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Začala oprava průtahu městem Máte doma zvířecího parťáka, bez kterého neuděláte krok? 
Který je Vaším věrným společníkem? 

Je jedno, jestli má ploutvičky, nohy nebo kopyta – 
zašlete nám jeho fotku do naší nové fotosoutěže.

Soutěž probíhá od 1. června do 1. září. Fotografie zasílejte na 
e-mail litovelskenoviny@mestolitovel.cz. 

Napište nám také, jak se mazlíček jmenuje, kolik má let, čím Vám 
dělá radost, ale třeba i starost, a co naopak udělá radost jemu. 

Nezapomeňte také uvést Vaše kontaktní údaje.
Výherci budou zveřejněni v říjnovém vydání Litovelských novin 

a mohou se těšit na krásnou výhru!

Téměř 100 miliónů korun inves-
tuje Olomoucký kraj do rekon-
strukce průtahu Litovlí. Stavební 
práce se dotknou Dukelské ulice 
v části mezi mostem přes Moravu 
po křižovatku s Ná-
dražní ulicí. Úsek má 
délku 1,2 kilometru 
a je součástí silnice 
II/449, která vede  
z Rýmařova přes Uni-
čov a Litovel až do 
Prostějova.
„Polovinu z této částky 
se nám podařilo získat z evrop-
ských fondů a ze státního rozpočtu, 
druhou polovinu uhradíme z na-
šich zdrojů. Na některé práce nám 
přispěje také město Litovel,“ řekl 
náměstek hejtmana pro oblast fi-
nancí Jiří Zemánek.

Projekt počítá s rekonstrukcí sil-
nice včetně tří mostů, úpravami 
kanalizace pro lepší odvodnění  
i novými chodníky. Na základě 
požadavku města se mosty rozšíří 

o novou cyklostez-
ku. Práce začaly již  
v průběhu června 
a potrvají do konce 
příštího roku.
„Tento úsek už dlouho 
volal po obnově. Jsem 
proto rád, že se nám 
podařilo zajistit finan-

cování celé akce. Je to dobrá zpráva 
nejen pro Litovel a její obyvatele, 
ale i pro další motoristy, kteří dů-
ležitou komunikaci využívají,“ do-
dal náměstek hejtmana pro oblast 
dopravy Jan Zahradníček.

Tisková zpráva Ol. kraje

Litovel se zařadila do seznamu 
moderních měst, kde se vybu-
dovalo discgolfové hřiště. Tímto 
krokem sledujeme nalákat občany 
města do míst, která byla dlouho-
době nevyužívána. Jistě se najde 
mnoho konzervativních názorů, 
že parky jsou oázou klidu a tato 
aktivita sem nepat-
ří. Naším záměrem 
je ale udělat z par-
ku místo setkávání 
občanů s možností 
aktivity v centru 
města. Discgolf je 
celosvětově rychle 
se rozšiřující hra. 
Cíl je stejný jako  
u klasického gol-
fu, tedy projít celé 
hřiště s co nej-
menším počtem hodů diskem. 
Hřiště tvoří, v našem případě, 
šest jamek (košů). Tento sport 
spojuje generace a sociální sku-
piny. Není fyzicky náročný, je fi-
nančně dostupný a může se stát 
celoživotním koníčkem. Nezane-
dbatelnou funkcí této hry je rov-
něž zmírnění dopadu sociálně- 

patologických jevů, pod heslem 
„kdo si hraje, nezlobí“. Pro ty, kteří 
si hru chtějí vyzkoušet a nechtějí 
investovat cca 200 Kč do vlastního 
disku, plánuje město otevřít půj-
čovnu disků v informačním cen-
tru na náměstí. 
Slavnostní otevření hřiště se usku-

teční 3. července  
v 15 hodin, kdy se  
v nedalekém Uničo-
vě koná mistrovství 
republiky a elitní 
hráči nám hřiště po-
křtí. Program začne 
v 15 hod., kdy bude 
možno zapůjčit dis-
ky a projít si hřiště  
s „profíkem“, na 
místě bude stá-
nek s instruk-

torem a možnost zakou-
pit disk pro začínající hráče.  
V 16 hod. proběhne uvítá-
ní moderátorem, v 16.05 hod. 
oficiální první výhoz zástup-
cem města, 16.15–16.30 hod. 
komentovaná discgolfová ex-
hibice, 17.00 hod. konec akce.  
                                                         red.

Pojďte si zahrát discgolf

Další poděkování těm, kteří nám v době pandemie pomáhali:

• faráři Mgr. Vlastimíru Haltofovi za duchovní podporu
• paní Pavle Svobodové a Mgr. Janě Konečné (šití roušek)

• obci Cholina (ušití cca 350 ks roušek)

Aktuální uzavírky a omezení
➢ Důvod uzavírky: Rekonstrukce 
NTL/STL plynovodu MS Litovel 
Sušilova + 3. 
Místo úpravy: ul. Vítězná v úse-
ku od kř. Sušilova po kř. Žerotí-
nova, ul. Sušilova, ul. Hrnčířská 
a ul. Rybníček v Litovli.
Objízdná trasa není stanovena. 
Ul. Vítězná, Sušilova a Rybníček 
mají částečnou uzavírku, obou-
směrný provoz bude veden vždy 
po volné polovině vozovky a ul. 
Hrnčířská a konec ul. Rybníček 
mají úplnou uzavírku bez stano-
vené objízdné trasy.  
Termíny uzavírek – částečné: 
ul. Vítězná od 1. 6. do 30. 6., ul. 
Sušilova od 1. 7. do 15. 8., ul. 
Rybníček od 15. 7. do 30. 9. Úpl-
né: ul. Hrnčířská od 15. 6. do  
15. 7., konec ul. Rybníček od 15. 7.  
do 30. 9.

➢ Důvod uzavírky: Výstavba cyk-
lostezky. 
Místo úpravy: Litovel, ul. Uni-
čovská, cca 100 m za okružní kř. 
Modrá hvězda. 
Objízdná trasa není stanovena, 
obousměrný provoz bude veden 
po volné polovině silnice.
Termín uzavírky: od 11. 5. do 11. 9.

➢ Důvod uzavírky III/3731 Chudo-
bín – Haňovice – oprava silnice.  
Místo úpravy: Silnice II/373, 
II/635, III/3731 a III/3733. 
Objízdná trasa: z Litovle, část 
Chudobín po sil. II/373, dále vpra-
vo na II/635, III/3733, III/3732, 
kde na kř. III/3731 objížďka končí. 
Objízdná trasa je obousměrná. 
Termín uzavírky:  od 8. 6. do 21. 8.
Aktuální informace najdete vždy 
na webu města.                              red.
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Náhradní autobusové stanoviště vzniklo na parkovišti na ul. Příčné 
K 15. červnu Olomoucký kraj 
zahájil stavební úpravy silnice 
II/449 MÚK Unčovice – Lito-
vel. V souvislosti s touto akcí 
došlo k přesunu současného 
autobusového stanoviště na ul. 
Dukelské v Litovli do náhrad-
ní lokality ul. Příčné, kde bude 
správcem současného autobu-
sového stanoviště ČSAD Os-
trava a.s. Provoz náhradního 
autobusového stanoviště (NAS) 
se předpokládá pro období od  
15. června do 30.  listopadu 
letošního roku v závislosti na 
harmonogramu stavby. Měst-
ské parkoviště  z ul. Příčné je 
od 15. června přemístěno do 
lokality současného autobuso-
vého stanoviště na ul. Dukelské. 
Pro provoz NAS je k dispozici 

celá plocha parkoviště a část 
ul. Příčné. V prostorech NAS je 
k dispozici devět stanovišť,  
z nichž dvě jsou pouze výstupní. 
Prosíme, dbejte zvýšené opatr-
nosti v prostorech náhradního 
autobusového nádraží! 

Informace pro bezpečný pohyb 
chodců na ploše náhradního au-
tobusového stanoviště 
• Osoby pohybující se po plo-
chách NAS jsou povinny do-
držovat pravidla bezpečného  
a slušného chování po celé  
ploše. 
• Pohyb pěších je povolen pouze 
po komunikacích k tomu urče-
ných. 
• Pěším je zakázáno vstupovat 
do jízdní dráhy. 

• Za zhoršených povětrnostních 
podmínek zejména v zimním 
období jsou pěší povinni dbát 
zvýšené opatrnosti. 
• Případné škody nebo úrazy  
v prostorech NAS musí postiže-
ní neprodleně ohlásit provozo-
vateli. 
• V prostorech NAS platí zákaz 
kouření dle zákona č. 65/2017 Sb. 
• V prostorech NAS platí zákaz 
konzumace alkoholických ná-
pojů nebo jiných návykových 
látek dle zákona č. 65/2017 Sb. 
• Je zakázáno vnášet do prostor 
NAS nebezpečné předměty jako 
jsou např. zbraně, výbušniny, 
láhve s plyny apod. 

• Je zakázáno poškozovat zaří-
zení v prostoru NAS a jeho pří-
slušenství. Náklady na opravu 
poškozených zařízení nese viník 
škody. 
• Je zakázáno poškozovat hyd-
rantové sítě a jejich vybavení.

ČSAD Ostrava, a.s.
Vpravo nahoře najdete orien-
tační schéma náhradního auto-
busového stanoviště na ul. Příč-
né, dole pak odjezdy autobusů  
z jednotlivých nástupišť. 

Stanoviště Směr č.linky
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Vedení města se během června setkalo s podnikateli i občany 
V pondělí 1. června proběhlo 
tradiční setkání s podnikateli. 
Tentokrát proběhlo kvůli koro-
navirové krizi trochu později, 
než bylo obvyklé. Podnikate-
le přivítal starosta města Vik-
tor Kohout. Poté se ujala slova  
Ing. Helena Stoupová, jedna-
telka společnosti VHS Čer-
linka, s.r.o., která přítomným 
nejdříve krátce společnost 
představila. Poté informovala  
o navýšení ceny předané vody 
od 1. dubna letošního roku  
a nakonec představila projekt 
výstavby solární sušárny na kaly. 
Dále pan starosta představil no-
vého ředitele Technických slu-
žeb, pana Bc. Jaroslava Erlece. 
Ten hovořil o doplňkové čin-
nosti pro firmy, které Technické 
služby zajišťují a které tak mo-
hou firmy využít. 
Dalším bodem programu bylo 
představení investičních akcí, 

které jsou hotové a pak těch, 
které město letos čekají (např. 
výměna LED svítidel na ul. Že-
rotínova, Dukelská a v místních 
částech Nasobůrky a Chořelice, 
dále oprava lesní cesty od býva-
lé lesní školky po tzv. Lesánko-
vě cyklotrase, oprava průtahu 
městem, budování cyklostezek 
ad.). Více informací o opravě 
průtahu městem, která začne 
15. června, přinesl místostarosta 
města Mgr. Lubomír Broza. Dis-
kutovalo se také nad objízdnými 
trasami. 
Poté následovalo představe-
ní jednotlivých firem – náplň 
činnosti, záměry a rozvoj do 
budoucna. Účastníci schůze ho-
vořili o problémech, které je tíží 
(např. nedostatek zaměstnanců, 
pokles tržeb na minimum ze-
jména v gastronomii a cestov-
ním ruchu).
Děkujeme všem přítomným za 
jejich účast a těšíme se opět za 
rok.       

V pondělí 8. června se konalo 
již III. otevřené setkání s vede-
ním města – starostou Viktorem 
Kohoutem a místostarostou  
Mgr. Lubomírem Brozou. Toto 
setkání bylo původně napláno-
váno na březen, vzhledem ke 
koronavirové pandemii se ale 
neuskutečnilo. Náhradní termín 
byl zvolen vzhledem ke klíčo-
vým událostem, které naše měs-
to čekají, právě dnes. 

Témat, která pan starosta otevřel, 
bylo hodně. Pan starosta hovořil 
o projektech, které již probíhají, 
stejně tak jako o těch, které jsou 
v plánu v nejbližší době. Vybírá-
me např.: realizace cyklostezky 
směrem na Červenku a Uničov, 
která již probíhá; dále realiza-
ce cyklostezky do Tří Dvorů, 
oprava lesní cesty na Lesánkově 
cyklotrase (srpen 2020), oprava 
krajské komunikace v Chudobí-
ně směrem na Haňovice (začala 
v těchto dnech). 
Největší akcí, která město čeká 
od 15. června, je oprava komu-
nikace silnice druhé třídy II/449 
na ul. Dukelské. Informujeme  
o ní více v samostatném článku 
v sekci Aktuality na webu města 
(tam najdete také nejnovější in-
formace k této akci). 
Dále byly promítány studie na 
výstavbu startovacích a sociál-
ních bytů v areálu tzv. Védepky, 

studie na výstavbu rodinných 
domů v lokalitě Pavlínka či pro-
jekt na novou sportovní halu 
(má vzniknout v těsné blízkosti 
Sokolovny). 
Pan starosta nastínil i dlou-
ho očekávanou stavbu nového 
sběrného dvora v Nasobůrkách 
(mělo by se začít v létě letošního 
roku), dále např. přestěhování 
Muzea harmonik p. Sedláčka do 
prostor 1. patra Záložny, vznik 
sušičky kalů, další revitalizaci 
sídliště K. Sedláka či opravu au-
tobusového nádraží. 
Na závěr setkání probíhala dis-
kuse s občany. Děkujeme všem 
občanům, kteří přišli, za jejich 
dotazy a náměty ke zlepšení. 
Ne vždy jde vše udělat hned dle 
našich přání, nastávají různé 
komplikace, které mnohdy jed-
noduchou věc ztíží, ale budeme 
se snažit dělat vše pro Vaši spo-
kojenost!                                          red.

Historická alej úspěšně vysazena
Město Litovel úspěšně ukončilo 
akci Revitalizace historické ale-
je Litovel – Nové Zámky. 
Celkové náklady činily nece-
lých 1,8 mil. Kč, z toho cca 950 
tisíc byla dotace z Ministerstva 
životního prostředí. Celkově 
bylo vysázeno 154 ks lípy vel-
kolisté a 33 ks dubu letního. 

Do budoucna zcela jistě bude 
tato alej významným krajino-
tvorným prvkem v okolí města 
Litovel.
Tento projekt byl spolufinan-
cován Evropskou unií – Evrop-
ským fondem pro regionální 
rozvoj v rámci operačního pro-
gramu Životní prostředí.       red.

Pracovníci Technických služeb, 
přísp. organizace, dokončili v po-
lovině června nové zadláždění 
chodníku na nám. Svobody. Tento 
úkol zvládli na jedničku – obvykle 
takové práce Technické služby ne-
dělají (město si na ně najímá jiné 
firmy). Tímto jim děkujeme za 
výborně odvedenou práci. Chod-

ník používá značný počet chodců, 
kteří pravidelně dojíždí do Litovle 
a vystupují či nastupují na aut.
nádraží. Stávající pískový povrch 
chodníků nebyl ideální zejména 
za deštivého počasí. Chodník byl 
zadlážděn malými žulovými kost-
kami s napojením na stávající plo-
chu před kostelem sv. Marka. red.

Nové zadláždění chodníku
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Hurá! Koupaliště je otevřeno! Přijďte se osvěžit...
Od pátku 12. června je otevřeno 
městské koupaliště. Neváhejte 
a přijďte se během letních 
prázdninových dnů osvěžit! Je 
otevřeno celý týden vždy od  
9 do 19 hodin. 
Informace ohledně aktuálního 
otevření koupaliště sledujte na 
webových stránkách města. Na 
nich najdete i webkameru, která 

monitoruje situaci na koupališti 
a zároveň i počet návštěvníků.
Při vstupu a pobytu na koupa- 
lišti platí tato zvýšená hygienická 
opatření:
• Návštěvníci jsou povinni před 
vstupem do areálu provést dez-
infekci rukou přípravkem s vi-
rucidními účinky, který bude na 
vstupu k dispozici.

• Návštěvníci musí zvážit zdra-
votní stav svůj a svých dětí.  
V případě, že se necítí dob-
ře nebo trpí nějakým infekč-
ním onemocněním, neměli by  
s ohledem na ostatní vstupovat 
do vody zejména v situacích, kdy 
nelze vyloučit kýchání, smrkání 
apod. V případech těchto zdra-
votních problémů nejlépe areály 
koupališť do uzdravení vůbec ne-
navštěvovat. 

• Při použití WC musí návštěvní-
ci dodržovat zvýšenou osobní hy-
gienu – je nutné důkladné omytí 
rukou mýdlem s dezinfekčním 
účinkem nebo jejich dezinfek-
ce dezinfekčním prostředkem 
(např. gelem), který bude pro 
všechny návštěvníky na místě  
k dispozici. K osoušení rukou je 
nutno používat jednorázové ruč-
níky nebo bezdotykové vzducho-
vé osoušeče rukou.                   red.

Děti do 3 let (i po 17. hod.) 1 Kč

Děti do 15 let, senioři nad 65 let, ZTP a ZTP/P, studenti 25 Kč

Ostatní 45 Kč

Rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti do 15 let) 120 Kč

Permanentní vstupenka (pro děti do 15 let, seniory nad 65 let, ZTP  
a ZTP/P a studenty) – 11 vstupů

250 Kč

Permanentní vstupenka (ostatní) – 11 vstupů 450 Kč

Vstupné po 17. hodině – jednotná cena pro každou osobu 10 Kč

Šíření koronaviru zasáhlo celou 
společnost ve velkém měřítku. 
Česká republika je srdcem Evropy 
a bohužel ani nám se tato pande-
mie nevyhnula. Určitě si každý 
z nás vzpomene na ten den, kdy 
jsme se probudili do uzavřené 
oblasti a nikdo nevěděl co se děje  
a co bude dál. Mnoho pracovníků 
se nedostalo do zaměstnání, uza-
vřely se některé obchody i služby.  
I tohle omezení se bohužel do-
tknulo pracovníků Charity.  
Z počtu asi 20 stálých pracov-
níků poskytujících Charitní 
služby nás zde zůstalo pouze 6. 
Pracovnice, které se nedostaly 
do práce z důvodu uzavření ob-
lasti Litovle, poskytovaly služby  
v okolních neuzavřených obcích. 
Na tuhle situaci jsme museli ak-
tivně reagovat, svolali jsme dob-
rovolníky a zahájili krizový plán. 

Začali jsme poskytovat nákupy 
pro seniory, nemohoucí osoby  
a osoby v karanténě. Komuniko-
vali jsme s doktory a vyzvedávali 
léky, rozdávali roušky a desin-
fekce. Řešili jsme krizové situace 
osob, které karanténní opatření 
zasáhla. Bez všech dobrovolníků, 
bychom tohle všechno tak dobře 
nezvládli.  Patří jim naše obrovské 
DÍKY! Rozhodli se totiž dobro-
volně pomáhat a vystavit se riziku, 
aniž by dali přednost svému vlast-
nímu pohodlí. Také děkujeme 
všem dárcům. Nesmírně si vážíme 
toho, že jste nám pomohli. 
A na závěr se pochlubíme několi-
ka čísly! Nákupy jsme poskytovali 
po dobu 38 dní. Celkem jsme jich 
společně s dobrovolníky roznes-
li 208 v celkové hodnotě kolem  
70 000 korun. Rozdali jsme ti-
síce roušek a rozlili několik set 

litrů desin-
fekce. Dou-
fáme, že nás  
v budoucnu 
nic podobné-
ho již nepotká 
a pokud ano, 
nezapomeňte, 
že Charita je 
tady stále pro 
Vás, připravená 
nabídnout Vám 
p o m o c n o u 
ruku za jaké-
koliv situace.                   
   Charita Litovel

Charita pomáhala, kde bylo třeba
Po zkušenostech z jiných 
měst, žádáme občany, 
kterým není lhostejné, 
v jakém prostředí žijí,  
o součinnost při údržbě ve-
řejné zeleně. Jde především  
o zálivku nebo odplevele-
ní záhonu keřů či trvalek 
v blízkosti místa byd- 
liště. Je vás spousta, kteří 
tuto činnost vykonávají 
pravidelně léta, za což vel-
mi děkujeme. Technické 
služby budou samozřejmě 
i nadále provádět tyto čin-
nosti, ale díky Vaší pomoci 
můžeme zeleň v našem městě 
rozšiřovat a tím napomoci zmír-
nění klimatických změn. 
Zeleň ve městech se stává vel-
mi důležitou z pohledu zadr-
žení vody, následné transpirace  
a ochlazování prostředí v době 
největšího horka. Vzrostlý 
strom v horkých dnech ochla-
zuje své okolí o 3 až 5 stupňů 
a často vrhá stín na zpevněné 
plochy, jako jsou asfaltové ko-
munikace, chodníky atd. Tyto 
povrchy pokud do sebe naaku-
mulují během dne teplo, tak  
v nočních hodinách jej opět 
uvolňují do okolí. Díky tomu 
jsou ve městech daleko teplejší 
noci než v jejich okolí. 
Aby mohla zeleň ve městě 
zdárně prosperovat, je třeba, 
aby měla přístup k vodě, kte-
rou ke svému růstu mimo jiné 

potřebuje. Celou touto proble-
matikou se zabývá tzv. Modro- 
zelená infrastruktura, která řeší 
jak dostat vodu k rostlinám  
a naopak, jak ji pomocí zeleně 
ve městě zadržet. Jedná se na-
příklad o zelené střechy, zelené 
fasády, stromy na parkovištích 
a kolem městských komunikací 
a podobně. Vše souvisí se vším 
a některá z opatření v boji pro-
ti horku a suchu mají i opačný 
efekt. Tedy zadržování srážkové 
a přívalové vody.
Důležité je z tohoto pohledu 
rovněž okolí města. V tomto má 
město Litovel obrovské výhody 
díky protékající řece Moravě  
a okolním lužním lesům. Nic-
méně i přes tento bonus je dů-
ležité ve městě zeleň udržovat  
a vysazovat.       Bc. Jaroslav Erlec, 
ředitel Technických služeb Litovel

Výzva občanům



6 / ZE SPOLEČNOSTI

Zveme na výstavu špejlí do litovelského muzea

Ve středu 17. června se v Muzeu 
Litovel otevřela nová výstava 

Modely ze špejlí. Nyní Vám před-
stavíme jak člověka, který se to-
muto specifickému koníčku věnuje 
ve svém volném čase, tak i něco  
o moderní výrobě špejlí či základní 
surovině pro jejich výrobu. 

„Špejlomodelář“ Josef Mazánek
Narodil se 28. srpna 1951 v Šum-
perku. Dětství a dospívání prožil  
v Sobáčově. Po svatbě se přestě-
hoval do Nasobůrek, s manžel-
kou má tři syny. Manželství se 
rozpadlo, po rozvodu roku 1983 
se přestěhoval na Červenku. Vy-
učil se zámečníkem v Ostravě, 
kde získal také svou první prá-
ci. Poté byl zaměstnán jako zá-
mečník v Okresním stavebním 
podniku Litovel. Po rozpadu 
podniku až do důchodu pracoval  
u různých soukromníků.
Od r. 2015 se ze zdravotních dů-
vodů stal klientem Domova dů-
chodců v Července. V rámci vol-
nočasových aktivit přemýšlel, jak 
si zpestřit program a ukrátit dlou-
hou chvíli. Vzpomněl si, že kdysi 
na vojně zkoušel postavit mlýn ze 
špejlí, což byla jeho prvotina. Roz-
hodl se to po více než 40 letech 
zkusit znovu. Začal vytvářet různé 
stavbičky, které znázorňují vesnič-
ku podle vlastní fantazie. 
Novou výzvou jsou velké mo-
dely reálných budov, mezi kte-
ré patří hrad Bouzov, kostel sv. 
Martina v Měrotíně, litovel-
ská radnice, domov důchodců  
s kostelem sv. Alfonse v Červen-
ce a další. Zde v rámci propor-
cí stačí panu Josefu Mazánkovi 
fotografie zmíněných objektů 
ze všech stran. Podle vlastní fan-
tazie vytvořil dále několik růz-
ných domků, domečků, chalup, 
kostelíků, kapliček, chaloupku 
na kuří nožce, hospodu, větrný 

mlýn, myslivecký posed, hřiště  
a také dva betlémy. 
Pozoruhodná je i pečlivost s ja-
kou si zaznamenává do deníčku, 
pro koho který model vytvořil. 
Mezi institucemi vede Domov 
důchodců Červenka, mezi oso-
bami převažují jeho pracovnice 
a pracovníci. Modeluje ale také 
na přání. Z těchto děl můžeme 
jmenovat vysílač na Pradědu, 
který vytvořil pro Vrbno pod 
Pradědem, litovelskou radni-
ci, ovečku pro paní z Měrotína  
a jiné. U minimálně dvou zazna-
menaných položek jde o více kusů, 
takže můžeme spolehlivě říci, že p. 
Josef Mazánek za pět let, co se této 
zálibě věnuje, vytvořil více než 70 
modelů ze špejlí. Aktuálně pracuje 
na modelu červenského nádraží, 
na které se může denně z okna do-
mova podívat. 
Naprostou většinu zmíněných 
modelů je možné vidět na vý-
stavě Modely ze špejlí, kterou se 
svolením p. J. Mazánka připravi-
lo Muzeum Litovel ve spolupráci  
s Domovem důchodců v Čer-
vence. 

Surovina pro výrobu špejlí
Dřevo je nejdůležitější materiál 
pro truhláře a je také surovinou 
pro výrobu špejlí. Aby mohlo 
být použito jako materiál pro 

výrobu špejlí, musí 
mít určité vlastnosti.  
K výrobě špejlí neboli 
k hoblování potřebuje-
me, aby mělo dřevo ur-
čitou tvrdost, pružnost  
a vlhkost. Dřevo by 
také mělo být bez suků, 
aby se nezničilo želízko 
hoblíku. 
Pro výrobu každého 
dřevěného výrobku 
je vhodné mít dře-
vo vyschlé, protože se 
nekroutí, nepraská,  
a hlavně má pořád 
stejné vlastnosti. Také 
záleží na tom, kdy byl 
strom v lese poraže-
ný. Pokud budeme 
kácet strom s tím, že 
z něho budeme něco 
vyrábět, je třeba ho 
pokácet v období kli-
du mízy, tj. na podzim 
nebo těsně před jarem. 
Po pokácení by se ku-
latina měla zbavit větví  
a podložit, aby nenasákla vlh-
kost ze země. Strom zbavíme 

kůry, čímž zabráníme napadení 
dřeva různými škůdci. Dřevo 
sušíme venku nebo na půdě 
vzdušným prouděním. Může-
me ho preventivně potřít nebo 
nastříkat proti škůdcům. Čela 
sušených trámků je dobré natřít 
barvou, abychom zamezili je-
jich popraskání. Vyschlé dřevo 
poznáme podle procentuálního 
obsahu zbylé vody. Vlhkost dře-
va se dá změřit vlhkoměrem. 
V dnešní moderní době plné 
technologií již existuje umě-
lé sušení dřeva. Je to proces, 
při kterém se vlhkost ve dřevě 
snižuje za uměle vytvořených 
podmínek. Mezi základní pod-
mínky patří teplota, vlhkost  
a proudění vzduchu. Umělým 
sušením se dřevo suší hospo-
dárněji a šetrněji. Doba sušení 
se zkracuje na hodiny nebo dny. 
Díky umělému sušení dřeva si 
můžeme přesně nastavit poža-

dovanou vlhkost. Každý druh 
dřeva vyžaduje při sušení jiné 
zacházení. Tento proces je ur-
čitě efektivnější, ale i finančně 
náročnější.
Na výrobu špejlí potřebujeme 
měkké dřevo, abychom nezniči-
li a co nejméně vytupili želízko 
hoblíku. K výrobě špejlí by se 
dalo použít dřevo z balzy, lípy, 
topolu, vrby, břízy, olše, smrku 
a jedle. 
Na ruční výrobu špejlí potře-
bujeme dřevo bez vad. Vady 
lze rozdělit na: suky, trhliny, 
vady tvaru kmene, vady struk-
tury dřeva, poškození houbami  
a ostatní poškození dřeva.

Moderní výroba špejlí
V první fázi při výrobě špej-
lí a párátek se nakoupí dře-
vo, které uskladní ve vlastních 
skladech. Následně se dřevo 
nařeže na pásové pile nebo ka-
tru. Usuší se na požadovanou 
vlhkost v moderních sušičkách. 
Poté následuje vlastní výroba 
za pomoci moderních strojů  
a pak povrchová úprava výrobku. 
Nakonec probíhá proces balení 
výrobku do obalů a výrobek je 
připraven k expedici. 
Na výrobu špejlí se převážně 
používá lipové a bukové dřevo, 
na párátka březové a dubové. 
Musí být zdravé, bez napadení 
hmyzem, plísní, hniloby a suků. 
Na výrobu párátek se nejčastěji 
používá březové dřevo, výroba  
z něj je snazší a také levnější. 

Převzato z výstavy 
Modely ze špejlí

Víte, že...
➢ obvyklé jsou špejle uzenářské a lékařské? Vyrábějí se špejle lízát-
kové, praporkové a silnější modelářské. Podle požadavků zákazní-

ků (hlavně skrz grilování) se hrotí do špičky z jedné  
nebo obou stran.

➢ hoblík je truhlářský nástroj sloužící 
k opracování dřeva? Existuje sedm zá-
kladních druhů (macek, klopkař, cídič, 

hladík, uběrák, zubák a římsovník), 
které se používají nejčastěji v dílně,  

a dále speciální hoblíky.
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Anketa o nejoblíbenější Infocen-
trum
A.T.I.C. ČR vyhlašuje anketu 
popularity turistických infor-
mačních center. Anketu ve spo-
lupráci s asociací zajistí společ-
nost Kam po Česku s.r.o., na 
jejíž webových stránkách www.
kampocesku.cz hlasování pro-
běhne v období od 21. června, 
od 24.00 hod., do 31. srpna 
2020. Informace o anketě budou 
zveřejněny na webu asociace 
www.aticcr.cz. 
Hlas bude možné poslat jedno-
mu z více než 450 certifikova-
ných informačních center, tedy 
takovému, které máte v oblibě, 
které vám pomohlo, příjemně 
překvapilo na cestách atp. 
Pro eliminaci vícečetného 
hlasování bude při hlasová-
ní jako identifikátor použit  
e-mail hlasujícího. Hlasovat 
bude možné jen jednou v kaž-

dém z krajů. 
V soutěži bude rovněž 
vylosováno 14 hlasu-
jících, kteří budou od-
měněni pěknou cenou 
zajištěnou členy rady 
ATIC z jednotlivých 
krajů. Vítězná infor-
mační centra v každém  
z krajů budou slavnost-
ně vyhlášena a oceněna.
V loňském roce se hla-
sy rozdělovaly mezi 449 
certifikovaných center, 
celkem bylo odevzdáno 
15.672 platných hlasů. 
Alespoň jeden hlas v an-
ketě získalo 64 % info-
center. Z České republi-
ky bylo přiděleno 15.199 
hlasů. Dalších 473 hlasů 
pocházelo ze zahraničí, nejvíce 
pak ze Slovenska.

Mgr. Jan Matouš, sekretariát 
A.T.I.C. ČR

Nová výstava
Od 8. června mů-
žete v TIC Litovel 
navštívit novou 
výstavu, na které 
uvidíte modely  
z ryze české sta-
vebnice SEVA. Ta 
od svého uvedení 
na trh v roce 1979 
ovlivnila několik 
generací rodičů  

a dětí. Nekonečným spojová-
ním modrobílých kousků se dají 
vytvořit obdivuhodné výtvory,   
jako je větrný mlýn, autobus, le-
tadlo či jiné stavby. 
Výroba probíhá v Suti-
cích u Semil nyní pod 
názvem SEVA, dříve 
Vista. Posledních de-
set let výrobu SEVY 
zaštiťuje firma BENEŠ 
a LÁT a.s.
SEVA stále vyvíjí nové 
sestavy, které uvádí 
na trh několikrát roč-
ně, novinkou je např. 
SEVA Vaříme, Staví-

me či SEVA Doprava. Aktuálně 
má společnost v nabídce takřka  
40 typů stavebnic SEVA.
Přijďte se podívat a zavzpomínat! 

Co se děje v litovelském Infocentru? 



Stalo se v Litovli
• 110 let
PhDr. Otakar Vašek se narodil 27. 7. 1910 v Ja-
nově (okr. Bruntál), po maturitě na filosofické 
fakultě v Brně přišel r. 1937 jako profesor češtiny 
a němčiny na gymnázium v Litovli. Od student-
ských let byl členem KSČ, za války organizoval 
ilegální stranické hnutí. Tato stranická skupina 
byla prozrazena, profesor Vašek 23. 7. 1940 
zatčen a do konce války vězněn v Německu. Po 
válce zvolen předsedou OV KSČ a předsedou 
MNV, tuto funkci zastával od 12. 6. 1945 do  
27. 2. 1946. Na své funkce v Litovli rezignoval,  
když byl jmenován správcem reálného gymnázia 
v Rýmařově. Také zde dále zastával řadu stranic-
kých funkcí, byl členem KV KSČ, 1955–57 vyslan-
cem v Rakousku, pak ředitelem knihovny Národ-
ního shromáždění, r. 1974 odešel do důchodu.

• 75 let
Dne 3. 7. 1945 zahynul při výkonu služby poručík 
Bedřich Kratochvíl, narozen r. 1901 v Litovli. 

• 10 let
Dne 14. 7. 2010 zemřel v Brodku u Přerova Zde-
něk Janků, narozen 29. 10. 1927 v Litovli. Vycho-
dil zde základní školu a vyučil se v obchodě. Po 
vojně byl zaměstnán u Uhelných skladů Olomouc 
jako účetní. Roku 1958 vstoupil do KSČ a dopl-
nil si vzdělání maturitou na ekonomické škole. 
Od 1. 4. 1976 spíš formálně přijal zaměstnání  
v n.p. Tesla Litovel jako vedoucí finančního odbo-
ru, aby byl vzápětí uvolněn do funkce předsedy 
MěNV. Již od r. 1973 byl poslancem MěNV, čle-
nem pléna a finanční komise, od 1. 12. 1976 byl 
zvolen předsedou MěNV a tuto funkci vykonával 
do října 1988, kdy jej vystřídal RSDr. Lubomír 
Vymětal. 

Dne 30. 7. 2010 neočekávaně zesnul ve věku 
pouhých 65 let RSDr. Lubomír Vymětal, bý-
valý předseda Městského národního výboru, 
dlouholetý zastupitel města, člen finanční ko-
mise. Narodil se v Litovli 29. 5. 1945, pracoval  
v Papcelu, Tesle a konečně jako vedoucí litovel-
ské cihelny. V 80. letech nastoupil politickou 
dráhu, r. 1979 zvolen poslancem, od 1. 1. 1980 
uvolněným místopředsedou MNV. Stranou vy-
slán na Vysokou školu politickou v Praze, kterou 
absolvoval r. 1988 s titulem RSDr. Dne 25. 10. 
1988 zvolen předsedou MNV v Litovli za odstu-
pujícího Zd. Janků. Věnoval se zejména výstavbě 
města. Předsedou MNV zůstal do voleb r. 1990. 
V dalších volebních obdobích, až do své smrti, 
zůstal členem zastupitelstva. Z KSČ sice formálně 
vystoupil, ale stále za tuto stranu kandidoval. Po  
r. 1990 založil stavební firmu Lavis společně  
s Ing. Karlem Hrózem, pak se osamostatnil a od 
1. 1. 1998 vznikla Stavební firma Vymětal s.r.o., 
která se podílela na stavbě a opravách mnoha 
objektů.                                                          

Lubomír Šik
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Další příběh oběti z pamětní desky odhalen...
Na jaře letošního roku uplynulo 75 let od 
ukončení konfliktu, který právem nese pří-
domek světový – války, která se dotkla větši-
ny zemí světa. Místo velkolepých oslav, které 
byly plánovány, se uskutečnily vzpomínko-
vé akce pouze v komorním duchu. Epide-
mie nové nemoci COVID-19 nebyla ještě 
na ústupu, velkých shromáždění se obávali 
jak hygienici, tak sami občané. Zůstalo na 
každém z nás, zda zapálit svíčku, položit 
kytičku či jen postát u pamětních desek na 
budově radnice. 
Při pročítání jmen obětí vyvstávají mnohé 
příběhy, které známe z kronik nebo vyprá-
vění pamětníků, jsou zde však uvedeni také 
ti, kteří na odhalení toho svého čekají. Co 
dělali, kde a proč museli zemřít? Jak plyne 
čas, je stále menší naděje, že se to dozvíme. 
I zde však platí, že ,,naděje umírá poslední“. 
Svědčí o tom následující příběh.
Na svého známého, pana Braného, se obrá-
tila o pomoc paní Margita Ingham z Londý-
na, rozená Markéta Kratochvílová z Litovle. 
Chtěla zjistit okolnosti úmrtí tatínka, jehož 
jméno – Bedřich Kratochvíl, je také uve-
deno na pamětní desce. Vodítkem bylo jen 
jméno obce, kde zahynul, a doba: Ochoz, 
krátce po válce.
Ochoz, vesnička na Konicku ukrytá v lesích 
Drahanské vrchoviny, známá svou kyselkou 
a pionýrskými tábory. Co 
se tam asi stalo? Podaří 
se vůbec ještě něco zjistit? 
Pan Braný, litovelský pa-
triot a člen muzejní spo-
lečnosti, se stal ,,styčným 
důstojníkem“ mezi Londý-
nem a muzejníky v Litovli. 
Pátrání se rozběhlo…
Oslovili jsme OÚ Ochoz, 
hledali kroniky, pátrali  
v úředních záznamech  
a začali skládat mozaiku 
nešťastné události. Staros-
ta i jeho zástupce věděli  
z vyprávění, že v lese Louč-
ky došlo k výbuchu, při 
němž zahynul pyrotechnik 
z Litovle a něm. zajatec. 
Oba se snažili získat ještě 
další informace od po-
sledních žijících pamětní-
ků. Dozvěděli jsme se tak, 
že po válce se do lesů na 
Konicku svážela munice  
k likvidaci. K Ochozu lehčí 
– náboje, granáty, miny, ta 
těžká k Budětsku. Vyprávě-
lo se jak o nešťastné shodě 
okolností – v blízkosti si na ohni ohřívali 
oběd, tak o sabotáži ze strany německého 
vojenského zajatce. Výbuch byl silný, na le-
teckých snímcích z 50. let jsou údajně jasné 
jámy po odstřelech a jsou prý patrné ještě 
dnes. (Toto neštěstí nebylo v oné době oje-
dinělé. U Budětska došlo k výbuchu munice 
18. května, usmrceni byli tři lidé a jeden těž-
ce raněn.)
Kroniku Ochoz z této doby nemá, takže 
pro další informace jsme museli do úřed-

ních záznamů. Případ prošetřovala stanice 
NBS (Národní bezpečnostní stráž) Konice 
a zápis postoupila na ONV (Okresní  ná-
rodní výbor) v Litovli. ,,Poručík pyrotechnik  
B. Kratochvíl, nar. 1901, bytem Kostelní nám. 
Litovel, zemřel 3. 7. 1945 při výkonu služby. 
Pravděpodobně mu v rukou vybuchla našla-
povací talířová mina. Dále byl usmrcen ně-
mecký vojenský zajatec a těžce zraněn civil-
ní pracovník z Konice, který však k případu 

nemohl nic udati. Přímého 
svědka, který by neštěstí 
objasnil, není.‘‘ (red. upra-
veno)
Se získanými informacemi 
jsme se vrátili zpět do mu-
zea. Událost byla natolik 
vážná a obětí byl litovel-
ský občan, že by měla být 
zmínka v dobovém tisku. 
Ten je neocenitelným zdro-
jem informací pro dnešní 
badatele. Pomohl i v tomto 
případě. Následující den 
po tragédii vyšla zpráva se 
stručným popisem udá-
losti. V závěru úřad ONV 
charakterizuje poručíka 
Bedřicha Kratochvíla jako 
člověka spolehlivého, ne-
zištného, ryzího charakte-
ru. 
Pohřeb se konal 5. červen-
ce na litovelském hřbitově.  
O jeho průběhu se do-
zvídáme opět z novin.  
S krásnými projevy vystou-
pili plukovník V. Stratil, št. 
kapitán C. Nemeškal, zá-

stupce ONV. Hrála vojenská hudba, účast-
nil se pěvecký sbor voj. útvaru, přítomno 
bylo i místní duchovenstvo. Za nabídnutou 
pomocnou ruku poděkovala za veškeré pří-
buzenstvo manželka Irenka Kratochvílová 
a děti – Eva, Milan, Markéta, Václav. (red. 
kráceno)
Toto všechno byly úřední neosobní zázna-
my. Jaký byl ve vzpomínkách dětí? Pamato-
valy si na něho? To se dozvíte v srpnovém 
vydání Litovelských novin.          Marie Hrubá

Vycházková uniforma poručíka Kratochvíla  
z období první republiky
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Fredrik Backman: Úzkosti a jejich lidé
      Jackie Niebisch: Pračlovíčci – hurá na mamuta!

Stefan Ahnhem: X způsobů smrti

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  

Fredrik Backman: Úzkosti a jejich lidé
Další povedený titul úspěšného švédského 
autora. Úzkosti a jejich lidé je naprosto bláz-
nivá komedie o skupince rukojmích zajatých 
při prohlídce bytu. Neúspěšný bankovní 
lupič se uvnitř zamkne s přehnaně nadše-
ným realitním makléřem, dvěma morousy 
závislými na nákupech v IKEA, jedním po-
tměšilým multimilionářem, smutnou starou 
paní, ženou v pokročilém stadiu těhoten-
ství, otravným chlápkem a králičí hlavou. 
Nakonec to lupič vzdá a všechny propustí, 
ale když pak dovnitř vpadne policie, byt je… 
prázdný. 

Radek Kedroň: Sněžím
Napínavý thriller s podtitulem Deník bílé 
mafie beletristicky zpracovává známé přípa-
dy korupce v českém zdravotnictví.

Stefan Ahnhem: X způsobů smrti 
Thriller švédského bestselleristy Stefana 
Ahnhema dohrává napínavou partii titulu 
Motiv X. Za každou vraždou se skrývá mo-

tiv. V jistých případech je to však bohužel 
pouhá iluze. Další z napínavých knih s de-
tektivem Fabianem Riskem.

Miroslav Krobot: Nečíst
Stejně tak, jak je svérázný herec a režisér Mi-
roslav Krobot, tak je nekonvenční a svéráz-
ná a zábavná jeho kniha. Fantazijní, hravá  
a hlavně krobotovská.

Jackie Niebisch: Pračlovíčci – hurá na mamu-
ta!
S humorem vylíčená dobrodružství pradětí. 
Dost bylo bobulí. Malí pračlovíčci už mají 
všech těch lesních plodů plné zuby a dali by 
si mamutí steak, pěkně křupavý a šťavnatý!
V knihovně je také nové pokračování série 
Cizinka Diany Gabaldon, první díl nové 
řady Kavárna U Anděla Anny Jacobsové, 
pokračování historické série Poldark, další 
z řady detektivek Angely Marsonsové s Kim 
Stoneovou nebo třetí pokračování thrillerů 
J. D. Barkera o nepolapitelném Ansonu Bis-
hopovi.                                                              lf

Prázdninová půjčovní doba
Půjčovní doba litovelské knihovny bude  

o prázdninách upravena. 
Půjčovní dny: každé pondělí a čtvrtek, 
vždy od 9 do 12 hodin a odpoledne od  
13 do 18 hodin. Tato upravená půjčovní 

doba bude platit pro obě oddělení. 
Krásné léto s knihou z naší knihovny 

přejí knihovnice.

Ze společnosti

Odešli
23. 5.  Jarmila Kargerová z Litovle (62 let)
24. 5.  Martin Kuchařík z Choliny (69 let)
31. 5.  Marie Smékalová z Rozvadovic (84 let)
  5. 6.  Libuše Ambrožová z Litovle (94 let)
  5. 6.  Jiří Smital z Litovle (76 let)
  5. 6.  Jan Fritscher z Litovle (69 let)
  6. 6.  Patrik Navrátil z Pňovic (35 let)
  6. 6.  Miloslav Tomanec z Litovle (70 let)
  7. 6.  Zdeněk Svoboda z Choliny (61 let)
17. 6.  Zdeňka Popelková z Unčovic (92 let)
20. 6.  Marie Koupilová z Litovle (85 let)
22. 6.  Milan Peč ze Třech Dvorů (77 let)

Připraveno ve spolupráci  
s pohřebními službami

Hrandop a Misericordia.

Poděkování

Chtěli bychom touto cestou poděkovat naší 
sousedce Helence Bandíkové. 
Hned první den karantény se přišla zeptat, 
jestli něco nepotřebujeme a potom více než 
dva měsíce nám nosila nákupy, platila slo-
ženky a vyzvedávala léky v lékárně. 
Potěšilo nás to a dojalo v této komplikované 
době. Srdečné díky!!!

Jarmila a Václav Knobovi 

pro vozy ŠKODA
za 2 499 Kč

MIMOŘÁDNÁ
SERVISNÍ
AKCE

Akce časově omezena
do 31. 7. 2020

Člen skupiny AUTO Hlaváček a.s.

www.autokomplex-ol.cz

Litovel
+420 585 341 810

AUTOKOMPLEX Litovel
Svatoplukova 963/14
784 01

Leštinská 972/32
789 01 Zábřeh
+420 583 495 248

AUTOKOMPLEX Zábřeh

Výměna motorového oleje a filtru*

Seřízení světlometů

Kontrola stavu brzd

Diagnostika

Vážení zákazníci,
využijte naší mimořádné
servisní nabídky
za akční cenu 2 499 Kč s DPH

* Akce je určena pro vozy s benzínovými motory
a servisním intervalem 15 000 km/1 rok
při použití oleje Shell 5w40.
Nabídka je platná pro fyzické osoby.

Inzerce
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Hory máme za sebou. Je na čase 
dojet k moři – samozřejmě k tomu 
„českému“ do Chorvatska.
Vyrážíme v devíti lidech, tradičně 
z váhy naší Vápenky Vitoul. Jedem 
už známou trasou do ubytovny 
v Břeclavi. V půl páté po 168 km 
jsme na místě. Ubytovna je na 
zimním stadionu hned vedle pivo-
varu, který zrovna dnes slavnostně 
znovuotvírají. Venku se chystá slá-
va podobná litovelskému otvírá-
ku. Na chvilku se tam jdem podí-
vat a ochutnat jejich Kance. Ráno 
v šest je odjezd, takže žádné velké 
zdržování. Až na mě s Jindrou to 
všichni dodrželi. My dva se vrací-
me až kolem půl třetí ráno.
Vraťa, který má na starosti budí-
ček, nás nemůže probudit. O půl 
sedmé přece jenom vyrážíme. 
Na rakouských hranicích opět 
otvíráme obálku od našeho pana 
ředitele a loučíme se s Martinem, 
který se zase vrací domů. Návrat 
zvažuje i Radek, který má pode-
zření na váček pod zubem. Aspoň 
desetkrát během minuty svoje 
rozhodnutí mění, aby nakonec 
odjel za Martinem. Ten o tom ale 
neví a domů jedou každý sám. My 
ostatní jedem až na konec Nezi-
derského jezera stejnou trasou 
jako na Balaton. Za jezerem se 
stáčíme na jih směr Szombathely. 
Na čůrací zastávce Jindra s hrůzou 
hlásí, že jsme ztratili Radka. Sto ki-
lometrů nepostřehl, že s námi už 
od hranic nejede. Mirek se třepe 
jak ratlík, nechal doma mikinu.  
V triku a šustce mu v šestnácti 
stupních není zrovna vedro. Půj-
čuji mu svou teplou vložku do 
bundy. Má ji sice jak podprsenku, 
ale lepší než nic. Před značkou 
Szombathely přestává vrčet Vraťův 
pionýr. Asi po hodině naskočí, 
aniž bychom věděli, co mu vlastně 
bylo. Za městem najíždíme na me-
zinárodní silnici. No a koho tady 
nepotkáme… polské kamiony. Je-
dem po asfaltce bez krajnice, která 
je samá díra a v zrcátku sledujem, 
který z nich nás zase vytlačí z ces-

ty. Blížíme se ke zpomalovacímu 
ostrůvku před dědinkou. Tam se  
s kamionem nevlezem. V tom při-
letí dva Poláci. První se ještě myš-
kou vleze těsně před nás, i když to 
návěs málem neustál. Druhému to 
už nevychází. Bere ostrůvek proti-
směrem. Naštěstí tam nic nejede. 
Kdyby se musel vrátit, jsou z nás 
jen mastné fleky. Konečně uhý-
báme na vedlejší směr Slovinsko. 
Projíždíme malým výběžkem 
přes Lendavu. Po cca 15 km jsme 
na hranicích Chorvatska. Dnes 
nemáme pevný cíl. Musíme najít 
nějaký plácek na spaní. V Chor-
vatsku je zakázáno spát na divoko, 
ale tady na severu nemůžem najít 
žádný kemp. Projíždíme Čakovec, 
Varaždin a pořád nemůžem najít 
vhodné místečko. Když už slu-
níčko zapadá za obzor, zajíždíme 
přes louku k lesu i přes zvědavý 
pohled jednoho místňáka. Ve vy-
soké trávě ulehá Mirek i s fichtlem. 
Naštěstí padá do měkkého. Stany 
rozbíjíme na kraji lesa. Ti zkuše-
nější si napřed pod stanem uklidí. 
Ti nezkušení ráno rovnají záda. 
Otvíráme konzervy a unavení pa-
dáme do spacáků. Dnes máme za 
sebou 379 km a pět států.
Ze stanů nás vytahuje sluníčko 
prodírající se zelenou hradbou lis-
tí. Nad orosenou loukou se vznáší 
lehký opar. Vyrážíme bez snídaně 
směr Zagreb. Za půl hodinky už 

projíždíme skoro prázdným měs-
tem. Je neděle, všichni ještě spí. 
V centru města je najednou ale 
plno policistů. Přímo davy. Pro-
jíždíme semafory po hlavní třídě. 
Máme pořád zelenou. Všechny 
vedlejší svítí červeně. Pak si někdo 
vzpomíná, že zrovna dnes je den 
vstupu Chorvatska do EU. Vypa-
dá to, že jsme předvoj delegace.  
I vlaječky máme.  Zastavěnou ro-

vinou dojíždíme do Karlovace, 
za kterým se už začínají zvedat 
kopečky. Na vrcholu jednoho 
dlouhého s Jindrou čekáme na 
kluky, kteří v kopci něco ladí. Čas 
si krátíme povídáním s místním 
dědou, který se na nás přišel po-
dívat. Nabízíme mu slivovičku. 

Odmítá se slovy, že už propil tri 
kuče (domy) a ukazuje na jeden 
z nich, který stojí u cesty. Kluci 
už jedou, stačilo dolít benzín. 
Dojíždíme do kempu Grabo-
vac pod Plitvickými jezery. Před 
bránou stojí dvě české motorky. 
Rozmlouvají nám stany s tím, že 
tady včera v noci mrzlo. Paní na 
recepci nám nechce uvěřit, že na 
tomhle jedeme po ose až od nás. 
Jako uznání nám odpouští par-
kovné. Postavíme stany a jedeme 
se na lehko podívat na Vinne-
touovo království. Bylo to sice  
v plánu až ráno, ale teď máme 
čas a užijeme si to v klidu. Ná-
vštěva stojí opravdu za to. Plit-
vička jsou nádherný. Kaňon, 
tyrkysová voda plná ryb, jes-
kyně, vodopády, jezero, přes 
které jedeme parníkem. Na 
konci nás už bolí nohy. Zpátky 
ke strojům se necháme dovézt 
autovláčkem. Ani nemusíme 
startovat a jsme skoro v kempu.  
V hospodě povečeříme výborné-

ho pstruha a sviňinu (vepřové).
Noc nebyla tak hrozná – bylo 
+5 °C, ráno dokonce +7. Než 
posnídáme, usušíme a sbalíme 
stany, je už 16 °C jako celou ces-
tu. Dnes nás čeká jen 170 km na 
poloostrov Nin. Jedem po hlav-
ní, kde nás každou chvíli vystraší 
troubení českých aut. Asi jsme za 
velké exoty. Hodně lidí zastavuje  
u krajnice a fotí si nás. V další ces-
tě nás zastavuje značka Silnice pro 
motorová vozidla. Zkoušíme cestu 
vpravo, vlevo, ale všechny vedou 
jen kousek a končí. Motáme se 
tady my, GPSka, ostatní cizinci  
v autech i párek motorkářů ze vče-
rejška. Nezbývá, než to risknout  
a cestu projet, i když tam nemáme 
co dělat. Silnice má jen pár kiláků 
a pak se zase mění na obyčejnou.
Uhýbáme z hlavní a projíždíme 
úplně opuštěnou krajinou. Ni-
kde ani živáčka, ani domeček, jen 
louky a lesy. Připadáme si trochu 
ztraceni. Poobědváme na louce 
u potůčku, ve kterém se prohání 
pstruzi. Už se před námi zvedá 
pohoří Velebit táhnoucí se kolem 
pobřeží. Šplháme do kopců, ve 
kterých i přes relativní zimu mu-
síme chladit. Poslední sedlo. Těsně 
před vrcholem čekáme na opoz-
dilce. Je zas jen 16 °C. Jen se pře-
houpnem přes vrchol, dostáváme 
ránu. Najednou je 33 °C. Shora už 
vidíme moře. Dvě strany jedno-
ho kopce – severní krásně zelená 
a jižní jen rozpálené kamení. Bez 
motoru sjíždíme dlouhý padák.

Pokračování na vedlejší straně

Na fichtlech tam a zase zpátky...



TÉMA MĚSÍCE / 11

Pokračování z vedlejší strany
Asi po kilometru musíme za-
stavit. To vedro se nedá. Jdem 
konečně do triček. Kousek od 
kempu nás GPSka protahuje 
mezerou mezi ploty. Po sklopení 
zrcátek ale projedem. V kempu 
je zvláštní systém placení. Ne-
platí se za osobu, ale za místo 
vyznačené čtyřmi betonovými 
bábovičkami. Pro nás výho-
da – na jeden plac se totiž vle-
zeme všichni. Jdem se podívat  
k vodě. Místo pobytu jsem nevy-
bral moc dobře. Betonové molo, 
nějaký štěrk a moře hluboké 
jak Balaton. Takové Chorvat-
sko neznám. Navíc je tady plno 
malinkých komárů. To poznává 
hlavně Jindra s Petrem, kteří si 
večer nezavřeli stan. Celou noc 
se fackovali a ráno mají stan je- 
den krvavý flek.
Máme volný den. Už zase není 
moc teplo. Sedíme v kiosku na 
pláži a cucáme místní pivo Kar-
lovačko. Jenom Jirka běhá ko-
lem s foťákem. Až na zlomenou 
tyčku mého stanu se nic neděje. 
O to dřív vstáváme. Ve čtvrt na 
sedm už vyrážíme. Nefunguje 
GPSka, tak jedem na telefon.
Zastavujem až u rezavého mos-
tu na ostrově Pag. Je to tady jak 
na Měsíci. Ani kousek zeleného. 
Projíždíme údolím vedoucím 
středem ostrova. Stéká sem voda 
z okolních svahů. Kolem cesty je 
zelená oáza. Kousek výš jen roz-
pálené kamení. Škrábem se do 
serpentin nad městem se stej-
ným jménem jako ostrov. Z od-
počívadla na skále nad městem 
je krásný výhled. Potkáváme 
tady Slovince, kteří nás podarují 
dvěma litry vína z jejich vino-
hradu. Teď zase měsíční kraji-
nou dolů do přístavu. Na pevni-
nu pojedem trajektem. Jeden se 
právě odráží od břehu. Musíme 
počkat na další, který jede vždy 
každou celou hodinu. Než kou-
píme lístky, pojíme a nalodíme 
se, tak to akorát vychází. Na dru-
hou stranu je to kousek. Z palu-

by házíme do vody starý chleba. 
Ryby to už znají a jsou na místě 
ještě dřív, než dopadne na hla-
dinu. Jsou mezi nimi i kusy, ze 
kterých jde strach. Před obědem 
už sjíždíme do malebného kem-
píčku Ujča kousek před městem 
Senj. Máme co brzdit. Nechá-
pem, jak se dostanem zpátky 
nahoru na Jadranskou magis-
trálu. Kemp je v malinké záto-
ce mezi vysokými skalami. Na 
pláži písek, venkovní hospůdka. 
Sem musím někdy vzít i mamču, 
pomyslím si. Nakonec tady ale 
nezůstáváme. Jenom pooběd-
váme a najedem si něco na další 
den.Jirka nás sice přesvědčuje, 
že jet největší kopec celé trasy 
(888 m n. m.) v pravé poledne 
ve 33 °C je blbost, ale je přehla-
sován. Hned za Senje to začíná. 
Musíme sice párkrát zastavit na 
chlazení, ale zase si užijem krás-
ný výhled dolů na město, moře 
a ostrov Krk. Jen Markovi se 
občas kous-
ne staďák 
a navíc mu 
praská pru-
žina sedla. 
Nakonec do-
jíždíme až na 
okraj Karlo-
vace. V mar-
ketu si kupu-
jeme každý 
půlku grilo-
vaného ku-
řete, okurky  
a chleba. Do-
jíždíme na 
adresu kempu. Nacházíme ale 
jen nějaké velké zahradnictví.
Vrátný nás ujišťuje, že nejsme 
první, kdo tady kemp hledá. 
Aspoň nás nechá umýt si mast-
né ruce a huby. Posílá nás dál. 
Cestou asi prý kemp je. My se 
radši vracíme asi 20 km zpět do 
kempu Slapič, který jsme míje-
li cestou. Obsluha na zahrádce  
v kempu je nějaká divná. Holči-
na nás málem vyhazuje, když po 
ní chcem třetí pivo...

Ráno si dáváme horkou sprchu 
a vyrážíme už stejnou trasou, po 
které jsme jeli sem. Na jednom 
kruháku ztrácíme Mirka s Vra-
ťou. Mirek jede vždycky posled-
ní v oranžové vestě. Takže když 
vidím ve vibrujícím zrcátku 
oranžovou, vím, že jsme všich-
ni. Z kruháku vyjíždíme prvním 

v ý j e z d e m . 
Za ním stál 
n á k l a ď á k . 
Jako za kaž- 
dou křižo-
vatkou kon-
troluju zr-
cátko, jestli 
jsme všichni. 
Vidím oran-
žovou, tak 
jedem. Jenže 
za nákla-
ďákem stáli 
cestáři. Kluci 
si nevšimli, 

kam jsme odbočili. Projeli rovně  
a snažili se nás dohnat. Ještěže 
jsou ty mobily. Dojíždíme do 
Slovinské Lendavy, cíle dneš-
ního dne. Do kempu s teplou 
termální vodou, kam se moc 
těší Jirka, ale vůbec nejedem. Je 
ještě brzo. Najedem si zase něco 
na další den. Nikdy nevíme, co 
nás cestou zdrží. Dojíždíme na 
adresu kempu kdesi v Maďar-
sku. Je to ale asi adresa domu 
majitele kempu. Vracím se tedy 
kousek zpátky k hospodě, před 
kterou stojí policejní auto. Stráž-
ci zákona akorát vycházejí ven.
Vytahuju mapu a snažím se 
jich rukama, nohama zeptat na 
kemp. Naštěstí rychle pochopí, 
co po nich chci. Když vidí, že 
mě cestu nevysvětlí, berou nás 
do vleku a jako vláček vedou 
celým městem až do kempu  
k řece. Na stromě před vjezdem 
visí plno podprsenek a kalhotek. 
Jsme zvědaví, co nás uvnitř čeká. 
V kempu jsme ale úplně sami. 
Jirka částečnou němčinou do-
mlouvá chatky. Je tady i útulná 
hospůdka, kde si dáváme osvěd-
čený Gordon bleu. Je to totiž je-

diné, čemu v jídelním lístku ro-
zumíme. Konečně pijeme dobré, 
i když lahvové, pivo Šoproni.
V chatkách na postýlkách se 
vyspíme do růžova. Ráno fouká 
šílený protivítr. Hned na prv-
ním kopci nemůže Jindra ubrat 
plyn. Oprava je rychlá, jen mu 
vyskočila jehla v karburátoru. 
Teď se musíme vyhnout té hlav-
ní cestě s kamiony. Není to zas 
tak složité. Je to tady sice samá 
rovina, ale proti tomu vichru 
máme velký problém udržet 
našich cestovních 42 km/hod. 
S bradou na řídítkách a plynem 
na doraz jedem v závěsu kolo 
na kolo. Kdo zaváhá a nechá si 
mezerku, už není schopný se 
docvaknout. Jsme vděční za 
každé závětří stromů u cesty, ve 
kterém se můžeme zase trochu 
rozjet. Mirek vzadu se pořád 
nějak opožďuje. Musím vždyc-
ky zbrzdit celý peloton, aby nás 
dojel. Až v hospodě v Břeclavi 
mně říká, že si nechával mezeru 
schválně, aby mohl motor roz-
točit a aspoň na chvilku zařadit 
trojku. Škoda, že to neřekl dřív. 
Když už se blížíme k Moravě, 
začíná nás strašit bouřka. Když 
už si myslím, že zmoknem, cesta 
vždycky uhne. Tak si hrajeme na 
kočku a myš až na hranice, kde 
nás už čeká Radek. Celou dobu 
o zubu ani nevěděl. Dodnes 
ho mrzí, že cestu vzdal. Spíme 
ve stejné ubytovně na zimáku. 
Dole v hospodě si dáváme gulá-
šek a toho místního Kance. Teď 
už ale fakt s mírou.
Cestu domů ozvláštní spani-
lá jízda trabantů ze srazu na 
Plumlově. Voní stejně jako my. 
Kousíček před Senicí se Mar-
kovi natvrdo zadírá staďák. To 
je pech – těsně před barákem.
Nakonec přece jenom píst roz-
pohybuje a domů dojede. 
Za 9 dní (8 dní jízdy) jsme ujeli 
1 863 km. Stadionek spotřeboval 
28,6 l. Průměr 1,49 l/100 km.
A na co se můžete těšit příště? 
Na vyprávění, jak jsme obkrou-
žili naši zem.             Pavel Dostál
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Výstupy na radniční věž
Výstupy se o prázdninách usku-
teční od pondělí do neděle vždy 
v 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin. 
Minimální počet účastníků jsou 
tři platící osoby. Plné vstupné je  
40 Kč, zlevněné 20 Kč. Vstupen-
ky je nutno zakoupit předem  
v Infocentru.

Komentované prohlídky města
Turistické informační centrum 
Litovel Vás srdečně zve 15., 22., 
29. července, 5. a 12. srpna na 
komentované prohlídky města 
Litovel s průvodkyní paní Zden-
kou Elgnerovou. Začátek je ve 
13.30 hod. před Infocentrem  
a prohlídka je pro všechny 
zájemce zdarma. Během cca 
90min. prohlídky budou k vi-
dění nejvýznamnější památky 
města.

Cyklovýlety Litovelským Pomo-
ravím 
I na letošní léto jsou pro zájem-
ce připraveny zdarma komento-
vané cyklovýlety s průvodcem 
panem Miroslavem Pinkavou. 
Připraveny jsou opět zajímavé 
trasy Novozámeckým areálem,  
a to v těchto termínech: 12. a 26. 
července, 9. a 23. srpna. 
Sraz účastníků bude vždy na ná-
městí před TIC Litovel (budova 
Záložny), odjezdy ve 14 hod. 
Vlastní kolo je podmínkou, ale 
zároveň je možno jej předem 
zapůjčit v půjčovně kol (Rakola 
– tel.: 731 112 455 nebo 731 730 
103). Osoby mladší 18 let musí jet  
v doprovodu dospělé osoby.  
V případě nepříznivého počasí 
je možno náhradní výlet usku-
tečnit o týden později. Výletu 
zdar!

Kaple sv. Jiří
Bude otevřena od středy do ne-
děle od 1. 7. do 30. 8. od 10 do 
16 hod. Komentované prohlídky 
dle zájmu v českém nebo anglic-
kém jazyce.

Dům přírody na Šargouně (In-
formační středisko CHKO Lito-
velské Pomoraví) 
Bude otevřen v červenci a srp-
nu vždy od úterý do neděle  
v době od 10 do 16 hodin. V září 
o víkendech v době od 10 do 16 
hodin.

Pěší výlet – Zkamenělý zámek
Na neděli 6. září pro Vás Tu- 
ristické informační centrum 
Litovel připravilo již čtvrtý pěší 
výlet, tentokrát na Zkamenělý 
zámek. Sraz je v 8.15 hod. na 
náhradním autobusovém ná-

draží na ul. Příčné 
(u Billy), odjezd 
v 8.32 hod. směr 
Bouzov. Odtud nás 
čeká asi 10km pro-
cházka přes Javoříč-
ko, kde navštívíme 
Expozici Javoříčko 
v místním muzeu 
bývalé školy. Dále 
půjdeme kolem jes-
kyní na Zkamenělý 
zámek a do Vojtě-
chova, kde nebude 
chybět posezení  
v místní hospůdce 
U posledního Mo-
hykána. Nazpět do 
Litovle pojedeme 
opět autobusem  
v 16.02 hod.
Každý účastník 
si hradí dopravu  
i vstup do muzea. 
V případě nepřízně 
počasí lze domluvit 
přesun výletu na 
jiný termín. Dopo-
ručujeme přihlásit 
se předem v Info-
centru.

Letní soutěže v In-
focentru v rámci 
činnosti Informační 
sítě Europe Direct 
(MEIS)
Od 1. července do 
30. září bude pro-
bíhat fotosoutěž  
o nejhezčí foto-
grafii pořízenou  
v některém ze stá-
tů Evropské unie. 
Navštívili jste v 

posledních letech nějaký stát 
EU? Chystáte se letos i přes 
složitější situaci vycestovat  
k našim sousedům? Nebo zůstá-
váte na letošní prázdniny v naší 
krásné ČR? Pokud nám pošlete  
e-mailem (nebo přes úschovnu) 
fotku o velikosti nejméně 6 Mb, 
prokazující, že jde o stát EU, tak 
budete zařazeni do soutěže. Ne-
zapomeňte uvést název fotogra-
fie + popis, jaké místo to je, také 
doplňte Vaše kontaktní údaje  
a vše pošlete na e-mail: tic@
litovel.eu. Patnáct nejhezčích 
fotografií bude po skončení sou-
těže vytištěno a vystaveno ve vý-
stavních prostorách Turistické-
ho informačního centra Litovel  
v době od 18. listopadu do 1. pro-
since. Tři majitelé nej fotografií 
získají věcnou odměnu, kterou si 
vyzvednou v Infocentru. 
Každý má možnost zaslat maxi-
málně tři fotografie na osobu. 

Osmisměrka a puzzle pro děti
Návštěvu Infocentra si během 
prázdnin mohou (nejen ti nej-
menší) zpestřit vyluštěním 
osmisměrky či poskládáním  
puzzle, za které každý získá 
drobný dárek. Tematicky jsou  
i tyto drobné soutěže zaměřeny 
na Evropskou unii.

Letní kino 
Od pondělí 13. července budete 
moci tradičně navštívit Kinema-
tograf bratří Čadíků, strávit pří-
jemný večer u některého z pro-
mítaných snímků, a ještě přispět 
na dobrou věc. Vybrané vstupné 
totiž každoročně putuje na účet 
Konta Bariéry a pomáhá desít-
kám lidí s handicapem.
Jako první se bude promítat po-
hádka Hodinářův učeň. Příběh  
o Urbanovi, kterému sudičky 
nad kolébkou předpoví bohat-
ství a lásku, ale také chudobu 
a nekonečné strasti. Brzy po 
narození se z něj stává sirotek, 
kterého se ujme lakotný mistr 
hodinář a vezme ho do učení. 
Když Urban dospěje, zamilují se 
do sebe s hodinářovou dcerou 
Laurou a svatba je na spadnutí. 
Mistr proto pošle svého učně 
do světa s úkolem hledat bájné 
hodinky, které umí varovat před 
smrtí. Nikdo neví, jestli hodinky 
vůbec existují, ale pokud je Ur-
ban nepřinese, Laura se jeho že-
nou nikdy nestane. Hodinářův 
učeň se tedy vydává na dalekou 
cestu plnou překážek a úkolů. 

Pokračování na vedlejší straně

Prohlídky města, výstupy na věž či cyklovýlety. Užijme si litovelské  
kulturní léto aktivně!
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 Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel 
tel.: 585 150 499  nebo 775 339 098, e-mail: vstupenky@mklitovel.cz

PŘIPRAVUJEME:

  2. 9. VÝSTAVA EDUARDA ULLMANNA (výstava fotografií)
  4. 9. ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KURZU (mládež a dospělí)
17. 9. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
22. 9. MARKÉTA JANOUŠKOVÁ A DUO DU RÊVE (koncert v rámci KPH)
24. 9. PŘENDITE SI SPLKNÓT (zábavný pořad)
30. 9. KAMÉLIE (koncert ke dni seniorů)

Pokračování z vedlejší strany
Tu musí překonávat statečností, 
hodinářským umem a dobrým 
srdcem. Láska k milované Lauře 
ho žene vpřed, zatímco v patách 
má své tři sudičky, dvě pomáhají 
a jedna škodí. Jestli bude i ten-
tokrát láska silnější než všechny 
strasti, uvidíte od 21 hodin na 
náměstí Př. Otakara.

V úterý 14. července bude pro-
mítán dokumentární film Af-
rikou na pionýru o cestě napříč 
africkým kontinentem na legen-
dárních a hodně starých motor-
kách Jawa Pionýr. Celovečerní 
road movie přináší ještě blázni-
vější a odvážnější výpravu, než 
jaké známe díky žlutým traban-
tům Dana Přibáně. Právě jedné 
z kultovních expedic žlutých tra-
bantů se vedoucí výpravy moto-
rek do Afriky, dobrodruh a reži-
sér Marek Slobodník sám na své 
Jawě 250 účastnil. Cestovatelský 
dokument ukáže dobrodružství, 
které nezná hranice a které žene 
možnosti vlastního těla i svobo-
du ducha až do nejvyšších otá-
ček. A zároveň přinese úchvat-
né záběry a pohled na přírodu  
a život Afriky, jaký nemá obdoby. 
Pět jezdců strávilo v sedle Jawy 
Pionýr pět měsíců, ze střední Ev-
ropy ke Kapskému městu ujelo 
přes 15 000 kilometrů. Na tom 
nejméně pohodlném dopravním 
prostředku projeli pouští, prale-
sem i savanou, protnuli rovník,  
profrčeli kolem Kilimandžára  
a dorazili až na nejjižnější místo 
afrického kontinentu, na Střel-
kový mys, kde se setkává Indický 
oceán s Atlantickým. Během ces-
ty spotřebovali 2 500 litrů ben-
zínu, natočili 360 hodin záběrů, 
provedli snad milion drobných 
oprav a prožili si dvě malárie. To-
hle všechno a ještě mnohem víc, 
pokud dorazíte na roadmovie 
Afrikou na pionýru. 

Dne 15. července bude promí-
tán film Jiřího Mádla Na střeše. 

Profesor Rypar poskytne do-
časné útočiště Songovi, mla-
dému Vietnamci, jehož našel 
ukrytého na střeše svého domu. 
Mohou však dva takto odlišní 
lidé vůbec sdílet jeden prostor, 
aby z toho nebyla katastrofa? 
Pomůže jim v tom jejich drzý 
plán? Soužití nevraživého pána, 
rozzlobeného na celý svět, kte-
rý mu neuchopitelně uniká,  
a mladíka, který hledá výcho-
disko ze zoufalé situace v ne-
známém městě, přináší mnoho 
třecích ploch, tragikomických 
situací, ale i překvapivých nápa-
dů a řešení. Každý z nás totiž po-
třebuje, aby jej někdo potřeboval. 
A Song potřebuje kromě teplého 
oblečení a střechy nad hlavou 
někoho, kdo mu bude důvěřovat. 
Lze však důvěřovat neznámému 
klukovi? Profesor Rypar se o to 
pokusí i za cenu, že musí sem 
tam slevit ze svých zásad a jeho 
střecha se musí trochu rozšířit. 
Ale dokáže Song tuto důvěru 
skutečně oplatit? To uvidíte!

Jako poslední ukončí letní pro-
mítání 16. července film Po-
slední aristokratka. Jde o příběh 
rodilého Newyorčana Franka, 
který získá díky svým šlechtic-
kým předkům dávné rodové 
sídlo, zámek Kostka. Potomek 
emigrantů se tak po více než 
čtyřiceti letech chystá s dcerou 
Marií a temperamentní ženou 
Vivien na velký návrat do Čech. 
Čerství aristokraté jsou neznalí 
místních poměrů a nepolíbení 
českou realitou, někdejší vlast 
a zámecký život znají jen z pra-
starých vyprávění příbuzných. 
Záležitosti spojené s navrácením 
majetku pro ně řeší právní zá-
stupce Benda. Po příjezdu rodina 
zjišťuje, že se zámek nachází ve 
stavu pozvolného rozkladu, stra-
nou veškerého společenského 
dění. Jedinými stálými obyvateli 
Kostky jsou zpátečnický kastelán 
Josef, bodrá hospodyně paní Ti-
chá a hypochondrický údržbář 

Krása. Zatímco osazenstvo Kost-
ky pozvolna procitá z mátožného 
spánku porevolučních devadesá-
tých let, rodina Kostkových stojí 
před těžkou volbou, zda genera-
cemi vybudované sídlo prodat 
a vrátit se do Ameriky, nebo se 
pokusit zámek Kostka zachránit. 
Film vznikl podle stejnojmenné 
knihy Evžena Bočka. 

Pokud vás zaujal některý z uve-
dených filmů, budeme se těšit  
každý den od 21 hodin na náměs-
tí Př. Otakara v Litovli. Vstupné 
dobrovolné. Pokud možno něco 
k sezení s sebou. 

Hudební podvečery
Krásné prostředí zahrádky re-
staurace Amazonka a k tomu 
příjemná hudba místních kapel, 
to jsou Hudební podvečery, kte-
ré můžete již několikátým rokem 
navštěvovat a u dobrého jídla  
a pití strávit příjemný večer. Jako 
první vystoupí 10. července od 19 
hodin místní pop-rocková kape-
la Vinný střik. Litovelská kapela, 
která vznikla v roce 1997, zaklá-
dajícími členy byli tehdy ještě žáci 
základní školy Igor Sitár (zpěv, 
kytara), Pavel „Rous“ Rusnák 
(zpěv, housle) a Ondřej Šišma 
(bicí). Většinu skladeb tvoří pře-
vzatý materiál, ale v repertoáru se 
vyskytuje i pár vlastních skladeb.  
V r. 2004 kapela nahrává ve Štern-
berku své první CD – Vinný Střik.  
Současná sestava: Igor  zpěv, ky-
tara; Rous kytara, zpěv, housle, 
klávesy, foukací harmonika, xylo-
fon, ukulele; Romaneto Arbesovo 
baskytara, klávesy, xylofon, zpěv; 
Adam kytara a JJ bicí, cajon. Máte 
se na co těšit.
V pátek 17. července se můžete 
těšit na kapelu Eagle Eye Tarja 
Tribute, která oficiálně vznikla v 
létě roku 2018. Po muzikantské 
stránce se ale hudebníci znají 
mnohem déle a možná i proto 
jim to v kapele tak skvěle šlape. 
Jak už napovídá název, projekt 
Eagle Eye je postavený na tvorbě 

ledové královny Tarji Turunen. 
V repertoáru najdete ty největ-
ší pecky z Tarjiny sólové dráhy. 
Na koncertech však často hrají  
i akustické verze některých skla-
deb z dílny finské metalové divy 
a v setlistu nikdy nechybí ani hity 
legendární kapely Nightwish, se 
kterou Tarja před mnoha lety za-
čínala.
Do jiného žánru přejdeme  
24. července, na své si přijdou 
příznivci keltsko-irských písní při 
vystoupení uskupení Kelt Grass 
Band, které založil Petr Schäfer 
v roce 2003 ve snaze uskutečnit 
svoji dávnou představu, kterou 
nestihl s dřívější kapelou BLUE- 
GRASS NOVA. Od počátku 
se zaměřuje na lidovou hudbu  
s akcentem na stopy dávné 
keltské kultury. Jsou to melo-
die skotské, irské nebo později 
americké. Zde pracuje s nápěvy, 
které přivezli do Ameriky první 
osadníci, ale i s melodiemi z re-
gionu, ze kterého kapela pochází. 
A tak se na jevišti setkávají vlivy 
tradiční country a bluegrassu  
s moravskou zpěvností nebo ná-
pěvy ze Smaragdového ostrova či 
Skotské vysočiny.
Na závěr vystoupí 31. července 
hudební skupina Střemkoš, ka-
pela s kořeny ve folkrocku, blues, 
šansonu a tangu, kterou si založi-
li k potěše vlastní i okolí Michal  
s Ivou ve svém bydlišti ve Stře-
meníčku. Spolu s dalším členem 
bývalého Damijánu baskytaris-
tou Janem Hajnem a akordeo-
nistou Zbyňkem. Michal s Ivou 
si do Střemkoše z ochotnického 
divadla přinesli prezentaci písní, 
z Damijánu zase s Janem Hajnem 
barevné a často nezvyklé aranže, 
které dělají zajímavý  sound ka-
pely.
Pokud budete chtít posedět  
u pěkné písničky, můžete v za-
hrádce restaurace Amazonka 
od 19 hodin v uvedených termí-
nech. Vstupné dobrovolné. Těší-
me se na vás.   Městský klub Litovel   
                                            a TIC Litovel

Pozvánky na červencové akce

CYRILOMETODĚJSKÉ HODY
• sobota 4. 7., Slavětín
Obec Slavětín srdečně zve na tradič-
ní hody, kde nebude chybět 
kouzelnická show, lezecká 
stěna, lukostřelba, vystoupí 
Petr Spálený a DETOXROCK.

DĚTSKÝ DEN
• sobota 4. 7., areál SK Ha-
ňovice

LETNÍ KARNEVAL
• pátek 17. 7. od 20 hod.
Letní karneval v areálu za hasičskou 

zbrojnicí v Chořelicích.

ROCKOVÉ LÉTO
• sobota 18. 7. od 12 hod., 
Červenka
Rockový festival v areálu Olše  
v Července.
     Přijďte si užít prázdninové akce!
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Kdyby… Kdyby se mohli lidé 
scházet a kdyby se mohly ko-
nat různé akce, tak by děti z DD 
Litovel trávily první květnovou 
sobotu ve Smetanových sadech 
v Olomouci na akci Barvám ne-
utečeš 2020. Této kulturně-spor-
tovní show jsme se v posled-
ních letech účastnili pravidelně  

a vždy se nám na ní velmi líbilo. 
Letos bohužel byla šňůra přeru-
šena, protože akce byla zrušena. 
My jsme se rozhodli, že si tedy 
uděláme akci Barvám neutečeš 
po svém… Už dopoledne jsme 
zavzpomínali na loňské i ty pře-
dešlé Barvy a vybavili si spoustu 
zážitků a navodili tak trochu at-

mosféru barevné-
ho dne. Po obědě 
jsme za  dopomo-
ci velkých i ma-
lých dětí upekli 
barevnou buchtu. 
Odpoledne jsme 
si oblékli trička, 
která jsme dostali 
na loňských Bar-
vách (byli jsme 
opravdu styloví)  
a pomalovali si 
obličeje barev-
nými křídami.  
A pak už nás čeka-
lo barevné spor-
tování na dvoře 
za přispění krás-
ného slunečného 
počasí. Nejprve 

nás čekal běh. Ve Smetanových 
sadech by to bylo 5 kilomet-
rů, na DD jsme se „spokojili“  
s deseti kolečky kolem zahrady.  
K tomu nám hrála hymna loň-
ské akce Barvám neutečeš – pís-
nička „Když nemůžeš, tak přidej“ 
od skupiny MIRAI. Po krátké 
přestávce jsme pokračovali ve 
sportovních aktivitách: v pod-
lézání, v hodu na koš, ve skoku 
žabáků… Ke konci našeho ba-
revného odpoledne jsme ještě 
vzali do ruky křídy a „vyzdobili“ 

chodník na dvoře různými kres-
bami. Po příchodu na DD jsme 
nejprve provedli řádnou hygi-
enu, protože jsme se vrátili špi-
naví a zpocení, tak jako bychom 
se vrátili z opravdových Barev. 
Pak už teta dětem předala me-
daile, které si po tom odpoled-
ním sportování zasloužily a jako 
odměnu ještě dostaly barevnou 
buchtu. Takový byl náš barevný 
den. Opravdu jsme těm Barvám 
neutekli…
Renata Doubravová, vychovatelka

Barvám neutečeš trochu jinak

INZERCE
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Vítězná zase ožila!
Často, když jsem v dějepise vy-
právěla o nejrůznějších smut-
ných a těžkých dobách, jsem 
zmínila, že mnohé děti by daly 
nevímco, aby mohly chodit do 
školy. A mí žáci mi nevěřili, ne-
dokázali si to představit. Vždyť 
co je lepšího než volno? Pak sta-
čilo pár dní karantény, oni mi 
psali dopisy, jak rádi by byli se 
svými kamarády a učiteli… Je-
den z krásných „karanténních“ 
dopisů vám posílám k přečtení. 
Kdyby vás zajímalo, co dalšího 
tvořili kluci a holky naší školy, na 
stránkách  www.zsviteznalitovel.
cz najdete nejen důležité infor-
mace o chodu školy, ale zejména 
ukázky nejrůznějších skvělých 
prací malých i velkých školáků. 
Můžete se zde podívat, jaké elek-
tronické materiály jsme využívali 
a vůbec – co se v této době dělo. 
A nebylo toho málo! Učitelé, děti 
i rodiče opět prokázali, že v sobě 
mají obrovskou energii, nápadi-
tost, schopnost vzájemně si po-
moci a podpořit se. A pokud by 
toto byl jeden z předmětů na le-
tošním závěrečném vysvědčení, 
píšeme všem velikou jedničku!
Jsme moc rádi, že od 11. května 
začala škola zase ožívat. Deváťáci 
se skoro celý měsíc od pondělí 
do pátku pilně připravovali na 
přijímací zkoušky. Se svými uči-
teli českého jazyka a matematiky 
každý den tři hodiny opakovali, 
protože moc dobře věděli, že le-
tošní cesta za vysněnou střední 
školou je obzvláště těžká. Měli 
totiž jen jediný pokus! 

Štěbetání našich nejmladších 
rozzářilo celou budovu na konci 
května. Zvládli jsme jejich rozdě-
lení do patnácti menších skupin, 
a tak si mohli se svými učitel-
kami a učiteli, vychovatelkami  
a asistentkami opět povídat, hrát 
si, učit se a také si dopřát výbor-
ný oběd ve školní jídelně. Škola 
pro ně byla otevřená od 8 až do 
16 hodin.
Od 8. června už jsme byli té-
měř kompletní – přibylo dalších 
patnáct skupin žáků druhého 
stupně, kteří využili možnosti 
konzultací v jednotlivých před-
mětech. Jejich třídní učitelé si je 
vyzvedávali před školou od 8.40 
a byli jim ve škole k dispozici do 
12.40 hodin. No a samozřejmě 
na obou stupních dál fungovala 
i distanční online výuka.
Co říci na závěr? To, co jsme si 
prožili, nebylo pro nikoho lehké. 
Ale byla to obrovská škola života. 
Školní vědomosti časem dožene-
me, o to se nebojím. Naučili jsme 
se však spoustu praktických věcí, 
byli jsme se svými blízkými a, jak 
mi psala spousta mých svěřenců, 
zjistili jsme, co je v životě oprav-
du důležité. 
Děkujeme moc všem dětem  
a jejich rodičům za úsilí a pod-
poru. Děkujeme také provozním 
zaměstnancům za velkou pomoc 
při zajištění desinfekce. Přejeme 
dětem krásné prázdniny a v září 
se se všemi již v plném počtu tě-
šíme na shledanou!
Za celý kolektiv ZŠ Vítězná

Mgr. Eva Zemánková

Dopis z doby karanténní
Milá paní učitelko, 
zdravím Vás z Haňovic. Je to už 
docela dlouhá doba, co jsme se 
neviděli.
Ze začátku jsem si myslel, že malé 
prázdniny budou super, bohužel 
z malých prázdnin se vykluba-
la jedna velká pohroma. Netušil 
jsem, že to bude taková hrůza. 
Člověk se nemůže jít ani ven pro-
jít, ani s nikým promluvit. Já jsem 
ale rád, že máme zahradu. Aspoň 
tam si může člověk vyjít na čers-
tvý vzduch a nemusí s sebou nosit 
roušku. Je mi docela líto těch, kteří 
nemají ani balkon. Myslel jsem 
si, že nemůže být nic horšího než 
škola, ale teď se do školy těším víc, 
než kamkoliv jinam. Budu rád za 
každý den, který budu moct strá-
vit ve škole. Možná bych byl i rád, 
kdyby nám zkrátili prázdniny.
Ve všední dny se převážně učím 

a opisuji si látku do sešitu. Ne-
vím, jestli je to jen můj pocit, ale 
zdá se mi, že úkolů je čím dál tím 
víc a víc. Odpoledne si často hra-
ji s mladší sestřičkou Růženkou, 
nebo si také zajdu na zahradu 
zaskákat na trampolínu nebo za-
hrát badminton. Večer se občas 
díváme s Májou na film nebo 
hrajeme nějakou stolní hru. Před 
spaním si čtu knížku do povinné 
četby. Teď mám zrovna rozečte-
nou knihu Ostrov pokladů od R. 
L. Stevensona. Snažíme se také 
pomáhat mamce s domácími pra-
cemi. Doma je to sice fajn, ale už 
se těším, až budu moct jít ven. Je 
to těžké zůstat doma a nevidět ni-
koho jiného než svou rodinu.
Přeji Vám hodně zdraví a doufám, 
že se brzy opět uvidíme.
Zdraví Vás             Honza Blechta
V Haňovicích 25. 3. 2020

B a k ı m ı n d a n 
eşit doğar-
lar; Все люди 
р о ж д а ю т с я 
с в о б од н ы м и ; 
Ous les êtres hu-
mains naissent 
libres. Turečti-
na, ruština nebo 
francouzština.  
V těchto a dal-
ších třinácti světových jazycích 
psali písaři z litovelské základní 
školy Vítězná desetiminutové 
soutěžní opisy v rámci 18. roč-
níku mezinárodní soutěže In-
tersteno. 
Zatímco všechna sportovní 
klání byla zrušena, přes 1500 
soutěžících z jednatřiceti zemí 
světa bojovalo o medaile v me-
zinárodní soutěži v opisu cizo-
jazyčných textů na klávesnici 
Intersteno 2020. Do soutěže 
se zapojili například závodníci  
z Japonska, USA, Malajsie, Ni-
gérie či Německa. 
Výborných výsledků dosáhli pí-
saři z Litovle. Bramborovou po-
zici s patnácti uznanými jazyky 
vybojoval absolvent ZŠ Vítězná 
Štěpán Kratochvíl, toho času 
student brněnské Masarykovy 
univerzity. V soutěži v mateř-
ském jazyce zabodovala Eliška 
Smetanová, žákyně 9. třídy na 
základní škole Vítězná, která se 
s 434 úhozy za minutu umístila 
na skvělém 10. místě na světě.
Letošní ročník online šampio-
nátu byl z hlediska počtu států 
největším v historii soutěže. 

V první světové patnáctce se 
umístila ještě Tereza Spurná  
a Leoš Rozsypal ze stejné ZŠ. Po-
děkování za reprezentaci České 
republiky patří i mladým naděj-
ným písařům, kteří se meziná-
rodní soutěže zúčastnili poprvé 
a posbírali cenné zkušenosti do 
dalších let: Kristýna Spurná, 
Veronika Kohoutová, Zuzana 
Smetanová, Šarlota Pavlatová, 
Marie Dušková. Všichni se do 
soutěže zapojili za koordinace 
ředitelky školy Mgr. Zuzany Ab-
solonové.
Eliška Smetanová i Štěpán Kra-
tochvíl jsou medailisty z loňské-
ho mistrovství světa ve zpraco-
vání textů. Cenné kovy získali  
v technických disciplínách ko-
rektura textu a protokolování.  
Z výsledků této mezinárod-
ní soutěže však lze vidět, že 
se litovelští písaři neztratí ani  
v rychlostně zaměřených disci-
plínách. Skvělé výsledky žáků 
jsou důležitým krokem pro zisk 
nominací na příští mistrovství 
světa ve zpracování textů, které 
se uskuteční za rok v nizozem-
ském Maastrichtu.      ZŠ Vítězná

Písaři z domu měřili síly se světem
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AntiVIROVÉ a AntiBAKTERIÁLNÍ ČIŠTĚNÍ 
 

 
Provádíme antivirové a antibakteriální čištění NANOčásticovou 

TECHNOLOGIÍ  !!! 
Čistíme kabiny osobních automobilů, dodávek, autobusů, kamionů, 

nákladních aut, stavebních strojů a jiné techniky. 
 

Dále touto technologií čistíme vnitřní prostory ve veřejných i 
soukromých budovách  !!! 

 
AKTIVNÍ účinnost antivirových nanočástic je 6 - 8 týdnů po každé 

aplikaci  !!!!! 
 

Celý technologický postup a použité přípravky jsou řádně 
certifikovány. 

 

LuxWay s.r.o. 
info: 602 553 458 

 

 

Litovelští fotbalisté po nucené ko-
ronavirové přestávce obnovili svo-
ji činnost a sehráli už několik přá-
telských zápasů. Chuť fanoušků do 
fotbalu byla na jejich návštěvnosti 
vidět a zápasům tak pravidelně 
přihlíželo kolem 300 diváků. Urči-
tě se nenudili a nelitovali, protože 
hráči jim dopřáli podívanou na 
krásné zápasy s velkým počtem 
branek a v kombinaci s makrela-
mi a dobrým občerstvením museli 
všichni odcházet spokojeni.

TJ Tatran Litovel – 1. FC Olešnice 
2:1 (1:1)
Branky: Honza Baránek, Petr Dra-
gon.
V atraktivním přípravném zápase 
po dlouhé době bez fotbalu jsme 
zvítězili 2:1 nad Olešnicí. První 
vyrovnávací branku vstřelil díky 
své zarputilosti Honza Baránek.  
V druhém poločase pak po při-
hrávce od Jirky Šany rozhodl o na-
šem vítězství střelou pod břevno 
Petr Dragon.

TJ Tatran Litovel – FK Šternberk 
1:2 (1:2)

Branky: Martin Jindra
V anglickém počasí  
a velmi dobré divácké 
návštěvě jsme prohráli  
s vítězem tohoto roční-
ku krajského přeboru 
těsně 1:2. O jedinou naši 
branku se postaral z po-
kutového kopu Martin 
Jindra. Diváci mohli  
v tomto utkání vidět  
v litovelském dresu po 
dlouhé době Lukáše 
Heinze a Dušana Do-
stála, což jistě mnohým, 
stejně jako nám, udělalo 
velkou radost.

TJ Tatran Litovel – FK Medlov  
3:4 (2:2)
Branky: Petr Dragon, Svaťa Boha-
nos, Michal Knebl
Krásný přátelský zápas s Med-
lovem nakonec skončil lépe pro 
hosty, kteří zvítězili 4:3. Ofenzivní 
utkání však mohlo klidně skončit 
také opačně, když byla na obou 
stranách spousta šancí a Petr Dra-
gon neproměnil pokutový kop. Na 
branky bohaté utkání vidělo na 

tribunách velké množství fanouš-
ků, kterým děkujeme za návštěvu.
Za zmínku stojí také turnaj, který 
na litovelském hřišti pořádal tým 
Levotilu. Turnaj v malé kopané 
vyhrálo Gemo Chořelice v sestavě 
s našimi hráči Dostálem a Šanou. 
Ve finále povedeného turnaje po-
razili na pokutové kopy pořádající 
Levotil v sestavě pro změnu s na-
ším trenérem Jirkou Kohoutem. 
Třetí místo pak vybojoval tým 
složený z většiny hráčů Tatranu, 
jenž v boji o třetí místo zdolal tým 

z Újezda. Týmu Tatranu uteklo fi-
nále v semifinále turnaje s pozděj-
ším vítězem taktéž až v rozstřelu 
na pokutové kopy.

Konečné pořadí turnaje v malé ko-
pané:
1. Gemo Chořelice
2. Levotil
3. Tatran Litovel
4. Újezd
5. Nová Ves
6. Mezice

Martin Jindra

Litovelští fotbalisté začali opět hrát

INZERCE

Začátkem června zasáhly náš re-
gion přívalové deště, které zapří-
činily prudké zvyšování hladin 
řek a následné bleskové povodně 
v některých obcích na Uničovsku. 
Touto situací vznikly obrovské 
problémy spoustě rodin. Voda jim 
způsobila rozsáhlé škody na ma-
jetku a některým rodinám vzala i 
střechu nad hlavou. Bez domova 
se tak rázem ocitlo několik desítek 
občanů a museli být evakuováni. 
Po této hrůze se však zvedla ob-
rovská vlna solidarity ostatních 
občanů, kteří neváhali a přispě-
chali na pomoc.
Přiložit ruku k dílu se rozhodla 
i asistentka pedagoga ze ZŠ Ví-
tězná, Klára Krečmerová, jež zde 
mezi učiteli a asistenty uspořáda-
la dvoudenní finanční sbírku za 
účelem pomoci občanům z těchto 
obcí. V pátek 12. června probíhala 
sbírka na prvním stupni. Vybrala 
se krásná částka, za kterou se na-
koupily nejpotřebnější věci, jako 
jsou špachtle, zednická kladiva, 
malířské barvy a malířské náči-
ní, pánské pracovní oděvy a jiné. 
Tyto věci byly dopraveny na sběr-
né místo do hasičské zbrojnice  
v Uničově, odkud ihned putovaly 
na pomoc do Šumvaldu a Břeven-
ce. 
V pondělí 15. června pak sbírka 

pokračovala na druhém stupni, 
kde se podařilo nasbírat ještě vyšší 
částku. Za tyto finance se již nena-
kupovalo, nýbrž putovaly přímo 
do rukou paní Barboře Kaločai 
Pavelkové z Břevence. Tato milá 
paní čeká druhé dítě a povodeň 
jim vzala obě rodinná auta, zničila 
zahradu a malému synovi odnes-
la všechny zahradní atrakce, dále 
jim voda vytopila polovinu již 
nově zrekonstruovaného domu. 
To však není vše, co tuto rodinu 
potkalo. V důsledku stresu a vy-
čerpání se paní Barboře natolik 
přitížilo, že zkolabovala a skončila 
v nemocnici. Naštěstí byli dokto-
ři šikovní a Bára se s manželem 
může těšit na brzký příchod dcer-
ky. 
Kromě finanční sbírky, do které 
se zapojila spousta našich za-
městnanců, pomáhali někteří  
i materiálně. Paní učitelky spolu  
s některými asistenty poskytli lož-
ní prádlo, ručníky, pracovní ruka-
vice, hygienické pomůcky nebo 
desinfekce. 
Všem zúčastněným tímto děkuje-
me za ochotu pomáhat druhým. 
Je krásné, že na Vítězné není osud 
druhých nikomu lhostejný a snaží 
se postiženým tuto obtížnou situ-
aci alespoň trochu ulehčit.

ZŠ Vítězná

ZŠ Vítězná pomáhá druhým
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Okénko stolního tenisu – hodnocení sezony 2019/2020
Oddíl stolního tenisu Tatran Li-
tovel má za sebou další ročník 
svého působení. Sedmadvaceti-
členná základna nás reprezen-
tovala ve třech dlouhodobých 
soutěžích, dvou seriálech turna-
jů a v několika dalších turnajích. 
Koronavirová krize ukončila 
naštěstí pouze část našich mezi-
městských soubojů.
Tatran Litovel A nastupoval ve 
Veřejném přeboru Olomouc  
1. třídy. V průběhu 19 kol do-
kázal získat 42 bodů za 7 výher,  
2 remízy a 10 proher. Po posled-
ním odehraném kole tak figuro-
val na 7. příčce. Za tým stabilně 
nastupovali trenér Radek Uvízl 
(82,5 % – úspěšnost vyhraných 
dvouher; 2. místo v žebříčku), 
Ivan Čikl (55,5 %; 26.), Jakub 
Kolář (55 %; 27.), Lukáš Kuče-
ra (20 %; 50.) a Roman Navrátil 
(4,5 %; 54.).
Litovelské „áčko“ do soutěže 
nevstoupilo špatně, když po 
čtyřech kolech se za dvě remízy 
a jednu výhru tyčilo na 6. mís-
tě. V 6. kole pak sice porazilo 
Velký Újezd, ale po 10 odehra-
ných kolech kleslo vinou série 
proher na 10. příčku. V dalších 
dvou utkáních potkali Litovel-
ští v záchranářských soubojích 
Heyrovského Olomouc a Hno-
jice. Obě klání se jim na domá-
cí palubovce podařilo vyhrát, 
12:6, respektive 13:5. Povzbu-
zeni dvěma výhrami pak v dal-
ším průběhu zaznamenali ještě 
důležitá vítězství nad Velkým 
Újezdem, Kožušany a Novým 
Světem Olomouc. V předčasně 
ukončené sezoně chybělo cel-
ku do zdárného konce soutěže 
odehrát ještě tři utkání na ven-
kovních palubovkách Křelova, 
Heyrovského Olomouc a Hno-
jic. Litovelské družstvo se těší ze 
stabilizace mužstva, avšak příští 
rok hlásí útok na vyšší pozice.
Tatran Litovel B nastupuje ve 
Veřejném přeboru Olomouc  
4. třídy. Před ukončením sezony 
dosáhlo družstvo 9. příčky za 38 
bodů, které získalo v 19 utkáních 
za 6 výher, 1 remízu a 12 proher. 
Za litovelské „béčko“ nastupují 
vybraní talentovaní hráči, kteří 
mají možnost získat i zkušenosti 
ze soutěžních zápasů. Mezi tyto 
mládežníky patří: Vít Maitner 
(72 % – úspěšnost vyhraných 
dvouher; 11. místo v žebříčku), 
Filip Šubrt (18 %; 56.), Václav 
Štěpánek mladší (17 %; 57.), 
Mikuláš Vícha (15 %; nedosta-
tečný počet utkání) a Vanessa 
Uvízlová (5,5 %; nedostatečný 
počet utkání). Václav Štěpánek 

starší (51,5 %; 30.) 
obvykle na utká-
ních působí jako 
vedoucí, trenérský 
post obsazují Ra-
dek Uvízl, Tomáš 
Voříšek, Lukáš 
Kučera a Roman 
Navrátil.
Začátek soutěže  
s sebou přinesl tra-
diční nováčkov-
skou daň mladých 
hráčů. První čtyři 
kola přinesla dr-
tivé prohry, avšak 
poté se již naši za-
čali zvedat, v Dubu 
nad Moravou 
„béčko“ nasadilo 
starší silnější sesta-
vu a těsně vyhrálo 
10:8. Následovala 
nečekaná domácí 
remíza s celkem 
Neředína. V dal-
ším sledu se již skoro pravidel-
ně střídaly výhry a prohry. Naše 
družstvo ještě získalo čtyřbodo-
vá vítězství s mužstvy Velkého 
Újezda, Senice, Velkého Týnce, 
Neředína a opět s Dubem nad 
Moravou. Do zdárného konce 
sezony zbývalo odehrát taktéž 
jen tři kola. V nich by na lito-
velskou rezervu čekaly Hlušovi-
ce, Senice na Hané a Šternberk. 
Další roky budou pravděpodob-
ně opět ve znamení dávání šancí 
mladým hráčům.
Naši mladíci se účastnili dlou-
hodobého seriálu krajských 
bodovacích turnajů. Na šestici 
turnajů, kde jsou hráči rozdě-
leni do dvanáctičlenných divizí 
podle výkonnosti, nás reprezen-
tovalo dohromady osm hráčů, 
kteří prochází tréninkovým pro-
cesem. Klání se konala v tradič-
ních stolnětenisových hernách 
tj. Moravský Beroun, Přerov, 
Postřelmov, Šternberk a Něm-
čice n. H. a zúčastnilo se jich  
117 hráčů. První krajské bodo-
vačky v Mikulovicích jsme se 
neúčastnili z důvodu dalekého 
umístění herny.
Naším nejúspěšnějším hráčem 
byl Jakub Kolář (2003), jenž 
odstartoval v divizi C a poté se 
stabilně pohyboval v nejvyšších 
divizích A a B. Vítek Maitner 
(2002) započal svou cestu v di-
vizi D, poté ale klesl do nižších 
kategorií – F a E, v nichž vesměs 
dominoval a vítězil v nich. Mi-
kuláš Vícha (2010) se stabilně 
držel na úrovni divizí F a G, na 
každém turnaji se v nich umís-
til ve středu tabulky. Překva-

pení sezony Václav Štěpánek 
ml. (2009) na počátku bojoval  
v kategorii H, ve které hned zís-
kal první místo, poté se držel  
v divizích F a G. Další perspek-
tivní mladík Filip Šubrt (2008) 
zaznamenal hned tři druhá mís-
ta, jedno v divizi H a dvě v divizi 
F. Jediná dívka v kolektivu Va-
nessa Uvízlová (2008) zazname-
nala tři účasti, na nichž se držela 
v kategoriích F a G. Benjamínek 
Šimon Vícha (2012) letos sbí-
ral zkušenosti, avšak své pilné 
účasti v divizích F a G jistě zu-
žitkuje v budoucnu. David Elg-
ner (2010) nasbíral pouze jednu 
účast na druhé bodovačce, ve 
které obsadil 2. místo v divizi 
H. Krajské přebory navazující 
na tyto turnaje letos proběhly 
pouze v kategorii dorostenců, 
kde Jakub Kolář obsadil 9.–12. 
místo. Ačkoli byli naši další 
hráči nominováni na krajské 
přebory v kategoriích mladších 
a nejmladších žáků, přebory se 
neuskutečnily skrz koronaviro-
vou krizi.
Litovelští mladíci se letos účast-
nili Regionálního přeboru, což 
je soutěž nahrazující dlouhodo-
bou mládežnickou soutěž. Klání 
Regionálního přeboru se konala 
formou dvou turnajů v Žerotíně 
a Nákle mezi tříčlennými týmy, 
našimi soupeři se stala družstva 
z Hnojic, Moravského Berou-
na, Nákla, Bystrovan a Křelova. 
Litovel, kterou reprezentovali 
hráči hrající na KBTM, zazna-
menala v šesti utkáních tři vý-
hry, jednu remízu a dvě prohry, 
což znamenalo čtvrtou příčku 
za 16 bodů. Soutěži dominovaly 

Hnojice, jež míří do krajské sou-
těže KS2A. Naši mládežníci také 
okusili Hanácké pohár, zamýšle-
nou sérii tří individuálních tur-
najů, kde se prezentovali pouze 
na prvním turnaji v Prostějově 
-Čechovicích. V kategorii nej-
mladších žáků vybojoval první 
příčku Mikuláš Vícha, jenž ve 
finále porazil kolegu Václava 
Štěpánka.
Také dospělá složka oddílu se čini-
la na turnajích. V úvodu se Roman 
Navrátil a Jakub Kolář představili 
na turnaji ve Štěpánově. Roman 
skončil 20., Jakub obsadil druhé 
místo. Další medaile jsme přivezli 
z tradičního turnaje v Paloníně. Ve 
dvouhře skončil Jakub Kolář dru-
hý, těsně třetí dopadl Radek Uvízl. 
Lukáš Kučera a Ivan Čikl skončili 
na 13. a 14. příčce a taktéž Roman 
Navrátil se vešel do TOP 20. Ve 
čtyřhře Čikl s Kolářem vybojovali 
2. místo, Uvízl – Chytil skočili třetí  
a Kučera – Navrátil obsadili sed-
mou pozici. Na krajských pře-
borech mužů nás reprezentoval 
Tomáš Voříšek (hostující v dresu 
Mohelnice), který si ve dvouhře 
došel pro dělenou 25. příčku. Ve 
čtyřhře s bývalým parťákem Vy-
hnálkem vybojovali deváté místo.
Každoročně oddíl pořádá domácí 
Vánoční turnaj pro rodiče s dětmi 
a závěrečné rozloučení se sezonou. 
Oddíl se bude i v následujících se-
zonách věnovat hlavně mládeži.  
O novinkách informujeme na 
svých stránkách stolnitenis.tatran-
litovel.cz. Věříme, že zažijeme dal-
ší veleúspěšnou sezonu i v příštím 
roce.
Za oddíl stolního tenisu 

Jakub Kolář
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Ještě před pár týdny se mohlo 
zdát, že letošní sezóna sjezda-
řů na divoké vodě skončí dříve, 
než vůbec začala, ale opak se 
stal pravdou a její začátek chytl 
rychlý spád. Litovelští kanoisté 
za sebou mají již dva závodní 
víkendy a vede se jim na výbor-
nou. Jako první odstartovala na 
začátku června série Českého 
poháru ve sjezdu v Roudnici nad 
Labem, naopak druhý červnový 
víkend patřil Mistrovství České 
republiky ve sjezdu žáků, juniorů  
a U23 a Mistrovství České repub-
liky družstev ve sjezdu. Současně 
byl sobotní závod také nominací 
na Mistrovství Evropy juniorů  
a U23, které proběhne ve slovin-
ském Solkanu, a které bylo kvůli 
pandemii přesunuto na prozatím 
neurčený termín na podzim. 

Úmorné vedro přineslo medailo-
vé žně
Závodní trať v Postřelmově, 
na které proběhlo již zmíně-
né Mistrovství České republiky 
ve sjezdu, je velice specifická. 
Zhruba dvanáctiminutový úsek 
řeky plný mělčin v kombinaci  

s vysokými teplotami a dusnem 
opravdu prověřil připravenost 
sportovců. Z oddílu TJ VS Litovel 
na tuto trať odstartovalo 15 závod-
níků, kterým se podařilo získat 
celkem 9 individuálních medailí  
a 3 medaile ze závodů družstev. 
Na sobotním MČR juniorů  
a U23 vybojoval v kategorii C1 
dorost mladší bronzovou medai-
li František Salaj a v kategorii C1 
dorost starší získal bronzovou 
medaili také Petr Šmakal. Mezi 
kajakářkami do 23 let se na třetí 
příčce umístila Barbora Dimovo-
vá. „Závod pro mě byl dost nároč-
ný, protože jsem se kvůli učení na 
maturitu příliš nepřipravovala, ale 
zvládla jsem to a jsem nominovaná 
na Mistrovství Evropy, a to je pro 
mě důležité,“ uvedla Dimovová po 
dojetí. Svůj start proměnili ve stří-
brnou medaili také deblová posád-
ka Michal Šmoldas s Karlem Šoto-
lou, kteří závodili v kategorii U23.  
Mistry ČR mezi dorostenci starší-
mi na deblkánoi se na postřelmov-
ské trati stala posádka ve složení 
František Salaj – Petr Šmakal. „Jsme  
s výkonem fakt spokojení, ale 
vždycky je na čem pracovat  

a co zlepšovat,“ shodli se Salaj 
se Šmakalem. Pro cenné no-
minační body si v tomto závo-
dě dojela Barbora Dimovová  
a posádka Salaj – Šmakal, kteří 
mají tímto jistý start na podzim-
ním Mistrovství Evropy.
Parné sobotní odpoledne patřilo 
MČR družstev dorostu ve sjezdu. 
Litovelští závodníci si dojeli pro 
dva mistrovské tituly, a to v ka-
tegoriích singlkánoí a deblkánoí 
mezi dorostenci staršími. Dále 
vybojovali bronzovou medaili  

v kategorii C1 dorost mladší.
I v nedělním závodě, který patřil 
především MČR žáků, se poda-
řilo našim sportovcům vybojovat 
cenné kovy. V kategorii singlkánoí 
žáků se na šestém místě umístil Fi-
lip Stratil a na osmém místě David 
Čamek. Druhé místo mezi žáky 
staršími v kategorii C2 obsadila 
posádka ve složení David Čamek 
– Filip Stratil. 
V závodě družstev naši nejmladší 
závodníci vybojovali čtvrté místo 
v kategorii C1 žáci starší a páté 

místo v kategorii deblkáno-
istů. 
Závodní sezóna však zdaleka 
nekončí, a proto na začátku 
prázdnin proběhne oddílové 
soustředění v Českém Krum-
lově. V průběhu srpna pak 
bude pokračovat série České-
ho poháru závody v Českém 
Vrbném u Českých Budějo-
vic a na trati pod Lipenskou 
přehradou. 

Michaela Vaňková
Foto: Aleš Berka

Sezóna sjezdařů je v plném proudu

Jízda Petra Šmakala a Františka Salaje.Barbora Dimovová při své jízdě.

INZERCE

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
➢ široký sortiment listnatého i jehličnatého 
dříví v regionech Litovel – Uničov – Mohelnice
➢ v případě zájmu včetně dopravy
➢ pro více informací pište na e-mail:  
info@lst.cz nebo volejte tel.: 603 810 991

Dům dětí a mládeže Litovel
Nabízíme poslední volná místa na tábory. 
                                 Více informací najdete na str. 20.

Chceme tímto upozornit občany Litovle na muže 
staršího věku, který získává peníze od lidí tím, že 
naříká do mobilního telefonu (nebo jen tak) v ob-
chodech nebo na ulici. Nejčastěji, že nemá peníze 

na jídlo, léky, že už dva dny nejedl, nepřišel mu 
důchod. Když se nad ním nikdo neslituje a nepřijde 
za ním, že mu dá peníze, telefon schová a divadlu 
je konec. Dělá to takto už několik měsíců a stále ta 
stejná pohádka. Máme informace od několika lidí, 
že se s ním setkali a peníze mu dali. Ty samozřejmě 
přijme. Pokud mu ale chcete nabídnout pomoc jinou než finanč-
ní, nemá zájem, mávne rukou a odejde. Rozmyslete si tedy, komu 

své peníze dáte...
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Sezóna házenkářům skončila 
předčasně, po uvolnění opatření 
se však hned s chutí vrhli zpět do 
tréninku
Události první poloviny roku 
2020 zasáhly dosud nevídaným 
způsobem také do házenkářské-
ho dění. Soutěže všech družstev 
Tatranu Litovel od miniházené 
po muže byly již koncem března 
ukončeny nedohrané a výsledky 
anulovány. Ačkoliv nebyla se-
hrána všechna vzájemná utkání 
soutěží a nelze tedy zcela regu-
lérně hodnotit výsledky, přesto 
uveďme, že muži se umístili na 
výborném 3. místě celostátní  
1. ligy, junioři na 10. místě  
2. ligy severní Moravy a mladší 
dorost také na pěkném 3. místě  
2. ligy ve stejné oblasti. Starší žáci 
v mezikrajské soutěži vybojovali  
6. místo a v celostátní Žákov-
ské lize, kde sbírali zkušenosti, 
drží pozici 22. nejlepšího klubu 
v republice. Mladší žáci jako nej- 
úspěšnější litovelský celek uhráli 
výborné 2. místo v mezikrajské 
soutěži Olomouckého a Morav-
skoslezského kraje. Dobrý herní 
projev jsme zaznamenali i u obou 
družstev miniházené, pro které 
mohl být vrcholem oblíbený do-
mácí červnový turnaj Litovel Mi-
niCup, který musel být také popr-
vé pro 6 ročnících zrušen.
Díky tomu, že má klub k dis-
pozici venkovní areál s házen-
kářským hřištěm na Sokolovně  
v Litovli, připravilo vedení oddílu 
společně s trenéry družstev veš-
kerá povinná opatření a většina 
družstev zahájila alespoň pravi-
delné tréninky již na konci dubna. 
A můžeme říct, že se to ze strany 
hráčů i jejich rodičů setkalo s vel-
kým ohlasem – všichni byli rádi, 
že se mohou opět potkat se svými 
kamarády a společně si zahrát ob-
líbenou házenou.
V červnu navíc proběhla série 
nesoutěžních turnajů pro žactvo 
a miniházenou, což bylo hlav-

ně pro děti velkým zpestřením  
a jasným znakem, že se vše vrací 
k normálu. Domácí turnaje uspo-
řádala všechna 4 družstva na ven-
kovním hřišti za hezkého počasí  
a také zájmu veřejnosti.

Tatran Litovel obhájil status Spor-
tovního střediska mládeže v házené
Již v uplynulé sezóně zařadil Čes-
ký svaz házené (ČSH) Tatran Li-
tovel, oddíl házené do programu 
tzv. Sportovních středisek. Status 
Sportovního střediska dává jasně 
najevo kvalitu a hodnoty klubu  
v rámci všech klubů házené  
v celé republice. Je to oceně-
ní práce s mládeží, kvalifikace  
a kvality trenérů, zázemí klubu 
i náborové činnosti. Po prvním 
zkušebním roce tohoto projek-
tu uspěl Tatran Litovel v novém 
výběrovém řízení a zařadil se 
na tři roky po bok dalších cca 
50 nejlepších oddílů házené  
v republice. Pro naše házenkáře 
to přináší na jedné straně pod-
poru ze strany ČSH, na druhé 
straně závazky – především na-
dále zvyšovat kvalifikaci svých 
trenérů a nadále dobře pracovat  
s mládeží. „Chtěl bych poděko-
vat a ocenit práci našich trenérů  
a všech ostatních, kteří se o udrže-
ní statutu Sportovního střediska 
zasluhují dlouhodobě, vychovávají 
nejen dobré sportovce, ale vštěpují 
hráčům také správné životní hod-
noty, a to je myslím velmi zásluž-
né,“ komentoval událost předseda 
oddílu házené David Číhal.

Házenkáře povedou nadále Lu-
bomír Krejčíř a Marek Šuba,  
s týmem již zahájili přípravu na 
novou sezónu
Ačkoliv v červnu bývá tradičně 
volno po sezóně a házenkáři se 
scházejí maximálně na fotbálek 
nebo plážovou házenou, tak le-
tošní epidemie koronaviru mění 
zaběhlé způsoby. Házenkáři Tatra-
nu Litovel se tak již od 1. června 

začali připravovat 
na novou sezó-
nu, která začne  
v polovině září. 
Na aktuální dění 
a další podrob-
nosti jsme se ze-
ptali v rozhovoru 
obou pokračují-
cích trenérů Lu-
bomíra Krejčíře  
a Marka Šuby. 
 
Trenéři, pokra-
čujete ve stej-
ném složení jako  
v druhé polovině 

uplynulé sezóny. Po 
nucené pauze jste již 
začali s přípravou na 
nový ročník. Jak se 
vám zatím společně  
s týmem pracuje?
Lubomír Krejčíř 
(LK): Nyní se nám 
samozřejmě pracuje 
velmi dobře, proto-
že nemáme starosti  
a tlak na výsledky, 
na zápasový rytmus. 
Hráči mají po té 
pauze chuť, otázka  
k řešení je, jak sklou-
bit přípravu hráčů, kteří během 
pauzy na sobě poctivě pracovali 
a nestrhali ty, kteří tomu moc ne-
dali a taky obráceně.
Marek Šuba (MŠ): Naše spolu-
práce naprosto klape, vzhledem 
k našim pracovním možnostem 
jsme si rozdělili kompetence  
v tomto přípravném období. Já se 
budu zaměřovat více na kondiční 
složku tréninku, trenér Krejčíř 
více herním prvkům. A mohu 
potvrdit, že kluci mají velkou 
chuť, což si přejeme, aby to vy-
drželo až do mistráků, čas ukáže.

Utvořili jste myslím velmi silnou 
trenérskou dvojici, pane Krejčíři, 
vy jste dlouholetý vrcholový trenér 
i se zkušenostmi u reprezentace, 
také školitel trenérů, Marek Šuba 
již roky pracuje s mládeží, ale má za 
sebou teprve první sezónu u mužů. 
Je mezi vámi také jakýsi vztah uči-
tele a jeho budoucího nástupce?
LK: Já jsem tímto stylem měl  
u sebe už asi 5 nebo 6 mladších 
trenérů ve dvojici, kteří přišli do 
„učení“ a mnozí jsou dnes již in-
terligoví nebo extraligoví trenéři. 
Věřím, že takto to bude fungovat 
i nyní s Markem Šubou. Přechází 
z dlouholeté hráčské kariéry na 
pozici trenéra a v tomto mu budu 
mimo jiné také pomáhat. 
MŠ: Já se budu určitě snažit co 
nejvíce od kolegy přiučit a dostat 
se na tu trenérskou top úroveň, 
na druhou stranu – každý se učí 
od každého, takže doufám, že i já 
něco můžu předat tak zkušenému 
trenérovi. Já sám často zavítám na 
tréninky miniházené, žáků a i tam 
mě trenéři inspirují.

Jaké jste si dali společně s vedením 
oddílu cíle na novou sezónu?
LK: Prioritou zůstává stejně jako 
loni zapracovávání mladších hrá-
čů, převážně odchovanců nebo  
z regionu, do prvoligového týmu. 
Kádr bude velmi široký a převážně 
mladíci budou mít možnost hrát  
i za juniorku v 2. lize, takže herní 

praxe bude pro všechny dostatek. 
Samozřejmě nikdo nerad prohrá-
vá, takže i tak budeme chtít ob-
sadit přední pozice jak A-týmem  
v 1. lize, tak juniorkou v 2. lize.
MŠ: Přesně tak, v podstatě bude-
me navazovat na uplynulou sezó-
nu ve stejném duchu. Díky té šířce 
kádru i zde budeme mít rozdělené 
kompetence, já se budu více věno-
vat právě juniorce a trenér Krejčíř 
zase více prvoligovému týmu.

Jak se změní kádr na novou sezónu 
a jaká jsou očekávání od jednotli-
vých hráčů? Na kom budete stavět?
LK: Momentálně to vypadá, že 
všichni hráči zůstanou. Přesto je 
ve vzduchu několik otazníků, kte-
ré bude ještě vedení oddílu s hráči 
řešit. Ve hře je návrat Tomáše Ha-
náka, pokračovat by měli i hos-
tující Honza Smékal, David Růža  
a Nicolas Noworyta.
MŠ: Víme také o mezerách na ně-
kterých postech, takže na tom se 
ještě pracuje. Zatím máme v kád-
ru velké rozdíly v kondiční připra-
venosti, takže vytipovat tahouny 
týmu je ještě brzo, nicméně základ 
týmu tu kondiční úroveň na první 
ligu má odpovídající.

Letos jste netradičně již v červnu 
zahájili přípravu na sezónu novou. 
Jaký bude tedy celý plán přípravy?    
LK: Letos je to opravdu specific-
ké, sezóna skončila o nějaké dva 
měsíce dříve. Proto jsme zařadili 
teď v červnu takový „návratový 
mix“ kondiční přípravy a trénin-
ku dovedností. V červenci bude 
dovolená a individuální příprava.  
A od srpna bude klasických 6 týd-
nů přípravy na novou sezónu.
MŠ: Ve hře je také víkendové kon-
diční soustředění v horách, to 
je pro tým vždy přínosné. Bude 
také tradiční domácí turnaj O po-
hár města Litovle 15.–16. srpna,  
a potom bychom chtěli pro A-tým 
i juniorku po jednom turnaji a ka-
ždý týden po jednom přípravném 
utkání. Soutěže začnou v druhé 
polovině září.                                      rš

Litovelská házená informuje o dění ve svém oddílu 

Foto z červnové akce mládeže na hřišti na Sokolovně. 
Foto: Pavel Štěpánek



 Dům dětí a mládeže Litovel pořádá  

  příměstský tábor 

Termín: 17. – 21. 8. 2020 

 Cena: 1 670 Kč 
Cena zahrnuje: 5x oběd, doprava, vstupné  

 a odměna pro každé dítě. 
 

 
 
 

Navštívíme šatlavu v Uničově, animační program v Expozici času  

ve Šternberku, hvězdárnu se zajímavým programem, bowling  

a také bazén v Litovli. 

Takže pokud je ti 6 let a více, pojeď s námi! 

  
Přihlášky odevzdejte do 15. 7. 2020, (www.ddmlitovel.cz - ke stažení - přihlášky  
na prázdninový tábor).  
Bližší informace na tel. 770 181 054,  e-mail mariankova@ddmlitovel.cz 
 

Změna programu vyhrazena. 

Prázdninám ahoj! 
Dům dětí a mládeže Litovel pořádá

P Ř Í M Ě S T S K Ý  T Á B O R  P R O  D Ě T I  

24. - 28. srpna 2020 

Cena: 1640 Kč (cena zahrnuje 5x oběd,
vstupné, dopravu na výlety, materiál, 

 odměny pro děti aj.)
 A co nás letos čeká? Mimo jiné výlet do
Kovozoo ve Starém Městě,  navštívíme psí
domov Pod křídly anděla v Žerotíně, čekají 
 nás vodní hrátky ve Vodním světě Litovel.
Navštívíme ruční mýdlárnu, kde si každý
vyrobí voňavé mýdélko a absolvujeme

zajímavý program ve Fortu Křelov 
u Olomouce. To vše a mnoho dalšího nám

příjemně zakončí letní prázdniny. 
Pozn.: změna programu vyhrazena. 

Přihlášku odevzdejte co nejdříve, platbu a zdravotní
potvrzení do 31. července 2020. V den nástupu na tábor
odevzdat prohlášení zákonných zástupců a kopii
kartičky ZP. Veškeré formuláře najdete na stránkách
www.ddmlitovel.cz v sekci Ke stažení. Platby je možné
zasílat na účet 19-1172770217/0100, VS 6002 nebo platit
osobně v DDM Komenského ul., a to v PO a ST do 17:00,
ÚT, ČT a PÁ do 15:00. Bližší informace na tel.: 739 655 803
 nebo na e-mailu: sara.grunova@ddmlitovel.cz


