci. Kdo Opletala operoval?
a) MUDr. Václav Pačes
b) MUDr. Arnold Jirásek
c) doktor Wintrich

7. Opletalův stav sledovalo i gestapo. Gestapáckým lékařem byl
ustanoven dr. Golla. Opletalův
stav se zhoršoval – on sám měl
podezření, že se ho Němci chtějí
zbavit, a tak odmítal jíst. Přišly
teploty, bolesti břicha... Opletal
umírá na:
a) zápal plic
b) zánět pobřišnice
c) otrava krve

demonstrací byl:
a) Jaroslav Klíma
b) Václav Sedláček
c) Josef Adamec
10. Opletal zemřel 11. listopadu
1939. Kde je pohřben?
a) v Nákle
b) v Litovli
c) v Praze

8. Na Opletalově parte je napsán
tento epitaf: „...Jenž pro spravedlnost světa šel se bít, dřív než moh´
srdce k boji vytasit, zemřel mlád,
24 let.“ Který český básník jej napsal?
a) Vítězslav Nezval
b) Jaroslav Seifert
c) Jiří Wolker
9. Jan Opletal nebyl jedinou obětí
podzimních událostí roku 1939.
První obětí protinacistických

Podmínky soutěže: Správné odpovědi můžete poslat e-mailem nebo odevzdat na podatelně Městského úřadu Litovel. Připište k tomu své jméno, příjmení, adresu a kontaktní údaje (telefon nebo e-mailovou adresu).
Soutěž probíhá od 1. do 20. listopadu. Výherci budou oznámeni v prosincovém vydání Litovelských novin. Dárkový poukaz
na roční předplatné bude k vyzvednutí po uveřejnění jmen v redakci Litovelských novin na MěÚ Litovel.
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Házenkářská sezóna v plném proudu, Tatran je na předních příčkách
1. ligy mužů
Již od poloviny září jsou v běhu
soutěže všech družstev oddílu házené Tatranu Litovel, ve kterých
naše týmy zúročují poctivou dřinu v letní přípravě. A nejen to, ve
spolupráci se ZŠ Vítězná házenkáři
připravili např. kroužek míčových
a pohybových her pro žáky 1. st. ZŠ.
Celek mužů ukázal hned od začátku sezóny všem fanouškům
i potenciálním skeptikům, že
opuštěním nejvyšší soutěže házená
v Litovli rozhodně nekončí. Tým
oproti loňské sezóně doplněný
o mladé odchovance i juniory na
hostování pod vedením nové trenérské dvojice Marek Šuba a Aleš
Kořínek vlétl do sezóny sebevědomě a hned se usadil na předních
příčkách první ligy. V prvních
dvou kolech na domácí palubovce porazil HBC Jičín B 29:19
a nováčka ze Vsetína 30:22. Pak
následovala tři o poznání těžší
utkání. Nejprve ve třetím kole
Tatran přivezl oba body za výhru
29:26 z utkání v pražském Chodově, kde takticky výborně zvládli
vstup do utkání a vybudovali si
náskok, který i přes tlak Pražanů
v závěru dokázali uhájit. Souboj

o průběžné první místo byl na
pořadu ve 4. kole, kdy Litovel hostila Strakonice, které se netají postupovými ambicemi. Strakonice
v utkání povětšinou tahaly za delší
konec, ale hráči Tatranu dokázali
nakonec vyrovnat na konečných
27:27. V pátém kole však přišla
první porážka, když si tým vybral
kopec smůly v zápase na půdě výborně hrajících pražského Sokola
Vršovice, kde prohrál rozdílem
23:36. Po pěti kolech jsou tak
muži Tatranu se ziskem 7 bodů na
3. místě prvoligové tabulky, jen
dva body za vedoucími Strakonicemi a bod za druhým Zlínem.
Družstvo juniorů, napůl složené
z hráčů ještě dorosteneckého věku,
získává zkušenosti v zápasech
2. ligy mužů. V pěti zápasech zatím nebodovali, ale to pro toto
družstvo není až tak důležité.
Přední je možnost hrát těžká utkání a získávat právě zkušenosti, výhry se v letošní sezóně ještě dostaví. Nejlepší utkání sehráli junioři
na půdě MHK Karviná, kde sice
podlehli 30:34, ale domácí tým,
který dokázal v poháru postoupit
přes extraligový Frýdek-Místek,
pořádně potrápili.

Mladší dorostenci
hrají také 2. ligu, zatím mají odehrána
čtyři utkání. Doma
remizovali se Sokolem Ostrava 28:28
a vysoko porazili
Nový Jičín 39:23.
Ze dvou utkání
u soupeřů přivezli body za výhru
v Hranicích 35:31,
neuspěli pouze v ambiciózní Polance n. O. S pěti body jsou tak
na průběžném 5. místě tabulky se
ztrátou jednoho bodu na 2. místo.
Starší žáci letos hrají nově společnou soutěž Olomouckého
a Moravskoslezského kraje a mají
tak možnost poměřit se s kluby
ze Slezska, které jsou tradičními
účastníky nejvyšší soutěže mužů.
Díky turnajovému systému je již
odehráno 8 z 12 utkání podzimní
části, ve kterých se družstvo dokázalo postupně zlepšovat.
Také mladší žáci hrají společnou
soutěž Olomouckého a Moravskoslezského kraje a z šesti dosavadních utkání odešli poražení
pouze jedinkrát v utkání se Sokolem Ostrava. Jinak porazili např.

Kopřivnici, Polanku, Centrum
Haná ad. a jsou na průběžném
3. místě jen dva body za vedoucím
Frýdkem-Místkem.
Soutěžní turnaje hrají také družstva starší a mladší miniházené.
V jejich utkáních se vůbec nepočítá skóre, a tak děti hrají hlavně pro
radost z pohybu a získávají dovednosti do budoucna. Stejný cíl
jako družstva miniházené v oddíle Tatranu má také nový kroužek
pohybových a míčových her při
ZŠ Vítězná Litovel, který zajišťují
právě házenkáři Tatranu Litovel.
Kroužek pro žáky 1.–4. tříd je připraven zkušenými trenéry mládeže a probíhá každý pátek od 14 do
15 hodin.
rš (red. kráceno), foto: P. Štěpánek

Mistrovský titul obhájil na Bobr Cupu tým Pivovar Litovel
Říká se sice, že dvakrát nevstoupíš
do jedné řeky, ale na mistrovství
republiky tříčlenných extrémních
štafet se dokonale opakovalo loňské finále závodu. O vítězi soutěže
rozhodly znovu až poslední metry šestačtyřicetikilometrové tratě
a stejně jako před rokem byli aktéry dramatu kajakáři Filip Hric
(tým Pivovar Litovel) a Kamil
Mrůzek (Auto Hlaváček).
Vyrovnaný boj o zlato vyzněl
opět ve prospěch Filipa Hrice
v barvách týmu Pivovar Litovel. Letos však byl rozdíl ještě
menší než v roce 2018. Po téměř dvou a půl hodinách dělily
v cíli obě družstva pouhé tři vteřiny. „Musím říct, že to pro mě
byl neuvěřitelně těžký závod. Na
přebězích mě chytaly křeče do noh
a Kamil mě stejně jako loni hodně stahoval. Jsem strašně rád, že
jsem udržel první místo a musím
poděkovat Marku Rauchfussovi,
který dnes zajel skvěle na kole
a jen díky němu jsme dneska vyhráli,“ svěřoval se v cíli vyčerpaný finišman vítězné štafety
Filip Hric.

Free Litovel Bobr měl na startu
opravdu skvělou konkurenci, a to
ve všech třech disciplínách. Před
rokem bylo na rozdíl od letoška
sucho a teplo, přesto se nejlepší
běžci dokázali výrazně zlepšit.
První úsek ovládl v Litovli Jan
Janů z týmu ASS Brno Extreme
e-Finance, který porazil druhého Jáchyma Kováře (tým Auto
Hlaváček) o osmnáct sekund
a loňskému vítězi Tomáši Lichému (Pivovar Litovel) „nadělil“
tři minuty a pět vteřin. Přesto
ani tak velký náskok týmu Jana
Janů na celkové stupně vítězů
nestačil.
Na horském kole se děly velké
věci. Marek Rauchfuss (Pivovar
Litovel) po předávce od Tomáše Lichého rychle dojížděl své
soupeře, brzy zlikvidoval ztrátu
a posunul se do čela závodu.
Směrem vzhůru se postupně posunoval i tým Kalokagathia Aliance. V běhu se představil skvělý
triatlet Jan Čelůstka, který doplatil na nevhodnou obuv a nakonec
skončil v prvním úseku devátý.
Na kole pak při své premiéře
v Litovli „letěl“ Kristán Hynek,

druhý nejrychlejší muž dne na
horském kole. „Překvapilo mě,
že trať byla celkem náročná. Dnes
se tady sešla skvělá konkurence
a doufám, že se nám nakonec
podaří dostat se na bednu,“ říkal
v cíli, když na druhém úseku
posunul svou štafetu na čtvrtou příčku. Hynkova prosba se
nakonec splnila. Nejrychlejší
čas bronzového muže letošního
mistrovství Evropy ve sjezdu na
divoké vodě Adama Satkeho vynesl tým Kalokagathia Aliance
na konečnou bronzovou příčku.
O celkové zlato se ale na vodě
prali jiní. Kamil Mrůzek z družstva Auto Hlaváček ztrácel na
předávce do kajakářského úseku
na Filipa Hrice z Pivovaru Litovel čtyřicet šest vteřin. Mrůzek
stejně jako loni pronásledoval
svého mladšího reprezentačního
kolegu jako lovecký pes zajíce,
zvrátit pořadí na prvním místě ale nedokázal. Filip Hric po
dvou hodinách sedmadvaceti
minutách a patnácti vteřinách
protrhl cílovou pásku jako první o pouhé tři sekundy před
druhým Mrůzkem a spolu

s Tomášem Lichým a Markem
Rauchfussem obhájil vítězství
z loňské sezony.
Letošní Free Litovel Bobr Cup
provázelo chladné a deštivé počasí. Po sedmi ročnících, kdy
panovalo skoro letní počasí se
tak letos Bobr jel ve výrazně
extrémnějších
podmínkách.
Tvrdé podmínky ale sportovce
neodradily. Do závodu vyrazilo celkem 194 týmů a dvanáct
jednotlivců startujících v rámci
soutěže Bobr Man. Solidně zastoupeny byly také recesistické
týmy startující v převlecích. Pozornost na sebe strhávala hlavně
družstva inspirovaná oblíbeným
seriálem Okresní přebor. Z fiktivních Houslic dorazily hned
čtyři týmy, které dohromady
daly celou fotbalovou jedenáctku i s jedním náhradníkem. Stejně jako loni se Bobru zúčastnil
i kompletní tým nevidomých
sportovců. V týmu Slepýši se na
extrémní trať vydali běžec Marek Šimíček, cyklista Ivoš Budil
a kajakář Jan Hegr.
Tisková zpráva (red. kráceno)
Foto na str. 20: Bobr Cup tým

Co je Bobr Cup?

S

outěž Bobr Cup vznikla v roce 1995. Původně šlo o závod na
závěr vodácké sezony, kterou vymysleli a zorganizovali kanoisté
z litovelského oddílu TJ VS. Vždy to byla soutěž tříčlenných štafet
v okolí Litovle. Prvním členem týmu je běžec, který předává cyklistovi a finišmanem družstva je vodák. Tratě se v průběhu let mnohokrát
měnily, v současnosti se závodí na tratích 15 km (běh), 25 km (MTB)
a 6 km (voda). Prvního ročníku se zúčastnilo zhruba 40 tříčlenných
družstev. Během dalších let se věhlas Bobra zvyšoval a postupně se
stal největším outdoorovým závodem extrémních štafet v ČR, kterého se pravidelně účastní okolo dvou set tříčlenných týmů. Slovo Bobr
v názvu neodkazuje jen na velkého hlodavce, který v devadesátých
letech znovu osídlil lesy CHKO Litovelské Pomoraví, ale je to také
akronym pro Blbě Organizované Běsnění Raplů.

