
Z obsahu: 

Červnová celoměstská slavnost Hanácké 

Benátky oslavila první desetiletí své existence. 

Za tu dobu se ledasco změnilo nejen na této 

akci, ale i v našem městě a v ţivotě jeho oby-

vatel. Navštívili jste všechny ročníky? Splývá 

vám jeden s druhým? Moţná si pamatujete, ţe 

právě kdyţ v Litovli hrál Miro Ţbirka, narodi-

la se vaše Anička. Ţe jste úspěšně sloţenou 

červnovou maturitu oslavili s Michalem Hrů-

zou. Nebo ţe vás při nástupu do nového za-

městnání provázel Tomáš Klus. Protoţe i Lito-

velské noviny tuto událost vţdy reflektovaly, 

můţeme vám nabídnout záznamy z předcho-

zích deseti ročníků. Dokáţete je zařadit do 

správného roku? 

 

Velké i malé zaujalo dobývání Litovle švéd-

skými středověkými vojsky. … Mezitím jsme 

si mohli poslechnout folkové skupiny a inter-

prety, počínaje skvělými Noaco, přes Jablkoň 

a Jarret aţ po nestora folku Vlastu Redla. 

Efektním vizuálním závěrem hanáckých Bená-

tek byl ohňostroj, který byl nad hlavy účastní-

ků vystřelován ze schůdků k Nečízu, z radnič-

ní věţe, střechy Záloţny a dvora Měst. klubu. 

 

Letos akci navštívilo přes 5 tisíc návštěvníků 

a věřím, ţe si z bohatého programu kaţdý 

vybral to, co ho zajímalo. Také letos vystoupi-

ly mezinárodní multiţánrové kapely (Santy y 

su Marabú, Camael). Pro rockery zazpíval 

Kamil Střihavka, koncert Miro Ţbirky zcela 

zaplnil náměstí. 

Atmosféra byla uţ od prvního vystoupení  

charizmatického Tomáše Kluse výtečná a 

taková zůstala, i kdyţ se na pódiu nacházeli 

Cigánski diabli, Věra Špinarová stále plná 

energie, Mig 21 (stále jednou nohou mimo 

realitu), drsní hoši, kteří si říkají Divokej Bill, 

vtipálci ze skupiny Sto zvířat nebo závěrečná 

Queenmania. 

 

Konala se premiéra velké městské slavnosti 

inspirované bohatou a slavnou historií králov-

ského města Litovel. Po oba dny byla pro 

návštěvníky připravena procházka centrem 

města a jeho nejbliţším okolím po zastávkách, 

kde dobově oděné postavy zábavnou formou 

přiblíţily jednotlivé historické epochy, připra-

veny byly ochutnávky někdejších jídel a na 

závěr výpravná scéna dobývání města Švédy. 

 

Letos se konečně podařilo uspokojit všechny 

hudební příznivce muzikou napříč spektrem 

ţánrů (Neřeţ, David Spilka, Ready Kirken, O5 

a Radeček…). Dobová část a vědomostní sou-

těţ „Litovel, moje město“ zase ukázaly, ţe 

historie není lidem lhostejná. Závěr HB vygra-

doval pódiovým ohňostrojem při produkci 

TAM-TAM orchestru a následným ohňostro-

jem se špičkovými vodními efekty u rybníka. 

 

Premiéru na Benátkách si se ctí odbyl de-

chový soubor Hejnal z partnerského města 

Wieliczka. Novinkou byl cyklus akcí 

„Jungmanka pro Litovel“, program pro děti 

firmy Elektro Dostál a koncert ZUŠ. … Vy-

zdvihl bych hlavně výkon mezinárodní skupi-

ny United flavour, která roztančila většinu 

diváků, a odvahu Katky Koščové, zaskakující 

za nemocnou Katku Knechtovou (Peha). Vy-

stoupila i Bára Basiková nebo Michal Hrůza. 

 

Oproti loňsku došlo ke změně realizace do-

bových scén z historie města. Hrálo se na os-

trůvku na rybníce, dále ve dvoře Zvláštní in-

ternátní školy…, stejně jako ve dvoře pečova-

telské sluţby s přilehlým cechovním domem. 

Vrcholná scéna dobytí Litovle Švédy se ode-

hrála jak v parku Míru, tak v historickém cen-

tru Litovle. 

 

Z celodenního programu bychom neměli 

opomenout litovelské ochotníky, kteří v derni-

éře úspěšné hry Rychlé šípy sklidili velký 

potlesk. Milovníci folku si jistě přišli na své 

při vystoupení litovelských skupin Noaco, 

Cokoliv, Bokomara i bluegrassové skupiny 

Gog. Vyvrcholením bylo vystoupení známého 

slovenského zpěváka Vašo Patejdla, které 

zcela zaplnilo náměstí. 

 

Novinkou letošních HB byla tzv. druhá scé-

na přímo vedle hlavního pódia, na níţ vystou-

pily zdejší sdruţení a krouţky, které se svou 

produkcí zařadily bok po boku profesionálním 

hvězdám (Petra Janů, David Koller, Tublatan-

ka, Jaksi Taksi…). 

 

Skandovat pod deštníky pro Madrage, zavá-

zat botu kleštěmi v IQ parku, pokochat se 

ladnými pohyby černošských tanečníků, scho-

vat se před duněním Metalindy či si zabroukat 

Silný refrén kapely Horkýţe Slíţe jste mohli 

na tomto ročníku Hanáckých Benátek.          hk 

První desetiletka Benátek 

Řešení: 2005, 2009, 2011, 2001, 2007, 2008, 

2002, 2006, 2010, 2012 

   TÉMA MĚSÍCE: SOUKROMÍ    

     ZEMĚDĚLCI 

   RESTAURACE STOP 

   VÝSTAVA LEGO V MUZEU 

   VÍTĚZNÉ TABLO GJO 

   POZVÁNKY NA KUKTURNÍ  

     LÉTO A DO DIVADLA 

   FOTO Z HAN. BENÁTEK 

karnevalová samba na Hanáckých Benátkách 2012 
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Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 

června zaznamenáno mj. spáchání těchto činů: 

V noci ze 2. na 3. 6. dosud neznámý pachatel poškodil 

všechny čtyři  pneumatiky na vozidle zaparkovaném v ulici Vítězná. 

V době mezi 15. hodinou dne 1. 6. a 7.45 hodinami dne 4. 6. vnikl 

dosud neznámý pachatel do nádrže nákladního motorového vozidla 

v ulici B. Němcové a odcizil 40 l motorové nafty ke škodě společnosti 

Plynomont, s. r. o. Olomouc. 

Dne 5. 6. v noci rozbil dosud neznámý pachatel výlohu prodejny 

hraček a tabákových výrobků v Litovli v ulici 1. máje, odkud odcizil 

vodní dýmku a zapalovač. 

Dne 6. 6. v době mezi 7.40 a 14 hodinami odcizil dosud neznámý 

pachatel uzamčené jízdní kolo ze stojanu u ZŠ Vítězná v Litovli. 

Dne 10. 6. v 15.44 hodin ujel dosud neznámý pachatel bez zaplacení 

od čerpací stanice Pento v Olomoucké ulici v Litovli poté, co natanko-

val 38,63 l Naturalu do vozidla Škoda Fabia. 

Policie ČR 

MĚSTSKÁ TELEVIZE – VYSÍLÁNÍ V ČERVENCI 
 

 premiéra: středa 27. 6. v 18.45 hod. 

 reprízy: denně v 6.45, 11.00, 18.45 a 23.00 hodin 
 
 on-line: http://infokanal.litovel.eu 
 

Z důvodu nižší sledovanosti TV v prázdninových měsících tak jako 

v minulých letech INFOkanál kromě premiérového vysílání ze 27. 6.  

nebude vysílat aktuality. Na uvedeném programu budeme pouze ob-

měňovat vysílání informačního programu UPC EXPRESS. S průřezem 

hlavními prázdninovými akcemi vás seznámíme v prvním premiéro-

vém poprázdninovém vysílání, které uvedeme ve středu 5. září 

v 18.45 hod. 
Děkujeme za přízeň i věcnou kritiku všem pravidelným i nepravidel-

ným divákům, přejeme příjemnou dovolenou a po prázdninách na 

shledanou na obvyklém kanále v obvyklých časech. 

Parkovací průkazy pro OZP 

Od 1. 1. 2012 jsou na Městském úřadu v Litovli, odboru sociálním a 

správním vydávány nové doklady – parkovací průkazy označující vozi-

dlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (č. 07). Nahrazují 

dosud vystavovaná označení vozidla č. 01.  

Vozidla označená speciálním označením č. 07 mají některá zvláštní 

práva, která mají pomoci postiženým osobám překonávat omezení ve 

volnosti pohybu plynoucí z jejich zdravotního postižení. 

K žádosti je nutné předložit: původní průkaz speciálního označení 

01, občanský průkaz žadatele (držitele), fotografii vystihující aktuální 

podobu žadatele o rozměrech 35x45 mm, průkaz ZTP nebo ZTP/P. 

Upozorňujeme, že průkaz musí být osobně podepsán držitelem par-

kovacího průkazu. Po podepsání bude doklad zalaminován a předán 

držiteli. Proto nelze průkaz vydat na základě plné moci, žadatel musí 

být přítomen osobně.  

Vzhledem k právní účinnosti vyhlášky č. 290/2011 Sb. (kterou se 

mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., jíž se pro-

vádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 

provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) 

může příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydat nový 

doklad Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce 

zdravotně postiženou (č. 07). Vydání tohoto označení není vázáno na 

členství v jakémkoli občanském sdružení zdravotně postižených obča-

nů. Speciální označení č. 07 se vydává osobám, kterým byly přiznány 

mimořádné výhody II. nebo III. stupně – průkaz ZTP a ZTP/P (podle 

§ 31 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním 

zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů ČR 

v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou 

osob, kterým byly mimořádné výhody II. nebo III. stupně přiznány 

pouze z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. Těmto osobám zůstává 

„staré označení“. Označení je nepřenosné a jeho zneužití je právně 

postižitelné. 

Držitelé označení vozidla 01 mají na jejich výměnu čas do ukončení 

jejich platnosti, která je stanovena na 31. prosince 2012. 

Pavel Procházka, vedoucí odboru sociálního a správního 

V měsíci červnu vyrostla ve čtyřech obcích spadajících pod Litovel 

nová dětská hřiště, resp. byla doplněna a upravena hřiště stávající. 

Nové klouzačky, houpačky či průlezky slouží dětem v Chudobíně, 

Třech Dvorech, Chořelicích a Unčovicích. Stavbu provedla firma Hřiš-

tě, s. r. o.              red. 

Chudobín 

Nová hřiště v obcích 

Hlasujte pro sluneční hodiny 

V současnosti se v Litovli a místních částech vyskytují nejméně os-

mery známé sluneční hodiny, starodávné měřiče času. Deváté by měly 

vbrzku ozdobit jižní stěnu Základní školy Vítězná. Proto byla v březnu 

vyhlášena soutěž o nejzdařilejší návrh výtvarné podoby těchto nových 

slunečních hodin. Přihlášeno bylo 27 projektů. O tom, který z nich 

vybrat, mohou rozhodovat občané až do konce července, a to buď ve 

vestibulu radnice, kde jsou všechny návrhy vystaveny, nebo na webo-

vých stránkách města www.litovel.eu.            red. 

Setkání podnikatelů s vědci 

Ve čtvrtek 7. 6. se na radnici konala schůzka místních podnikatelů 

nejen s vědci z výzkumných center z Olomouce. Profesor Radek Zbo-

řil, ředitel Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů, a 

ředitel Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský vý-

zkum prof. Ivo Frébort prezentovali možnosti spolupráce svých teore-

tických pracovišť s praktickými podniky. Přestože sídlí v Olomouci, je 

nyní spolupráce obou center zaměřena mnohem více na zahraničí než 

na oblast našeho regionu, což by chtěla změnit. Zatímco první z praco-

višť vyvíjí nové technologie např. v oblasti čištění vod (kterou by Lito-

vel mohla upotřebit např. na skládce v Nasobůrkách), pomáhá s antimi-

krobiální úpravou povrchů či likvidací sinic, druhé centrum se orientu-

je na biotechnologie spojené se zemědělstvím. Starosta města vidí 

potenciál i v možnosti spolupráce s průmyslovou zónou. 

Hostem setkání byl i ředitel SOŠ Pavel Skácel, který mj. prozradil, 

že škola otevře nový učební obor Montér suchých staveb a interiérový 

stavitel.                  hk 

Moravská vlajka 

Na svátek sv. Cyrila a Metoděje, 5. 7., bude na rad-

nici vyvěšena zlato-červená moravská vlajka. Sym-

bol moravské historie ozdobí letos přes 300 radnic a 

obecních úřadů na Moravě.     red. 

 

http://infokanal.litovel.eu/


 

VYNESENO Z RADNICE  3 

31. schůze Rady města Litovel, konaná dne 31. května 2012 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 

 vyhotovení projektové dokumentace na akce Litovel, stavební 

úpravy ulice Rybníček a Litovel, stavební úpravy ulice Javoříčská 

dle předloţeného návrhu společnosti DS GEO projekt Olomouc 

 zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 225/1 trvalý 

travní porost, o výměře cca 7 m2 z celkové rozlohy 3 197 m2 a po-

zemku parc. č. 225/3 trvalý travní porost, o výměře cca 6 m2 

z celkové rozlohy 208 m2, vše v k. ú. Myslechovice, a následně doporu-

čuje zastupitelstvu města projednat a schválit odprodej uvedených částí 

pozemků 

 zveřejnění záměru odprodeje nevyhovujícího herního prvku – pruţi-

nové houpadlo HARI – z dětského hřiště v místní části Savín, za nabíd-

kovou cenu 1 000 Kč 

 zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 159/7 ostatní 

plocha, o výměře cca 15 m2 z celkové rozlohy 208 m2, v k. ú. Chořeli-

ce, za účelem vytvoření nové parkovací plochy ze zámkové dlaţby. 

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s účinností od 1. 7. 

2012, s tříměsíční výpovědní lhůtou, roční smluvní nájemné bude činit 

20 Kč/m2/rok, tj. 300 Kč/rok. 

 zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 849/3 zahrada, díl 

č. 5, o výměře 440 m2, v k. ú. Litovel, za účelem zřízení zahrádky. Ná-

jemní smlouva bude uzavřena k datu 1. 7. 2012 na dobu neurčitou, 

s výpovědní lhůtou k 31. 3. a 31. 10. běţného kalendářního roku, ná-

jemné bude činit 2 Kč/m2/rok. Na pozemku, který je oplocený, se na-

chází chatka, která je vlastnictvím předchozího nájemce. 

 1. zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. st. 1681 zastavěná 

plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, na němţ stojí soukromá zděná za-

hradní chata, studna a udírna, a navazující části pozemku parc. č. 

1537/26 zahrada, o výměře 436 m2, vše v k. ú. Litovel, za účelem zříze-

ní rekreační zahrady. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurči-

tou, s výpovědní lhůtou k 31. 3. a 31. 10. běţného kalendářního roku. 

Nájemné bude činit 2 Kč/m2/rok. 

   2. zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1537/26 zahra-

da, o výměře 436 m2, v k. ú. Litovel, za účelem zřízení rekreační zahra-

dy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní 

lhůtou k 31. 3. a 31. 10. běţného kalendářního roku. Nájemné bude 

činit 2 Kč/m2/rok. 

Ţadatelé si vlastním nákladem zajistí oplocení a rozdělení pronajímané-

ho pozemku na poloviny. 

 1. s odkazem na čl. III. nájemní smlouvy ze dne 3. 10. 2011, uzavřené 

mezi ML a MAD PAPÍR, a. s. Olomouc, souhlasí s prodlouţením ter-

mínu k zahájení provozu sběrného dvora na výkup papíru do 31. 12. 

2012 

   2. předloţený realizační projekt na výstavbu sběrného dvora v Litovli, 

zpracovaný Ing. O. S., Čelechovice na Hané, s tím, ţe přípojka el. ener-

gie bude přes ul. Příčnou realizována formou protlaku pod komunikací. 

 výjimku z nejniţšího počtu ţáků v ZŠ Nasobůrky pro školní rok 

2012/2013 

 ţádost TJ Vodní sporty Litovel a souhlasí s pořádáním 10. ročníku 

sportovní soutěţe BOBR BIKE 2012 v sobotu dne 11. 8. 2012 od 

12.00 do 18.00 hodin a současně i s pomocí Městské policie Lito-

vel během startu soutěţe a při pohybu pelotonu městem 

 ţádost TJ Vodní sporty Litovel a souhlasí s pořádáním 18. roční-

ku sportovní soutěţe BOBR CUP 2012 v sobotu dne 6. 10. 2012 

v Litovli.  

 

Rada města Litovel projednala a doporučuje Zastupitelstvu 

města Litovel projednat a schválit: 

 přijetí finanční podpory ve výši 50 000 Kč z Fondu Asekol na 

akci Rozšíření plochy sběrného dvora odpadů a pověřit starostu města 

podpisem darovací smlouvy uzavírané mezi městem Litovel a společ-

ností Asekol, s. r. o., se sídlem v Praze 4 

 podporu investičního záměru TJ Sokol Litovel – výstavba nového 

tenisového areálu v Litovli. 

 

Rada města Litovel bere na vědomí: 

 oznámení o zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Frištenské-

ho a v MŠ Gemerská. Od 1. 9. 2012 bude výše úplaty 270 Kč/měsíc za 

celodenní docházku a 180 Kč/měsíc za polodenní docházku. 

 

32. schůze Rady města Litovel, konaná dne 14. června 2012 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 

 zveřejnění záměru odprodeje domu č. p. 107 v části obce Nasobůrky 

za cenu vycházející ze znaleckého posudku, s tím, ţe nabídková cena 

bude činit minimálně 1,5 milionu Kč. O způsobu prodeje bude rozhodo-

vat zastupitelstvo města Litovel na svém nejbliţším zasedání konaném 

poté, co uplyne lhůta stanovená pro zveřejnění záměru. 
 konání hudební produkce Tradiční letní karneval, která se bude konat 

v sobotu dne 7. 7. od 20.00 hodin do 03.00 hodin na hřišti v místní části 

Tři Dvory  

 připojení k iniciativě Rodinné pasy, a to ve výši 20% slevy na vstup-

ném do radniční věţe a Muzea Litovel. Bazén Litovel a Městský klub 

Litovel připraví návrh na připojení se k této iniciativě. 

 

Rada města Litovel projednala a doporučuje Zastupitelstvu města 

Litovel projednat a schválit: 

 projekt Regenerace panelových sídlišť Uničovského předměstí 

v Litovli a jeho koncepční řešení za podmínek, aby v dalším stupni 

projektové dokumentace na základě připomínek občanů bylo upraveno: 

1. v části ulice Gemerská – sníţit počet parkovacích míst mezi obytný-

mi domy č. p. 495 a 496 a nová udělat mezi č. p. 493 a 494 

2. v části ulice K. Sedláka – nesniţovat počet parkovacích míst před 

panelovými domy č. p. 1235 a 1236 

3. u propojení ulic K. Sedláka a Gemerská vyuţít v maximální míře 

omezujících dopravních prvků, které zvýší bezpečnost chodců 

4. v ul. K. Sedláka před domem č. p. 1191 – umístit parkovací místa 

5. v max. míře zvýšit kapacitu parkovacích míst u domů na sídlišti 

K. Sedláka č. p. 1220, 1221 a 1194, 1196.            

výběr redakce 
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Stalo se v Litovli 

výročí na červenec 2012 
 

 18. 7. 1822 se v Nasobůrkách narodil stavi-

tel Vincenc Crha (či Cerha), autor mnoha 

významných litovelských budov v 19. století 

(chudobinec ve Vítězné ulici, škola v ul. Ko-

menského, papírnictví v ul. 1. máje aj.). Roku 

1870 koupil stavitel Crha rozsáhlý dům 

s pekařstvím v Palackého ulici (nyní nábytek 

Truxa) a rozhodujícím způsobem jej přestavěl 

pro svoji rodinu. V domě žily a zemřely i obě 

jeho neprovdané sestry Eleonora a Marie. 

Roku 1907 dům koupil pekař Jan Staněk. 

Vincenc Crha zemřel v Litovli 26. 2. 1915. 

 20. 7. 1872 se narodil Ladislav Spur-

ný. Pocházel z rodu předních bojovníků 

za českou Litovel. Byl pokladníkem 

Městské spořitelny, členem Národní jed-

noty a mnoha spolků. K jeho předním 

zájmům patřila turistika – byl předsedou 

Klubu českých turistů. V roce 1899 byl 

zvolen náhradníkem v I. sboru a později 

městským radním. Zemřel 10. 6. 1936. 

 3. 7. 1922 se narodil architekt, malíř a 

grafik Gorazd Čelechovský, syn litovel-

ského geometra Františka Čelechovské-

ho. Maturoval na RG v Litovli r. 1941, 

v roce 1949 absolvoval VŠ architektury 

v Praze. Pracoval v Pražském projekto-

vém ústavu, poté ve Výzkumném ústavu 

architektury, působil převážně v Praze. 

Jeho návrh moderního pražského sídliště 

nás reprezentoval na Expo 67 v Montrea-

lu. Projektoval stavby pro Paříž, Kuvajt, 

Bagdád, Los Angeles, Kanadu, Libyi. 

Byl i bravurním kreslířem milované čes-

ké krajiny a malebné Prahy, zachycoval i 

postřehy z cest. Zemřel 17. 9. 1991. 

 19. 7. 1962 zemřel v Litovli profesor 

gymnázia Jan Preisler. Od r. 1936 půso-

bil v Litovli jako katolický duchovní, 

náboženský publicista, konsistorní rada. 

V letech 1936–1951 vyučoval mimo 

náboženství i němčinu na gymnáziu.  

 V červenci 1962 se na mistrovství svě-

ta ve sportovní gymnastice v Praze stal 

mistrem světa v přeskoku koně nadél 

Přemysl Krbec. Narodil se 28. ledna 

1940 v Litovli, kde byl jeho otec zaměst-

nancem cukrovaru. 

Z Litovle se rodiče 

přestěhovali do 

Uničova, později 

trénoval v Olo-

mouci. V letech 

1957–1958 se stal 

přeborníkem re-

publiky v kategorii 

staršího dorostu, 

v roce 1960 mis-

trem republiky za 

přeskok.  

Lubomír Šik 

 

V dnešní době snad nežije jediné dítě ani 

dospělý člověk, který by nevěděl, co se skrývá 

pod značkou LEGO. S touto stavebnicí, jejíž 

věhlas je celosvětový, se setkal každý z nás. 

Lego se stalo doslova fenoménem posledních 

50 let, i když začátky byly skutečně skromné. 

V roce 2000 bylo vyhlášeno britskou asociací 

hraček hračkou století. V současné době již 

existují čtyři Legolandy a samotná stavebnice 

Lega pronikla do všech sfér našeho života, 

včetně umělecké. Z kostiček lze postavit prak-

ticky cokoli. Jsou až neuvěřitelně kompatibilní 

a z nich vytvořený plastikový svět je úžasný. 

Domy, hrady, vlaky, automobily, letadla, ves-

mírná plavidla i funkční roboti. Ke stavbám 

lze postavit minifigurky i celou flóru a faunu. 

V Litovelském muzeu si budete moci pro-

hlédnout unikátní modely vytvořené z kostek 

Lega. Uvidíte přes dva metry dlouhé modely 

reálných staveb, jako je např. pražská budova 

Národního muzea, zámek Bojnice, parník 

Mark Twain apod., pohádkové bytosti i fantas-

tické stavby. 

„Pouze to nejlepší je dost dobré“, tak znělo 

motto Ole Kirka Christiansena, který pocházel 

z dánského městečka Billund, a jenž neuvěři-

telným způsobem obohatil svět dětí i dospě-

lých. V roce 1932 založil Společnost Lego 

Group. Tato společnost se nejprve zabývala 

výrobou dřevěných hraček, které pomáhaly 

rozvíjet dětskou fantazii a manuální zručnost. 

Plastové hračky přibrala společnost Lego 

Group do svého výrobního sortimentu až 

v roce 1949. Během následujících deseti let se 

však začala plně soustředit na výrobu plasto-

vých stavebnic složených z jednotlivých kosti-

ček. Podoba klasické LEGO kostky, jakou 

dnes všichni známe a jejíž tvar se prakticky od 

té doby nezměnil, je datována až do roku 

1958. V roce 1968 dochází k otevření prvního 

Legolandu, zábavného parku s tematikou sta-

vebnice Lego, a to právě v městečku Billund. 

V 70. letech vstupují na trh také legendární 

umělohmotní panáčci s pohyblivými končeti-

nami.  

Výstava Lego – hračka nebo hobby bude 

otevřena od 11. července do 28. října 2012 

v běžné otvírací hodiny muzea Litovel, tedy 

od středy do neděle, od 9 do 17 hodin.   

 muzejníci 

Začíná výstava Lego v Litovli 

Obyvatelům Litovle i okolí se v pondělí 

25. 6. poprvé naskytla příležitost zhlédnout 

nebývalou podívanou. V parku u muzea zapo-

čali brněnští performeři a pedagogové Josef 

Daněk, Blahoslav Rozbořil a Pavel Kopecký 

cyklus koprodukčních představení s uživateli 

příspěvkové organizace Nové Zámky – po-

skytovatel sociálních služeb. Projekt pořáda-

ný a financovaný Masarykovou Univerzitou 

Brno je založen na víkendových workshopech 

probíhajících přímo v zařízení Nové Zámky a 

prezentacích ve veřejném prostoru v Litovli. 

Vystřídají se zde celkem čtyři skupiny uměl-

ců, lektorů, kteří kombinují prvky divadla, 

hudby, performance a vizuálního umění. Prá-

ce je zaměřena i na využití nových médií, 

prioritně na komunikaci pomocí umění. Co 

z dvoudenní spolupráce klientů ústavu a 

umělců vzniká, jsme mohli vidět na první 

pondělní prezentaci. Jak se již potvrdilo, vše 

zůstává do poslední chvíle skryto. Uvidíme 

divadlo, hudbu, kabaret? Nechte se i příště 

překvapit a přijďte účastníky podpořit. Může-

te se tak přiblížit aktuálním proudům v umění, 

umění akce, performance, experimentálního 

divadla a zároveň přivítat uživatele sociálních 

služeb, kteří se stěhují do nově zrekonstruo-

vaného objektu na Rybníčku. 

Termíny dalších vystoupení jsou 23.7. a 6. 8. 

Poslední, zářijový, bude ještě upřesněn. Po-

stupně budou vyvěšeny i na plakátovacích 

plochách. Účinkujícími v červenci budou 

František Kowolowski a Petr Lysáček, peda-

gogové Institutu pro umělecká studia Ostrav-

ské univerzity a performeři skupiny František 

Lozinski. Srpnové vystoupení bude patřit 

Petru Vášovi a Tomáši Frohlichovi z kapely 

Ty Syčáci. Vášova metoda fyzického básnic-

tví se v prezentaci kapely i práci s lidmi s 

mentálním postižením, ale i s jinými cílovými 

skupinami, již velice dobře osvědčila. Uplat-

ňuje propojení slova, hudby, pohybu, a umož-

ňuje tak přítomným komplexní prožitek. Na 

závěr série vystoupí slovenští Michal Murin, 

Josef Cseres a Milan Adamčiak, umělci zabý-

vající se novými médii, sound artem, improvi-

zovanou hudbou atp.  

Veškerá produkce je zdarma, srdečně Vás 

zvou nejen organizátoři, ale i vedení Nových 

Zámků u Litovle. Za vstřícnost a podporu 

sociálních projektů děkujeme městu Litovel. 

Pavla a Zuzana Strakošovy 

Divadlo – hudba – kabaret 

v parku u muzea 23. 7. a 6. 8. v 16.30 hod. 
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Stalo se ve světě 

výročí na červenec 2012 
 

 16. 7. 622 započala tzv. hidžra (doslova 

přerušení kmenových a rodových svazků a 

navázání nových), to znamená odchod pro-

roka Mohameda z Mekky do Mediny. Za-

tímco v rodné Mekce měl monoteistický is-

lám, který Mohamed hlásal, mnoho odpůrců, 

jeho stoupenci byli pronásledováni a jemu 

samému bylo ukládáno o život, v Medině se 

mu postupně podařilo pozici islámu upevnit. 

Nakonec se právě díky tomuto náboženství 

zdařilo sjednotit Arábii. Uvedené datum je 

považováno za začátek islámského kalendáře. 

(Islámský rok má jen 354 dnů a jeho součas-

ný letopočet je 1433.) 

 5. 7. 1182 se narodil František z Assisi. 

Poté, co jako mladý muž vykonal pouť do 

Říma a uviděl rozdíl mezi bohatstvím církve 

a chudobou lidu, rozhodl se pro život v pros-

totě a úplné chudobě. Postupně přibývalo 

jeho přívrženců, takže založil žebravý Řád 

menších bratří, tzv. františkánů. Řeholníci 

nosí hnědou kutnu převázanou bílou šňůrou, 

na níž jsou tři uzly symbolizující chudobu, 

poslušnost a čistotu. František z Assisi, zvaný 

též František Serafínský, přispěl svou zása-

dou následovat Krista v chudobě a lásce 

k bližnímu k obrodě církve, a tak byl již roku 

1228, dva roky po své smrti, svatořečen. Sva-

tý František je mj. patronem rodné Itálie. 

 20. 7. 1822 přišel v Hynčicích ve Slezsku 

na svět Johann Gregor Mendel. Jméno Gre-

gor, které bývá řazeno také na prvním místě, 

přijal po vstupu do augustiniánského kláštera 

sv. Tomáše v Brně, kde se stal později opa-

tem. Jako botanik proslul svými pokusy 

s křížením hrachu, ze kterých vyvodil tzv. 

Mendelovy zákony dědičnosti, čímž položil 

základy genetice. Jméno přírodovědce dnes 

nese např. Mendelova univerzita v Brně, 

první česká polární stanice v Antarktidě nebo 

kráter na Měsíci. 

 23. 7. 1982 vydala Mezinárodní velrybářská 

komise (IWC, z angl. The International Wha-

ling Commission) dočasné moratorium na 

komerční lov velryb, které platí dodnes. 

Rozhodnutí bylo přijato na základě značného 

úbytku populace velryb v důsledku lovu až na 

hranici vyhubení. Přes vydaný zákaz jsou 

ročně uloveny stovky kytovců, ať už pod 

rouškou „vědeckého výzkumu“ nebo s odvo-

láním vlády státu na rybářské tradice země. 

Jsou knihy, do kterých se musíte začíst, 

někdy to trvá pět stránek, někdy dvacet. Pak 

jsou knihy, které i přes veškerou čtenářovu 

snahu odolávají a ne a ne přinést to, co je 

očekáváno. Otrlé typy čtenářů knihy odkláda-

jí, aby sáhly po jiném titulu, slabší povahy 

váhají, říkají si, co když se děj rozběhne 

v příštím odstavci, v příští kapitole?  

Nejlepší jsou samozřejmě knihy, které čte-

me jedním dechem od prvních slov textu, 

jsme ochotni zapomenout na čas a odložit 

povinnosti, ponocujeme a jsme natolik vtaženi 

do děje, že nevnímáme okolí.  

Pokusím se vybrat dvě až tři knihy, které 

patří k poslední charakteristice. 
 

Andělin popel 
Frank McCourt 

Před časem na mne velmi zapůsobil titul 

irského spisovatele Franka McCourta Andělin 

popel. Kniha je autobiografickým vyznáním, 

vzpomínkami stárnoucího muže na dětství a 

mládí. Autor vyrůstal v chudé irské rodině 

v době velké hospodářské krize, s otcem alko-

holikem a laskavou matkou, která se snaží 

přes všechny rány osudu rodinu udržet při 

sobě. I když neuvěřitelně strádají, tak se přes 

všechna úskalí přenášejí soudržností a souná-

ležitostí. Katastrofy či hrůzy neberoucí konce 

jsou v ději dávkovány v citlivém poměru 

s množstvím laskavého humoru. Čtenář je 

doslova fascinován chlapcem, který se osudu 

navzdory dokáže těžkým životním situacím 

srdečně smát a komentovat je s lehkostí a 

upřímností malého dítěte. Brilantní tragiko-

mické vyprávění vřele doporučuji. 
 

Černobílý svět 
Kathryn Stockettová 

Ráda bych se zmínila ještě o jednom titulu, 

který mne oslovil. Jde o knihu Černobílý svět 

americké autorky Kathryn Stockettové. Ná-

mětem je hluboký a dojemný příběh černých 

hospodyň pracujících v bílých rodinách. Pří-

běh se odehrává v 50. letech 20. století na 

americkém jihu. Skvěle napsaná kniha popisu-

je odvážný počin jižanské dívky Skeeter, která 

chce odhalit skutečnou podstatu vztahů mezi 

oběma rasami, reprezentovanými na straně 

jedné jižanskými „dámami“ a na straně druhé 

černými služebnými. Příběh byl v roce 2011 

zfilmován.  

 

Pohádky pro otce a matky 
Bedřich Ludvík 

Poslední knížka, kterou zmíním, je pohlaze-

ním po duši. Osvěžující, hravé a krásným 

jazykem napsané Pohádky pro otce a matky 

představil 13. června osobně v litovelské kni-

hovně jejich autor Bedřich Ludvík. Tyto po-

hádky pro dospělé jsou doplněny půvabnými 

ilustracemi Míly Prokůpkové. Bedřich Ludvík 

pracuje jako dramaturg České televize a je 

mimo jiné autorem divácky úspěšného cyklu 

dokumentů objevujících krásy české i morav-

ské krajiny Zpět k pramenům, Paměť stromů a 

Rozhlédni se člověče. 
 
Všechny zmiňované tituly jsou k dispozici 

ve fondu městské knihovny.      Lenka Fišrová 

Knihy na tento měsíc 

zdroj: http://my-2world.blog.cz 

plejtvák obrovský, největší živočich na světě, 

dosahuje délky až kolem 30 m a váhy až 180 t 

Postavme to spolu 

V pátek 15. 6. se na litovelské Záložně 

konala benefiční akce Postavme to spolu. 

Nadace prof. Vejdovského ji uspořádala na 

podporu výstavby hřiště a dofinancování 

MŠ, které budou součástí nového objektu 

školy pro zrakově postižené, jež od září 

přesídlí z Litovle do Olomouce. Na projekt, 

který je první a jedinečný v republice, se 

v Litovli podařilo vybrat 16 000 Kč. Akce, 

která proběhla v neobvykle radostném du-

chu, jistě není poslední svého druhu.          hk 

Bez nároku na honorář zazpívala Heidi Janků. 

Vystoupili studenti litovelských škol (zde pozo-

ruhodný tanec s křídly studentek gymnázia). 

Každý si mohl vyzkoušet běžné úkony poslepu. 
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Konec orobince? 

Přes opakovanou snahu se zatím nepodařilo 

na Olomouckém rybníku zlikvidovat přemno-

ţený orobinec, který pokrýval většinu vodní 

plochy. Proto byla v pondělí 18. 6. povolána 

odborná firma Lněnička, s. r. o. z Litomyšle. 

Orobinec byl posečen pomocí technické lodě, 

která je vyuţívána právě k prosekávání rostlin 

na nedostupných vodních plochách. Do usek-

nutých oddenků rostlin se dostane voda, která 

má výrazně omezit další růst orobince. Tímto 

způsobem jsou uţ dvacet let čištěny např. 

odvodňovací kanály v Holandsku. 

Takto zlikvidovaný orobinec se objeví opět 

po 2–3 letech. Aby však nedošlo k opakování 

situace, budou do rybníka v příštím roce vysa-

zeni amuři, pro které jsou vodní rostliny potra-

vou. Rybník tak snad bude ke spokojenosti 

občanů konečně vyčištěn. 
 
V rámci zlepšení stavu zanedbaných míst ve 

městě plánuje odbor ţivotního prostředí také 

vyčištění a zprůtočnění slepého ramene 

Třídvorky. Ta je v současnosti zarostlá a zane-

sená odpadem z přilehlých zahrad. Čištění 

prvního úseku Třídvorky, který vede v soubě-

hu s ulicí Ţerotínovou, je naplánováno na jaro 

příštího roku.          red. 

Rada města Litovel zveřejňuje záměr: 
 

pronájem nebytových prostor 
 

nebytové prostory v domě  
v  ulici 1. máje č. 791 v Litovli 

(v současné době prodejna  
bytového textilu a textilní galanterie) 

 
Pronajímané plochy: 

prodejna: 36,3 m2 (850 Kč/m2/rok) 
ostatní plocha (sklad, WC, umývárna): 

61,6 m2 (480 Kč/m2/rok) 
 

Pronájem prostor je možný dohodou po 
výběrovém řízení. Výběrové řízení     

proběhne na schůzi Rady města Litovel 
dne 2. srpna 2012. 

 
Zájemci zašlou písemnou žádost             

s uvedením podnikatelského záměru 
(uveďte také telefonní kontakt) 

nejpozději do 25. července do 14 hodin 
k rukám tajemníka,  

Městský úřad Litovel,  
nám. Př. Otakara 778, 784 01  Litovel 

Obálku označte heslem 1. máje 791. 
Všichni zájemci budou telefonicky      

kontaktováni. 

S.E.P. – reality, spol. s r. o.,  

Poděbradova 751/2, Litovel  

tel. 585 342 086, 723 463 834 

WWW.SEPREALITY.CZ 

N A B Í Z Í 

 prodej bytu 2+1 v Litovli, DR/P, 44 m2, III. 

NP, výtah,  bez balkonu, plast. okna, omítky.  

Cena: 794 tis. Kč  

 pronájem mezonetového bytu 5+kk v Litovli, 

cihla, 2. patro, 200 m2, terasa, zařízený. Nájem:   

9,5 tis. Kč/měs. + energie 

 pronájem nebytových prostor (kanceláře a 

sklad) v Uničově (U Pily), přízemí, 1 072 m2, 

Nájem: 55 tis. Kč/měs. + energie 

 prodej pozemku v Litovli, 809 m2, určený pro 

výstavbu RD s nutností zřídit IS (cca 550 tis. Kč), 

cena: 470 tis. Kč včetně projektu + zřízení IS 

 zprostředkováváme prodej nové výstavby 17 

RD v lokalitě Křelov–Břuchotín, bliţší info: 

www.carmanhome.cz  

Stalo se uţ tradicí, ţe Muzejní společnost 

Litovelska vydává práce s regionální temati-

kou. Za první z nich můţeme povaţovat bro-

ţurku pana Lubomíra Šika s názvem 100 let 

muzejnictví z roku 2006. Na ni navázal sbor-

níček příspěvků více autorů, který pod ná-

zvem Ročenka MSL 2007 připravil Radovan 

Urválek. Od roku 2008 dosud nese práce 

název Zajímavosti z Litovelska. Ročenka 

Muzejní společnosti Litovelska (za rok 2008, 

za léta 2009-10 a nejnovější za rok 2011). 

Redakčně ji připravuje Robert Najman. 

Všechny práce jsou určeny zájemcům o histo-

rii i současnost širšího Litovelska, jsou vydá-

vány nízkým nákladem. K dostání jsou 

v litovelském muzeu. Uţ teď sbíráme podněty 

a příspěvky do příští ročenky.       RoN 

Ročenka muzea 

Od Adama k Elvisovi na table roku 

 

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  

Jiţ po šesté vyhlásila Mladá fronta DNES 

ve spolupráci s rajce.net soutěţ o nejlepší 

školní tablo roku. Velký úspěch zaznamena-

lo tablo oktávy litovelského Gymnázia Jana 

Opletala. Na fotografiích Michaely Linharto-

vé se pod heslem „Dějiny píšeme my!“ obje-

vil např. Jurij Gagarin, Napoleon, Johanka 

z Arku, Kleopatra nebo Boţena Němcová. 

Práce členky litovelského fotoklubu získala 

1. místo v kraji a 2. místo v ČR a navíc cenu 

odborné poroty. Celé tablo najdete na 

www.rajce.idnes.cz/tabloroku2012-vysledky. 

http://www.sepreality.cz/
http://www.carmanhome.cz/


INFORMACE  7 

Přišli na svět 
v období březen – duben 2012 

 

Michael Klust z Nove  Vsi* 
Radka Abigail Š otolova  z Litovle 
Š imon Ví cha z Litovle 
Jan Vař eka z Litovle 
Jan Dudí k z Chudobí na 
Andřej Havlí c ek z Litovle 
Jan Š křabal z Litovle 
Teodoř Myslivec ek z Unc ovic 
Veřonika Pospí s ilova  z Litovle 
 
*narozen v únoru 2012 

Odešli... 
v době od 21. května do 20. června 

 
Miřoslav Havlí c ek z Han ovic (46 let) 
Miloslav Š punda z Nasobu řek (78 let) 
Dřahomí řa Š ťastna  z Nasobu řek (87 let) 
Rudolf Hají c ek z Litovle (98 let) 
Lude k Kelnař z Mladc e (44 let) 
Josef Nova c ek z Litovle (72 let) 
Jana Zouvalova  z C eřvenky (67 let) 
Libus e Š pic kova  z Litovle (88 let) 
 

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami 
Hlubinka a Hrandop. 

Narozeniny slaví 
v měsíci červenci 

 

89 let Ru z ena Š řomova  
88 let Boz ena Lounova  
87 let Boz ena Fabianova  
86 let Dřahomí řa Pospí s ilova  

Byli oddáni 
v době od 21. května do 20. června 

 

Jana Kuc eřova  z Myslechovic 
a Petř Kvapil z Myslechovic  

 
Hana Gře zlova  z Louc ky  

a Miřoslav Mate jka z Kozlova 
 

Zuzana Mileřova  z Mohelnice 
a Mařtin Šmetana z Me ní ka 

 
Bařbořa Vis inkova  z Ostřavy 
a Petř Baďuřa z Pateř í na 

VZPOMÍNKA 
Již tomu bude pět let, co zemřel Ing. Jan 
Harszlak, dlouholetý kronikář obce Červenky. 
Pocházel z rodiny železničáře a vystudoval 
strojírenství, ale zájem o dění v obci jej přive-
dl k práci kronikáře a člena kulturní komise. 
Pod jeho rukama vzniklo deset almanachů 
o historii, školství, kultuře i sportu a výroční 
almanach 720 let obce Červenka. Odešel po 
těžké nemoci 2. července 2007. 

5 otázek pro… 

Petra Höchsmanna 

velitele požární stanice 

v Litovli 

 

Kolik profesionálních hasičů má v součas-

nosti litovelská požární stanice a jaká kritéria 

musí splňovat, aby se hasiči mohli stát? 

V současné době slouží na Požární stanici 

Litovel 16 příslušníků, ve třech dvacetičtyřho-

dinových směnách po pěti + jeden na denní 

směně.  

Nároky na přijetí jsou stejné jako u ostat-

ních bezpečnostních sborů, tzn. že uchazeč 

musí být občan České republiky starší 18 let 

splňující stupeň vzdělání stanovený pro slu-

žební místo, na které má být přijat, je plně 

způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, což 

je prokazováno opisem z rejstříku trestů, a 

úspěšně absolvuje všechna kola přijímacího 

řízení (fyzické testy, psychologické vyšetření, 

komplexní lékařskou prohlídku). 

 

K jakým událostem jste voláni a jak velkou 

část z nich tvoří požáry? 

Jsme voláni všude tam, kde hrozí nebezpečí 

ohrožení života nebo zdraví osob, zvířat, 

ohrožení majetku či životního prostředí. Tak-

že se mezi námi říká, že jdeme tam, odkud 

ostatní utíkají. Při cca 250 událostech za rok 

jde zhruba v jedné pětině případů o požáry. 

Spolupracujete se sbory dobrovolných hasi-

čů? 

Bez spolupráce se Sbory dobrovolných 

hasičů (SDH) bychom se neobešli, drtivou 

většinu případů řešíme právě ve spolupráci 

s jednotkami SDH, podílíme se také na odbor-

né přípravě velitelů a strojníků těchto jedno-

tek, spolupracujeme při cvičeních apod. 

 

K jakému zvláštnímu, zajímavému případu 

jste byli přivoláni? 

Některé případy jsou opravdu kuriózní, tak 

např. odchytáváme hady v bytech nebo 

v prodejnách, stříháme prstýnky z prstů, když 

nejdou sundat, pomáháme Zdravotnické zá-

chranné službě se snášením objemnějších 

pacientů atd.  

 

Co byste chtěl ze své pozice sdělit obča-

nům? 

Jsou před námi prázdniny, doba dovole-

ných, doba cestování. Přeji všem, aby naše 

služby nepotřebovali a přeji šťastné návraty 

domů. Na rodiče bych apeloval, aby v době 

prázdnin měli přehled, co jejich ratolesti dělají 

a kde se pohybují. Pokud nemají děti pro-

gram, hrozí, že si jej začnou vymýšlet samy a 

mnohdy to přechází až k rizikovému počínání, 

ze kterého vyplývá ohrožení života a zdraví 

jak samotných dětí, tak i ohrožení života, 

zdraví a majetku spoluobčanů.  

 

V příštím čísle bude na vaše dotazy odpoví-

dat Ing. DAVID ČÍHAL, majitel autoškoly. 

Své dotazy můžete zasílat do 15. 7. na mail 

litovelskenoviny@mestolitovel.cz, na adresu 

redakce nebo přinést osobně. 

OZNÁMENÍ 
Oční lékařka MUDr. Olga Látalová  

oznamuje, že od 1. 7. 2012  
bude ordinovat pouze v Olomouci  

na adrese Masarykova 44.  
Pacienti se mohou objednat  

do Olomouce (pondělí až středa)  
na tel. č. 585 227 940. 

Vítání občánků na radnici 2. června       foto: Adriana Sienelová 
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Litovelské naděje 

Ve středu 13. června proběhlo už počtvrté udílení ocenění pro šikov-

né děti a náctileté, kteří úspěšně reprezentují Litovel v republice i ve 

světě nebo kteří v daném roce vynikli jiným významným činem. Jede-

náct Litovelských nadějí, které byly vybrány z nominací jejich patronů 

(rodičů, pedagogů, vedoucích…), vám blíže představíme v příštím 

čísle LN.  

Na fotografii jsou v přední řadě zleva: Martina Šenková, Sára Di-

movová, Zdeňka Kolářová, Josef Kolář, Klára Jachanová, Martin 

Gottwald, Eliška Málková, Eliška Čapáková a Jan Paták 

V zadní řadě zleva: Matěj Konšel, Vlastimil Habermann (vedoucí 

odboru školství), Zdeněk Potužák (starosta města), Petr Šrůtek 

(místostarosta) a Zdeněk Jančí (spolupořadatel) 

Na snímku chybí oceněný Štěpán Zapletal, který se nemohl dostavit. 

red. 

Pasování na čtenáře 

V pondělí 11. a v úterý 12. června byli prvňáčci ze ZŠ Jungmannova 

a ZŠ Vítězná v městské knihovně slavnostně pasováni na čtenáře. Poté, 

co vybraní zástupci dokázali, že opravdu umí číst, byli všichni pasová-

ni velkou červenou tužkou Písmenkové královny nebo Sněhurky. 

Všichni pak dostali nejen knížku, kterou už si sami přelouskají, ale 

také svůj první čtenářský průkaz.              hk 

Od června se mohou pěší i 

cyklisté projíždějící přes Šar-

goun zastavit u dvou dřevě-

ných soch, které stojí u cesty. 

Ze starých uschlých stromů je 

zde vytesal mladý šumperský výtvarník Michal Fojt. Objeví-li se vhod-

né stromy, možná časem přibydou další skulptury, z nichž by jednou 

mohla vzniknut malá přírodní galerie.            red. 

Šargounská zajímavost 

 

Areál Dvůr Nové Zámky nedaleko Litovle se otevře veřejnosti 

v sobotu 30. 6. 2012 od 14 hod. Návštěvníky v nové provozovně rych-

lého občerstvení přivítají grilované steaky i novozámecká medovina. 

Srdečně vás zveme na první možnou návštěvu areálu, jehož část se 

poprvé od nástupu armády otevírá veřejnosti. Kromě lahůdek od lokál-

ních potravinářských podnikatelů se můžete těšit na doprovodný pro-

gram v podobě ušlechtilých koní a hudby. Při vašich cestách Litovel-

ským Pomoravím vás budeme občerstvovat v průběhu celé letní sezóny 

2012. Poznejte krásy chráněné ptačí oblasti u Růžového rybníka, na-

vštivte romantické stavby Liechtensteinů a zastavte se u nás na jedno 

dobře vychlazené litovelské pivo. Těšíme se na vás.            ZK 

Dvůr Nové Zámky otevírá 

Před časem oslovil litovelský Seniorklub vedoucí cestovní agentury 

z Olomouce, pan Karel Opletal, který nabídl pobyt v termálních láz-

ních Harkány. Sirné minerální lázně leží v jižním Mad’arsku, téměř na 

hranicích Chorvatska. V areálu je řada termálních bazénů s teplotou 

kolem 38 °C, venkovní plavecké bazény v parcích, mnoho zařízení pro 

léčení, sportování, stravování a služby návštěvníkům. Nabídky využilo 

16 seniorů v termínu od 25. 5. do 3. 6. Pobyt splnil očekávání. Dokon-

ce jsme v bazénech dvakrát denně cvičili pod dohledem instruktorek. 

Jeli jsme i mikrobusem na výlet do starobylého města Pécs. Provázel 

nás sympatický, česky mluvící průvodce, který nás seznámil s historií 

města a zodpověděl naše otázky o současném životě. Navštívili jsme 

překrásnou katedrálu plnou památek a Barbakán v obranném systému 

hradeb biskupského hradiště.  

Věříme, že se léčivé účinky vody projeví na našem pohybovém 

ústrojí a doufáme, že si zážitky zopakujeme s dalšími seniory.           fm 

Seniorské cestování 
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Včera a dnes: Hospody Litovelska 

Restaurace STOP 

restaurace a mlékárna ve 20. letech (z archivu realitní kanceláře Dimas) současná podoba restaurace STOP 

sýrárna ve 30. letech (z archivu V. Katzerové) 

První záznamy o staré sobáčovské hospodě 

pocházejí už z roku 1408. Stávala v obci na-

proti bývalé kovárně až do 20. let 19. století. 

Tehdy byla vybudována nová císařská silnice 

z Olomouce do Svitav, která vedla právě ko-

lem Sobáčova. V roce 1828 zde proto hrabě 

z chudobínského zámku nechal postavit nový 

zájezdní hostinec, tedy dnešní restauraci Stop. 

K oblíbeným historkám, spojeným s touto 

hospodou, patří ta o Karlu Havlíčku Borov-

ském. Ten se v roce 1848 cestou na ústavodár-

ný říšský sněm v Kroměříži zastavil v Chudo-

bíně u svého přítele J. Pokojného, správce 

místního zámku. Pokojný pozval národního 

buditele na zábavu právě do sobáčovské hos-

pody, kde Havlíček vytáčel při tanci nejen 

jeho dvě dcery. Pokojnému pak věnoval vy-

cházkovou hůl, na níž byly vyryty první verše 

pozdější české hymny.  

V hostinci se vystřídalo několik provozova-

telů, mezi nimi např. rodina Eicherova ze So-

báčova (1872–1910). V roce 1926 hospodu 

koupili od bratrů Hrdých manželé Emanuel a 

Božena Markovi. Rodina Markova pocházela 

z Ústí nad Orlicí a již od r. 1918 se zabývala 

zpracováním mléka a dodáváním mléčných 

výrobků velkoobchodníkům. Před svým pří-

chodem do Sobáčova provozovali Markovi 

mlékárnu v Myslechovicích. K sobáčovskému 

hostinci, kde byla tehdy jen výčepna, tak 

schopný podnikatel brzy přistavěl mlékárnu, 

kde vedle několika druhů másla, tvarohu, tva-

růžků, ale i jogurtů začal vyrábět také sýry. 

Kromě tvrdých sýrů ementálského typu nebo  

oblíbených plísňových sýrů začala mlékárna 

vyrábět i sýry tavené. Tavírna, kterou nechal 

Emanuel Marek zbudovat v roce 1930, byla 

první na Moravě a patřila k největším v teh-

dejším Československu. Zájem o produkty 

firmy byl tak velký, že nestačila uspokojovat 

poptávku. Pod značkou ELMA (odvozeno od 

jména majitele Emanuel Marek; výrobky 

z mlékárny bratra Oldřicha nesly zase název 

Olma) byly dodávány nejen na domácí trh, ale 

i do zahraničí.  

Odpadu, který vznikl při mlékárenské výro-

bě, využíval E. Marek pro výkrm prasat, když 

r. 1932 zřídil v zadní budově velkokapacitní 

řeznictví. Z masa vepřů krmených syrovátkou, 

zbytky tvarohu a kukuřičným šrotem tak vzni-

kaly uzeniny i masné konzervy, které firma 

prodávala pod značkou HANA – průmysl 

masný a konzervový. Výkrmna prasat fungo-

vala v objektu ještě asi do poloviny 60. let. 

V roce 1937 se E. Marek rozhodl firmu 

prodat a přesídlit do Prahy. Než k tomu však 

došlo, zemřel a rodina si majetek ponechala. 

Těžké časy pak dolehly na firmu, která mívala 

i přes padesát zaměstnanců, za války. V roce 

1942 byla rozhodnutím německých okupač-

ních úřadů zavřena sýrárna a stroje byly odve-

zeny. Po znárodnění na začátku 50. let přešla 

budova do majetku Jednoty, která zde pod 

názvem Stop Sobáčov provozovala pohostin-

ství. Protože se po celou dobu ostatní prostory, 

které byly využívány nejvýše jako skladiště, 

příliš neudržovaly, přešel v porevolučních 

restitucích majetek zpět do rukou rodiny Mar-

kovy v poměrně zdevastovaném stavu. 

V současnosti restauraci provozuje paní 

Alice Marková, vnučka Emanuela Marka. 

Připravují zde klasická jídla české kuchyně. 

Denně je možnost výběru z hotových jídel, 

jehož přes týden využívají hlavně řidiči kami-

onů a dělníci, i minutek. Jednou za měsíc či 

dva připravuje restaurace speciální gastrono-

mické akce, zaměřené jednou na speciality 

z tvarůžků, jindy na rybí pokrmy nebo zabijač-

kové pochoutky. V restauračním sále o kapaci-

tě 35-40 osob je možno upořádat svatbu, po-

hřební hostinu, oslavu či sraz. Točí se zde 

litovelský Moravan a Litovel free. Otevřeno je 

od pondělí do soboty od 10.30 do 22 hodin a 

v neděli od 10.30 do 20 hodin.          hk 

nálepka jednoho ze sýrů s obrázkem tetřeva 

 

PROVOZOVNA  
PŘESTĚHOVÁNA!  

SÍDLÍ V LITOVLI  
NA JAVOŘÍČSKÉ ulici 1313/6a.  

TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 
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Soukromé hospodaření: 

Co lidi vábí na sou-

kromém hospodaření, 

říkám si. Nedostatek 

volného času, dřina, 

málo peněz… Očeká-

vám povzdechy nad 

těţkým údělem a 

námahou. Místo toho 

jsou soukromí země-

dělci, které jsem na-

vštívila, v pohodě a 

svou práci, která je 

spíš ţivotním stylem, 

by rozhodně nevymě-

nili. A místo tvrdé 

práce, s níţ pomáhají 

stroje a nové techno-

logie, je jejich největší potíţí byrokracie.  

 

Farma Nový Dvůr 

Nový Dvůr. Skutečný dvůr. Velký dvůr. 

Jinak by se sem stěţí vešlo 300 dojnic i 

s telátky a jalovicemi. Krávy holštýnského 

plemene, jehoţ první kusy byly před lety do-

vezeny aţ z Francie, vynikají vysokou mléč-

nou uţitkovostí. Denně putuje do mlékárny ke 

zpracování na 8,5 tisíce litrů mléka. 

„Není to ale ţádný byznys, kde by člověk 

snadno přišel k penězům,“ upozorňuje Šárka 

Osičková, jejíţ rodina provozuje statek uţ od 

90. let. „Mléko se musí prodat a odvést kaţdý 

den, nemůţeme si ho nechat a snaţit se vyjed-

návat cenu. Tu určuje mlékárna a my vlastně 

ani nevíme, za kolik ten den mléko prodáme. 

Cenu se dozvíme s měsíčním zpoţděním. A 

při tom mnoţství pro nás kaţdý halíř znamená 

velké peníze. Dnes vítězí velký tlak supermar-

ketů na mlékárny, a ty se samozřejmě snaţí 

vykupovat mléko za co nejniţší cenu. Kdyţ 

jsme před 16 lety začínali, dostávali jsme za 

litr mléka téměř stejně jako dnes. Jenţe mezi-

tím výrazně vzrostly vstupní náklady. Stačí 

srovnat mzdy nebo cenu nafty. Často je to 

tedy doslova boj o existenci farmy. Přes to 

všechno se ale daří chov dojnic udrţet a ještě 

kaţdý rok něco vylepšit.“  

V současnosti Osičkovi prodávají čerstvé 

plnotučné mléko i ze dvora, do budoucna však 

plánují vybudovat vlastní malou mlékárnu, 

kde budou vyrábět jogurty, sýry, tvaroh… 

Půjde-li vše dobře, měla by zahájit provoz 

koncem příštího roku. 

Na statku, kde původně hospodařili rodiče 

Václava Osičky, začali manţelé Osičkovi 

v polovině 90. let chov s 80 kravami. O pěti-

násobek se dnes stará asi 14 zaměstnanců, 

takţe hospodářství připomíná malé druţstvo. 

Vedle těch, kteří obdělávají polnosti, na nichţ 

se pěstuje vojtěška a kukuřice na krmení, jsou 

tu dojiči, krmiči, zootechnička…  

Den tady začíná před 4. hodinou ráno, kdy 

nastává první dojení. V dojírně, speciální 

místnosti, s níţ sousedí velké nádrţe na mlé-

ko, se krávy střídají po šestnácti, takţe do 10. 

hodiny je hotovo. Do druhého dojení se pouš-

tějí v 16 hodin. Kdyţ jde všechno hladce, 

končí práce na statku v 10 hodin večer. 

To ale není vţdy. Někdy se právě večer 

začne rodit telátko (mimochodem – nejsou 

zde ţádní býci, krávy jsou oplodňovány umě-

lou inseminací). To se do dvou hodin po naro-

zení musí napojit mlékem od matky, která se 

brzy vrátí k ostatním kravám. Aţ do dvou 

měsíců ţije kaţdé telátko v malé ohrádce 

s vlastní dřevěnou boudou, pak se připojí 

k ostatním telatům. Své oddělení mají také 

březí krávy, samostatný prostor mají dojnice.  

Krávy jsou zde ve volném ustájení, tzn. ve 

velkém zastřešeném prostoru, kde se mohou 

volně pohybovat. Chovatelé dbají na to, aby 

byly stále v čistotě a pohodě, protoţe takové 

krávy jsou zdravé. 

Pracovní den se stračenami trvá téměř 24 

hodin. Stojí to za to? „Ţe to zabere hodně 

času, je samozřejmé, ale nebereme to jako 

oběť našemu pohodlnějšímu ţivotu. Kdyţ se 

dnes rozhlédneme po farmě a vidíme, co 

všechno se za ty roky podařilo zlepšit a jak 

jsou naše kravičky spokojené a zdravé, tak 

cítíme ţe jsme bohatě odměněni.“ uzavírá 

Š. Osičková. „Je to smysluplně strávený čas.“ 

 

 

Farma Ve dvoře – Střemeníčko 

A nebo taky jinak. Ţádné velké stáje se  

stovkami krav, ţádné hektolitry mléka. Malé 

stádo popásající se na pastvině a vynikající 

arabský sýr labané, ze kterého promlouvá ovčí 

mléko, olivový olej a libanonské koření, jehoţ 

sloţení se liší snad rodinu do rodiny. Speciali-

ta v Izraeli, odkud pochází i Navot Laufer, 

můj hostitel. Se svou rodinou hospodaří na 

farmě u Střemeníčka uţ sedmým rokem a 

vypadá to, ţe našel, po čem celý ţivot touţil.  

„Já jsem v České republice původně učil 

angličtinu, ţena je japanoloţka,“ vypráví. „Po 

čase nás ale tato práce přestala bavit a hledali 

jsem, co dělat jinak. Při cestování po Japon-

sku nás zaujalo ekologické farmaření, a tím to 

začalo.  Původně j sme ch těl i  být  jen   

 

Nový Dvůr 

Nový Dvůr 

Seznam  

zemědělských dodavatelů 

 

Podle evidence ţivnostenského odboru MěÚ 

Litovel je na správním území pověřeného úřa-

du Litovel (čítajícím 21 obcí) 135 fyzických a 

právnických osob registrovaných jako země-

dělští podnikatelé. Přesto dotazem v konkrét-

ních obcích vyjde najevo, ţe zde není ţádný 

nebo nejvýše jeden člověk věnující se soukro-

mému hospodaření. Pokusili jsme se podchytit 

ty, u nichţ je moţno jejich produkty také kou-

pit. 

 

Farma Nový Dvůr 

rodina Osičkova, Nový Dvůr u Červenky 

prodej mléka ze dvora 

 

Farma Ve dvoře – Střemeníčko 

farma je na samotě, při cestě ze Slavětína do 

Střemeníčka je třeba před Střemeníčkem odbo-

čit doleva úzkou cestou; Navot Laufer s rodi-

nou 

sýry a mléčné výrobky z kozího, ovčího a krav-

ského mléka 

Hospodářství Víska 

Pavel a Ladislav Havlíčkovi, Víska 3 

prodej obilí 

 

František Špunda 

Rozvadovice 24 

prodej prasat 

 

David Vaněk 

Měrotín 1 

prodej obilí 

 

Drůbeží farma Březina 

Pavlína Přecechtělová, Březina 11 

kuřata, kačeny, krůty, husy, perličky a kuřice 

na vykrmení i již vykrmené 

 

Moštárna Mezice 

Ondřej Špunda, Mezice 9 

výroba a prodej ovocných moštů, moštování 

pro veřejnost, výkup ovoce 

 

Minimlékárna Náměšť na Hané 

Biskupství 146, Náměšť na Hané 

minimlékárna byla otevřena v polovině června, 

je součástí ZD Senice na Hané, jehoţ mléko 

zpracovává 

tvaroh, sýr balkánského typu, zákys, jogurt, 

romadur 

výroba sýra na farmě ve Střemeníčku 
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WWOOF 

WWOOF = World Wide Opportunity on 

Organic Farm, což v překladu znamená Celo-

světové příležitosti na ekologických farmách 

Jde o celosvětovou výměnnou síť, díky které 

mohou dobrovolníci přijet pracovat k ekolo-

gickým zemědělcům kdekoli ve světě. Za 

jejich práci je jim poskytnuto jídlo a ubytová-

ní. Dobrovolníci pomáhají např. se stavěním 

ohrad, při senách, na poli, s pasením koz či 

dobytka atd. Dobrovolníku jsou poskytnuty 

kontakty, pobyt na farmě si vyjednává sám. 

Délka pobytu záleží na domluvě – od několi-

ka dní po několik měsíců. 

Nejde o brigádu či výdělečnou práci, ale o 

získání zkušeností, seznámení se s ekologic-

kým způsobem farmaření, trochu jinou formu 

aktivního odpočinku a v případě zahraničních 

pobytů také o možnost poznat cizí zemi tro-

chu jinak. 

Více na:  

www.wwoof.cz  

(zde jsou představeny farmy v ČR) 

www.wwoof.org 

(farmy z Evropy, Ameriky, Afriky i Asie) 

Dřina, nebo radost? 

samozásobitelé. Pořídili jsme si kozu, pár 

slepic, založili zahradu. Jedna koza ale chtěla 

kamarádku. Na jaře byla kůzlátka a nám bylo 

líto dát je pryč, takže stádo narostlo. Pak jsme 

si pořídili ovce. Chtěli jsme dělat máslo a 

přišla kráva. A najednou šup – farma.“ 

Na té už dnes vedle mladé rodiny žije čtyři 

krávy, šest ovcí a kolem třiceti koz. Rozlehlé 

pastviny v okolí jsou jim domovem po celý 

rok. „Na zimu zvířata nezavíráme,“ vysvětluje 

jejich majitel. „Mají chlupy, takže mráz jim 

moc nevadí. Mnohem víc je trápí teplo. 

A kozy nemají rády, když na ně prší. Proto 

mají venku domky, kam se můžou schovat.“ 

Mimochodem – kvalita a chuť mléka se 

mění podle louky, kde se zvířata pasou. Podle 

bylinek, které na ní rostou. Koza je vybíravý 

tvor. Spořádá bylinky, okouše listí ze stromů 

a trávu přenechá ostatním. „Koza je velmi 

chytrá, vynalézavá, přemýšlí… Má na to čas,“ 

usmívá se Navot Laufer nad zvířetem, jehož 

mléko tvoří základní surovinu pro výrobu 

místních sýrů. Nejdřív je vyráběli jen pro 

sebe, teď už je druhým rokem prodávají. Vět-

šina receptur je jejich vlastních.  

Čerstvý kozí sýr (může vznikat jen od jara 

do podzimu, přes zimu kozy nedojí), zrající 

plísňák, popelář (skutečně obalený v popelu, 

který sýru zajistí při zrání specifické podmín-

ky), střementál, smetanové střemeňské kopeč-

ky (krávy plemene jersey jsou chovány pro 

vyšší obsah smetany v mléce) nebo orientální 

labané. Farmáři je prodávají přímo ze dvora, 

v sezóně na farmářských trzích nebo v několi-

ka kamenných obchodech (např. v litovelské 

Miltře). Dnes už jim pomáhají dva zaměst-

nanci a je-li třeba, také různí dobrovolníci 

z programu WWOOF, do nějž je farma začle-

něna. 

Co může drobnému hospodáři, člověku 

blízkému zemi, zvířatům, kopcům a lesům, 

komplikovat život? Složitá povolení na výro-

bu a prodej sýra, státní regulace a kontroly 

chovu, povinné testy na vodu, na mléko, na 

přítomnost listerií, nutnost vydělat si svými 

výrobky na veškeré náklady, neovlivnitelné 

počasí… Ptám se zase – stojí to za to? 

„Minulý týden se můj čtyřletý syn rozhodl, 

že bude dělat puding. Zrovna tady stála kozič-

ka, tak si z kuchyně donesl nádobu, podojil 

kozu a z mléka uvařil puding. To mi připadá 

jako ta největší výhoda,“ odpovídá jednoznač-

ně Navot Laufer. 

Víska 

Soukromí zemědělci 

se nevěnují jen chová-

ní dobytka. Poté, co 

se po revoluci začaly 

pozvolna vracet v res- 

titucích budovy, po-

zemky či stroje, navá-

zala část hospodářů na 

práci svých předků a 

začala opět obdělávat 

rodinné polnosti. To 

je i případ Ladislava 

Havlíčka z Vísky, 

který se po letech 

strávených v družstvu 

jako opravář zemědělských strojů rozhodl 

v roce 1992 pustit sám do hospodaření na 

rodném statku. Prasata, která dříve choval, 

dnes už nemá (nutná úprava chlévů by totiž 

stála víc, než by získal z prodeje masa). Zů-

stala pole, na kterých pěstuje řepku, ječmen, 

pšenici a řepu cukrovku. Plodiny se pak pro-

dávají především na silo, které s nimi dál 

obchoduje. Ceny tvoří obchodníci, takže se 

nedá předem přesně odhadnout, kolik země-

dělec za zboží utrží. „Teď jsou třeba dobré 

ceny řepky, můžeme je domluvit dopředu. To 

se ale zase někdy podmiňuje tím, že když 

nedodáme smluvené množství – a to se může 

stát, když přijde bouřka nebo kroupy… – 

zaplatíme velké penále,“ vysvětluje Ladislav 

Havlíček. Stejně jako u mléka se před prode-

jem provádějí laboratorní testy. Pokud zrno 

není stoprocentně bezchybné, obchodník ho 

nevykoupí.  

Pracovní den polního hospodáře se liší pod-

le ročních období. V zimě se věnuje opravě 

strojů, v létě má pilno na poli, a to nejen 

o žních. „Když se stříká a ošetřuje, musím 

jezdit do polí každý den, abych viděl, co se 

děje a jaké postřiky je třeba připravit,“ říká 

L. Havlíček. „Na dovolenou můžu tak od 

půlky června do 10. července, pak už začnou 

žně. Hned v srpnu se seje řepka, v září pšeni-

ce, cukrovka se sklízí v říjnu, a pak jsou až do 

zámrazu oračky. Někdy je fofr to stihnout.“ 

Své 85hektarové hospodářství předal před 

časem Ladislav Havlíček synovi, sám se vě-

nuje zejména údržbě svých oblíbených strojů. 

„Vybavení mám tak na 300 ha, ale teď se 

půda nedá sehnat. Lidi nechtějí prodávat. 

A taky si možná řeknou – na co potřebuješ, 

máš dost,“ směje se hospodář, který svého 

rozhodnutí osamostatnit se nikdy nelitoval. 

„Když mě někdo lituje, že musím v neděli na 

pole, odpovím, že se těším, až tam budu, a 

udělám, co potřebuju. A o tom to je. Že dělám 

to, co chci, co mě baví a co mám rád.“ 

Střemeníčko 

 

Víska dvojstranu připravila hk 

Kde nakoupíte 

 

Produkty drobných zemědělců můžete dostat 

buď přímo u nich, na pravidelných farmář-

ských trzích např. v Olomouci nebo nepravi-

delných v Litovli, či ve specializovaných 

prodejnách (v Litovli např. Miltra). 

 

Prodejna Miltra 

Masarykova 767, Litovel 

Podniková prodejna mlékárny Miltra, v níž 

však najdete řadu produktů od malých a sou-

kromých dodavatelů a výrobců. 

Sortiment tvoří např.: 

 pasterizované i nepasterizované mléko 

kravské i kozí 

 sýry kozí, ovčí i z kravského mléka 

 tvarohy, jogurty, smetana, zákys, syrovátka, 

domácí máslo (také sýry z Orrera) 

 mošty 

 vajíčka z volného chovu 

 litovelská pražená káva 

 domácí zvěřinové paštiky, džemy, kompoty 

 domácí med 

 ovocná piva 
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PROGRAM MĚSTSKÉHO KLUBU LITOVEL 

PAVEL ŠPORCL – Pocta Paganinimu 

neděle 1. 7., přírodní prostředí Arboreta Bílá Lhota, 15 hod.,  

vstupné: v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč 

koncert houslového virtuosa  

odjezd autobusu z náměstí Přemysla Otakara ve 14.15 hod.  

(se zastávkami: ul. Palackého, Nasobůrky, Sobáčov – restaurace STOP, 

vápenka – u Mladče a Hradečné, Měrotín) 

 

PIŇOVŠTÍ KANCI 

sobota 7. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné 

posezení s harmonikou 

 

BLUE CANISTERS 

pátek 13. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné 

večer s moderním jazzem 

 

NOACO 

sobota 14. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné 

posezení s folkrockem 

HB BAND 

sobota 20. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné 

večer s tradičním jazzem 

 

LETOKRUHY 

sobota 21. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné 

country a bluegrassový večer 

 

STŘEMKOŠ 

sobota 27. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné 

večer s blues a chansonem 

 

VINNÝ STŘIK 

sobota 28. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné 

rockový večer 

 

MĚSTSKÝ KLUB VÁM PŘEJE KRÁSNOU  

DOVOLENOU A SPOUSTU SLUNEČNÝCH DNÍ. 

DIVADELNÍ SEZÓNA 2012/2013 

Leo Rosten: PAN KAPLAN MÁ STÁLE TŘÍDU RÁD      říjen 2012 

Komické příhody pedagogů a žáků newyorské večerní přípravné ško-

ly pro dospělé. Studenty jsou přistěhovalci z nejrůznějších koutů světa a 

mezi nimi obzvláště „vyniká“ samorostlý a neobyčejně horlivý pan 

Kaplan, který se záludnými houštinami vyučovaného jazyka prodírá 

s nezdolnou energií a osobitou logikou. 

Nejznámější Rostenova kniha povídek o jazykově neobratném, ale 

sebevědomém přistěhovalci Hymanu Kaplanovi původně vycházela na 

pokračování ve 30. letech 20. století v časopise The New Yorker. Ros-

tenova kniha se stala velmi populární, proto se o dvacet let později au-

tor ke svému hrdinovi vrátil a vydal druhý díl. Později byl požádán 

o souborné vydání obou dílů, Rosten se však rozhodl příběhy do značné 

míry přepracovat a vydat v upravené podobě. Toto nové vydání převedl 

do češtiny Antonín Přidal s názvem Pan Kaplan má stále třídu rád.  

Hrají: Jan Apolenář, Aleš Kučera, Karel Mišurec aj. 

Arnošt Goldflam: VRATKÁ PRKNA       listopad 2012 

Tak trochu smutná komedie z divadelního prostředí. Groteska malič-

ko zlá, ale snad ne bez lásky. Herecký svět i život zmenšený do divadel-

ního vzorku vypráví obyčejný příběh běžného stárnoucího herce, jenž 

čeká na svou velkou roli, zatímco doma je sekýrován svou manželkou, 

semetrikou od pohledu. Před domácím terorem si herec chodí odpoči-

nout do divadla, kde ho čeká alespoň trochu životního uznání. Se svými 

kolegy se prodírá životem divadelníka neúnavně dál a dál, ač už dávno 

přišel o herecké iluze a divadelní prkna pro něj neznamenají svět, ale 

pouhý zdroj obživy. Divadlo ovšem miluje a nemůže ho ani přes všech-

ny jeho slasti a strasti opustit. Hra získala ocenění za nejlepší inscenaci 

a oba hlavní hrdinové získali ocenění za herecký výkon. 

Hrají: Jiří Lábus, Jaroslava Kretschmerová aj.  

 

Frank Houtappels: NA MĚLČINĚ            leden 2013 

Hra nizozemského autora Franka Houtappelse Na mělčině pojednává 

o dvou sestrách, jejich matce, tátově popelu a manželství s omezenou 

trvanlivostí. Hlavní hrdinka Ingrid je čerstvě ovdovělá matka dvou 

dcer: Mia má pubertální děti, přebujelý pocit zodpovědnosti, starost 

o mámu a nefunkční manželství, mladší Roos, bývalá školní kráska, 

děti nemá. Zato má přepychovou rezidenci v Bangkoku… a nefunkční 

manželství. Dámy doplňuje 

melouchař a bývalý spolužák 

dcer Walter, který by rád kou-

pil jejich dům na břehu moře. 

Se všemi třemi se Ingrid na 

stará kolena vydává na misi 

pod heslem „budete šťastní, ať 

se vám to líbí, nebo ne“. Posta-

va Ingrid se ocitá po smrti 

manžela v nečekaném prozření, 

že se v zaujatém plnění povinností manželky a matky minula se svou 

touhou po smysluplném naplnění života. Chce před takovou prohrou 

zastavit své dcery a taková snaha samozřejmě přinese řadu komediál-

ních situací.  

Hrají: Iva Janţurová, Miroslav Vladyka, Barbora Munzarová, 

Sabina Remundová 

 

P. Palmade a Ch. Duthuron: NA ÚTĚKU         březen 2013 

Nezdolnou energií a nadějí nabitá komedie o náhodném setkání dvou 

obyčejných žen vydávajících se na cestu za svobodou, dobrodružstvím 

a životem prožitým naplno. Claude je dámou v letech a od života už 

toho příliš nečeká. O poslední části své životní cesty však měla docela 

jinou představu – rozhodně ji nechtěla trávit v domově důchodců, kam 

ji nechal zavřít její starostlivý syn. Margot je o generaci mladší a větší 

část života má stále ještě před sebou. Také ona však považuje útěk za 

jediné smysluplné řešení svého 

rodinného stereotypu. A tak se ty 

dvě poprvé setkávají – nejdřív 

jako konkurentky a následně jako 

spojenkyně na prapodivné diva-

delní cestě, která ze všeho nejvíc 

připomíná road movie a jejímž 

cílem není někam dojet, ale spíš 

dostat se co nejrychleji pryč. Di-

vadelní hra získala v roce 2009 

ocenění za nejlepší inscenaci.  

Hrají: Zlata Adamovská, Jana Štěpánková 

 

Irena Dousková: HRDÝ BUDŢES           duben 2013 

Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Dousko-

vé. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy He-

lenka Součková nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte 

sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace, tak 

jak se na počátku 70. let promítala do světa dětí i dospělých. Na pozadí 

prostředí školy a divadla v jednom nejmenovaném okresním městě se 

odvíjí sled komických příhod, trapných zážitků, drobných i větších 

neštěstí, které malá Helenka nejen prožívá, ale zároveň je s bezprostřed-

ností svému věku vlastní hodnotí a komentuje. Barbora Hrzánová 

v hlavní roli Helenky Součkové získala cenu THÁLIE 2003 za mimo-

řádný ženský jevištní výkon. 

Hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková, Libor Jeník 

 

Velký sál Záloţny v Litovli, 19.00 hod., 

vstupné: 350/300/280/250/200 Kč 
 

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ NA SEZÓNU: 

  1.-6. řada:  1 400 Kč       7.-10. řada:  1 200 Kč 

11.-15. řada:  1 100 Kč     16.-20. řada:  1000 Kč 

 

 

http://maledivadlokomedie.cz/herci/apolenar.html
http://maledivadlokomedie.cz/herci/ales_kucera.html
http://maledivadlokomedie.cz/herci/misurec.html
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Co je za dveřmi? Dovolená, nebo Vánoce? 

Kdysi jsme nevěřícně kroutili hlavami nad informací, že již v březnu 

se vyrábějí vánoční kolekce. Po přečtení těchto řádků na tom budete 

podobně i vy, čtenáři LN. Zatímco si spoluobčané vychutnávají hřeji-

vou sílu sluníčka a krášlí svoje zahrádky za doprovodu švitořícího ptac-

tva, my posloucháme Českou mši vánoční a s partiturou v rukách spřá-

dáme plány na zrealizování nové předvánoční litovelské tradice. 

A kdože jsme? Sbormistryně pěveckých sborů Kantika a Palora! A pro 

sbormistry je právě teď nejvyšší čas plánovat program na Vánoce. 

Dohodly jsme se na společném projektu, který chceme připravit a 

veřejnosti předvést v rámci předvánočních adventních koncertů. Čím 

vás chceme potěšit? No, schválně, hádejte! Napovíme: patří to 

k Vánocům… i k Litovli samé… Komu se vybavil vánoční kapr na 

talíři se znakem Litovle, je blízko pravdě. Když Vánoce v Litovli, tak 

přece Jakub Jan Ryba! A jeho nejznámější Česká mše vánoční! 

V řadě měst se tato skladba stává každoročně příležitostí k setkání 

zpěváků a hudebníků. I my tuto možnost nabízíme všem zájemcům bez 

rozdílu věku. Máte-li chuť, zapojte se do našeho projektu! První rok 

bude na přípravu náročnější – sestavit orchestr, nacvičit sborové a mu-

zikantské party, ale další roky už budeme jen oprašovat. „Rybovka“ je 

krásná, milá, je naše, česká a k Vánocům patří. Věříme, že si ji mini-

málně přijdete poslechnout. A kdybyste náhodou měli pocit, že mezi 

námi nesmíte chybět a chtěli byste si zazpívat či zahrát – máte možnost. 

Ale na to je ještě čas. Zatím vás necháme plánovat dovolenou na léto. 

Zpívat začneme až v září. Zájemci budou moci docházet buď na pon-

dělní zkoušky KANTIKY, nebo na páteční zkoušky PALORY. Pokud 

nás chcete kontaktovat už teď, pište na mailové adresy marce-

la.barvirova@seznam.cz nebo irenablektova@seznam.cz.  

Toť vše. A teď se vraťme do reality teplých dnů a my se vám připo-

meneme na sklonku léta.  

 

S přáním krásného léta zdraví PALOKANTIRAKA,  

Marcela Barvířová a Irena Blektová.   

Výstava gotiky v kapli sv. Jiří 

 
V pátek 8. června byla zahájena výstava Gotické klenoty v kapli 

sv. Jiří v Litovli. Prostor gotické kaple, která byla po dvouleté rekon-

strukci otevřena opět loni v březnu, slouží v současnosti jako místo pro 

pořádání slavnostních akcí, koncertů a výstav. Předměty instalované 

v prostorách nejstarší stavby v Litovli (postavené r. 1484) odpovídají 

době jejího vzniku, tedy přibližně období od poloviny 15. do poloviny 

16. století. Všechny vystavované objekty také pocházejí z místních 

depozitářů.  

Nejvýznamnějším z vystavovaných předmětů je pravděpodobně 

socha Krista s pohyblivými pažemi (na fotografii). Postava Ježíše vy-

soká 115 cm je až na paže vyřezána z jednoho kusu lipového dřeva a 

pochází ze 2. desetiletí 16. století. Poté, co byla ve špatném stavu obje-

vena v depozitáři litovelské farnosti, byla mezi lety 2007 až 2010 

zrestaurována, pohyblivost paží už se však obnovit nepodařilo. Původ-

ně byla socha využívána o velikonočních svátcích, kdy byla díky 

kloubnímu mechanismu paží nejprve pověšena na kříži, a poté sňata a 

se složenými pažemi uložena do „hrobu“ (ten se nacházel právě v kapli 

sv. Jiří). Loni o Velikonocích byla socha vystavena v Olomouci, letos 

v Praze. V Litovli je tak po své 

obnově k vidění poprvé. 

Vedle ní jsou v kapli vystaveny 

kostelní kalichy, misály (knihy 

využívané při liturgii), Pieta či 

listiny spojené s Bratrstvem Blaho-

slavené Panny Marie při kostele sv. 

Marka.  

Podle slov P. Rosenberga je mož-

né, že v příštím roce budou v kapli 

představeny zase dochované arte-

fakty z období renesance, které 

byly v depozitáři objeveny také. 

Současná výstava potrvá až do 

neděle 26. srpna. Otevřeno je od 

úterý do neděle, vždy od 9.30 do 

16.30 hodin.    red. 

 

Ve středu 18. dubna v 16 hodin se slavnostně otevřela vernisáží za 

přítomnosti mnoha vzácných hostů muzejní výstava Základní škola 

prof. V. Vejdovského Litovel 1954 – 2012. Výstava o historii i součas-

nosti litovelské školy byla naposledy otevřena k vidění, slyšení a hma-

tání v neděli 1. července 2012. Město Litovel se tak důstojně rozlouči-

lo s litovelskou vzdělávací institucí. Na novém působišti, v Olomouci- 

-Hejčíně, jí přejeme jen všechno dobré.   

Pro uchování vzpomínky zaznamenáváme akci, která byla připravena 

jako doprovodný program k této výstavě. V sobotu 16. června uspořá-

dalo Muzeum Litovel ve spolupráci s Kirri, o. s., Muzejní společností 

Litovelska a ZŠ prof. V. Vejdovského hravé muzejní odpoledne. Pořa-

datelé se sešli ve 13 hod., aby připravili jednotlivá stanoviště, a ve 14 

hod. očekávali první návštěvníky na komentovanou prohlídku výstavy.  

Komentované prohlídky muzejní výstavy začínaly každou celou 

hodinu od 14 do 18 hodin. Pracovník muzea Mgr. Robert Najman 

stručně zhodnotil historii litovelské školy i osobnost zakladatele školy 

prof. Vejdovského. Pracoval s návštěvníky individuálně přesně tak, jak 

se pracuje se žáky ve škole. Předškolní děti nejvíce zajímalo vše, co si 

mohly ohmatat (např. ozvučené míče, kostky, puzzle, bílé hole aj.). 

Školáci zase porovnávali pomůcky na výstavě (rozdíly mezi pomůcka-

mi pro nevidomé a slabozraké byly znatelné) s těmi, které používali 

nebo používají ve třídě své základní školy. Všechny návštěvníky zauja-

lo Braillovo slepecké písmo a pomůcky pro jeho nácvik (dřevěné šesti-

body, reliéfní abeceda aj.). Oceňovali také nejrůznější kompenzační 

pomůcky. Úspěch měly brýle simulující různé zrakové vady, telefon 

pro nevidomé i slabozraké, televizní i přenosná elektronická lupa. Sa-

motná výstava představila úspěchy žáků, jejich školní i volnočasové 

aktivity včetně her, které nám vidoucím nejsou příliš známé.  

Po skončení komentované prohlídky následovala ukázka sebeobrany 

nevidomého, kterou předvedli členové občanského sdružení Kirri, o. s. 

Návštěvníci potom byli rozděleni na jednotlivá stanoviště, kde měli 

možnost si vyzkoušet každodennost nevidomých. S klapkami na očích 

(příp. neprůhlednými brýlemi) párovali ponožky, podepisovali se na 

Pichtově psacím stroji, na občerstvovací stanici si nakrájeli, namazali a 

snědli chléb, nalévali vodu do sklenice z PET láhve. Dalším úkolem 

bylo zaplatit za občerstvení mincemi stanovenou hodnotu. Zjištění, že 

nejen mince, ale také bankovky jsou opatřeny speciálními prvky pro 

nevidomé, bylo zvláště pro děti školou povinné překvapením. Další 

úkol, který absolvovala většina příchozích, spočíval v identifikaci 

předmětů, se kterými se setkáváme v dílně, kanceláři, kuchyni i jinde. 

Všichni byli stoprocentně úspěšní.     

V přízemí v salonku restaurace se hrál pod vedením paní Marie No-

votné, vychovatelky ze Základní školy prof. V. Vejdovského, s neprů-

hlednými brýlemi na očích showdown, aplikovaný stolní tenis.  

Před muzeem bylo po celé odpoledne k dispozici tandemové kolo 

se zkušeným řidičem, který hlásil vzadu sedícímu „nevidomému“, co 

má dělat a co se děje na trase. 

Hravou formou muzejníci představili život nevidomých a slabozra-

kých osobám bez zrakového postižení. Pochvala za krásnou, dobře 

připravenou akci od návštěvníků je jim největší odměnou. 

za organizátory Robert Najman 

Hravé muzejní odpoledne 

mailto:marcela.barvirova@seznam.cz
mailto:marcela.barvirova@seznam.cz
mailto:irenablektova@seznam.cz
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MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA 

PROGRAM MATEŘSKÉHO CENTRA O PRÁZDNINÁCH 

 

PONDĚLÍ 

8.30–9.30 hod.   VOLNÁ HERNA 

volný prostor pro dovádění dětí, skluzavka s balonky, výměna zkuše-

ností maminek, herna ve 2. patře 

9.30–11.30 hod. DOPOLEDNE S PROGRAMEM 

 Pro děti od 2do 4 let, herna v 1. patře, J. Dospivová 
  
ÚTERÝ   ZAVŘENO 
 
STŘEDA 

8.30–9.30 hod.    VOLNÁ HERNA 

volný prostor pro dovádění dětí 

9.30–11.30 hod. DOPOLEDNE S PROGRAMEM 

pro děti od 1 do 2 let, herna v 1. patře, J. Dospivová 
 
ČTVRTEK 

9.00–11.00 hod. DOPOLEDNE S PROGRAMEM 

pro děti od 1 do 2 let, herna v 1. patře, J. Dospivová    

19.30–20.30 hod. ZUMBA S DENISOU 

pro maminky, babičky i malé slečny, ve 2. patře 
 
PÁTEK   DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ, nebo CYKLOVÝLET 

dle aktuálního programu 

 

AKCE V MĚSÍCI ČERVENCI 
 
13. 7., 27. 7.  DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

  – od 10.00 do 12.00 hod. 

20. 7.   NA KOLE DO JESKYNÍ 

  – odjezd od MC v 9.30 hod. 
 
Dovolená v MC: od 2. 7. do 6. 7. 
 
Kontakt: animátorka MC: Jarmila Dospivová  

tel.: 739 246 016, e-mail: mcrybickalitovel@seznam.cz 

Jubilejní desáté Hanácké Benátky 

2012 jsou sice jiţ minulostí, ale 

vzpomínky na okamţiky s Vámi 

strávené v nás přetrvávají do dneš-

ních dnů. Výtečné výkony všech 

účinkujících (profíků i amatérů), 

zábava pro děti i rodiče, bohaté 

občerstvení, setkání lidí s dobrou 

náladou a v neposlední řadě krása 

a jedinečnost našeho města Litovle, jehoţ genius loci nás udivuje a 

překvapuje kaţdým rokem. 

Ale nic z toho by nebylo, nebýt štědrých sponzorů, kteří tuto celo-

městskou akci nejen finančně podporují, ale většinou se jí i osobně 

zúčastní. Velmi si cením podpory Olomouckého kraje, Města Litovel a 

všech institucí, které jsou vstřícné při schvalování všech nutných povo-

lení k realizaci této akce. Symbolické vstupné jsme mohli také zacho-

vat díky těmto sponzorům: Pivovar Litovel, a. s., OSŢ Slovakia, a. s. 

Hotel Skalka, TERA MONTÁŢE, s. r. o., PAPCEL, a. s., EUROPAS-

TA SE divize Adriana, Kimberly-Clark, s. r. o., HOPAX, s. r. o., Lito-

velská cukrovarna, a. s., ORRERO, a. s., Městská teplárenská společ-

nost, a. s., Ing. David Číhal Autoškola, Vodohospodářská společnost  

Čerlinka, s. r. o., Apartmány Pekin, CARMAN – HOME, s. r. o., Jaro-

slav Skála – Autoškola, Pizzerie Bowling, .A.S.A. odpady, s. r. o. 

Mediální partneři, kteří výrazně podpořili propagaci této akce, byli: 

Rádio Čas, Rádio Haná, Český rozhlas Olomouc, Rádio Kiss, Rádio 

Evropa 2, Litovelské noviny, Oáza, Olomoucký deník, MF Dnes, PM 

Studio Pavel Macháček. 

Občerstvení pro účinkující zajistila cukrárna Jantar Café, Hanácká 

kyselka, s. r. o. a pan Kulhánek. 

Atrakce pro děti mohly být zdarma díky firmám HTM Sport, s. r. o. a 

EKO-KOM, a. s. 

Touto cestou děkuji také všem, kteří se jiţ tradičně podíleli na zabez-

pečení doprovodných programů – místním školám, spolkům a zájmo-

vým organizacím. Díky nim se tato akce neodehrává pouze v centru 

města, ale i v přilehlých částech. 

Poděkování patří také všem pracovníkům „ze zákulisí“. Především 

zaměstnancům z Městského klubu Litovel, dobrovolným brigádníkům, 

moderátorovi, zvukařům, pódiovým technikům, šternberským vodá-

kům, pyrotechnikům, pracovníkům informačních center, třídvorským 

hasičům a dalším… 

Na bezpečnost všech dohlíţela ochranka a místní policie. Za úklid 

během i po akci vděčíme technickým sluţbám. 

Největší poděkování patří Vám všem, kteří jste i přes nepříliš přízni-

vé počasí přišli (a bylo Vás přes 5 tisíc) a společně s námi 10. výročí 

Hanáckých Benátek oslavili. Těším se na Vás i v příštím roce nebo 

třeba i na jiných akcích, které pro Vás během roku pořádáme. 

za organizátory ředitelka Městského klubu Litovel  

Bc. Hana Vogelová 

Poděkování pořadatelů HB 

 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  

LETNÍ TÁBORY 
DDM nabízí volná místa ještě na následujících táborech: 

 

8.–14. července TÝDEN S BENEM 
letní tábor v Cakově s výlety pro děti od 6 let; cena: 2 300 Kč 

Mgr. Miroslava Grulichová 

 

9.–13. července VÝTVARNÉ VÝLETY 
příměstský tábor pro děti od 5 let s výtvarnou tematikou; cena: 1 000 Kč 

Mgr. Svatava Hoffmannová 

 

15.–22. července S SHERLOCKEM HOLMESEM po stopách zločinu 

letní tábor s integrací v Cakově pro děti od 6 let; cena: 2 500 Kč 

Šárka Grunová, Míša Škulavíková, Jana Čekelová 

 

23.–27. července  TOULAVÝ TÝDEN  
příměstský tábor s touláním Litovelským Pomoravím, výlety do Brna, 

Přerova, se spoustou her a tvoření; cena: 1 700 Kč  Ing. Pavel Sova 

 

30. 7.–3. 8.   TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ TS KASTER 
pro členy TS KASTER; cena: 790 Kč        Monika Pospíšilová 

 

4.–11. srpna   RŮŽOVÝ PANTER 
letní tábor v Cakově pro děti od 6 let; cena: 2 400 Kč 

Míša Škulavíková 

 

25.–31. srpna   LÉTO BÍLÉHO BIZONA 

letní tábor v Cakově pro děti od 6 let; cena: 2 500 Kč 

Ing. Pavel Sova, Jana Čekelová  

 

Další informace na www.ddmlitovel.cz nebo na tel.: 585 342 448, 

739 303 286. Přihlášky a prohlášení zákonných zástupců na naše tábo-

ry naleznete na stránce „ke stažení“. 

NABÍDKA KROUŽKŮ DDM NA ŠK. R. 2012/2013 

Výtvarná výchova: výtvarka pokaţdé jinak, tvůrčí fotografie, keramika 

(děti, dospělí), pastelka, tvořivá odpoledne pro kaţdého (1x za 14 dní) 
 
Hudební výchova: kytara pro začátečníky, kytara pro pokročilé, veselá 

flétnička  
Dramatická a literární výchova: klub tvůrčího psaní, divadelní klub 

(Náměšť, Senice), divadélko Rolnička, tvořivá dramatika  
Technika: letečtí a lodní modeláři, elektrotechnika, word a excel od A 

do Z, PC školní druţiny, kurz PC, PC a internet pro seniory  
Jazyková výchova: AJ předškolní a 1. ročník, AJ děti a studenti, AJ 

dospělí, AJ pro talenty, němčina, (děti, dospělí), ruština (děti, dospělí)  
Tělovýchova: břišní tance, zumba, aerobic, gymnastika,  pro předškolá-

ky, skateboarding, cvičení pro ţeny, zdravotní cvičení pro seniory, 

turistický krouţek, sebeobrana, kung-fu 
 
Přírodověda: rybáři, koumáci, chovatelé, kynologický krouţek, příro-

dověda pro ŠD, zahrádkářský krouţek, myslivecký krouţek 

Tanec: Mini Kaster, Kaster, TS Trips (Senice), disko tance pro seniory 

Kluby: Klub mladých, Raníček, Klub pečení a studené kuchyně, Klub 

geocachingu, Sběratelský klub, Městské zastupitelstvo dětí a mládeţe 

http://www.ddmlitovel.cz/ben.pdf
http://www.ddmlitovel.cz/vytvarny.pdf
http://www.ddmlitovel.cz/sherlock.pdf
http://www.ddmlitovel.cz/toulky.pdf
http://www.ddmlitovel.cz/lt_kaster.pdf
http://www.ddmlitovel.cz/panter.pdf
http://www.ddmlitovel.cz/bizon.pdf
http://www.ddmlitovel.cz
http://www.ddmlitovel.cz/stazeni.htm
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… a její fanoušci v záplavě deštníků. Zpěvák skupiny Mandrage... 

IQ park zaujal svým důvtipem. 

Ondřej Hejma a Žlutý pes 
Jako každý rok se stal tečkou na závěr  

ohňostroj. 

Chůdové představení Ptáci v podání divadla Studna Roztleskávačky neodradilo ani nepříznivé počasí. 

Děti se mohly svézt koňským spřežením. 
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Ohlédnutí za projektem v loštické synagoze 

Letos v dubnu se naši žáci zúčastnili 

„výjezdního“ projektu v Lošticích. Díky tomu, 

že se sdružení Respekt a tolerance podařilo 

zrekonstruovat loštickou synagogu a v jejích 

prostorách zařídit i živé vzdělávací centrum, 

vyjeli jsme se sedmými třídami prozkoumat 

taje židovské synagogy. Pro žáky byl připra-

ven poutavý program, během něhož poznávali 

židovské tradice a rituály, dověděli se o životě 

židovské komunity na Lošticku, v nově ote-

vřené knihovně Otty Wolfa se seznámili s jeho 

životem a v neposlední řadě také symbolicky 

uctili památku obětí holocaustu. 

V úvodu si žáci vyslechli krátký úvod 

o historii soužití loštických občanů se židov-

skou komunitou. Už jen fakt, že při tom seděli 

v lavicích, které byly zachráněny z vypálené 

olomoucké synagogy, vyvolával v žácích po-

city sounáležitosti a porozumění. Když pak 

dostali za úkol objevit tajemství jedné z židov-

ských rodin, jejíž památeční předměty jsou 

uchovávány v lavicích, pustili se do úkolu 

s opravdovým nadšením. Připravena pro ně 

byla i tradiční šábesová hostina, při které jim 

byly rituály nejen vysvětlovány, ale sami je 

mohli prožít (zdravení, mytí rukou, modlitby, 

ochutnávka tradičního chleba „chaly“…). 

V knihovně Otty Wolfa objevovali příběhy a 

osudy prostřednictvím vyprávění, panelu a 

filmového dokumentu. Nakonec se opět vrátili 

do lavic a dovídali se o dalších rituálech ži-

dovské komunity. Společnicí putováním syna-

gogou a pomocnicí při vyplňování pracovních 

listů se jim symbolicky stala Fanny Neuda 

(manželka významného rabína Abrahama 

Neudy z 19. století). Její kniha Hodiny zbož-

nosti je známá po celém světě, byla napsána 

v němčině, přeložena do angličtiny, jidiš i 

hebrejštiny, ale až v roce 2008 konečně vyšla i 

v češtině právě díky sdružení Respekt a tole-

rance.  

Sluší se předat slovo samotným účastníkům 

projektu: Bylo to tam hezké, všechno, co šlo, 

jsme si zkusili. Dostali jsme pracovní list a 

zapisovali, co jsme se dozvěděli. Určitě bych 

synagogu doporučila všem, které zajímá, jak 

Židé žili. (M. Škopová) Poučný program se mi 

líbil. Objevil jsem hromadu symbolů a před-

mětů, které k Židům patří. Také jsem ale obje-

vil hromadu příběhů, co se Židů za holocaustu 

týče. Je to opravdu smutné. Tento program 

vřele doporučuji. (O. Nantl) Nejvíc mě zauja-

lo, jak s námi pracovali. Líbil se mi film 

o Edith Carter Knöpflmacher a symbolická 

zeď nářků, do které jsme si mohli zastrčit 

papírek se svým přáním nebo trápením. (A. 

Černochová) 

Závěrem touto cestou ještě jednou děkujeme 

sdružení Respekt a tolerance za již tříletou 

spolupráci s naší školou. Velmi si ceníme 

jejich práce, která vyžaduje především srdíč-

ko, trpělivost a odhodlání. Těšíme se na další 

společné projekty. A pokud i Vás zajímá, co je 

např. šábes, kippa, bar micva, Tóra nebo me-

nora, můžete sami loštickou synagogu třeba 

právě o prázdninách navštívit.  

Mgr. Soňa Purová, 

ZŠ Jungmannova 

žáci zkoumají obsah lavic 

Výprava do polské Osvětimi 

5.45 – v tolik hodin jsme se sešli u školy 

dne 22. května, abychom se vydali na výlet 

s ne příliš veselou tematikou. Jelo se totiž do 

polského muzea (založeného roku 1947) 

k uctění památky obětí holocaustu, které je 

postaveno na místě koncentračních táborů 

Osvětim-Březinka. Cesta tam trvala asi tři 

hodiny. Nejdřív jsme navštívili koncentrační 

tábor Osvětim. Průvodkyně nás provedla bra-

nou s nápisem ARBEIT MACHT FREI (práce 

osvobozuje), pod kterou prošlo od roku 1994 

již více než 22 milionů návštěvníků muzea. 

Tábor byl založen v bývalých polských kasár-

nách roku 1940. Prvním velitelem zde byl 

Rudolf Hess, který při Norimberských proce-

sech uvedl, že v táboře byly zavražděny více 

než tři miliony lidí. Většina obětí zemřela 

v plynových komorách (plynové komory byly 

maskovány jako sprchy, které měly oběti 

přesvědčit, že jde o desinfekční opatření, kte-

rým musejí projít dříve, než budou posláni na 

práci v táboře) areálu Březinky plynem Cyk-

lon B. Smrt ostatních byla způsobena syste-

matickým hladověním, nucenými pracemi, 

absencí zdravotní péče, individuálními popra-

vami. Symbolem bezohledného využívání 

vězňů se staly lékařské pokusy prováděné na 

vězních nacistickými lékaři, např. neblaze 

proslulým Josefem Mengelem. Tito „lékaři“ 

experimentovali mj. se sterilizací židovských 

žen a prováděli pokusy na dětech, především 

na dvojčatech. Osvětim-Březinka byl největší 

německý nacistický koncentrační a vyhlazo-

vací tábor založený během 2. světové války.  

V muzeu jsme viděli věci, které byly zaba-

veny lidem při příjezdu do tábora, např. boty, 

oblečení, ostříhané vlasy, kufry. Fotografie 

z dob fungování tábora, fotografie vězňů. 

Podzemní cely, plynové komory i pece na 

spalování mrtvých. Zajímavý byl také film, 

který jsme po skončení prohlídky zhlédli.    

Zpět jsme se již vraceli s poněkud chmur-

nou náladou, protože až když všechno tohle 

uvidíte na vlastní oči, teprve potom si uvědo-

míte, jaké hrůzy se to opravdu děly.  

Pavlína Machová, žákyně 9. A ZŠ Vítězná 

Když si občas listujeme kalendářem, objeví-

me nejen svůj narozeninový den či dny stát-

ních svátků. Několik dní je totiž v kalendáři 

zasvěceno něčemu důležitému, něčemu, co pro 

nás má neobvyklý význam a čeho si my – lidé 

musíme považovat. Jedním z takových dnů je i 

Den Země. My na Jungmance jsme již loni při 

stejné příležitosti uspořádali velkou ekokonfe-

renci, na niž jsme pozvali zástupce města či 

CHKO Litovelské Pomoraví. A ani letos jsme 

nechtěli oslavu naší planety zanedbat. 

Usnesli jsme se, že letošní Den Země připa-

dající na pátek 20. 4. bude ve znamení land-

artového tvoření do soutěže Mladí tvůrci pro 

Dunaj. Je to soutěž pro všechny školy a školky 

v povodí Dunaje na území ČR. A co že je to 

vlastně ten Land art za umění? Jde o umělecký 

směr vzniklý v 60. letech 20. století v Ameri-

ce. Díla nevznikají v žádných ateliérech, nýbrž 

v krajině: v lesích, lukách či u řeky. A vzhle-

dem k tomu, že Dunaj je světoznámá řeka, 

nemohlo být tématem soutěže nic jiného než 

voda a vše, co s ní souvisí.  

Proto jsme v den, kdy slaví svátek naše pla-

neta, vyrazili do CHKO Litovelské Pomoraví 

k řece Moravě, kde se naší landartovou pale-

tou staly jak přírodní materiály, jako je dřevo, 

kámen či květiny, tak i věci, které v přírodě 

zanechal člověk – umělohmotné obaly, PET 

lahve, plechovky atd. Pod našima rukama 

postupně vznikaly takové výtvory jako např. 

chobotnice, ryba, jezírko, motýl aj. Naše umě-

lecká díla se pak stala předmětem pro objekti-

vy fotoaparátů, díky nimž byla zdokumentová-

na a poslána do soutěže, kde se budou do 15. 

června ucházet o výhru. 

Myslím, že požitek z landartového umění 

byl opravdu krásný a že způsob, jakým jsme 

letošní Den Země oslavili, snad nemohl být 

lepší. 

Petr Komárek, 8. B, ZŠ Jungmannova 

Den Země na Jungmance 

rozkvetlé vlasy dívky 

a motýl z roliček od toaletního papíru 
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Atletický čtyřboj žáků ZŠ praktických a ZŠ speciálních 

Pořadatelem okresního kola atletického 

čtyřboje byla v letošním školním roce Základ-

ní škola, Dětský domov a Školní jídelna Lito-

vel. Termín byl stanoven na čtvrtek 17. květ-

na. Zúčastnila se tříčlenná druţstva starších 

ţákyň a ţáků, kteří dosáhli nejlepších výsled-

ků ve školních kolech. Celkem jsme očekávali 

30 sportovců z pěti partnerských škol: ZŠ 

Uničov, ZŠ Šternberk, ZŠ prof. Z. Matějčka 

Olomouc, Svatoplukova 11, ZŠ prof. Z. Ma-

tějčka Olomouc, Táboritů 25 a samozřejmě 

z naší školy, ZŠ, DD a ŠJ Litovel. 

Dívky absolvovaly sprint na 60 m, hod kri-

ketovým míčkem, skok daleký a vytrvalostní 

běh na 800 m. Chlapci měli stejné disciplíny, 

aţ na vytrvalostní běh, který byl pro jejich 

kategorii 1 500  m.  

Okresní kolo se konalo v Litovli v areálu 

sokolovny. Nedošlo k ţádným zádrhelům či 

časovým prostojům, přestoţe na hod míčkem 

se muselo přecházet aţ na fotbalové hřiště TJ 

Tatran. Všichni závodníci se snaţili podat co 

nejlepší výkony, aţ na pár výjimek, kterým se 

vytrvalostní běh zdál být příliš dlouhý. 

Po vyhodnocení všech výkonů se mohly 

rozdávat diplomy a ceny. V kategorii starších 

ţákyň zvítězilo druţstvo ZŠ prof. Z. Matějčka 

Olomouc, Svatoplukova 11. V kategorii star-

ších ţáků zvítězila ZŠ Uničov. Celkovým 

vítězem mezi školami se stala ZŠ Uničov. 

Na závěr děkuji všem kolegům za pomoc při 

náročné organizaci okresního kola, rovněţ 

vedoucímu odboru školství, kultury a sportu 

MěÚ Litovel Ing. Habermannovi za součin-

nost při zajišťování sportovišť a p. Jindrovi za 

ochotu a přípravu hřiště TJ Tatran. Děkujeme. 

Mgr. Marcela Opletalová, 

 zástupkyně ředitele ZŠ, DD a ŠJ Litovel 

Co se dělo na Vítězné 

Projekt Pao 

V čem byl letošní školní rok ve výuce ţáků 

na ZŠ Litovel, Vítězná 1250 zcela originální? 

Výuka na naší škole se v letošním roce vý-

razně obohatila o zapojení nových ICT tech-

nologií. Díky Projektu EU Peníze školám, 

který naše škola zahájila jiţ 1. 4. 2011, jsme 

mohli zakoupit dataprojektory téměř do všech 

učeben. Zakoupili jsme i notebooky. V sou-

časné době má notebook k dispozici kaţdý 

učitel. Tvoří na něm svoje digitální učební 

materiály a prezentuje je ţákům v učebnách. 

V rámci tohoto projektu tak letos učitelé naší 

školy zpracovali 30 sad digitálních učebních 

materiálů na nejrůznější témata ze všech moţ-

ných vyučovacích předmětů. Prostřednictvím 

tohoto projektu také postupně zavádíme do 

naší školy elearning iTrivio. Ţáci tím získávají 

přístup prostřednictvím internetu k digitálním 

materiálům nejen ve škole, ale i v domácí 

výuce. 

RNDr. M. Černá, ICT koordinátor školy 

 

Kyberšikana 

V rámci předmětu informatika a preventivní-

ho programu školy jsme letos vyhlásili pro 

ţáky 8. ročníku soutěţ v tvorbě plakátu ve 

vektorovém grafickém editoru Zoner Callisto 

5 na téma Víš, co Ti hrozí na netu?. Úkolem 

plakátu bylo seznámit všechny kamarády 

s konkrétními projevy kyberšikany a informo-

vat je o jejich prevenci. 

Soutěţící byli informováni o autorských 

právech a vyuţití co největšího počtu prvků 

vektorové grafiky. Téţ byli seznámeni s tím, 

ţe porota bude hodnotit obsahovou stránku 

plakátu a grafickou formu projevu. Porotou  

z řad učitelů bylo vybráno 15 prací. Všichni 

ţáci pak mohli hlasováním vyjádřit svůj názor 

na nejlepší práci. Nejvíce hlasů získala práce 

Vladimíry Němcové z 8. B. 

Porota vyhodnotila tři nejlepší práce. První 

místo získal Martin Kanta, 2. místo Iveta 

Rosmanová, 3. místo Monika Švédová. 

Všem ţákům děkujeme za zdařilé práce.  

Věříme, ţe tato akce přispěla k většímu uvě-

domění si nebezpečí internetu pro děti. 

V pátek 11. května proběhl majáles 

studentů Gymnázia Jana Opletala. 

Téma slavnosti znělo Když vezmeme 

historii do vlastních rukou. Na pódiu 

před gymnáziem se tak objevili misio-

náři civilizující divochy jogurtem a 

holicím strojkem (1), vyhraná dívčí  

válka (2), jejíţ představitelé se stali 

vítězi klání, nebo kněţna Libuše coby 

fanynka moderních technologií (3). 

Na krále byl letos korunován starosta 

Zdeněk Potuţák (4).          red. 

Foto: Zdeněk Diviš, Petr Dolinský 

1 

2 

3 

4 
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Prvoligoví házenkáři Tatranu na domácí půdě bez ztráty bodu 

Samými výhrami na domácí palubovce se 

odvděčili v uplynulé sezóně 1. ligy litovelští 

házenkáři svým příznivcům. Skvělou sezónu 

navíc korunoval Matěj Konšel individuálním 

úspěchem. 

 

Muži. Uţ v polovině května dohráli další 

sezónu v 1. lize házenkáři Tatranu Litovel. Po  

odchodu J. Pohlmanna do extraligové Plzně a 

pauze brankáře Baránka čekal trenéry Sléhu a 

Šmída těţký úkol do týmu začlenit mladé 

nadějné hráče. V podzimních bojích tým sta-

bilně předváděl dobré výkony v domácích 

utkáních před plnou sportovní halou, v utká-

ních u soupeřů však tým nedokázal vítězit ve 

víceméně vyrovnaných partiích. Jedinou výhru 

tak tým přivezl ze Šumperka. Celkem to tedy 

znamenalo 7 výher a 4 poráţky, a tedy 4. mís-

to před zimní přestávkou.  

Na jaře tým v podstatě potvrdil stávající 

výkonnost, ačkoliv jiţ tradičně máme horší los 

a řadu zápasů se soupeři srdnatě bojujícími o 

záchranu v lize. Hráčům se opět podařilo jako 

jediným v lize vyhrát všechna domácí utkání a 

další body dovézt pouze z derby ve Velké 

Bystřici. Bilance 6 výher a 5 poráţek zname-

nala v součtu s podzimem 26 bodů a 5. místo. 

Ve vyrovnané tabulce to ovšem znamenalo 

pouze 2 body za druhým Jičínem a 5 bodů za 

vítěznou Bystřicí pod Hostýnem. Tradičními 

oporami týmu byli kapitán a zároveň nejlepší 

střelec týmu David Barabáš se 115 brankami, 

ostrostřelec Matěj Konšel (94), Jan Šmíd (86), 

J. Schmalz (73). Rostoucími dobrými výkony 

se prezentoval také brankář M. Sléha. Stabilní 

dobré výkony však během dlouhé sezóny po-

dávala většina dalších hráčů týmu. 

V příští sezóně se můţeme těšit hned na 

čtveřici nových týmů v 1. lize. Nejzajímavější 

zcela určitě budou souboje s nováčkem z Olo-

mouce. Dále se diváci mohou těšit na Strako-

nice, Ústí nad Labem a Nové Veselí. 

Za svoje vynikající výkony si v dubnu vy-

slouţil Matěj Konšel pozvánku do juniorské 

reprezentace. V českém týmu, tvořeném ves-

měs jiţ extraligovými hráči, velkým podílem 

v kvalifikačním turnaji v Německu přispěl 

k  postupu na mistrovství Evropy, které jej 

čeká jiţ letos v červenci a my mu budeme 

drţet palce k dalšímu úspěchu. Dosavadní 

úspěchy mu také vynesly ocenění v rámci 

Litovelských nadějí.  

Starší dorost. Sloţitou sezónu mají za se-

bou starší dorostenci v 2. lize. Po odchodu 

většiny opor do kategorie dospělých měli tre-

néři Sitár a Filip nezáviděníhodnou pozici. 

Cílem tak letos nebylo umístění v horních 

patrech tabulky, ale především co největší 

výkonnostní pokrok hráčů týmu. Dorostenci 

celkově dokázali v sezóně pětkrát zvítězit a 

patnáctkrát prohráli. S 10 body se tak umístili 

na 9.-10. místě tabulky. Pokrok jsme zazname-

nali u všech hráčů, škoda jen úzkého kádru a 

několika zranění, pak by se určitě dostavilo i 

více bodů v tabulce. Oporou byl v brance D. 

Krejčí, mezi střelci pak J. Sléha se 118 branka-

mi, K. Robenek (98), P. Aleš (88) a M. Sadov-

ský (69). 

Starší žáci. Nejúspěšnějším celkem klubu, 

co se týče umístění, byli letos starší ţáci na 3. 

místě ve Středomoravské lize, vedení trenéry 

D. Číhalem a V. Machem. V podzimní části si 

vybojovali start v elitní skupině šesti týmů, ve 

které se na jaře bojovalo o přeborníka oblasti. 

Ţáci se dlouho drţeli na úplné špici, nakonec 

však vybojovali i tak skvělé 3. místo, coţ je 

výrazné zlepšení oproti loňské sezóně. Odmě-

nou jim pak bylo slavnostní předání bronzo-

vých medailí. Celkem v sezóně starší ţáci 

zaznamenali 12 výher a 8 poráţek. Výkonnost-

ně v týmu vyčnívají především střelci P. Vaře-

ka (170 branek) a D. Číhal ml. (132 branek) a 

dobré výkony podávali také brankáři P. Novák 

a D. Sedlář. 

 

Mladší žáci. Trenéři Číhal s Machem měli 

letos k dispozici převáţně hodně mladé hráče, 

kdyţ opory přešly o kategorii výš. Proto kádr 

doplňovali také nejšikovnějšími miniházenká-

ři. Na podzim proto 3 výhry z 10 utkání stačily 

jen pro start ve 3. skupině pro jarní boje. Zde 

se mezi 6 týmy umístili se 7 výhrami a 5 po-

ráţkami na pěkném 3. místě. Nejlepšími hráči 

byli v celé sezóně M. Přikryl (95 branek), R. 

Chytil (77), J. Štencl (73) a brankář K. Benda.  

 

Miniházená. Naši nejmenší svěřenci jiţ 

několik let hrají tzv. miniházenou jen se 4 

hráči v poli a na menším hřišti. Děti tato vari-

anta tak mnohem více baví. Ve 2 věkových 

kategoriích máme díky dobré práci trenérů L. 

Filipové, S. Rozsypalové a P. Habermanna 

celkem 3 týmy. Kaţdý z nich odehrál v obou 

částech sezóny 7 turnajů po 3 zápasech. Hráči 

se postupně sehrávali a předváděli velmi pěk-

né výkony. U většiny z nich došlo ke zlepšení 

v přehledu hry a také pochopení týmového 

ducha. Ačkoliv u tak malých dětí vůbec nejde 

o výsledky, několik vyhraných turnajů hodně 

potěšilo trenéry i skvělé rodiče. 

 

Kompletní informace o házené Tatranu Lito-

vel naleznete na adrese hazena.tatranlitovel.cz. 

Radovan Šimek 

Juniorský reprezentant Matěj Konšel v dresu 

Tatranu Litovel.        Foto: Zdeněk Vysloužil 

Olympiáda mateřských škol 

Ve středu 23. května se ve sportovní hale ZŠ Vítězná 

Litovel konala olympiáda pro děti z mateřských škol. Zú-

častnilo se devět desetičlenných druţstev, a sice z MŠ 

Gemerská I. a II. Litovel, MŠ Senice na Hané, MŠ Náklo, 

MŠ Kollárova Litovel, MŠ Frištenského Litovel, MŠ Luká, 

MŠ Červenka a MŠ Unčovice.  

Vybraní zástupci jednotlivých školek museli prokázat 

své pohybové schopnosti ve čtyřech disciplínách – v hodu 

do dálky, skoku do dálky (5 skoků snoţmo), na opičí dráze 

a v běhu. Všechny děti se do závodu pustily s takovým 

nadšením, ţe nebylo snadné určit jednoho vítěze. 

Přesto mezi školkami 

z našeho regionu nako-

nec získala prvenství 

MŠ Gemerská I. (foto), 

druhá byla MŠ Gemer-

ská II., bronz si odnes-

la MŠ Senice na Hané. 

red. 

foto: Dita Štefánková 
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Úspěchy kuželkářů 

V měsíci dubnu byl ukončen kuželkářský 

ročník 2011/2012.V soutěžích jsme měli čtyři 

družstva a žáky, kteří jezdí na samostatné 

turnaje, protože pro jejich věkovou kategorii 

není vypsána žádná soutěž. První družstvo 

nastoupilo ke své premiérové sezóně ve 3. lize 

a skončilo na 9. místě. Řadu družstev, která 

v této soutěži hrají již nějaký rok, tak potrápili 

a některým se podařilo sebrat i body. Druhé 

družstvo se neztratilo v olomouckém krajském 

přeboru, a kdyby mělo jen o trochu více štěstí, 

mohlo postoupit do divize. Nakonec získalo 4. 

místo. Třetí družstvo, pravidelný účastník 

olomouckého okresního přeboru, se umístilo 

na 6. místě. Naše nastupující generace odehrá-

la poprvé nejvyšší ligovou soutěž v kategorii 

dorostenců. Skončila na 7. místě. 

Dne 6. května byla kuželna otevřena pro 

veřejnost. Konala se zde tradiční soutěž zvaná 

LETECKÁ. Během neděle ji navštívilo bez-

mála 50 občanů a někteří i opakovaně. V kate-

gorii mužů padl dlouholetý rekord, který pře-

konal pan Marek Štěpánek z Litovle výkonem 

69 bodů (maximum je 70). V kategorii žen 

zvítězila paní Jana Blinková z nedalekého 

Uničova výkonem 52 bodů. V kategorii dětí 

do 12 let to byl Petr Axman z Červenky 

s výkonem 39 bodů. Děkujeme firmě TOM – 

ELEKTRO, která nám věnovala velmi hod-

notné ceny pro naše soutěžící. 

za oddíl kuželek organizační pracovník  

Kamil Axmann 

Horolezecký oddíl TJ Tatran Litovel byl 

založen v roce 1967, tehdy ještě pod hlavičkou 

národního podniku Tesla Litovel. Postupem 

času přešel pod TJ Tatran a v roce 1990 se stal 

i právoplatným členem Českého horolezecké-

ho svazu. Členové oddílu hned od počátku 

vzniku začali být velmi aktivní nejen na cvič-

ných skalách, ale téměř domovskou scénou se 

jim staly Vysoké Tatry, kam jezdili i několi-

krát do roka v létě i v zimě. Je pochopitelné, 

že na sebe nenechaly dlouho čekat návštěvy a 

soustředění ve vyšších horách, především na 

Kavkaze. Oddílem za dobu trvání prošla 

spousta členů a členská základna rozhodně 

nebyla jen doménou mužů, ale i žen a dětí, a 

dokonce i celých rodinných klanů, jako např. 

Balcárkova. 

Po roce 1989 došlo k dalšímu rozvoji 

v působení oddílu. Díky podstatně lepší mož-

nosti cestování jsme začali objevovat i další 

krásná pohoří – Alpy, hory Severní i Jižní 

Ameriky, Pamír, Ťan Šan i Himálaj a podnikli 

zde i spoustu krásných a náročných výstupů. 

Dnešní členská základna má 17 registrova-

ných členů, mužů i žen, a předsedou je Jakub 

Macek. Bohužel v současné době nemáme 

kategorii dětí a mládeže. Činnost oddílu je 

zaměřena především na horolezectví na cvič-

ných skalách, především v lokalitách Velký a 

Malý Rabštejn, a v rámci nižších a středních 

hor se pravidelně jezdí do Vysokých Tater a 

do Alp. K tréninku také slouží umělá lezecká 

stěna v areálu litovelské loděnice a tzv. boul-

der v nákelské sokolovně. Do náplně oddílu 

také patří další související sporty jako vysoko-

horský treking, horská kola a skialpinismus. 

Nikdy jsme si nekladli za cíl vychovávat mezi 

sebou nějaké super lezce, kteří zvládnou ty 

nejobtížnější klasifikace, ale spíš nám jde 

o všestrannost a hlavně o skvělou partu lidí, 

kteří hory mají rádi, rozumí jim a je jim v nich 

dobře, ale také je umí respektovat. Proto kaž-

dý, kdo to tak v sobě má, se může stát horolez-

cem.        David Baroň 

Sportovní oddíly v Litovli, část 6.: 

Horolezecký oddíl TJ Tatran Litovel 

Toulky Litovelským Pomoravím 2012 

„V tomto roce se účastníme již osmým ro-

kem Toulek Litovelským Pomoravím (TLP). 

Osobně se mi Toulky líbí kvůli tomu, že je to 

kolektivní akce, při které lidi vyrazí ven na 

čerstvý vzduch a nesedí doma u počítače nebo 

televize,“ řekl člen litovelského Klubu čes-

kých turistů pan Stanislav Kaštil, který letos 

plnil funkci kontrolora na již 13. ročníku této 

sportovní akce. Populární „cyklo – pěší“ tou-

lání po krásách CHKO Litovelské Pomoraví 

organizuje KČT TJ Tatran Litovel s pomocí 

rodičovského sdružení ZŠ Jungmannova.  

Akce, která je již několik let pořádána jako 

memoriál jejího „duchovního otce“, někdejší-

ho předsedy RS ZŠ Jungmannova Jiřího Mar-

ka, ani pro letošek v sobotu 2. 6. neochudila 

své návštěvníky o tradiční program, ve kterém 

nechyběla ani doprovodná akce s názvem 

Minitoulky, pořádaná u příležitosti dětského 

dne, tentokrát ve stylu Divokého západu. 

Každý účastník obdržel na startu speciální 

list, do kterého na kontrolních stanovištích 

každé z tras (pro pěší dlouhé 5–25 km, pro 

cyklisty 15–45 km), dostával ověřovací razít-

ka. Po dokončení trasy obdrželi všichni v cíli 

pamětní list a drobné ceny od sponzorů. 

„V prvních ročnících TLP jsme si vyzkou-

šeli všechny možné trasy,“ řekl hlavní organi-

zátor a vedoucí KČT Litovel pan Zdeněk 

Šišma, který zároveň poodhalil něco z historie 

organizace Toulek pod vedením KČT:  

„Na organizaci této akce se podílíme od 

5. ročníku a 7. ročník byl z organizačního 

hlediska již pod naším vedením,“ řekl. Ze 

statistické stránky ještě nutno dodat, že letoš-

ního 13. ročníku TLP se zúčastnilo 134 cyk-

listů a 110 pěších. Nejstarším účastníkem se 

stal 83letý pan Mojmír Monap z Olomouce. 

V rámci Minitoulek byla pro děti nachystá-

na 1,5 km dlouhá trasa. Vedla ze školního 

dvora přes litovelské parky. Na ní děti čekalo 

několik stanovišť s úkoly, např. lukostřelba či 

balanc na laně. Za každý splněný úkol dostá-

valy určitý počet dolarů, za které si pak mohly 

ve stánku u šerifa koupit nějaké zajímavé 

věci. Minitoulkami prošlo celkem 90 dětí. 

A na závěr krásné přání Toulkám Litovel-

ským Pomoravím z úst pana Šišmy: „Do bu-

doucna Toulkám přeji pěkné počasí – aby 

vždy vyšlo, spoustu poznatků a zážitků z lito-

velského okolí pro jejich účastníky – aby se 

sem každý, kdo na Toulkách jednou byl, zno-

vu rád vracel.“    Petr Komárek 
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Koupím staré pohlednice do r. 1945.  

Dále hledám řády a vyznamenání, i soc. 

Tel.: 608 420 808 

 
Pravý mistr není ten, kdo má nejvíce  

žáků, ale ten, kdo vytváří nejvíce mistrů. 
(Neale Donald Walsch) 
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