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Vážení a milí čtenáři,

   musím se stydět. Ptáte se proč? Držíte v rukách 
již březnové číslo novin roku 2021 a já jsem Vám 
v tom novém roce ani ještě nepopřála hodně štěs-
tí a zdraví!!! Snad mi to odpustíte. I když se totiž 
zdá, že se v Litovli nic neděje z důvodu neustá-
lých vládních nařízení, které nám jakékoli kultur-
ní akce znemožňují, není tomu tak a plné noviny  
(a i to, že musím oželet svůj sloupek) jsou toho důkazem! Takže se 
všichni v novém roce opatrujme a přivítejme společně jaro, které je 
už za rohem. Přeji příjemné čtení plné zajímavostí!

Eva Kratochvílová, redaktorka

V Litovli 1. března 2021. Uzávěrka příštího vydání je 19. března.
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V sobotu 6. února se na 
ul. Palackého stala ku-
riózní nehoda. Jeden ze 
strojů Technických slu-
žeb, tzv. solnička, který 
odklízí sníh a zároveň 
provádí posyp chod-
níků, se propadl právě 
při úklidu chodníku na 
zmíněné ulici v místě 
bývalého tzv. bunkru. 
Objevily se teorie, že jde 
o protiatomový kryt – 
to ale není pravda, jde 
o mostní konstrukci, 
kudy dříve možná vedl náhon  
k pivovarskému rybníku (na 
místě dnešní lahvárny). 
Řidiči solničky se naštěstí nic 
nestalo, škoda na vozidle také 
nebyla nijak velká. Děkujeme 

ještě jednou týmu Technických 
služeb, který operativně tento pro-
blém vyřešil, i stavební firmě Vy-
mětal za výjezd jeřábu. Chodník je 
nyní zčásti neprůchozí a zabezpe-
čen zábranami.                                red.

Kuriózní nehoda

Jarní prázdniny nabídly bruslení na rybníku i jezeře
Jarní prázdniny si nejen děti, 
ale i dospělí mohli po mnoha 
letech zpříjemnit radovánkami 
na ledě. Ve spolupráci s Tech-
nickými službami a SDH Tři 
Dvory byly upraveny plochy 
rybníka před Gymnáziem Jana 
Opletala a dále na jezeře na 
Nové Vsi. Lidé si tak mohli ne-
jen zabruslit, ale i třeba zahrát 
lední hokej. 
Zájem o toto zimní vyžití byl 
velký a jsme za to moc rádi! 
Kéž by mrazy, jaké si pamatují 
naše babičky a dědečkové, opět 
nastaly, a my si tak mohli užít 
zimního dovádění déle než pár 
dní!                                            red.

V minulém čísle novin jsme Vás 
informovali, že od 15. února 
mělo dojít k další etapě opravy 
Dukelské ulice. Nestalo se tak  
z důvodu průtahu vodoprávního 
řízení, které je nutné pro zaháje-
ní stavebních prací. Nový termín 
pro uzavírku byl stanoven na  
25. února. Silnice bude uzavřena 
až do konce roku 2021.
Stavební práce jsou rozděleny do 
4 termínů a 4 úseků. O jednotli-
vých objízdných trasách budeme 
veřejnost včas informovat pro-
střednictvím webových stránek  
a Facebooku města.
• 25. 2.–11. 4. 2021 (1. fáze) – 
úplná uzavírka silnice II/449 ul. 
Dukelská od druhého výjezdu  
z AS směr Uničov až před odbo-

čení do ul. Lidické – včetně BUS
• 12. 4.–14. 6. 2021 (2a. fáze) – 
úplná uzavírka silnice II/449 ul. 
Dukelská od druhého výjezdu  
z AS směr Uničov až před odbo-
čení do ul. Kysucké – včetně BUS
• 15. 6.–18. 7. 2021 (2b. fáze) – 
úplná uzavírka silnice II/449 ul. 
Dukelská od druhého výjezdu 
z AS směr Uničov až před most 
přes řeku Moravu – včetně BUS
• od 19. 7. do konce roku – bude 
uzavřen úsek od mostu u Billy 
po vlečkový přejezd u pivovaru. 
Informujeme, že výše uvedené 
termíny jednotlivých fází mohou 
být posunuty.
Náhradní autobusové stanoviště 
zůstává pořád na ul. Příčné. 

red.

Dukelská opět zavřena



Stíny Litovelska

Dodržování pořádku na Doubravce
Městská policie Litovel zaznamenala 
více stížností na sociálních sítích na 
nepořádek a scházení mládeže v okolí 
chaty Doubravky. I když policie okolí 
chaty pravidelně kontroluje, tak jsme 
se přesto rozhodli této lokalitě věno-
vat zvýšenou pozornost. Prozatím se 
strážníci rozhodli prohřešky, kterých 
v měsíci lednu bylo zjištěno asi šest, 
řešit domluvou a nebo alternativním 
trestem (provedením úklidu), jak 
tomu bylo 10. ledna. Občané nemusí 
mít obavy, kontroly se budou provádět 
i nadále. 
Chtěli bychom Vás ale požádat – komu  
z Vás není pořádek v okolí chaty lho-
stejný, zavolejte, když zjistíte, že se tam 
děje něco nepřístojného. Můžeme s Vaší 
pomocí včas zasáhnout. Nás mládežníci 
do zadnice nepošlou, tomu věřte!

Opilý cyklista ujížděl hlídce
Čím déle trvá nouzový stav, tím více 
začínají i občané Litovle zkoušet trpě-
livost strážníků. Chápeme, že to není 
jednoduché a doposud jsme také 
většinu porušení řešili domluvou, 
ale i nám dochází trpělivost. Zvláště 
mladší generace si nemůže odpustit 
alkoholové dýchánky v nočních ho-
dinách (u mladistvých by nás zajíma-
lo, co dělají rodiče). Jestli to mládež 
považuje za sport, ujíždět před naší 
hlídkou v podnapilém stavu v jednu 
hodinu ráno na jízdním kole, tak mů-
žeme referovat o tom, že to nemusí 

dopadnout dobře. 
Přesně tohle se stalo v noci z 9. na 10. 
ledna na ulici Žerotínově. Hlídka zde 
spatřila dva cyklisty a pokusila se je 
zastavit, aby zjistila, proč jsou v době 
zákazu vycházení venku. Existují vý-
jimky, kdy by lidé mohli být venku. Ov-
šem dva mladíci se rozhodli si s hlídkou 
zahrát na honěnou a dopadlo to havá-
rií jednoho z nich. Druhý z kumpánů 
neměl ani tolik odvahy, aby pomohl 
svému kolegovi a z místa po anglicku 
zmizel. Hlídka havarovaného cyklistu 
zkontrolovala, zda není zraněn, ale 
ten, kromě opilosti, neměl žádnou 
újmu. Za své sportovní vystoupení 
byl mladík odměněn oznámením ke 
správnímu orgánu. 
Prosíme občany Litovle, aby tuto ne-
lehkou dobu vydrželi a rodiče, aby své 
ratolesti lépe hlídali. Dokažte nám, že 
nejsme hloupí Pražáci, ale chytří lidé  
z Moravy.

Opilec spal na chodníku
I když je vyhlášen stále nouzový stav 
a hospody a restaurace jsou uzavřeny, 
tak lidem, kteří již jsou závislí na al-
koholu, to nijak nezabrání se opít tak, 
aby nebyli schopni plynulého pohybu.
Ve středu 20. ledna v odpoledních 
hodinách přijali strážníci z Litovle 
oznámení, že na ulici Vítězné leží na 
chodníku muž a je pravděpodobně 
opilý. Vzhledem k zimním teplotám 
není rozumné vyspávat opici na ulici, 
a proto strážníci zkusili muže postavit 

na nohy, aby mohl odejít po svých. To 
se ovšem nezdařilo – mužova opilost 
byla příliš velká.
Hlídka tedy na místo přivolala lékaře, 
aby povolil převoz muže na Protialko-
holní záchytnou stanici v Olomouci.  
S potvrzením lékaře tedy muž putoval 
do nedobrovolného hotelu s obsluhou 
v bílých pláštích. Je to ale rozhodně 
lepší, než zmrznout na kost na chod-
níku v Litovli.

Svodidla neuhnula
V neděli 24. ledna v odpoledních 
hodinách přijala hlídka MP Litovel 
informaci o dopravní nehodě, která 
se stala u papírny v Litovli na ulici Či-
hadlo. Hlídka přijela na místo a zjistila, 
že řidič vozidla Peugeot, jedoucí po 
ulici Čihadlo směrem k ulici Studentů, 
zřejmě nepřizpůsobil rychlost počasí 
a dopravnímu značení (zde je rychlost 
omezena na 30 km/h) a v levotočivé 
zatáčce dostal smyk a naboural do 
svodidel. Ke zranění řidiče nedošlo, 
ale bylo poškozeno veřejně prospěšné 
zařízení, t.j. svodidla, a proto byla na 
místo přivolána PČR 
– dopravní nehody, 
která si celou událost 
převzala do své kom-
petence.
Hlídka MP Litovle 
na místě setrvala do 
ukončení vyšetřování 
nehody a pomáhala 
usměrňovat provoz.

Nehoda kamionu
V pátek 5. února v brzkých ranních 
hodinách došlo na silnici číslo 447 
mezi obcemi Tři Dvory a Litovel  
k nehodě nákladního vozidla. To vyje-
lo v pravotočivé zatáčce mimo silnici 
a převrátilo se na bok. Silnice byla  
v místě nehody kluzká, s čímž řidič 
cizí národnosti pravděpodobně ne-
počítal. Řidič vyvázl z nehody bez 
zranění, škoda vznikla pouze na vozi-
dle a nákladu. 
Vyprošťování vozidla z jeho místa 
odpočinku mohlo začít až po ošetření 
silnice posypem, a proto se s tímto 
úkonem začalo až v dopoledních ho-
dinách. 
Práce na vyproštění kamionu nebyly 
vůbec jednoduché, a proto musela 
být v místě nehody silnice uzavřená. 
Uzavírku silnice mezi Litovlí a Třemi 
Dvory prováděly hlídky MP Litovel  
a PČR ve vzájemné spolupráci. Silnice 
byla uzavřena po celou dobu vyproš-
ťovacích prací, t.j. až do páté hodiny 
odpolední.

Městská policie Litovel
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Nový radar pro bezpečnější silnice v Litovli
Již více jak 12 let provádí Měst-
ská policie Litovel kontrolní 
měření rychlosti ve městě a při-
družených obcích. Za tuto dobu 
se podařilo naučit řidiče moto-
rových vozidel, která projíždějí 
naším městem, že je lepší a bez-
pečnější jezdit podle pravidel 
silničního provozu, než zbyteč-
ně platit pokutu. Do současné 
doby však neměla Městská po-
licie Litovel k dispozici vlastní 
měřicí přístroj (dále jen radar), 
ale musela si jej pronajímat. 

Město Litovel tedy pro potře-
bu MP Litovel zakoupilo radar 
TruCam II, který je moderním 
přístrojem pro měření rychlos-
ti s vestavěnou kamerou, dál-
koměrem a přisvícením i pro 
noční měření. Teď bude moci 

Městská po-
licie Litovel 
lépe reagovat 
na požadav-
ky občanů  
a nebude nut-
né zdlouhavě 
o b j e d n áv at    
pronájem ra-
daru.
V z h l e d e m  
k tomu, že bude možné používat 
radar prakticky denně, chce také 
MP Litovel rozšířit stanoviště 
měření a věnovat se i místům, 
kde měření prozatím nepro-
bíhalo. Každé nové stanoviště 
musí být schváleno Policií České 
republiky a MP Litovel již požá-
dala o rozšíření těchto stanovišť. 
PČR s rozšířením souhlasila, 
a tak bude možné měřit napří-

klad i na ulici Studentů nebo  
u autobusového nádraží. Samo-
zřejmě myslíme i na přidružené 
obce a i tam došlo k rozšíření 
stanovišť. 

Chtěl bych touto cestou infor-
movat občany, že nákup radaru 
nemá vytahovat peníze z kapes 
řidičů, ale je primárně určen 
ke zvýšení bezpečnosti dopra-

vy v Litovli a přidružených ob-
cích. Pro řidiče, kteří respektují 
dopravní předpisy, se tedy nic 
nemění a zvýšený dohled nad 
rychlostí vůbec nezaznamenají. 
Ostatním řidičům doporučuji, 
aby se více věnovali řízení vozi-
dla, vyhnou se tak nepříjemné  
a nedobrovolné zastávce při 
průjezdu Litovelskem.

Městská policie Litovel
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Jaké jsou výsledky Tříkrálové sbírky 2021?
Ve 44 obcích našeho regionu bylo 
letos umístěno 106 pokladniček. 
Pandemie nám zabránila kole-
dovat jako v předchozích letech, 
přesto se nám podařilo díky mož-
nosti umístění kasiček na veřejně 
přístupných místech získat tuto 
krásnou částku. 
Sbírka probíhá také online do  
30. dubna a lze do ní ještě při-
spívat na www.trikralovasbir-
ka.cz, zadáním PSČ vaší obce  
a potvrzením zvoleného příjemce 

daru – Charity Šternberk (výtěžek 
bude následně rozdělen jednotli-
vým střediskům: Šternberk, Lito-
vel a Uničov). 
Darovaná částka v hotovosti byla 
po rozpečetění a přepočítání po-
kladniček na jednotlivých měst-
ských nebo obecních úřadech 
následně odeslána na centrální 
charitní konto u České spořitelny. 
Z centrálního konta budou peníze 
rozděleny do regionů na schvále-
né projekty jednotlivých místních 

charit a na humanitární pomoc  
u nás i v zahraničí. Výnos Tří-
králové sbírky je z největší části 
tradičně věnován na podporu 
záměrů pro lidi v nouzi na území 
ČR. Jde o různé formy pomoci pro 
seniory, matky s dětmi v tísni, lidi  
s postižením, bez domova, sociál-
ně vyloučené či ohrožené vylouče-
ním. Desetina výtěžku je určena 
na pomoc rozvojovým projektům 
do zahraničí (např. na udržení 
zdrojů obživy nebo vzdělávání)  

a také jako rezerva pro případ hu-
manitárních katastrof.
V minulé Tříkrálové sbírce bylo 
vykoledováno v 59 obcích na Li-
tovelsku 741 243 Kč. Částí sbírky, 
určené pro vlastní projekty Chari-
ty, jsme podpořili provoz Domácí 
zdravotní péče a poskytli jsme pří-
mou pomoc rodinám a osobám  
v nouzi. Děkujeme za Vaši štěd-
rost. Stejně děkujeme všem, kdo 
nám s Tříkrálovou sbírkou pomá-
hali.             Ing. Ludmila Zavadilová

Litovel 83 993 Kozov 2 300
Chořelice 8 181 Olešnice 1 620
Nasobůrky 1 570 Jeřmaň 1 208
Unčovice 4 731 Luká 7 038
Víska 4 032 Bílsko 7 520
Nová Ves 4 167 Vilémov 12 439
Březové 2 756 Olbramice 2 577
Červenka 19 698 Dubčany 7 320
Pňovice 9 869 Náklo 20 010
Bílá Lhota, Pateřín 3 803 Mezice 8 010
Hradečná 3 450 Lhota n. Moravou 2 270
Měník 1 640 Skrbeň 10 446
Řimice 5 760 Příkazy 20 415
Mladeč 2 360 Haňovice 7 470
Slavětín 4 030 Cholina 6 401
Měrotín 13 293 Senice 24 259
Loučka 6 151 Cakov 3 080
Bouzov 9 565 Odrlice 3 540
Doly 5 584 Senička 6 422
Kovářov 2 762 Náměšť 28 938
Podolí 1 311 Loučany 10 702
Hvozdečko 2 045 Střeň 7 335

Celkem darováno v pokladničkách: 402 071 Kč

Trikralova
sbirka

www.trikralovasbirka.cz

,,Hvězda, kterou viděli mudrci na východě, je předcházela, 
až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. 
Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost.“

Evangelium podle Matouše

Tři králové vám přejí, 
aby světlo radosti a naděje 
prozářilo i váš rok 2021.
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Odešli

11. 1.  Eliška Julínková z Nasobůrek (68 let)
19. 1.  Milan Drabina z Kluzova (76 let)
22. 1.  Růžena Vymětalová z Litovle (77 let)
24. 1.  Jan Poulíček z Litovle (77 let)
28. 1.  Květoslava Drabinová z Kluzova (72 let)
28. 1.   PaedDr. Zdeněk Mikeš z Litovle (81 let)
31. 1.   Alois Prucek z Litovle (86 let)
  3. 2.    Olga Sedláčková z Choliny (77 let)
  4. 2.    Alois Čikl ze Slavětína (75 let)
  4. 2.    Ladislav Dostál z Litovle (91 let)
  5. 2.    Jiřina Studená z Litovle (81 let)
  8. 2.    Helena Švédová z Litovle (82 let)
10. 2.    Luděk Vepřek z Litovle (40 let)
13. 2.    Zdeněk Paták z Litovle (73 let)
                     Ve spolupráci s pohř. službou Hrandop

Poděkování

Děkuji všem za projevy 
soustrasti nad úmrtím mého 

manžela Zdeňka Mikeše. 
Také děkuji za povzbudivá 

slova a květinové dary. 

Marie Mikešová

CELPAP Morava s.r.o. hledá nové zaměstnance

MISTR VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ 
Pracovní náplň:
• vedení kolektivu 10 – 15 pracovníků 
• přidělování pracovních úkolů dle jednotlivých zakázek a násled-
ná kontrola
• nastavování parametrů výroby dle zadaných požadavků kon-
struktéra a koordinátora výroby
• zodpovědnost za dodržování technologických postupů
• evidence a kontrola docházky pracovníků
Co požadujeme?
• středoškolské vzdělání strojírenského zaměření, orientace  
v technické dokumentaci
• zkušenosti s přímým vedením pracovního týmu v oblasti stro-
jírenské výroby 
• dobré komunikační, organizační a motivační schopnosti
Co nabízíme?
• mzda podle praxe v rozmezí 30 000 až 45 000Kč
• pouze ranní směna 
• příspěvek na stravování
• fixní finanční ohodnocení 
• příspěvek na penzijní připojištění ve výši 600 Kč, jednorázový 
bonus 5 000 Kč po úspěšném absolvování zkušební doby
• pracoviště Haňovice u Litovle

ZÁMEČNÍK/ SVÁŘEČ
Náplň práce:
• zámečnické a svářečské práce na výrobcích společnosti
Požadujeme:
• nástup ihned nebo dle dohody
• minimálně střední odborné učiliště s výučním listem
• státní zkouška pro svařování černého a nerezového materiálu, 
svařování v ochranné atmosféře, výhodou je zkušenost se svařo-
váním potrubních rozvodů
• práce s výkresovou dokumentací
• účast na krátkodobých montážích v tuzemsku i zahraničí
• samostatnost, zodpovědnost
Nabízíme:
• pouze ranní směna
• příspěvek na stravování, příplatky za účast na montážích
• jednorázový bonus 3 000 Kč po úspěšném absolvování zkušební 
doby

Životopisy zasílejte na e-mail: dostalovahelen@email.cz, telefonní 
kontakt 602 794 283.

Městský úřad Litovel, odbor 
životního prostředí, nechal 
zpracovat koncem roku 2019 
dendrologické posouzení buko-
vé aleje mezi Gymnáziem Jana 
Opletala a budovou školní jídel-
ny ve Smetanových sadech. 
Je to místo, kde je poměrně 
velká koncentrace lidí (budo-
va gymnázia, školní jídelna  
a samotný park). Dendrologic-
ké posouzení si město nechalo 
zpracovat od Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR. Závěry 
tohoto posouzení nebyly bohu-
žel radostné. Zdravotní stav byl  
u většiny stromů havarijní a je-
jich provozní bezpečnost byla 
nízká. Navrhlo se proto zkáce-
ní 7 z 9 těchto stromů s tím, že 
budou vysazeny nové stromy 
(opět buk lesní). Kácení bylo 
původně plánované na minulý 
rok, ale z důvodu epidemio-
logické situace bylo odloženo  
a realizováno v polovině ledna 
letošního roku. Nyní bude ná-
sledovat tzv. náhradní výsadba. 

Kromě výše zmíněné bukové 
aleje byl součástí posouzení 
také buk lesní u Gymnázia Jana 
Opletala. Již v minulém roce  
u něj byla radikálně snížena ko-
runa s tím, že bude ponechán 
jako tzv. živé torzo.

Foto: Technické služby, 
text: Odbor životního prostředí

Smutné kácení buků

Mnozí z těch, co žijí, by zasluhovali 
smrt. A mnozí z těch, co zemřeli, 

by si zasloužili žít.
J. R. R. Tolkien

Až ti bude v životě nejhůř, 
otoč se ke slunci 

a všechny stíny padnou za tebe.
John Lennon
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Jak expozice litovelských řemesel k hodinářství přišla...
Přicházím do čekárny k doktorovi. Sednu 
si. Přede mnou 12 lidí. Rychlá matemati-
ka. Na každého 15 minut, to jsou 3 hodiny 
čekání. No, hrůza!! Přemýšlím. Vytáhnout 
denní tisk (kterým se vždy zásobím cestou 
– míjím 2 trafiky a vždy si něco vyberu). 
Nebo raději křížovky? Nebo raději sudoku  
(a mám vůbec s sebou propisku)? Nebo ra-
ději mobil? (Třeba se napojím na internet – 
to by byl bonus.) Nebo zavřít oči (a přemýš-
let – třeba nad svými chorobami)? Z tohoto 
váhání mě vyruší další přicházející osoba. 
Pozdraví. Nezvedám oči. Ponořena do váž-
ného rozhodování, čemu dám na nadcháze-
jící 3 hodiny přednost. Sousedky vedle mě 
tlumeným hlasem švitoří a svým způsobem 
ruší vážné ticho čekárny. Příchozí osoba se 
zeptá: „Mohu si přisednout?“ Kývnu hlavou. 
Ono stejně není nikde jinde volné místečko. 
Ale ten hlas. To už jsem někde slyšela. Za-
čnu si nově příchozí prohlížet, rysy obličeje 
jsou mi povědomé. Ten hlas jsem slýchávala 
kdysi dávno. Kdy to jenom bylo. Bylo to moc 
dávno. V době školních let. Jo, to by mohlo 
být, základní škola. Jo, to určitě bude ona, 
spolužačka Vlaďka, seděla celou dobu přes 
uličku vedle mě. Ze vzpomínek se mi vyba-
vuje dívčí tvář, v představách přimaluji pár 
dospěláckých rysů a nenápadně kontroluji  
s realitou. Bystrým zrakem ještě jednou 
zkoumám obličej přisednuvší si dámy.  
A už se mi chce zvolat – jo, je to ona, poznala 
jsem. Ale jsem předběhnuta, slyším: „Zde-

no, ty mě nepoznáváš?“ A nyní jsem 
měla stoprocentní jistotu. Je to ona. 
Vlaďka Navarová. Měla jsem dvoj-
násobnou radost. Jednak jsem po-
znala spolužačku (po hromadě let), 
a jednak jsem nemusela řešit, co  
s čekacím časem. Slovo dalo slovo, 
tok informací nabíral na obrátkách, 
vzpomínky se vybavovaly v pamě-
ti, jako by se prožitky udály včera. 
Zpovzdáli už po druhé slyším své 
příjmení (naštvaně zvednu hlavu, 
kdo mě to vyrušuje z debaty). Zdra-
votní sestra mě vyzývala ke vstupu 
do ordinace. Zvedám se. Ale kde jsou ti lidé, 
co tu čekali? Vždyť tu sedí pár úplně jiných 
lidí. Jdu do ordinace a nechápu, jak ten čas 
mohl tak rychle utéct. Vždyť jsme si toho 
zase tolik neřekly. Určitě nedošla řeč na to 
nejdůležitější. Ještě jsem jí chtěla sdělit tolik 
novinek. No jo, příště. Stačily jsme si vy-
měnit telefonní čísla. A hned druhý den si 
voláme. Dáváme si sraz v bytě Vlaďčiných 
rodičů. Ale není to babské poklábosení si  
u kávy a pokračování ve včera načatém 
rozhovoru. Vlaďka tento byt vyklízí. Ro-
diče, manželé Navarovi byli dlouhá léta 
litovelští hodináři. Nabídla nám (tedy li-
tovelskému muzeu) veškerou dochovanou 
pozůstalost týkající se hodinářství. A co 
vše se dochovalo? Zajímá vás, co přežilo 
roky a do dnešních dnů existuje? O tom 
se budete moci přesvědčit na vlastní oči 

i vy v litovelském muzeu. V expozici „Li-
tovelská řemesla první pol. 20. stol.“, kde 
bude část nové expozice věnovaná právě 
této činnosti. Vidíte, jak je užitečné chodit 
k doktorovi. I budoucí generace Litoveláků 
možná ocení moji „dlouhou“ čekací dobu  
u lékaře. Vždyť by tyto krásné exponáty byly 
zapomenuty (nebo vyhozeny), a tak nadob-
ro ztraceny. A s čím že jsem to tenkrát šla  
k doktorovi? Už ani nevím. Ale hodiny, bu-
díky a jiné časoměrné přístroje, které do-
kázaly šikovné litovelské ručičky opravit  
a zprovoznit, zůstanou v mé paměti napořád 
(stejně jako znovu objevená spolužačka). Ná-
řadí a nástroje k tomu potřebné, pomůcky, 
originální pracovní stůl apod. budou nově 
vystavené v našem muzeu. Více informací  
o hodinářském řemesle se dozvíte v dalším 
vydání Litovelských novin.  Zdenka Frištenská

Vážím si pozorných a vníma-
vých čtenářů Litovelských no-
vin. V lednu 2021 vyšel článek 
o první absolventce litovel-
ského gymnázia – maturovala 
v roce 1912. Od paní Marie 
Hrubé jsme za něj v muzeu 
dostali poděkování, zpětnou 
vazbu k jednomu abiturientovi 
a hlavně tip na místo ulože-
ní dalšího historického tabla,  
a to z roku 1913. Tentokrát 
jsme se nedostali k originá-
lu (ten je u potomků rodiny 
Sosnovy v Praze), ale alespoň 
náhledová fotografie, kterou 
nám do Litovle zaslali e-mai-
lem, umožňuje udělat si před-
stavu o těchto uměleckých dí-
lech. Děkujeme paní Hrubé za 
zprostředkování. 
Abiturienti zemské vyšší re-
álky v Litovli z roku 1913 
byli pouze mladí muži. Jejich 
třídní učitel Eugen Stoklas, 
literárně činný pedagog, je 
uprostřed tabla na větší foto-
grafii. Dole uprostřed je pak 
vyobrazení budovy školy. Na 
první pohled je zvláštní, že 
zde chybí tehdejší ředitel školy  

dr. František Nerad. Autorem fo-
tografie je Atelier František Vo-
pat Litovel. Ve školních sezna-
mech i almanachu ke 100. výročí 
školy je uvedeno celkem 15 jmen  
a všech 15 má také fotografii na 
školním table. Všichni pocháze-
li z Moravy (mj. i z Hrabenova  
a Jakubovic na Šumpersku), čty-
ři maturovali s vyznamenáním, 
věk abiturientů byl 17–21 let. 
Škole ohlásili, že se věnují uči-
telství, technice, obchodní vědě  
a v jednom případě úřednické 
dráze a právnictví. 

Popis tabla: 
Nahoře zleva: Jan Krejčí, Tomáš 
Zapletal, Lubomír Nevěřil, Mi-
loslav Sosna
Druhá řada zleva: Jan Dvořák, 
Čeněk Sobota, Eugen Stoklas 
(třídní učitel), Jan Skácel, Vít 
Lakomý
Třetí řada zleva: Raimund Vy-
plel, František Polzer, Jaroslav 
Makas, Bohumil Král, Vladislav 
Kužma
Dole zleva: Vojtěch Vaňourek, 
foto reálky, Vladislav Panzer    

Z Muzea Litovel RoN

Tablo abiturientů litovelského gymnázia 1913
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Zprávy ze Seniorklubu Litovel Stalo se v Litovli
• 120 let
Dne 22. března 1901 se v Litovli narodil malíř Fran-
tišek Doubrava. Po absolvování litovelského gym-
názia studoval rok malířství u Fr. Engelmüllera a čtyři 
léta u prof. Obrovského na AVU v Praze. V Litovli se 
uplatnil nejen jako autor divadelních inscenací, ale  
i jako „Francínek“, oblíbený herec komických rolí. Po 
dokončení studia byl od r. 1931 profesorem na Vyso-
ké škole technické v Brně. Věnoval se ilustrování dět-
ských knih pro nakladatelství Promberger v Olomouci  
i pro jiné vydavatele. V Litovli měl ateliér a vracel 
se tam každé prázdniny. Zde také vytvořil něko-
lik sgrafit, největší na Husově sboru, na Kolářově 
vile a na Vaňkově domě v ul. 1. máje. Roku 1962 
obdržel krajskou cenu Ant. Procházky. Zemřel  
2. prosince 1975 v Brně.

• 40 let
Jarní povodně nebývaly v Litovli nic mimořádné-
ho. Roku 1981 mělo ale náhlé tání sněhu provázené 
deštěm za následek povodeň, která překonala dosa-
vadní rekordy. Kulminovala 12. března ve večerních 
hodinách, hladina řeky se zvýšila z normálního stavu  
1,5 m na 4,6 m, přelila se přes silnici a zatopila celý 
areál Tesly i suterény okolních domů. Nejvíce bylo 
postiženo Olomoucké předměstí, ale tradičně i další 
nízko položené části města, Chořelice, Komárov, Ja-
voříčská ul. aj. Škody zde i v dalších částech města 
byly značné a znovu se hledaly příčiny v nečištění 
toků, porušení hrází apod. Voda klesla do 16. března.

• 10 let 
Dne 9. března 2011 Muzejní společnost Litovelska ve 
spolupráci s Městskou knihovnou uspořádala setká-
ní se současnými litovelskými autory knih a pu-
blikací. Představilo se 9 autorů – Jarmila Cholinská, 
Ivana Teshomeová, Lubomír Šik, Miroslav Pinkava, 
Ladislav Habermann, Karel Faltýnek, Ing. Radovan 
Urválek, Petr Linduška a PhDr. Vítězslav Kollmann.

Dne 24. března 2011 byla po několikaleté restauraci 
slavnostně otevřena kaple svatého Jiří pro kulturní 
programy. Zúčastnili se zástupci investorů, církve 
a státní správy – Msgre. Jan Graubner, arcibiskup 
olomoucký; pan Jens Eikaas, zplnomocněný velvy-
slanec Norska v Praze; Ing. Martin Tesařík, hejtman 
Olomouckého kraje; senátor Ing. Karel Korytář; 
starosta města Ing. Zdeněk Potužák, litovelský farář 
Mgr. Josef Rosenberg a další. Slavnost provázelo pě-
vecké vystoupení sboru PALORA studentů GJO, kteří 
pak vystoupili i v podvečer pro veřejnost s koncertem 
„Sepětí současnosti a minulosti“.              Lubomír Šik

Bezpečnostní rada města Litovel vyhlási-
la 16. března 2020 karanténu. Je to smutné 
výročí, ale koronavirus se objevuje stále.  
V současnosti nemůže Samospráva Seni-
orklubu organizovat žádné akce, protože 
trvá nouzový stav. Ve vážných situacích se 
objevuje i vtipná lidová tvořivost. 
Baladu o koronaviru mi poslal spolužák ze 

Základní školy v Olšanech u Prostějova. Pa-
vel Janošík žije v Třebčíně a svět vnímá ve 
verších. Veršuje o rodině, přírodě a životě 
kolem. Třídní srazy zahajoval verši. Letos 
k osmdesátinám třídní sraz nebude. Jeho 
verši bychom chtěli potěšit naše seniory  
i ostatní čtenáře novin. Všichni se těšíme na 
setkávání ve zdravých časech.                       mf

  Koronavir potvora,     
přiletěl k nám do dvora.

Přinesl nám velkou bouřku        
a nasadil na tvář roušku.            

Tu si berem u vchodu,                
když jdeme do obchodu.         

Ve vzduchu prý něco děsí,         
přinesly to cizí běsi.                     

Je to nemoc z minula,                 
říká Roman Prymula.                    
Aby toho nebyl konec,                

přinesla nám trablů ranec.     
    

Budoucnost je ponurá    
i školu to odbourá. 
Doprava se rozloží                       

a fabriky položí.                            

Povídala tetce tetka, 
že ji trápí velká depka.     

Stále sedí s dědou doma
pořád mají jedno téma.

Hledí spolu do nebe,
chodí metr od sebe.

Poraďte nám, lidé zlatí,
jak to máme odbourati?

Soused Pepa jako vždycky
užívá si slivovičky. 

Co stojí svět světem 
je nejlepším lékem.

To však není pravda plná,
zase přijde další vlna.

To když všichni přežijem,
do 100 let se dožijem.

A tak končí balada,
co nám stále čela mračí.        
 Snad jen dobrá nálada                         
koronavir zpět zatlačí.  

Balada o koronaviru, Pavel Janošík

Až skončí nouzový stav, víme, kam zajít!

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  

IN
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E
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Od letošního 20. ledna je v litovelském muzeu 
nainstalovaná výstava, věnovaná především 
textilnímu využití lýkových vláken, která lidé 
získávali a dodnes získávají na podobné bázi ze 
stonků konopí, lnu a kopřiv. Všechny tři rost-
liny jsou však surovinou i v jiných odvětvích 
než jen v textilnictví. Výjimečnost každé z nich 
představíme jednotlivě po dobu trvání výstavy, 
prodloužené do konce května. První článek je 
věnován konopí, kolem kterého existuje mnoho 
kontroverzních názorů, a přitom o některých 
jeho vlastnostech povědomí chybí. 

Konopí (lat. Cannabis) je jednoletá a původně 
dvoudomá rostlina (samčí a samičí). Možná 
někoho překvapí, že tato rostlina dorůstající do 
výšky i více než 4 m, patří spolu s chmelem do 
čeledi konopovitých. Jednotlivé druhy konopí 
se indikují dle vzrůstu, tvaru listů a množství 
obsahu psychoaktivní látky THC (Tetrahyd-
rocannabinol). Na THC je nejbohatší konopí 
indické (Cannabis indica), které díky nižšímu 
a košatějšímu vzrůstu nemá tolik všestranné 
využití jako Konopí seté (Cannabis sativa), je-
hož vyšlechtěné odrůdy se sníženým obsahem 
THC nazýváme technickým či průmyslovým 
konopím.  Za planý druh je považováno Ko-
nopí rumištní (Cannabis ruderalis), které látku 
THC téměř neobsahuje a je nízkého vzrůstu.   
Původ konopí je kladen do střední Asie, kde 
bylo známé zhruba před 10 000 lety. Do Evropy 
ho dovezli Skytové někdy v 7. století. Konopná 
vlákna jsou ze všech přírodních vláken nej- 
odolnější vůči nejrůznějším klimatickým pod-
mínkám, proto se v minulosti často využívala 
na výrobu provazů či lodních plachet. Zároveň 
se dlouho vědělo i o protizánětlivých účincích 
konopného plátna, které uvádí ve svém herbáři 

italský lékař a botanik Pietro Andrea Mattioli 
(1501–1577). Při ošetření ran jej používali ještě 
během druhé světové války. Konopná tkanina 
je obdařena spoustou dalších vlastností, kte-
ré mohou její nositelé ocenit. V létě příjem-
ně chladí, v zimě neprochladne, odvádí pot  
a k tomu chrání před UV zářením.  Konopí 
bylo spolu se lnem nejvýznamnější surovinou 
v textilnictví před příchodem levnější bavlny. 
Přitom z hlediska pěstování je konopí mno-
hem méně náročné na přípravu půdy, závlahu 
a nepotřebuje chemicky ošetřit. Půdu nevyčer-
pává, ale naopak ji zbavuje plevele a těžkých 
kovů, zvyšuje její schopnost zadržovat vodu  
v krajině a zabraňuje erozi. Díky těmto skuteč-
nostem má konopí velký potenciál v ekologic-
ky šetrném zemědělství.
Za zmínku určitě stojí i jeho potenciál v ener-
getice. Jeden hektar konopí vyprodukuje zhru-
ba stejné množství biomasy jako čtyři hektary 
lesa. Brikety a pelety z biomasy konopí dosa-
hují srovnatelné výhřevnosti jako hnědé uhlí. 
Na rozdíl od fosilních paliv spalování konopné 
biomasy nezvyšuje podíl CO2 v atmosféře.
O tom, jak je konopí všestranně využitelné, 
svědčí i stavebnictví, kde jako izolační materiál 
v porovnání se skelnou vatou nedráždí plíce ani 
pokožku. Vysokou tepelnou i zvukovou izo-
laci poskytuje konopný beton. Stavební desky  
z konopného vlákna a pazdeří dokáží nahradit 
dřevěné překližky a sádrokartony. 
Konopné vlákno má své místo také při výrobě 
papíru, jenž je nejen odolnější, ale jeho výroba 
je i ekonomičtější pro malé množství ligninu, 
který se při produkci dřevitých papírů ná-
kladně odstraňuje. 
Kromě stonku, z kterého se zpracují vlákna  
a pazdeří, se ze semen získává konopný olej. 

Jeho užití v potravinářském a kosmetickém 
průmyslu zřejmě nepřekvapí. Konopný olej je 
široce zastoupen také v chemickém průmyslu 
při výrobě olejových a tiskařských barev, fer-
meží, tmelů, motorových olejů, pohonných  
a plastických hmot. 
Pozitivní účinky užívání konopí během léč-
by různých onemocnění a zdravotních obtíží 
prokázala řada vědeckých výzkumů. Podstata 
léčivých účinků spočívá v látce označené jako 
CBD (Kanabidiol), která oproti THC nijak 
nepůsobí na lidské vědomí. Je třeba zdůraz-
nit, že i konopí s nízkým obsahem THC je 
léčivé, protože obsahuje přes 100 druhů ka-
nabinoidů, mezi kterými je zastoupena právě 
látka CBD. 
Výše uvedené mnohostranné využití konopí 
dokládají na výstavě různé konopné produk-
ty. Ty nám zapůjčili z Muzea regionu Valašska 
ve Vsetíně, kde konopí věnovali výstavu před 
dvěma lety. Doufejme, že si je návštěvníci bu-
dou moci brzy prohlédnout i v litovelském 
muzeu. Informace o zpřístupnění muzea 
sledujte na www.muzeumlitovel.cz nebo na 
Facebooku muzea.               Litovelští muzejníci

Muzeum představuje novou výstavu „Přírodní vlákna“, 1. díl: Konopí,  
nejen droga!

S potěšením rádi informujeme, že v litovel-
ském muzeu připravujeme novou část expozice 
řemesel – hodinářskou dílničku manželů Nava-
rových z Litovle. Tímto překračujeme magické 
číslo 13 a v blízkosti hrubých řemesel sedláře 
a kováře instalujeme čtrnácté řemeslo, vyzna-
čující se svou jemností a precizností. Hodinář 
musí mít výborný zrak a jemnou motoriku. 
Sami se o tom přesvědčíte při prohlídce vysta-
vených miniaturních součástek hodinkových 
strojků a hodinářského nářadí. Nástroje speci-
fické pro hodinářské řemeslo a další vybavení 

domácí dílny Navarových věnovali našemu 
muzeu jejich dcera a syn. Pokud se chcete také 
zapojit do tvorby expozice, budeme rádi za 
věnování starších, nejdoucích, nefunkčních 
či nekompletních hodin, hodinek či budíků. 
Současně bádáme o hodinářích působících 
v Litovli během minulého století. V této sou-
vislosti prosíme pamětníky hodinářů Miro-
slava a Boženy Navarových nebo jejich sou-
časníků či předchůdců, aby se s námi podělili  
o vzpomínky na ně a jejich působení  
v Litovli. Neváhejte nás kontaktovat na e-mai-
lu: muzeum@muzeumlitovel.cz a tel. 585 341 
465 zatím jen v pracovní dny. Výstup obdrže-
ných informací zveřejníme v dubnovém a květ-
novém čísle Litovelských novin. 

Hodinářská soutěž: Maluj, slož nebo vytvoř ho-
diny!
Muzeum Litovel vyhlašuje soutěž pro nej-
menší, malé, větší až největší – zkrátka pro 
všechny děti z Litovle a okolí. Technice  
a materiálům se meze nekladou. Jak se zúčast-
nit soutěže? 

Na www.muzeumlitovel.
cz v sekci Připravujeme 
najdeš různě obtížné ša-
blony ciferníků. Ty si vy-
tiskni a vymaluj. Nezapo-
meň přikreslit hodinové 
ručičky! Šablony můžeš  
i pestře vybarvit jako man-
daly, kde lze využít velkou škálu barev. Říkáš si, 
že jsou omalovánky pro prcky? Zkus vytvořit 
hodiny s ručičkami, které se budou otáčet. Na-
vrhni a vytvoř hodiny, jaké svět ještě neviděl. 
Mohou být namalované na papíru, ale i zdo-
bené z různých materiálů. Své dílo nám přines 
do muzea nebo ho vlož do poštovní schránky 
u dveří. Pozor! Nezapomeň na druhou stranu 
napsat své jméno, příjmení, věk a kontakt, aby-
chom tě zařadili do správné věkové kategorie 
soutěže. 
Všechny výtvory vystavíme v prvním červ-
novém týdnu v muzeu u nové dílny hodináře.  
V sobotu 5. června na muzejní Den dětí vyhlá-
síme výherce jednotlivých kategorií. 

Litovelští muzejníci

I když je muzeum zavřené, tak se za jeho dveřmi děje spousta věcí!
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky. Bernard Bolzano

Student musí vědět všechno, asistent všechno, co je v knihách, docent musí vědět, kde jsou knihy, a profesor, kde je docent.
neznámý autor

Před stotřiceti lety si Litoveláci mohli přečíst 
první místní noviny. „Sezváni byli k úradě  
v popředí stojící mužové české strany i zástup-
cové českých závodů a korporací, kteří usnesli 
se na vydávání listu. Redakce svěřena Vácslavu 
Sochovi, Ignáci Spurnému, Fr. Nedoluhovi a Jo-
sefu Dostálovi, hostinskému na Záložně, kterýž-
to poslední převzal zároveň i úřad zodpovědného 
redaktora.“ První číslo Litovelských novin vyšlo 
27. března 1891, tiskla je Arcibiskupská tiskár-
na v Olomouci. Vycházely dvakrát za měsíc  
a stály 5 krejcarů.
Tehdejší úvodník byl uzavřen výzvou: „Nuž, 
putujte tedy Litovelské noviny po širém okolí  
a buďte všude zastánci pravdy a práva, zvláště 
tam, kde sveřepými nepřáteli jsou tyto šlapány!“ 
Kdo byli ti sveřepí nepřátelé? V Litovli se teh-
dy odehrával nelítostný boj mezi německou  
a českou stranou o vítězství v obecních vol-
bách. Litovelské noviny měly na něm význam-
ný podíl, staly se posilou české strany. 
Když pak umlkly bojovné apely, vrátil se no-
vinám jejich hlavní význam – přinášet zprávy 
o životě města. Název se časem měnil – Selská 
stráž, Litovelský kraj, ale dodnes zůstaly zdale-
ka nejvýznamnějším zdrojem informací o teh-
dejší Litovli a jejích obyvatelích.
Zánik místních novin přinesl až nástup tota-

lity. Nejprve té Hitlerovy, před 70 lety 
16. května 1941 skončilo vydávání Lito-
velského kraje. Ale už 24. května 1945 
vyšel opět v redakci Josefa Vinárka, bo-
hužel jen nakrátko. Nová totalita Gott-
waldova zlikvidovala místní tisk krátce 
po převzetí moci, už v roce 1947, ale 
tentokrát na dlouhých 43 let. 
Boj novin proti nesvobodě v Habsbur-
ské monarchii byl vlastně idylou – vždyť 
o míře útlaku mluvilo už to, že mohly 
bez cenzurních zásahů vycházet. To ko-
munistická „lidová demokracie“ měla 
jiné měřítko svobody! KSČ měla až pa-
nickou hrůzu z nekontrolovaného tisku. 
Zlikvidovala nejen noviny, ale pro jisto-
tu i místní tiskárny, pod přísný dohled 
dala každý rozmnožovací prostředek, 
hlídala i psací stroje. Když se komu- 
nistický režim zhroutil, nebylo snad-
né navázat na dávné tradice. Chyběli 
zkušení novináři, technické prostředky, 
tiskárna, distribuce, problematické bylo 
financování. Přesto už 1. máje 1990, byť 
v provizorních podmínkách, vyšlo opět 
první číslo obnovených Litovelských 
novin v redakci Lubomíra Šika.
                                                      Lubomír Šik

Připomínáme si 130 let od vydání prvních místních novin 

Karin Lednická: Šikmý kostel 2 – Pokračování 
veleúspěšné románové kroniky z Karvinska 
S Barkou, Ludwikem, Julkou a dalšími hr-
diny trilogie Šikmý kostel se setkáváme vzá-
pětí poté, co jsme je v závěru prvního dílu 
opustili. Zatímco ve zbytku nově vzniklého 
Československa nastávají zlaté časy, v Karvi-
né – jak se nyní město jmenuje – se stále vý-
znamně projevují důsledky předešlého dra-
matického dění a prosakují do všech oblastí 
života. Ne vždy v dobrém. Příběh je i ten-
tokrát vystavěn na skutečných událostech  
a čtenář s překvapením zjišťuje, že mnohé  
z toho, co se ve druhém díle Šikmého koste-
la odehrává, zůstávalo po dlouhá desetiletí 
skryto ve třinácté komnatě dějin.

Ruta Sepetys: Mlčící fontány 
Ruta Sepetys je americká autorka s litevský-
mi kořeny, další její úspěšné knihy Sůl moře, 
V šedých tónech a Potrhaná křídla rovněž 
najdete v naší knihovně.
Madrid, píše se rok 1957. Španělsko za dik-
tatury generála Franca skrývá temné tajem-
ství. Do země proudí turisté a zahraniční 
obchodníci lákáni na slunce a víno. Mezi 
nimi je i osmnáctiletý Daniel Matheson, syn 
ropného magnáta, který přijede do Madri-

du se svými rodiči a doufá, že bude moci 
prostřednictvím čočky fotoaparátu poznat 
zemi, kde se narodila jeho matka. Danie-
lovy fotky vyvolávají nepříjemné otázky. Je 
zahnaný do kouta složitými rozhodnutími, 
protože chce chránit ty, které miluje. V pří-
běhu, kde se potkávají životy a láska s osudy, 
se ukáže neuvěřitelně temná stránka tohoto 
jinak slunného španělského města.

Pro děti
Sabine Bohlmann: Dívka jménem Willow
Neodolatelná atmosféra magického dobro-
družství a půvabných ilustrací.
Co jen si má Willow počít s lesem, který zdě-
dila po své tetě Alwině? Tetička jí zanechala 

také malý polorozbořený domek, ale hlavně 
– svou čarodějnou moc! Má Willow vůbec 
chuť přijmout toto dědictví i se vším, co ob-
náší? A k tomu všemu musí ještě nalézt další 
tři dívky, které v sobě stejně jako ona ukrývají 
čarodějnické nadání. Jenže kde je má hledat? 
A jak? Naštěstí na to Willow není sama – věr-
ně ji doprovází tajemný lišák Rufus.

Pro naše začínající čtenáře
Ester Stará: A pak se to stalo 
Co všechno se může stát, když si taková hol-
čička, nebo chlapeček nečeše vlásky, nenosí 
bačkorky nebo žaluje? To všechno se dozví-
me v úsměvném vyprávění pro předškolní  
a mladší školní děti.                                        os
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1. Nejsevernějším městem naší 
země je:
a) Jiříkov
b) Šluknov
c) Velký Šenov

2. Nejvýchodnější obcí je:
a) Písek
b) Hrčava
c) Bukovec

3. Vzdálenost mezi nejzápadněj-
ším a nejvýchodnějším bodem 
našeho území je:
a) 500 km
b) 493 km
c) 490 km

4. Se kterým státem máme nej-
delší hranici?
a) s Německem
b) s Rakouskem
c) s Polskem

5. Nejkratší státní hranici máme :
a) se Slovenskem

b) s Rakouskem
c) s Polskem

6. Nejdelší řekou na našem území 
je:
a) Sázava
b) Labe
c) Vltava

7. Největším a zároveň nejhlub-
ším jezerem je:
a) Čertovo jezero
b) Černé jezero
c) Plešné jezero

8. Jak se jmenuje přehradní ná-
drž s největším objemem vody?
a) Lipno
b) Orlík
c) Nechranice

9. Největším národním parkem 
je:
a) NP Šumava
b) Krkonošský národní park
c) Národní park Podyjí

10. Nejstarší chráně-
nou krajinnou oblastí 
je:
a) CHKO Beskydy
b) Český ráj
c) CHKO Pálava

11. Nejdelším mostem  
u nás je:
a) Nuselský most

b) Žďákovský most
c) Radotínský most

12. Největší jadernou 
elektrárnou je:
a) Dukovany i Te-
melín jsou stejně  
velké
b) Dukovany
c) Temelín

13. Nejhlubší propast 
máme v Olomouckém kraji. Jme-
nuje se:
a) Hranická propast
b) Teplická propast
c) Olomoucká propast

14. Nejvyšším umělým bodem je:
a) Kvilda
b) vrchol vysílače na Pradědu
b) Filipova huť

15. Nejdelším železničním tune-
lem je:
a) Ejpovický tunel
b) Březenský tunel
c) Špičácký tunel

16. Nejkratší visutou lanovou 
dráhu mají v: 
a) ZOO Ostrava
b) Punkevních jeskyních
c) ZOO Trója v Praze

17. Nejvyšší budovu najdeme:
a) v Mostě

b) v Praze
c) v Brně

18. Nejteplejším minerálním pra-
menem je:
a) Vřídlo v Karlových Varech
b) Ambrožův pramen v Marián-
ských Lázních
c) Nová Vincentka v Luhačovicích

19. Nejrozšířenějším půdním ty-
pem u nás je:
a) podzolová půda
b) hnědá půda (kambizem)
c) nivní půda

20. Nejdelším jeskynním systé-
mem je:
a) Býčí skála
b) Amatérská jeskyně v Morav-
ském krasu
c) Rudické propadání

Zdroj foto: www.wikipedia.org
Správné odpovědi najdete dole.

Znáte všechna nej- České republiky? Ověřte si v našem kvízu.
Správné odpovědi kvízu: 1b, 2c, 3b, 4a, 5a, 6c, 7b, 8b, 9a, 10b, 11c, 12c, 13a, 14b, 15a, 16c, 17c, 18a, 19b, 20b

Potrapte své mozkové závity se sudoku. 
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Život je jako šachy...       Dokončení citátu od Marka Vršeckého najdete v tajence.
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Městský klub Litovel 3
PROGRAM SE USKUTEČNÍ V PŘÍPADĚ, ŽE POMINOU VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ  

A SITUACE TO DOVOLÍ. DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ!

• 7. 1.–24. 3.    MARKÉTA EVJÁKOVÁ
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13, SO 10–13 hod., 
vstupné dobrovolné. 
Výstava slabozraké grafičky a ilustrátorky.

• 19. 1.–27. 4.    ŠKOLA STARÝCH ČASŮ 
Prostory TIC Litovel, PO–PÁ 8–17, SO 9–15 hod., vstupné dobrovolné. 
Výstava prezentující školu našich babiček a dědečků převážně z dob první re-
publiky.

• úterý 9. 3.    PAVEL BOŘKOVEC QUARTET
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 80 Kč. Vystoupí: Alexey Aslamas 
(housle), Ondřej Hás (housle), Matěj Kroupa (viola) a Štěpán Drtina (violon-
cello). Koncert v rámci KPH.

• středa 10. 3.    SEVERNÍ VIETNAM, KAMBODŽA A LAOS – V SEDLE SKÚTRŮ
Malý sál Záložny, 18 hod., předprodej 70 Kč, na místě 120 Kč.
Beseda s cestovatelem Tomášem Štěpánem o Severním Vietnamu, Kambodži 
a Laosu.

• čtvrtek 18. 3.    PŘENDITE SI SPLKNÓT
Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné. Zábavný pořad pro příznivce 
hanáckého nářečí na téma: „MÁMÊ NACHÊSTÁNO – V POHODĚ VE ZPĚVÔ – JAK SE 
PATŘI“, host: Hanácká môzeka Litovel, pořadatel: Hanácká ambasáda.

čtvrtek 25. 3.    OBUŠKU, Z PYTLE VEN!
Velký sál Záložny, 10 hod., vstupné 40 Kč.
Pohádka v podání Divadelní společnosti Julie Jurištové. Pro děti MŠ a I. st. ZŠ, 
včetně veřejnosti.

• čtvrtek 25. 3.    TITANIC
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné od 300 Kč, na místě +50 Kč.
Divadelní komedie s Miroslavem Vladykou a Filipem Blažkem.

• sobota 27. 3.    JÍZDA KOČÁRU S KOŇSKÝM OSMISPŘEŽENÍM
nám. Př. Otakara, vstup zdarma.
Dobové kostýmy, kočár z Muzea kočárů z Čech pod Kosířem tažený koňským 
osmispřežením. Zastávky v Myslechovicích, Chudobíně, Nasobůrkách, na ná-
městí Přemysla Otakara v Litovli, Rozvadovicích a Unčovicích. 

• 29. 3.–4. 4.    PRODEJNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Výstavní síň MK, PO–ČT 8–17, PÁ–NE 10–15 hod., vstupné dobrovolné. 
Tradiční prodejní výstava velikonočních ozdob, kraslic a dekorací doplněná vý-
stavou dětských prací (ve spolupráci s DDM Litovel).

• úterý 30. 3.    QUASI TRIO
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 100 Kč
Vystoupí: Marie Hasoňová (housle), Judita Škodová (violoncello), Kateřina 
Ochmanová (klavír). Koncert v rámci KPH.

PŘIPRAVUJEME: 
10. 4. ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY, 12. 6. HANÁCKÉ BENÁTKY
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Je neuvěřitelné, že je to již bez-
mála rok, co se obrátil život 
všech směrem, který nikdo neče-
kal. Plesová sezóna by se schylo-
vala pomaličku ke svému konci, 
sály Záložny by byly víkend, co 
víkend plné lidí, kteří si přišli 
užít spolu se svými přáteli „ple-
sání“. Přes týden by zase ožívaly 
sály divadelními, hudebními  
a jinými představeními, která by 
vyplňovala dlouhé zimní večery, 
které teď můžeme trávit buď hra-
ním her s rodinou, u televizních 
obrazovek nebo s knížkami, kte-
ré si ovšem nemůžeme půjčovat 
v knihovnách.
Bylo to divadelní představení 
Dobytí severního pólu v podání 
Divadla Járy Cimrmana, které 
vyprovodilo 3. března 2020 vy-
prodaný sál a jako by pomysl-
ně všichni návštěvníci zamrzli  
a zůstali daleko na severu, od-
kud už snad není ani cesty zpět. 
V tu dobu snad nikdo nevěřil, že 
by se mohla situace vyvíjet tak, 
jak ji všichni známe; že budeme 
spíš přežívat než žít a čekat na 
alespoň malinké světýlko někde 
v dálce, které by bylo předzvěstí 
„starého“ života. Takového, kdy 
každý mohl dle své vůle pod-
nikat co chtěl a nebyl limitován 
žádnými nařízeními, zákazy  
a příkazy.
Když takové světýlko pouze blik-
lo, ale i přesto jsme mohli připra-
vit v létě alespoň pár venkovních 
koncertů na dvorku restaurace 
Amazonka a promítání na ná-
městí Př. Otakara, byli jsme ne-
smírně rádi. Celý kolektiv Měst-
ského klubu po dlouhé nechtěné 

přestávce jako by dobil baterky  
a zase jsme se mohli těšit z rados-
ti kapel, které vystupovaly a hlav-
ně návštěvníků, kteří přišli. Ještě 
v září, leč pod rouškami, mohl 
proběhnout program tak, jak byl 
naplánovaný, nicméně potom 
zhaslo i ono pomyslné světýl-
ko. Ač program na každý měsíc 
připravujeme, stále se nedaří jej 
kvůli současné situaci uskuteč-
nit a plánované pořady nadále 
přesouváme na jiné termíny.  
Věřte, že když už některý pořad 
překládáme po čtvrté, beznaděj 
přepadá i nás.
Do loňského roku jsme všichni 
žili v tom, že naše práce je sice 
časově náročná a někdy na úkor 
rodin, ale že nás všechny to, co dě-
láme baví a bez toho to prostě ne-
jde. Co jsme si ale připouštěli jen 
málo, je fakt, že jsme se při všech 
divadlech, koncertech, besedách, 
promítáních, kurzech a dalších 
akcích setkávali s lidmi, díky kte-
rým má to, co děláme smysl. Ne-
být jich, nebude nám dopřáváno 
té úžasné atmosféry a odměny  
v podobě toho, když dav odchází 
ze sálu a loučí se s tím, že se těší na 
další pořady a další zážitky. Tohle 
je pro náš kolektiv největší ztrá-
tou. Doufáme ale, že se budeme 
brzy opět v našich sálech potká-
vat a vůbec nebude vadit, že třeba  
i třikrát do týdne. 
Moc Vám všem, kteří stejně jako 
my na Městském klubu v Litovli 
věříte, že bude zase lépe a těšíte 
se na společné večery s předsta-
veními, která pro vás připravu-
jeme, děkujeme a upřímně se na 
Vás těšíme.                                  MK

Nic není jako dřív...
Kambodžské království v sobě 
skrývá mnohá tajemství a velmi 
rozporuplnou historii. Kambodža 
má za sebou neuvěřitelnou histo-
rii, která šokuje na každém kroku. 
Ať už to jsou stovky nádherných 
chrámů khmerského města Ang-
kor a nebo hrůzná vláda Rudých 
Khmerů v čele s nejkrutějším 
diktátorem světa Pol Potem. Ve-
dle historických milníků nás 
však čeká i návštěva města krabů  
a ochutnávka světoznámého kam-
bodžského pepře na pepřových 
plantážích. Na závěr cesty si „za-
vegetíme“ na skoro opuštěných 
ostrovech, kde si zaplaveme s nej-
větším žralokem na světě a ochut-
náme i kambodžskou specialitu 
– smaženého sklípkana.
Pokračovat budeme do zamino-
vané země Laosu, kde se společně 
vydáme do pralesa hledat tlus-
tokožce. Cesta na skútrech bude 
náročná a povede nás po hranici 
s Čínou. Jako první běloši pro-
jedeme doposud neotevřenou 
horskou silnici. Nakonec naší ces-
ty Laosem se svezeme po jedné  
z nejdelších řek na světě, po řece 
Mekong.
Nejvíce času však věnujeme cestě 
po severní části Vietnamu. Po-
znejte zemi, o které jste slyšeli, 
ale mnohé stále nevíte. Cestu od-
startujeme v Hanoi, městě plném 
života a skvělého jídla. V hadí 
vesnici se zúčastníme netradiční 
hostiny, kde ochutnáme kobru. 

Hostina začíná servírováním čer-
stvé hadí krve se silnou pálenkou  
a stále bijícím hadím srdcem. 
Další zastávkou bude turisticky 
neznámá oblast Moc Chau, kde 
jsme se na chvilku stali učiteli 
angličtiny v místní škole. Etnické 
menšiny nás seznámily s náročný-
mi podmínkami života v horách, 
ukázaly nám místní zvyky a typic-
ké asijské pokrmy. V sedle skútrů 
se vydáme do horské oblasti Ha 
Giang, kde poznáme ten pravý 
Vietnam. Nekonečné rýžové te-
rasy, přírodní termální prameny, 
nocování u místních a ochutnáv-
ka místní pálenky – 72 % alko-
holu. Zakusíte, jaké jsou nedělní 
trhy s různými etniky – Květino-
ví Hmongové, Černí Hmongové 
nebo Červení Dzaové. Zabloudí-
me i do etnické vesnice, kde děti 
bělocha ještě neviděly. V závěru 
cesty si odpočineme na lodi bě-
hem plavby zátokou Halong Bay, 
která patří mezi sedm přírodních 
divů světa.
Přednášku cestovatele Tomáše 
Štěpána, která je spojena s ochut-
návkou pravého vietnamského 
zeleného čaje zakoupeného pří-
mo z čajové plantáže, můžete na-
vštívit ve středu 10. března od 18 
hodin v Malém sále Záložny. Bě-
hem ochutnávky budou k vidění 
dovezené předměty z asijského 
trhu. Těšit se můžete na hadí 
víno, vietnamskou keramiku, 
asijské bankovky a sošky.          MK

Přednáška Tomáše Štěpána

Divadelní společnost Jule Juriš-
tové uvádí klasickou pohádku 
na motivy K. J. Erbena tento-
krát v muzikálovém podání. Co 
svět světem stojí, někteří lidé 
touží jen po bezpracném živo-
tě, bohatství a moci. Napravit 
všechny špatnosti je velká prá-
ce i pro kouzelné bytosti. Buď-
me proto rozvážní a opatrní. 
Když chudý švec Matěj dostane 

zázračný ubrousek a beránka 
snášejícího zlaťáky, v krčmě už 
na něj čeká vykutálená dvojička 
hostinských, která ho nestydatě 
okrade. Tentokrát je však stih-
ne zasloužený výprask. Teprve 
když je po starostech, mohou 
si všichni oddechnout. Příběh 
plný písniček a komických situ-
ací je určen pro dětské diváky od 
3 do 10 let.                                   MK

Pohádka pro děti Obušku, z pytle ven!

Od ledna 2021 bude Turistické informační centrum Litovel
sběrným místem Technických služeb na výlep plakátů. 

Kdo z Vás bude chtít tedy vylepit nějaký plakát, 
tak jej může donést do litovelského Infocentra. 

Příjem plakátů je od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin. 
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Kde: ZŠ Vítězná Litovel

Kdy: 19. - 23. 7. 2021

Cena: 1 950 Kč

Jarní prázdniny v Dětském domově
Když se ohlédnu do 
minulých let, jarní 
prázdniny trávily 
naše děti většinou 
na ozdravných po-
bytech. Opakovaně 
ve Štědrákově Lhotě  
u Rudy nad Mora-
vou nebo v Kořenově 
v Jizerských horách. 
Právě tam některé  
z dětí stály poprvé 
na lyžích a učily se 
první „obloučky.“ 
Menší děti se rado-
valy už jen z toho, 
že mohly bobovat na 
velkém kopci, velké děti chodily 
na procházky a poznávaly okolí. 
Vždy si celkově pochvalovaly, že 
jsou spolu a drží partu... Zážitky  
z těchto pobytů nám aspoň zů-
stávají ve vzpomínkách. Letos 
byly naše děti o jarních prázd-
ninách „doma“ na Dětském 
domově. Pár dětí sice odjelo 
na povolený pobyt k rodičům, 
ale 13 dětí na DD zůstalo. Tety 

jim připravily spoustu zajíma-
vých činností. S tetou Vlastou 
strávily výtvarné odpoledne 
kresbou obrázků do soutěže.  
S tetou Renatou měly pro změnu 
„pečicí“ den. Malé holky se na 
jeden den proměnily v pekařky 
a cukrářky a pekly perníkovou 
chaloupku do soutěže z Pohád-
ky do pohádky. S tetou Evou si 
protáhly těla při cvičení jógy  

a fantazii zapojily 
při výrobě valen-
týnských přáníček.  
V týdnu je mrazivé 
počasí  vylákalo s te-
tou Luckou a strejdou 
Karlem ke „klouzač-
kám“ na rybníku  
a ti odvážnější obuli 
i brusle. S dalšími te-
tami zase podnikaly 
pěší výlety do okolí..
Takový byl prázdni-
nový týden našich 
dětí. Každý den jiný 
a hlavně nabitý pest-
rými činnostmi, kde 
nuda neměla šanci ☺.  
 Renata Doubravová, 

vychovatelka DD

Z Hanácké ambasádê Dobři lêdi s nama 

Hanácká ambasáda má nachêstá-
no!
To sô moc rád, že ste zrovinka 
našlê naše pravidelny pozdraveni 
a pozváni v témto letošnim břez-
novym čisle!
Mosim Vám fšeckém, z Lito-
vle a okoló a fšôdê tam, kde se 
Litovelsky novinê Vám do rôk 
dostanó – předat společny po-
zváni na naše březnovy posezeni 
PŘENDITE SI SPLKNÓT. Vidě-
lê smê se naposledê loni v zářó,  
a divéte se – dočkalê smê se fšeci 
pohromadě teho, že se tradičně 
chêstámê dál pokračovat. Jarni 
termin, ten je ô nás s vitánim jara 
spojené a k temô s tém dokola, 
co nás má potěšêt a nachêstat 
na začátkô rokô. Dneská se řiká  
„restartovat“ a toš dobře, šak Vê 
vite – Hanácká ambasáda, s Ha-
náckó mozêkó. Néni třeba přêpo-
minat, jak se rádi scházimê vespo-
lek a jak mužem bêt rádi. Dneská 
gór, dêž se po celym světě a ô nás 
doma hlavně, vêrovnávámê s tó 
pandémió, kerá nám žêvotni cestô 
sakra zamotala, jak se ani řict ne-
hodi!
Já si Vám mili zlati dovolim přê-
pomenót, ešlêpak si pamatôje-
te, jak smê začénalê? Ja! Rovnó 

před dvaceti letama! Takovó 
mámê za sebó cestô, ambasádoři 
s mozêkó. Pravda, nekeři ož só 
mezê nama novi, ale pokračôjem  
a mámê bohaté svuj žêvotopis. Po 
zájezdech smê jezdilê, aji dál od 
Létovle, hosti mezê nama se ôká-
žó ze fšeckéch Hanáckéch kótu  
a zákóti – a je to krásny. Mámê svy 
dokladê, archiv a dokumentacô, 
a hlavně, hlavně mámê Vás – svy 
publikum.
Já řikám – naše slovo v rodnym 
hanáckym dialektô je zlaty bo-
hatstvi, kery nám nikdo nevezme. 
Kdepák, nezebere, ač nám časô  
v té ôspichané době moc nezbévá,  
dêž vizem, čeho smê se dočkalê 
a o co se mosimê starat. Leda to 
je dobry přêpomenót, jak dobře 
plati – držet v každé nemilosti  
a těžké chvilce pohromadě. 
Přeméšlim, co bêch řekl na zá-
věr – věřim, že se mužem těšêt 
na jaro, na zlepšeni zléch času  
ê na pokračováni teho, zasé přêjit  
a splknót si!
Tak přêndite ve čtvrtek 18. března 
v 18 hodin do Městskyho klubô, 
„máme nachêstáno“ a pasôje nám 
to, dêť v pátek bôde JÔsefa… a toš 
jedeme dál, jak rád řikám.  

Váš Zdenek Brané

Učíme se doma...
Bude tomu již rok, 
co jsou naše škol-
ní děti více méně 
doma a snaží se  
s většími či menší-
mi úspěchy sladit  
s distanční výukou. 
Nejsou to ale jen 
děti, které se musely 
novému stylu učení 

přizpůsobit, jsou to také učitelé, 
ředitelé školy a i my, rodiče. Možná 
některým z Vás připadá, že se dítě 
nic nenaučí, když nesedí přímo ve 
škole... Některým z Vás připadá, 
že jsou děti naopak přetěžovány... 
Některým zase chybí inspirace, 

jak děti naopak vůbec přimět, 
aby se učily... Přinášíme proto pár 
tipů na zábavné i poučné online 
zdroje, kde si Vaše dítě může pro-
cvičovat český jazyk, matematiku, 
dějepis, zeměpis, cizí jazyky a další 
předměty. Snad některé stránky 
využijete.                                          red.

www.skolakov.eu
www.mujstat.cz
www.matika.in

www.edu.ceskatelevize.cz
www.umimeto.org

www.junior.rozhlas.cz
www.pravopisne.cz

www.skolasnadhledem.cz
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Navzdory velkému přání nás 
všech byl letošní rok zahájen 
opět netradičně. Následkem 
zpřísněných vládních opatření 
souvisejících s koronavirovou 
krizí zůstaly po vánočních svát-
cích školy pro děti, s výjimkou 
prvních a druhých tříd, uza-
vřeny. Vzdělávání žáků vyšších 
ročníků základní školy se opět 
vrátilo k distanční formě.
ZŠ Vítězná byla Olomouckým 
krajem vybrána, aby zajistila pro 
všechny děti rodičů, zaměst-
nanců integrovaných záchran-
ných složek, možnost docházet 
do školy a vzdělávat se zde pod 
dohledem asistentek pedagoga. 
Škola dětem vymezila vlastní 
prostory v šatně i třídu, kde se za 

přísných hygienických opatření 
pravidelně setkávaly za účelem 
vzdělávání. Prostory byly stra-
tegicky separované od ostatních 
tříd tak, aby docházelo k co nej-
menšímu kontaktu s ostatními.
Školáčkům začínal den v ran-
ní družině. V čase 8.05 hod. už 
žáčci seděli na svých místech  
v lavici a se zodpovědným pří-
stupem plnili školní povinnos-
ti dle požadavků vyučujících. 
Technické vybavení bylo zajiš-
těno také ze strany Základní 
školy Vítězná. Každému z dětí 
byl zapůjčen notebook, který se 
stal na celé dopoledne komuni-
kačním nástrojem s přednáše-
jícím učitelem. Díky němu se 
každodenně připojovaly ke své 

třídě. Během 
přestávek se 
děti bavily dle 
svých individu-
álních potřeb 
– hraním karet, 
pexesa, skládá-
ním lega, kres-
lením nebo jen 
povídáním.
Po ukončení 
výuky odchá-
zeli malí školáci 
s paní asistentkou do jídelny na 
oběd. Kdo chtěl, měl možnost 
využít příležitosti trávit čas  
v odpolední družině a odpo-
činout si na pohodlném vaku  
u pohádek nebo se zabývat akti-
vitou dle vlastního výběru.

Doufáme, že přátelská atmosfé-
ra a krásné prostředí naší školy 
pomohly dětem v učení i pře-
konání sociální izolace, a jejich 
rodičům v plnění náročných 
povolání.     Pavla Macháčková,  
                          asistentka pedagoga

Vítězná pro děti rodičů integrovaných záchranných složek

Přípravná třída je na naší škole 
otevřena již druhým rokem, je 
předstupněm mezi předškol-
ním a základním vzděláváním. 
Využívají ji děti s odkladem 
školní docházky. Přípravná tří-
da je bezplatná, hradí se pouze 
stravné a školní družina. Pro-
gram jsme upravili takovým 
způsobem, aby umožnil snad-
nější začlenění dítěte v následné  
1. třídě. Cílem je vybavit děti 
odpovídajícími dovednostmi 
a návyky, rozvíjeny jsou zde 
řečové, sociální a komunikač-

ní dovednosti, hrubá a jemná 
motorika, návyky sebeobsluhy 
a hygieny, časová a prostorová 
orientace, hudební a výtvarný 
projev. Děti zde nejsou klasifi-
kovány, hodnocení provádíme 
pouze hravou formou. 
Výuka probíhá každý den v čase 
8.05–11.40 hodin. Po skončení 
vyučování mají děti možnost 
stravování ve školní jídelně  
a v odpoledních hodinách na-
vštěvují také družinu, sportovní 
halu či bazén. Tuto třídu plánu-
jeme otevřít i v příštím školním 

roce 2021/2022. 
Je zde omeze-
ná kapacita,  
a to pouze pro 15 
dětí. Proto pokud 
máte předškoláč-
ka a zvažujete 
odklad školní 
docházky, je pří-
pravka určitě 
dobrou volbou. 

Mgr. Veronika 
Skácelíková

Přípravná třída na ZŠ Vítězná

Zápis do 1. tříd na ZŠ Jungmannova ul. 

Formu zápisu do budoucích 1. tříd ovlivní aktuální 
epidemiologická situace.

Pokud by v dubnu byla možná účast dětí a rodičů ve škole, 
proběhne zápis 16. a 17. dubna 2021. 

Při nepříznivé epidemiologické situaci bude zápis probíhat 
elektronickou formou, případně dodáním podkladů k přijetí 

do schránky školy v době od 1. dubna do 16. dubna 2021.

Pokud rodiče dítěte zvažují odklad školní docházky, 
doporučujeme kontaktovat pedagogicko-psychologickou poradnu 

a objednat se k vyšetření. Potvrzení z poradny a potvrzení od 
dětského lékaře jsou nutné doklady  
k udělení odkladu školní docházky.

Bližší informace k organizaci zápisu budou 
zveřejněny koncem měsíce března 2021 na 

webových stránkách školy.

Základní škola Vítězná oznamuje, 
že zápis dětí do 1. třídy 

pro školní rok 2021/2022 proběhne 

v pátek 16. dubna 
od 14.00 do 18.00 hodin 

a v sobotu 17. dubna 
od 9.00 do 11.00 hodin. 

Zapsány budou všechny děti, které do 31. srpna 2021 dovrší 
věk 6 let, a děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad 

povinné školní docházky.

Rodiče k zápisu přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz 
zákonného zástupce.

Pokud bude vašemu dítěti pro školní rok 2021/2022 udělen 
odklad povinné školní docházky, můžete své dítě přihlásit do 

přípravné třídy, která se pravidelně otevírá na naší škole.

Další informace k zápisu sledujte na stránkách školy:
www.zsviteznalitovel.cz
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Dům dětí a mládeže Litovel po-
řádal v prosinci a lednu akci pro 
veřejnost „Cesta za poznáním“. 
Do této akce se zapojili rodiče 
s dětmi nebo jen dospělí anebo 
jen děti. Jejich úkolem bylo vy-
hledat 12 stanovišť s otázkami, 
které byly různě rozmístěny po 
výlohách obchodů, budovách 
ve městě Litovel a zapisovat do 
startovní listiny odpovědi. Če-
kaly je různé otázky z historie 
na město Litovel. Např.: Kterého 
roku byl postaven, kolik metrů je 
dlouhý a na kolika pilířích stojí 
Svatojánský most, nejstarší ka-
menný most na Moravě. Nebo: 
Kolik metrů městských hradeb  
v Litovli se do současné doby do-

chovalo (jsou jednou z nejcen-
nějších památek v Litovli a do-
staly se do finále mezi tři nejlepší  
v celostátní soutěži „Památka 
roku 2015“). Dále je čekala otáz-
ka např.: Jak se jmenuje sporto-
vec v řeckořímském zápase a kdo 
je autorem jeho sochy, která stojí 
před Sokolovnou. Nebo: Jak se 
dříve nazývala budova, než se 
stala litovelským muzeem, kte-
ré bylo slavnostně otevřeno dne  
16. 5. 1920 a ještě jedna otázka 
např.: Jaká socha zdobí vrchol 
morového sloupu na nám. Pře-
mysla Otakara II., který byl po-
staven na památku ukončení 
morové epidemie, která město 
postihla roku 1714. Vyplněnou 

a podepsanou startovní 
listinu odevzdali na DDM 
Litovel a za všechny správné 
odpovědi získali odměnu.
Touto cestou moc děkuji 
všem zúčastněným za je-
jich snahu a píli, správné 
odpovědi a věřím, že jste se 
i něčemu přiučili a více se  
o Litovli dozvěděli ☺.

Monika Pospíšilová, DDM

Cesta za poznáním
Dům dětí a mládeže Litovel pořádá

tradiční jarní vycházku

Za jarními tůněmi

 

Kdy a kde      sobota 20. března, 9–13 hodin,        
                         budova DDM, Komenského ul.  
Cena                50 Kč za osobu

S sebou si vezměte průkazku ZP, odpovídající
obuv a oděv, vydatnou svačinu, dalekohled         

a lupu. Nezapomenout na dobrou náladu! 

Akce proběhne, pokud to umožní 
aktuální nařízení Vlády ČR!

Bližší informace na tel. č. 775 550 964, 725 823 618
nebo na e-mailu: p.sova@ddmlitovel.cz.

Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 18. března!

1.–9. 7.  Survivor – Tradiční pobytový tábor tentokrát zaměřený na
Divoký západ. Pojeďte s námi a poznejte nové přátele a prožijte s námi
úžasná dobrodružství. 
Bližší informace: Jana Čekelová, tel.: 775 550 963, e-mail: j.cekelova@ddmlitovel.cz

10.–16. 7. Jak na život – Pro všechny, kteří chtějí lepší svět. Tábor pro
děti od 6 let. 
Bližší informace: Jana Čekelová, tel.: 775 550 963, e-mail: j.cekelova@ddmlitovel.cz

1.–7. 8. Taneční soustředění TS KASTER – Taneční soustředění je
určeno pro členy taneční skupiny a jejich sourozence.
Bližší informace: Monika Pospíšilová, tel.: 720 995 102, e-mail: pospisilova
@ddmlitovel.cz

Cena jednotlivých táborů bude zveřejněna v průběhu měsíce března na
webových stránkách www.ddmlitovel.cz. 

 

12.–16. 7. Toulavý týden – Tábor je zaměřený převážně na přírodovědnou činnost.
Podnikneme krátké výlety v okolí Litovle. Navštívíme záchrannou stanici a útulek pro psy.
Chybět nebude ani tvoření z paracordu i z přírodních materiálů, základy survivoru. 
Bližší informace: Ing. Pavel Sova, tel.: 775 550 964, e-mail: p.sova@ddmlitovel.cz

12.–16. 7. Týden v rytmu  – Příměstský táborový týden je zaměřený na cvičení s hudbou
(aerobic, zumba) a seznámení s jógou. Je to týden pro všeumělce – vyzkoušíme si kreslení na
trička a tvoření modelů z papíru a látky, budeme také luštit hlavolamy, hrát pohybové hry a
pojedeme na jeden polodenní výlet. 
Bližší informace: Mgr. Miroslava Grulichová, tel.: 775 550 961, e-mail: grulichova@ddmlitovel.cz

19.–23. 7. Týdenní pětiboj – Sportovně zaměřený tábor pro kluky i holky od 8 let. Děti se naučí
novým kouskům z parkouru, na jump trampolínách, týmovou hru Kin-ball, hry se zbraněmi Nerf 
a také si zajedeme na vojenský výlet. 
Bližší informace: Monika Pospíšilová, tel.: 720 995 102, e-mail: pospisilova@ddmlitovel.cz

26.–30. 7. Každý den trochu jinak  – Tábor plný výletů, her a tvoření pro kluky i pro holky ve
věku od 6 let. 
Bližší informace: Monika Pospíšilová, tel.:720 995 102, e-mail: pospisilova@ddmlitovel.cz

2.–6. 8. Pohádkový příběh – Příměstský tábor pro děti od 6 do 8 let. Na děti čeká
nezapomenutelná cesta napříč pohádkami, ale také spousta pohybových her, výtvarného
tvoření a pohádkový výlet. 
Bližší informace: Šárka Grunová, DiS., tel.: 739 655 803, e-mail: sara.grunova@ddmlitovel.cz

16.–20. 8. Kuchtíkův voňavý týden – Příměstský tábor plný vůní a dobrot. Děti si samy
nachystají 
a připraví celodenní stravu. Pojedeme i na jeden výlet spojený s bylinkami či dobrotami. 
Bližší informace: Jana Čekelová, tel.: 775 550  903, e-mail: j.cekelova@ddmlitovel.cz

23.–27. 8. Prázdninám ahoj! – Tábor bude plný zajímavého tvoření, zábavných her a soutěží.
Nebude chybět výroba táborových triček. Pojedeme společně na dobrodružný výlet. Vydáme se
na cestu a prozkoumáme neprozkoumaná zákoutí Litovle. Každý den musíme získat část mapy
k cestě, která nás zavede za pokladem. 
Bližší informace: Radka Sedlářová, tel.: 775 550 962, e-mail: r.sedlarova@ddmlitovel.cz

Informace o cenách letních táborů budou zveřejněny během měsíce března na webových
stránkách www.ddmlitovel.cz

   Dům dětí a mládeže Litovel informuje
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VYRÁBÍME TOP SVĚTLOMETY.
V MOHELNICI.

HELLO, HELLA!
hella.jobs.cz

INZERCE

Tož se vám zas jednó mosim svěřet, na co 
sem přešil. Jedo takle s manželkó autem 
k jejim rodičum na dědino. So rád, že ne-
mosim řidit, protože sem si dal preventivně 
hneď po ráno štvrtko šlehovice, abech bel 
imunni protivá té Ludře, co náš národ kosi 
po stovkách. No a jak tak jedo na mistě 
spolojezdca, mám tém pádem čas se ko-
chat. Znáte to. Čočite po známé krajině  
a toť majó novó chalopo, táhle zas olome-
né strom, nalevo pole holy, napravo zas 
zasněženy a podobně. No a jak se tak ko-
chám, najednó sem si ovědomil takovó věc. 
Je unor, mraze, snih a zema v plnym pró-
do, ale nikde žádné havran. Šak vite sami, 
že se k nám každó zemo ti ptáce stěhojó. 
Pré z Ruska – ze Sibiřa, če odkuď. A na lito 
zas odlitajó nekde, kde je zema. No a letos 
nic. Nikde ani jeden. Schválně si všimnite 
a zkoste spočitat te, kery ovizete. Dež sem 
si to ovědomil, nespostil sem celó cesto oče 
z poli a lók. Nic. Ani ťuk. No a protože, jak 
řikám, jož sem v sobě jakóse štvrtko měl, 
začal sem zkómat, jak je možny, že letos 
havrani nepřeletěle. Nebode to jenom 
tak. Přece mista pro jejich přezemováni 
je všode dosť. Bévale o sélnic, na polich,  
o supermarketu, zkrátka kde si spomenete. 
Bévalo jich hodně, cely héna. A najednó bác 
ho! Ovažoval sem, že se o nás držele hlavně 
kvulevá temo, že se mohle přeževit na led-

ské potravě. Mám v paměti, že 
bévale aji o popelnic, kde lovile 
ruzny zbetke, co ledi vehodile. 
Tož přece ledi nepřestale ale jidlo 
vehazovat, nebo ja? Ale pak 
mě napadlo neco inyho: Co dež 
ve ptačim světě došlo k nečemo 
podobnymo jak v tem ledskym? 
Šak vime všeci, že ptači skřipka 
existoje a je toze zhóbná. Tož co 
dež to postihlo havrane? No ja, 
ale to be se moselo tékat sko-
tečně jenom havranu, ptáku inéch je všode 
poměrně dosť, jenom na krmitko sem jich 
dneská viděl aspoň šest drohu. Tož tó ptači 
skřipkó to asi nebode. No – pak ale zbévá 
eště jedna možnosť. Havrani só podli-
vá ornitologu a vědcu hodně inteligentni  
a dovedó se přezpusobovat kdečemo. Tajak 
me ledi.  A me ledi se zatim nedovedem 
přezpusobit té Ludře – no temo Kovido. 
Tož co dež to má sóvislosť s inteligencó? 
Možná ta nemoc koli jenom ževočeche s in-
teligencó. No ale zasé cheba. To jož besme 
přece mosele zaslechnót nejaky zpráve, že 
omirajó delfini če šimpanzi, a to sem třeba 
já eště nikde neslešel. Tož jak to teda s tó 
nepodařenó migracó havranu je? Dal sem 
si o tchána eště dvě štvrtke a možná, že te 
mě převedle k pravdě. Me furt nadáváme 
na to našo vládo a ministre, jak se o nás ne-

zajimajó, jak majó ve všeckym zmatek, jak 
dělajó nesmeslny opatřeni, jak chcó našo 
republiko zničet, jak ani neomijó zehnat 
dostatek očkovacich vakcin, abesme jož to 
Ludro překonale, jak namisto teho veméšlijó 
hovadine, kery všeci obcházijó, jak se sta-
rajó jenom o vlastni kšefte a nedodržojó 
sami to, co nám ostatnim nakázale. Prostě 
všode je o nás chaos, blbá nálada a nepo-
řádek. Tož to be belo, abe se k nám nekdo 
stěhoval. Tém meslim te havrane. Ešle je 
nekdo inteligentni, tož přece nepoleze do 
takovyho neřádo dobrovolně. A ti havrani 
asi fakt chetři só. No – tak sem si to tak-
le zesumiroval a zjistil sem, že ta logika je 
neóprosná. Zkrátka tak to mosi bet. Ale 
ešle je to pravda, tak je pěkně černá. Jak ti 
havrani. Eště, že sme s tchánem dostatečně 
napálele. Ináč besme mohle omřit hlópi.

Petr Linduška

Jož ani ti havrani!
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 střední Morava 
106.8 FM | R-OL

každý den 8.20 a 15.45

DOMÁCÍ  
ŠTĚSTÍ   IVY 
HÜTTNEROVÉ
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Jirka Dostál se narodil 22. pro-
since 1959 v Litovli. Jako malý 
kluk chodil do MŠ Frištenské-
ho a poté navštěvoval Základní 
školu Jungmannova, ke které 
měl vztah až do dnešní doby. 
Byl pionýrem v pionýrském od-
dílu Srnci, miloval tábory, spaní 
pod širákem a hraní na kytaru.
Po ukončení ZŠ Jungmannova 
absolvoval Střední průmyslo-
vou školu elektrotechnickou  
v Mohelnici. Poté se Jirka záhy 
oženil a vychoval dvě dcery. 
Miloval country hudbu, vete-
rány a svého pejska Karla, který 
ho jeho životem doprovázel 19 
let. Vzhledem k tomu, že byl 
milovníkem country hudby, ne-
bylo roku, kdy by se nezúčastnil  
festivalu Mohelnický dostavník. 
Po revoluci v roce 1989 si jako 
jeden z prvních litovelských 

podnikatelů otevřel na ulici 
Palackého svůj vlastní elektro-
obchod a stal se z něho úspěšný 
podnikatel, který podporoval 
spoustu spolků. Jedním z nich 
byl i FC Tatran Litovel, které-

mu zakoupil dresy, 
v nichž mladí fot-
balisté hrají dodnes. 
Poslední roky spolu-
pracoval i s Církevní 
mateřskou školou 
Svatojánek. Kdykoliv 
bylo potřeba,  ihned 
podal pomocnou 
ruku a vždy přišel 
v dobré náladě  
a s úsměvem.
Byl to člověk s vel-
kých srdcem, pro kte-
rého nikdy nic neby-
lo problém. Vždy se 
snažil každému vy-
hovět a pomoct mu. 
V první vlně epide-
mie začal tisknout 
na 3D tiskárnách na 
svoje vlastní nákla-
dy ochranné štíty, 
které poté rozvážel 
po zdravotnických  
a seniorských zaříze-
ních. Za to mu patří 
velké díky!!! 
Bohužel nemoc si 
nevybírá a před Vá-
nocemi se nakazil 
zákeřnou nemocí, se 
kterou měsíc bojo-
val, ale dne 19. ledna 
2021 Jirka svůj boj  
s nemocí prohrál. 
Budeš nám všem 
moc chybět a bu-
deme na Tebe ještě 
dlouho vzpomínat. 
Člověka s takhle vel-
kým srdcem jde jen 
stěží nahradit...

Za všechny, kteří 
Jirku znali

Vzpomínka na Jiřího Dostála…
aneb rodáka z Litovle Průběh sčítání

Sčítání 2021 začíná  
o půlnoci z 26. na  
27. 3. 2021. V první 
fázi má každý mož-
nost sečíst se online 
prostřednictvím elek-
tronického formuláře 
na webu nebo v mobilní aplikaci. 
Kdo se nesečte online, má zákon-
nou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 
2021 vyplnit a odevzdat listinný 
sčítací formulář. Jeho distribuci 
zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k  současné epide-
mické situaci připravil ČSÚ  
v  součinnosti s  Českou poštou  
a hlavní hygieničkou České re-
publiky distribuci a sběr listin-
ných formulářů, při kterých dojde 
k  výraznému omezení fyzických 
kontaktů mezi sčítacími komi-
saři a  obyvatelstvem. Distribuce 
formulářů do domácností bude 
probíhat podobně, jako nyní pro-
bíhá doručování doporučených 
poštovních zásilek, při dodržová-
ní přísných hygienických pravidel. 
Z tohoto důvodu nebudou sčítací 
komisaři pomáhat s  vyplňováním 
formulářů.

Vyplněné formuláře 
bude možné odeslat 
v  předtištěné obál-
ce prostřednictvím 
schránek České pošty 
nebo odevzdat na cca 
800 kontaktních mís-
tech České pošty (vy-

brané pobočky). Odeslání bude 
zdarma.

Koho se sčítání týká
Sčítání  2021 je povinné pro 
všechny osoby, které mají k roz-
hodnému okamžiku trvalý pobyt 
nebo přechodný pobyt nad 90 
dnů na území ČR.

Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 na-
jdete na vybraných pobočkách 
České pošty (v našem případě 
nejblíže pobočka na Vítězné ul.)  
a všech krajských správách České-
ho statistického úřadu (Jeremen-
kova 1142/42, Olomouc). Posky-
tují široké veřejnosti informace  
o sčítání a jsou také místy, na kte-
rých lze získat nebo odevzdat lis-
tinné formuláře.

Tisková zpráva ČSÚ

Připomínáme sčítání lidu




