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Hody, hody, doprovody, 
dejte vejce malovaný,

 nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý, 

slepička Vám snese jiný.

Veselé Velikonoce!
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Harmonogram přistavení velkých
kontejnerů na bioodpad 
Svoz biologicky rozložitelného odpadu zajišťuje prostřednictvím velko-
objemových kontejnerů společnost ZKJD-TECH s.r.o. Kontejner bude 
přistaven vždy v pátek dopoledne a odvezen vždy v pondělí odpoledne.  

Litovel: U laguny, ul. Javoříčská, 
Červenská
Místní části: Březové, Chořelice

26.–29. 3., 23.–26. 4., 21.–24. 5., 18.–
21. 6., 16.–19. 7., 13.–16. 8., 10.–13. 9., 
8.–11. 10., 5.–8. 11., 3.–6. 12. 

Litovel: Komárov, ul. Palackého
Místní části: Chudobín, Myslechovi-
ce, Nová Ves

2.–5. 4., 30. 4.–3. 5., 28.–31. 5.,  
25.–28. 6., 23.–26. 7., 20.–23. 8.,  
17.–20.  9., 15.–18. 10., 12.–15. 11.

Litovel: ul. Šargounská, Sochova, 
Žerotínova
Místní části: Nasobůrky 2x, Víska

9.–12. 4., 7.–10. 5., 4.–7. 6., 2.–5. 7., 
30. 7.–2. 8., 27.–30. 8., 24.–27. 9., 
22.–25. 10., 19.–22. 11.

Litovel: Pavlínka, ul. Dukelská
Místní části: Rozvadovice, Tři Dvory, 
Unčovice

16.–19. 4., 14.–17. 5., 11.–14. 6., 
9.–12. 7., 6.–9. 8., 3.–6. 9., 1.–4. 10.,  
29. 10.–1. 11., 26.–29. 11. 

Zasáhla Vás také koronavirová 
krize? Naše Charita je tady od 
toho, aby Vám pomohla. Nebo 
chcete pomáhat s námi? Zapojte 
se do jarní Potravinové sbírky! 
Na jaře minulého roku jistě kaž-
dý z nás doufal, že opatření spo-
jená s koronavirovou pandemií 
budou za chvíli pryč. Nikoho 
nenapadlo, že za rok budeme  
v situaci, která bude o tolik horší. 
Lidem začínají docházet finance 
už i na to nejnutnější – na potra-
viny. Charita v Litovli poskytuje 
v rámci služeb svým klientům 
možnost potravinových balíčků, 
které zprostředkuje Potravinová 
banka. Dříve tyto balíčky směřo-
valy především samoživitelům, 
seniorům nebo chudším oby-
vatelům. Nyní registrujeme, že  
o pomoc žádají i lidé, které by 
dříve nejspíš nikdy nenapad-
lo, že se ocitnou v takové nouzi  
a nebudou mít dostatek financí 
ani na nákup základních potra-
vin. Již rok trvající pandemie 
připravila část lidí o zaměstnání 
nebo si již nevydělají tolik jako 
dříve. Mnoho lidí je nuceno brát si 
půjčky nebo sáhnout na své úspo-
ry – zdroje ale nejsou nekonečné. 
Počet osob ohrožených chudo-
bou bude vlivem pandemie při-

bývat a pomoci jim můžete i Vy. 
Stačí se zapojit do jarní Sbírky 
potravin, která proběhne 24. 4.  
v Bille v Litovli. Vámi vybrané 
potraviny a drogerie poputují na 
Charitu v Litovli, která pomáhá 
například opuštěným seniorům, 
rodičům samoživitelům, rodi-
nám v krizi, lidem bez domova 
či lidem s psychickým a těles-
ným postižením.
Jednou ze služeb naší Charity, 
která Vám může s Vaší situací 
pomoci, je Sociálně aktivizač-
ní služba pro rodiny s dětmi. 
Pracovnice pomáhají rodinám  
s jejich aktuální situací a snaží 
se společně najít správnou ces-
tu k lepšímu. Existuje nespočet 
témat, na která se spolu můžete 
zaměřit. Ať už je to ztráta za-
městnání, pomoc se stanove-
ním výživného a péče u dětí, 
komunikace s úřady, pomoc se 
sepsáním různých úředních zá-
ležitostí a mnohé další. Nebojte 
se nás kontaktovat na tel. čísle  
731 643 780. Služba může být 
anonymní. Každý z našich pra-
covníků je vázán mlčenlivostí, 
o Vašich potížích se tak nikdo 
nedozví. 
Pomáháme tam, kde nás lidé 
potřebují.             Charita v Litovli

Charita Litovel pomáhá

Technické služby Litovel v le-
tošním roce zřizují samostat-
nou zahradnickou sekci, která 
se bude věnovat především péči 
o záhony, péči o hřbitovy, řezu 
dřevin a v neposlední řadě vý-
sadbě nových dřevin a záhonů  
s květinami. Chci tímto opatřením 
zvýšit potřebnou údržbu ploch  
s veřejnou zelení. Zahradnická 
sekce bude také nově ošetřovat 
tůně, příkopy se stojatou vodou  
a další zdroje komářích larev proti 
jejich vylíhnutí.  
Další novinkou, kterou připravu-
jeme, je doplnění filtrace na pří-
rodním koupacím biotopu.
Současné filtry by zůstaly zacho-
vány a na jejich výtokové potrubí 
by měla být doplněna nová bub-
nová filtrace, která zajistí zlepšení 
kvality vody v biotopu. Doplnění 
filtrace bude realizováno v přípa-
dě, že ZML schválí rozpočtovou 
změnu na její nákup. Doufejme, 
že se pandemická situace zlepší  
a budeme moci koupaliště otevřít.

V oblasti technických služeb, kte-
ré poskytujeme veřejnosti, např. 
služby v dopravě, práce vysoko-
zdvižnou plošinou, zahradnické 
práce aj. (https://ts-litovel.cz/na-
se-sluzby/), přibyl nově do naše-
ho portfolia pneuservis osobních 
vozidel. V našem pneuservisu 
kola přezujeme, vyvážíme, zale-
píme nebo vyměníme zimní kola 
za letní a naopak. Pneumatiky si 
můžete dodat vlastní, nebo Vám 
je zajistíme. V autodílně TS jsme 
také schopni na zakázku opravit 
zahradní a zemědělskou techniku.
Od letošního roku nabízíme pro-
dej kvalitního kompostu. Prodej 
bude probíhat na městské kom-
postárně od 1. 6. Pro kompost si 
můžete dojet sami a nebo můžete 
využít naší dopravy.
K lepší informovanosti občanů 
jsme zřídili facebookové stránky 
www.facebook.com/TSLitovel, 
kde najdete aktuality z Technic-
kých služeb Litovel.       
Bc. Jaroslav Erlec, ředitel TS Litovel

Novinky Technických služeb

 

ulice CHOLINSKÁ 1008, LITOVEL 
přezujeme, vyvážíme zalepíme 

osobních a vybraných dodávkových vozidel
ceny již od 600,- Kč vč. DPH (4 kola) 
 
informace a objednávky: LACHNIT Kamil 
mobil: 720 169 948        

 

 

ulice CHOLINSKÁ 1008, LITOVEL 
přezujeme, vyvážíme zalepíme 

osobních a vybraných dodávkových vozidel
ceny již od 600,- Kč vč. DPH (4 kola) 
 
informace a objednávky: LACHNIT Kamil 
mobil: 720 169 948        

 

TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL, příspěvková organizace 
IČ

 

 
 

 

TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL, příspěvková organizace 
IČ

 

 
 

V Litovli 1. dubna 2021. Uzávěrka příštího vydání je 20. dubna.
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Charita v Litovli stále poskytuje náku-
py potravin a léků lidem v karanténě 
a NOVĚ i seniorům a nemohoucím 

osobám, kterým nemůže nákup zajistit 
někdo blízký či rodinný příslušník.

V případě potřeby nákupu 
nás kontaktujte na tel. čísle 

585 341 444 nebo 731 391 925.

Více informací ke zprostředkování 
nákupu Vám sdělí pověřený 

pracovník Charity.



Stíny Litovelska
Parkování u popelnic
Ano, myslíme tím velmi rozšířený nešvar 
řidičů ve všech městech v České republi-
ce, Litovel nevyjímaje. Řidič, buď díky své 
neznalosti nebo pohodlnosti, odstaví své 
vozidlo u nádob na směsný či tříděný od-
pad a tím zamezí zaměstnancům firem, 
provádějících odvoz odpadků přístup  
k nádobám. 
Přesně tohle se stalo 10. února a protože 
spolupráce se zaměstnanci firmy, pro-
vádějící svoz odpadků, je příkladná, tak 
nám vždy zavolají a my se jim snažíme 
vždy vyjít vstříc a prostor před popelni-
cemi uvolnit. Podle registrační značky 
vozidla zjistíme majitele a vyzveme jej, 
aby  okamžitě přeparkoval. Jelikož se 
jedná o přestupek v silničním provozu, 
tak ho hlídka musí zadokumentovat 
a vyřešit. Většinou jsou tyto přestupky 
řešeny domluvou, ale je třeba řidičům 

připomenout, že lze za tento přestupek 
uložit sankci do výše 2 000 Kč. Proto řidi-
če žádáme, aby parkovali jen na místech, 
která jsou k tomu určena.

Vtipálek s bombou
Sice v nadpisu píšeme, že šlo o vtipálka, 
ale vtip to v žádném případě nebyl. Dne 
12. února byla hlídka Městské policie 
Litovel požádána republikovou policií 
o součinnost při zabezpečení objektů  
v Litovli, přesněji řečeno nádraží a polikli-
niky. Neznámý pachatel nahlásil na PČR, 
že někde v celé republice na nádražích či 
v poliklinikách je uložena bomba.
Takže i když je policie v posledních mě-
sících více než vytížena, bylo zapotřebí 
dále její síly rozmělnit, aby po celé re-
publice prohledávala uvedená místa 
a hledala výbušná zařízení. Takovéto 
oznámení nelze totiž brát na lehkou 

váhu, i když ve většině případů jde jen 
o nejapný žert. Co je ale jasné, tak jak-
mile bude tento „vtipálek“ odhalen, 
a většinou odhalen je, tak mu hrozí za 
šíření poplašné zprávy i trest vězení,  
v současné době podpořený ještě tím, 
že je země v nouzovém stavu. Dobře to 
dopadlo, žádná bomba nalezena nebyla.

Konflikt mezi zákazníky
V neděli 21. února byla hlídka Městské 
policie Litovel přivolána do prodejny  
Penny na ulici Uničovské v Litovli. Došlo 
zde totiž ke konfliktu mezi dvěma zákaz-
níky. Na místě hlídka zjistila, že se ne-
pohodli dva zákazníci čekající ve frontě  
u pokladny. Předmětem jejich sváru byla 
nařízení vlády v souvislosti s bojem proti 
nemoci COVID-19, přesněji o bezpeč-
ných rozestupech. Jeden ze zákazníků 
měl pocit, že ten druhý ve frontě stojící 

za ním, nedodržuje bezpečný dvoume-
trový odstup a toho druhého zákazníka 
na tuto skutečnost upozornil. Nesetkal 
se však s pochopením, nýbrž s vulgární 
odpovědí. Následovala slovní roztržka, 
která vygradovala až ve fyzický konflikt, 
který skončil krvavým zraněním jednoho 
ze zúčastněných v obličeji, resp. na rtu.
Hlídka na místě zjistila podrobnosti 
celé události, kterou písemně zado-
kumentovala, ztotožnila oba účast-
níky, poskytla nezbytné ošetření  
a všechny získané podklady předala 
přestupkové komisi města Litovel  
k dalšímu řešení.
Vážení občané! Víme, že doba je těžká  
a spousta z nás je touto probíhající pan-
demií značně stresována. Uchylovat se 
ale hned k násilí, není dobrou volbou. 
Buďte prosím k sobě ohleduplní.             
                                      Městská policie Litovel
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Propadnuté řidičské nebo pro-
fesní průkazy či technické pro-
hlídky vozidel se prodlužují  
o 10 měsíců. Prodloužení se týká 
dokladů propadlých v obdo-
bí od 1. září 2020 do 30. června 
2021. Platnost českých průka-
zů, technických prohlídek či 
licencí je prodloužena o 10 měsíců  
v celé Evropské unii ode dne jejich 
původní platnosti. Prodloužení 
platnosti dokladů je dalším kro-
kem ke snížení mobility občanů 
v rámci protiepidemických opat-
ření proti Covidu-19. Lidé mohou 
evropské nařízení využívat od  
6. března 2021.
„V současné situaci je důležité, 
aby lidé mohli ještě více omezit 
své kontakty a mimo domov ře-
šili opravdu jen to nejnutnější.  
K tomu nám pomůže i toto nedávno 
přijaté nařízení, které bude možné  
v různých oblastech dopravy u nás 
využívat. Úřady i provozovny STK 
však zůstávají i nadále otevřeny, 
takže lze v případě potřeby služby 
využít a např. udržovat své vozidlo  
v dobrém technickém stavu,“ říká 
ministr dopravy Karel Havlíček. 
Prodloužení platnosti se týká ze-
jména řidičských průkazů, pravi-
delných technických prohlídek, 
průkazů profesní způsobilosti ři-
diče a lhůty pro dokončení pravi-
delného školení držitelů osvědče-
ní profesní způsobilosti o dalších  
10 měsíců od konce jejich původ-
ní platnosti. 
V případě potřeby lze řidičský 
průkaz stále vyměnit či absolvo-

vat kontrolu technického stavu  
v STK. Úřady či servisy uzavře-
ny nejsou. Mapa obcí s rozšíře-
nou působností a seznam STK je  
k dispozici na webu Ministerstva 
dopravy. I přes uvedené možnosti 
Ministerstvo dopravy doporučuje, 
aby, pokud je to možné, řidiči svá 
vozidla přistavili na pravidelnou 
technickou prohlídku. Opatření 
má pomoci zejména těm, kteří 
se cítí zdravotně ohroženi, mu-
seli by cestovat mezi okresy, jsou  
v zahraničí, mají auto v depozitu  
a podobně. 
Tzv. Omnibus II navazuje na 
loňský Omnibus I, který se  
v souvislosti s první vlnou pan-
demie COVID-19 týkal období 
od 1. února do 31. srpna 2020 
a prodloužil platnost dokladů  
a kontrol o 7 měsíců. Doklady již 
jednou prodloužené se i nyní mo-
hou znovu prodloužit, a to buď do 
1. července 2021, nebo o 6 měsíců, 
pokud prodloužená platnost vypr-
ší po datu 1. července 2021. 

Příklady životních situací
• Pokud řidiči vypršel řidič-
ský průkaz v původním termí-
nu již 25. března 2020, byl mu 
prodloužen Omnibusem I do  
25. října 2020. Nyní je mu opět 
prodloužen Omnibusem II až do 
1. července 2021. 
• Řidiči vypršel řidičský průkaz 
původně 29. srpna 2020 a Om-
nibusem I mu byl prodloužen až 
do 29. března  2021. Omnibus 
II mu prodlouží doklad až do  

29. září 2021, proto-
že prodloužení o půl 
roku je již po datu  
1. července 2021.
• V případě pravidelných 
technických kontrol nelze 
v rámci nyní platného na-
řízení Omnibus II využít 
dalšího prodloužení již jed-
nou prodloužené lhůty na 
technickou prohlídku dle Omni-
bus I (1. 2.–31. 8. 2020). Tedy pro 
příklad: vozidlu, kterému skončila 
platnost osvědčení o technické 
prohlídce 20. 4. 2020, se dle naří-
zení Omnibus I prodloužila lhůta 
a platnost osvědčení o technické 
prohlídce o 7 měsíců, tj. do 20. 11. 
2020. Do této doby se muselo vo-
zidlo podrobit technické prohlíd-
ce a prodloužení osvědčení podle 
nařízení Omnibus II se již nedá 
použít.
• Pokud majiteli/provozovateli 
vozidla původní platnost tech-
nické prohlídky vypršela 30. 8. 
2020, Omnibus I mu ji prodlou-
žil do 30. 3. 2021. Další prodlou-
žení již není možné, majitel/
provozovatel musí přistavit vo-
zidlo na technickou kontrolu do  
30. 3. 2021.
• V situaci, kdy byla majiteli/
provozovateli vozidla vydán pro-
tokol o TK v srpnu 2020 pouze 
na 30 dní k nápravě zjištěných 
závad a tato lhůta přešla do září 
2020 (tedy do podmínek Omni-
busu II) a majitel/provozovatel se  
k prohlídce nedostavil, tak v tako-
vém případě nelze uplatnit žádné 

prodloužení. Je nutné přistavit vo-
zidlo k prohlídce. Zároveň uply-
nula doba 30 dní, provozovatel/
majitel vozidla musí vykonat zno-
vu celou prohlídku, včetně měření 
emisí.
• Návrh nařízení Omnibus II 
předložila v lednu Evropská ko-
mise v reakci na aktuální pan-
demickou situaci a na základě 
podnětů členských států, včetně 
České republiky. Nařízení bylo 
následně v rámci zrychlené pro-
cedury projednáváno na půdě 
Evropského parlamentu a Rady 
EU a je účinné od 6. března v celé 
Evropské unii. Na řidičské prů-
kazy i na další dopravní doklady 
se tak bude hledět jako na platné 
ve všech členských státech. Již  
v říjnu 2020 vydalo Ministerstvo 
dopravy metodické stanovisko, 
podle kterého se hledí na řidičské 
průkazy a průkazy profesní způso-
bilosti propadlé od 1. září 2020 do 
31. března 2021 jako na platné po 
dobu dalších 6 měsíců. To ovšem 
platilo pouze na území České re-
publiky. Nyní je nahrazeno novou 
evropskou úpravou a prodloužení 
platnosti dokladů se tak vztahuje 
na celou EU.                                    red.

Platnost řidičských průkazů a technických prohlídek prodloužena
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Jeden z nejznámějších litovel-
ských právovárečných a šen-

kovních domů, podle starobylého 
domovního znamení nazývaný  
„U Bílého koníčka“, je připomínán 
již na prvním listu nejstarší docho-
vané gruntovní knihy města Lito-
vle. Ve středu po svátku Povýšení 
sv. Kříže léta Páně 1566 (tj. 18. 9.) 
jej koupil Mathes Perauer z Olo-
mouce od Fridricha Tatyka (Ta-
tíka) za 1000 hřiven po 28 bílých 
groších.
Mathes Perauer patrně přestavěl 
dům do renesanční podoby. Při 
bourání zadního traktu budovy  
v Jungmannově ulici v r. 1936 
byla nalezena část portálu s le-
topočtem 1568 a písmeny MP.  
V r. 1583 patřil dům Valentinu 
Metzovi. Po smrti jeho nástupce 
Adama Metze prodali v r. 1616 
poručníci nezletilých sirotků prá-
vovárečný a šenkovní dům spolu  
s loukou za 2000 hřiven Hansi Zi-
lichovi (Zillichovi).
Osudy domu v době třicetileté 
války a v prvních desetiletích 
po uzavření vestfálského míru 
nejsou pro nedostatek prame-
nů známy. Až z r. 1691 pochází 
zmínka, podle níž patřil Jaku-
bu Frimlovi (Friemelovi). Dne  
26. srpna 1695 koupil od J. Fri-
mla šenkovní dům s hostincem  
a pozemky za 2000 hřiven lito-
velský konšel Wenzel Fabianek, 
který téhož dne odprodal J. Fri-
mlovi za 1800 hřiven jiný právo-
várečný a šenkovní dům v Olo-
moucké ulici.

V červenci 1699 
W. Fabianek ob-
dobným způso-
bem směnil svůj 
dům s hostincem 
v ceně 2000 hřiven 
za dům ševcovské-
ho mistra Bernar-
da Tirniela (Tyr-
niela či Trněla) na 
rohu Olomoucké 
ulice a náměstí. 

Nový majitel Bernard Tirniel jej na 
počátku 18. století přestavěl a nad 
vchod dal umístit dodnes zacho-
valé malované domovní znamení 
s bílým koníčkem, monogramem 
B. T. a letopočtem 1716. Od těch 
dob je již dům s hostincem v li-
tovelských gruntovních knihách 
soustavně uváděn pod názvem 
„U Bílého koníčka“ (Beim weißen 
Rößl, Zum weißen Rößl).
V dubnu 1741 byl dům s hostin-
cem v ceně 1900 zlatých rakous-
kých (zl. r.) zapsán ve prospěch 
Tirnielové, vdovy po B. Tirnielovi. 
Téhož roku jej prodala za 2100 
zl. r. Josefu Linhardovi, od něhož 
dům o dva roky později odkou-
pil za stejnou sumu řezník Franz 
Böße.
Barbora Bößová prodala právová-
rečný a šenkovní dům s hostincem 
„U Bílého koníčka“ v r. 1774 za 
2250 zl. Johannu Diellerovi (Dille-
rovi) z Bambergu v Horních Fran-
cích. O deset let později byl dům 
připsán vdově Terezii Dillerové.  
V roce 1803 byl právovárečný 
dům čp. 151 se zájezdním hos-
tincem „U Bílého koníčka“ v ceně  
4 000 zl. r. zapsán ve prospěch je-
jího syna Franze Tillera (Dillera).
Franz Diller prodal v r. 1835 sle-
dovanou nemovitost za 6 000 
zl. k. m. (konvenční měny) své 
dceři Rose a jejímu muži Jose-
fu Liedermannovi. V r. 1861 
byla cena domu s hostincem 
zvýšena na 12356 zl. Po smrti 
Rosy Liedermannové byl objekt  
v r. 1878 zapsán ve prospěch je-

jích synů Josefa  
a Emila Liederma-
nnových. Od nich 
získali uvedenou 
nemovitost manže-
lé Rufin a Theresie 
Baráčkovi a posléze 
Heinrich Winter, 
majitel pivovaru  
v nedalekých Haňo-
vicích.
V době národnost-
ních bojů v Litovli 
na konci 19. století 
koupil dům s vyhlá-
šeným hostincem 
Vácslav Socha, jeden 
z vůdců české strany 
ve městě a od r. 1899 
první český starosta 
města Litovle.
Dům se stal vý-
znamným centrem 
místního kulturní-
ho a společenského 
života. V r. 1900 zde 
byla otevřena měst-
ská hudební škola 
pod vedením Ota-
kara Bradáče (do r. 
1909). V r. 1913 dal 
Vácslav Socha ve 
dvoře postavit sál 
pro první stálé lito-
velské kino, které se 
v r. 1944 přestěhova-
lo do tzv. Lidového 
domu v Boskovicově 
ulici. V r. 1950 byla 
v opuštěném sále 
zřízena dílna, tzv. 
fušárna závodního 
klubu n. p. Křižík.  
V patře domu bý-
valy v letech 1923-
1960 lékařské ordi-
nace, v r. 1960 zde 
bylo umístěno ko-
munální kadeřnic-
tví, od r. 1994 sou-
kromý Kosmetický 
salon Ludmila.
V hostinci se stří-
dali nájemci, v r. 
1901 je uváděn 
Antonín Oharczik. 
V r. 1929 převzal 
hostinec a hotel 
„U Bílého koníčka“ po Františ-
ce Oharčíkové hoteliér Fran-
tišek Letocha, který měl dříve 
v pronájmu hotel s restaurací  
v místní Rolnické záložně. Spra-
voval jej do své smrti v r. 1948,  
o dva roky později se stal hosti-
nec součástí podniku Restaurace 
a jídelny. Roku 1959 byl znárod-
něn i samotný dům a předán 
do správy městského národní-
ho výboru. Populární hospoda  

„U Bílého koníčka“ byla zruše-
na (po třech stoletích existence) 
v r. 1994, na jejím místě byl od  
r. 1995 fotoateliér manželů Drexle-
rových. Ti před několika lety živ-
nost ukončili. Dnes vlastní dům 
stavební firma Vymětal, která po-
stupně rekonstruuje resort na ná-
jemní i startovací byty, kterých by 
tu mělo být asi 24. Rekonstrukce je 
velmi náročná a bude probíhat do 
roku 2023.  PhDr. Miroslav Koude-
la,Státní okresní archiv v Olomouci

Historie i budoucnost domu U Bílého koníčka 
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Někteří z vás na www.mu-
zeumlitovel.cz již zaregist-
rovali virtuální prohlídku 
litovelského muzea, jeho 
stálých expozic i současné 
krátkodobé výstavy „Pří-
rodní vlákna“, kterou jste 
zatím nemohli navštívit. 
Víme, že vám to prožitek ze 
skutečné návštěvy muzea 
nenahradí, ale má to své vý-
hody. Tady vás čas netlačí. 
V expozici řemesel může-
te vstoupit přímo do dílen  
a prohlédnout si je ze všech 
úhlů. Zkuste to. Je to snadné  
a zcela zdarma.
Začátkem března jsme 
oprášili malou vzpomínkou 
dlouholeté partnerství měst 
Litovel a Revúca. Nastínili 
jsme připravovanou on-
line družbu našeho muzea  
s Múzeem Prvého sloven-
ského gymnázia. Od dubna 
mohou návštěvníci mu-
zejního webu  www.muze-
umlitovel.cz a Facebooku 
nahlédnout přes Virtuální 
okénko do dění v Revúcej. 
Těšit se můžete na virtuál-
ní prohlídku Múzea PSG  
v Revúcej a pravidelně zveřejňované příspěv-
ky na facebookové skupině Virtuální okénko 
do PSG v Revúcej, kde se dozvíte zajímavé 

věci z revúcké historie i současnosti. Pěkný al-
ternativní zážitek z návštěvy obou muzeí přejí 
litovelští muzejníci!

Virtuálně do muzea kdykoli Stalo se v Litovli
• 150 let
František Halla se narodil 19. 4. 1871. Bývalý ředi-
tel hospodářské školy přišel do Litovle na odpočinek 
ze Slovenska. Jako čilý penzista se účinně zapojil do 
zdejšího veřejného života, působil v řadě spolků, ze-
jména v Klubu českých turistů, v Krajinské muzejní 
společnosti, byl předsedou Okrašlovacího spolku aj. 

• 140 let
Dne 29. 4. 1881 byla udělena tiskařská kon-
cese Mosesi Löbovi Jahodovi, knihtiskaři  
z Přerova (Accidenzdruckerei la minute) a byla to prv-
ní tiskárna v Litovli. Její sídlo bylo na náměstí v domě 
č. 785 (tehdy 188), kde je dnes cukrárna.
Byla to živnost německá a po vítězství české strany  
v obecních volbách r. 1899 se řada Němců z Litovle 
odstěhovala, pod českou správou města nechtěli zů-
stat. Odstěhoval se i Jahoda, dům a tiskárnu od něj 
koupil r. 1900 český tiskař Albín Smetana. 

• 110 let
Dne 1. 4. 1911 se v Litovli ustavil Sportovní klub, 
jeho historie je však složitější. Přípravný výbor 
Sportovního klubu se poprvé sešel už 25. září 1907.  
V programu měl „Rozumná a zdraví prospěšná tě-
lesná cvičení“, jako bruslení, tenis, veslování a turis-
tiku. V jeho čele byl Jan V. Janele, profesor tělocviku 
v gymnáziu. Ustavující schůze 23. 10. 1907 přijala 
návrh, aby se Sportovní klub stal přidruženým od-
borem Sokola. Jenže tento odbor příliš nefungoval, 
a tak roku 1910 vzniká samostatný tenisový klub  
a 7. 5. mu Městská rada povolila zřízení kurtu vedle 
reálky. Iniciátorem tenisu a moderních sportů vůbec 
byl profesor gymnázia a jednatel Sokola Klement Ur-
ban. Tenisté pak 1. 4. 1911 znovu iniciovali založení 
Sportovního klubu, ale už mimo Sokolskou jednotu.
Jeho činnost pak zastavila válka, 4. 5. 1919 se za 
souhlasu členstva rozešel a svůj majetek včetně teni-
sového hřiště u gymnázia přenechal Sokolům. Jenže 
už 26. 10. 1921, tj. před 80 lety, se opět sešla ustavu-
jící schůze Sportovního klubu, ve výzvě se píše: „Již 
několikráte byl učiněn pokus založiti v Litovli fotbalový 
klub, avšak pro malý zájem vždy z toho sešlo. Apelu-
jeme znova na obecenstvo a doufáme, že se setkáme  
s plným porozuměním. Pěstovati se bude veškerý 
sport, jako kopaná, tenis, dámská házená aj“.
Ani tento pokus se ještě nezdařil, neboť 24. 11. 
1924 se sportovci znovu scházejí, aby založili Volné 
sdružení sportovních klubů (turisté, velocipedisté, 
fotbalisté, tenisté, šachisté). Předsedou zvolen nový 
litovelský lékař MUDr. Josef Kroulík. Tentokrát se už 
založení SK Litovel podařilo.

• 80 let
Josef Doubrava se narodil r. 1907 v Litovli, maturo-
val na reálném gymnáziu r. 1930. Potom působil jako 
učitel na obecných školách na Litovelsku, nejdéle  
v Bílé Lhotě. Nadaný kreslíř a malíř vytvořil mnoho 
obrazů krajiny z litovelského okolí. Divadelní ochot-
ník, hudebník i zpěvák byl ve své době duší kulturní-
ho života Litovle, zemřel 23. 4. 1941.             Lubomír Šik 

Soutěže Muzea Litovel se 
mohou účastnit všechny děti  
z Litovle a okolí. Pro nejmen-
ší jsou připravené šablony 
hodin. Ty stačí vytisknout  
a vybarvit! Pro starší: navrh-
něte a vytvořte hodiny, jaké 
svět ještě neviděl. 
Do pátku 28. května vlož-
te hotové dílo do poštovní 
schránky u vchodu do mu-
zea nebo ho položte za dveře, 
které budou otevřeny vždy 
od středy do pátku mezi  
8. a 16. hodinou. Pozor! Ne-
zapomeňte na práci napsat 
své jméno, příjmení, věk  
a kontakt, abyste byli zařaze-
ni do správné věkové katego-
rie soutěže. Všechny výtvory 
se plánují vystavit v prvním 
červnovém týdnu v muzeu  
u nové dílny hodináře. 
Výherce bude vyhlášen v so-
botu 5. června na muzejní 
Den dětí. Hlavní cenou za 
nejnápaditější hodiny budou 
chytré hodinky!

Muzeum Litovel

Zasoutěžte si o chytré hodinky
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V lednu 2021 na mě v rámci brouzdání in-
ternetem vyskočil kovový štítek s nápisem 

CSMT TESLA LITOVEL 1968, o kterém jsem 
nikdy neslyšel a také jsem jej nikdy neviděl. 
A protože v této době nevycházely Litovelské 
noviny ani nebyl internet, byl jsem odkázán na 
pamětníky. Oslovil jsem členy Muzejní společ-
nosti Litovelska, kteří jsou bývalými zaměst-
nanci Tesly Litovel, zda mi pomohou rozluštit 
zkratku CSMT, a tak jsem se dostal k tomuto 
příběhu, o který se s vámi podělím.

Koncem roku 1967 přišel ředitel Tesly Litovel 
Ing. Václav Černín po návratu z Generální-
ho ředitelství Tesel Praha s nápadem, že by 
bylo užitečné v následujícím roce 1968 (do 
kterého vkládali naději všichni lidé), uspo-
řádat neformální akci – celostátní setkání 
mladých Tesláků celého Československa  
v Litovli.   
Sešla se organizační skupina: 
Jiří Lang, předseda ZO ČSM (Československý 
svaz mládeže) TESLA LITOVEL, pracovník 
konstrukce
Miloslav Tomášek a Miroslav Pinkava, pracov-
níci technologie, zajišťovali propagaci a fotodo-
kumentaci
Vladimír Kulatý – pomoc s realizací 
Svatopluk Krumnikl – návrh plochy pro koná-
ní setkání na Nových Mlýnech + zajistil 
víno z jižní Moravy. 
Příprava zabrala několik měsíců a sva-
záci hodně věcí zajišťovali zdarma po 
pracovní době. Navržené Nové Mlýny 
a okolí ředitel Tesly Ing. Václav Černín 
dojednal s majitelem pozemku, nebyl 
problém. Začátkem roku 1968 byly  
z Litovle obeslány Tesly celého Českoslo-
venska s dotazem, zda a cca v jakém po-
čtu se jejich mladí zaměstnanci zúčastní 
v červnu (zatím blíže nespecifikováno) 
setkání. V rámci propagace byly dle 
návrhu pana Valenty, vedoucího mon-
tážní technologie, zhotoveny na tehdy 
začínajícím sítotisku v Tesle kalendáříky  
s červeným zvýrazněním měsíce června. 
Dalším propagačním předmětem byly troj-
úhelníkové vlaječky. 
Setkání se zúčastnilo více než 100 mladých  
z asi 10 až 12 Tesel. Politické události roku 
1968 se podepsaly i na konečné účasti, kdy 
mladí z českých Tesel sídlících na západ od 
Tesly Lanškroun, nakonec nedorazili. Jako 
vstupenka na setkání pro každého účastníka 
byl hliníkový eloxovaný přívěsek. Bedřich 
Pressfreund a Vladimír Kulatý zhotovili vý-
kresy na nástroje a v nástrojárně Tesly Litovel 
se vyrobilo cca 150–200 ks oboustranných 
přívěsků. Jedna strana byla se znakem města 

Litovle – raznice byla vylep-
tána, a druhá strana s moti-
vem setkání byla gravírovaná 
na gravírovacím stroji v ná-
strojárně Tesly Litovel. Práci 
prováděli pánové Lubomír 
Vymětal a Karel Kabelík. Vr-
tačkou byl následně provrtán 
otvor na šňůrku – viz foto. Po-
vrchovou úpravu, eloxování, 
zajistil pan Vladimír Houdek 
v galvanizovně Tesly. 
Organizátoři nenechali nic 
náhodě a v dubnu nebo květ-
nu oslovili meteorology v Pra-
ze skrz předpověď na červen 
1968 a ti napsali, že od čtvrt-
ku 20. do pondělí 24. června 
bude určitě pěkné počasí. Bo-
hužel předpověď jim nevyšla 
a v průběhu setkání pršelo. 
Možná i to sehrálo nějakou 
roli, protože přijelo méně lidí, než se přihlá-
silo. 
Vojáci z letecké divize v Olomouci zajistili 
vojenský stan (lazaret), dále pomohli s pří-
pravou areálu – stavbou stanu a přístřeší pro 
případ deštivého počasí, přípravou polní 
kuchyně s dostatečnou zásobou pitné vody 

(cisterna na vodu ze Sunaru Zábřeh, pitná 
voda z Nových Zámků) a potravin pro stánek 
s občerstvením. V neposlední řadě pomohli 
zajistit dostatečné množství dřeva pro tábo-
ráky. Na setkání byl i velký rošt, na kterém 
se připravovaly pečené makrely, což je míst-
ní specialita po Československu tehdy málo 
známá.
Z velkého, nevyužívaného sklepa, který byl 
kdysi dávno vyhlouben ve svahu za dnešním 
vodáckým „občerstvením“, se vybudovala 
vinárna s „barovým pultem“ a barovými se-

dačkami, stolky se stoličkami amatérsky zho-
tovenými a ozvučení nejen této vinárny, ale  
i „Salonu“ s tanečním parketem. Pro sportov-
ní vyžití byly zhotoveny primitivní brány na 
fotbal a hřiště pro volejbal a nohejbal. Pro zá-
jemce o vodní sport byly zapůjčeny pramice. 
Z domluveného kulturního programu v are-

álu je potřeba vzpomenout na 
koncert československé rockové 
skupiny The Rebels, kterou zalo-
žili v roce 1967 Svatopluk Čech  
a Jiří Korn. Jejich manažerem 
(šéfem) byl František Janeček, 
později známý spoluprací mj.  
s Karlem Gottem. Šlo v podstatě  
o zábavu, na kterou se sjelo do  
areálu i mnoho lidí z okolí, účast-
níci jejich počet odhadují na tisíc  
a více. Vystoupení bylo inzerová-
no i na plakátech.
Setkání finančně podpořilo Ge-
nerální ředitelství Tesel Praha  
a závod TESLA Litovel. 
Zdravotníkem na akci byla paní 

Ludmila Tomášková, která za celou dobu 
nemusela řešit žádný problém stran zranění. 
Bylo to jako na táboře – spalo se ve vlastních 
stanech, k očistě těla a hygieně sloužila ple-
chová koryta s tekoucí vodou, která vyrobili 
pracovníci údržby pro tuto akci, polní WC  
a blízká řeka Morava. Více než půlstoletí sta-
rá vzpomínka byla od oslovených účastníků 
jako živá a já jim za ni děkuji stejně jako za fo-
tografie a propagační materiály, které dodnes 
uchovávají. Více foto na str. 20.

S využitím vzpomínek Jiřího Langa, Miroslava 
Pinkavy a manželů Tomáškových RoN

Vzpomínka na akci Tesly Litovel – Celostátní setkání mladých Tesláků 1968

Přivítání účastníků na Nových Mlýnech u Litovle
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Když nemůžete vy přijít do muzea, můžeme 
my přijít za vámi. Mimo internetové prezen-
tace vám nově nabízíme MUZEJNÍ OKÉN-
KO, tedy pohled na část expozice přímo  
z litovelské ulice. Díky ochotě paní Lenky 
Zabloudilové, litovelské zlatnice, která nám 
propůjčila jednu ze svých výloh, se můžete 
seznámit s naší novou expozicí hodináře. 
Připomenete si různé časoměrné přístroje, 
které dříve byly běžnou součástí našich ži-
votů a fotoprezentace vám přiblíží interiér 
výstavy. Všichni víme, že při pravidelném 
používání se mechanické hodiny opotřebo-
vávaly. Bylo tedy potřeba je občas opravit.  
A právě opravárenská dílna litovelského ho-
dináře pana Navary s manželkou byla zákla-
dem naší nové muzejní expozice.
Říkávalo se: hodiny, nevyjdete z rodiny. 
Ano, je to pravda. Pouze se staré typy na-
hrazují moderními. Náramkové hodinky už 
každý den nenatahujeme. Moderní hodinky 

jsou na baterku, která vydrží rok, dva, někdy 
i více. Nejmodernější se nabíjejí pohybem 
ruky.  Ručičkové nahrazují digitální, nebo 
binární, velice často kombinace ručiček  
s digitálním displejem. Jsou vyrobeny  
z různých materiálů, mají rozličné vlastnos-
ti i nepřebernou škálu různých funkcí. Od 
otřesu a vodotěsnosti počínaje, přes baro-
metr, kompas, výškoměr, teploměr… až po 
měření srdečního tepu. Osvětlení displeje  
a alarm patří  také k výbavě těchto moder-
ních hodin. Nošení náramkových hodinek 
už není pouze praktickou záležitostí, ale 
také estetickou. Ladí s oblečením, společen-
skou situací, a protože poskytují i množství 
doplňujících funkcí, jsou i praktickým po-
mocníkem.
Budíky byly dříve neodmyslitelným společ-
níkem našich domácností. Minimálně jeden 
byl v každém bytě. Díky němu jsme vždy 
přišli všude včas a nezaspali. Budíky se staly 

také estetickým doplňkem interiéru našeho 
bytu. V současnosti nám stejnou funkci po-
skytne i mobil či náramkové hodinky. Přes-
to vývoj budíků pokračuje. Pěknou řádku 
let jsou na trhu projekční budíky, které jsou 
součástí radiobudíků a meteostanic.
A klasické hodiny určené k pověšení na 
zeď či k postavení na nábytek byly a jsou 
samozřejmým doplňkem našich příbytků 
dodnes. Pořád plní funkci informativní i de-
signovou. V současnosti je na trhu mnoho 
modelů renomovaných značek od věhlas-
ných konstruktérů a designérů. Hodiny jsou 
tvarově zajímavé, od malých až po velké 
rozměry, od jednoduchého tvaru až po moc 
zdobené, materiály i barevná škála jsou ne-
přeberné. A je až škoda, že výstavní prostor  
v našem muzeu je malý  a nemůžeme v plné 
šíři prezentovat a detailně vám přiblížit tak 
zajímavé přístroje, jako jsou hodiny,  hodin-
ky a budíky.                            Zdenka Frištenská

Muzejní okénko najdete nově ve výloze obchodu Zlatnictví Lenka

V minulém čísle jsme představili konopí 
jako jednu ze tří textilních rostlin, kterým 
věnujeme pozornost na výstavě. Nyní přišla 
řada na kopřivu dvoudomou, jejíž využití  
v rámci historie odívání je opředeno mnoha 
otazníky. Teprve nedávno se díky moder-
ním vědeckým metodám přišlo na několik 
artefaktů kopřivového plátna, které byly  
v minulosti považovány za lněné, případně 
konopné. Může se to jevit jako banální ob-
jev. Nicméně tyto nálezy dokazují, že sběr  
a zpracování divoce rostoucích rostlin přetr-
vával dlouho i poté, kdy byl rozšířen domes-
tikovaný len a později konopí. 
Kopřiva dvoudomá (latinsky Urtica dio-
ica) náleží do čeledi kopřivovitých a svou 
strukturou stonku patří stejně jako ko-
nopí a len mezi lýková vlákna, která jsou 
ve stonku uložena ve svazcích. Se svou 
výškou až 150 cm za konopím zaostává. 
Její vlákna se vyznačují pevností, ale záro-
veň jsou jemná a tím se hůře zpracovávají.  
Z těchto důvodů ji 
zřejmě len s konopím  
v textilní výrobě zastí-
nily. Kladem je však její 
nenáročnost pěstování  
a obnovitelnost, proto je 
také tak rozšířeným ple-
velem po celém světě. 
Že kopřiva platí za ne-
zmar vypovídá lidové 
řčení: „Mráz kopřivu ne-
spálí“. V kulturním poje-
tí se tato rostlina zapsala 
také do slovesné lidové 
tvorby.  Lidé kopřivě při-
suzovali léčivé až magic-
ké schopnosti. Většinu 
z nás napadne pohádka 
Sedmero krkavců, kde 
Bohdanka spředla kop-
řivová vlákna, aby ušila 

svým zakletým bratrům 
košile. Kdo ale zná před-
lohu od Boženy Němcové, 
kopřivu v ní neshledá. Mo-
tiv kopřivy přejali tvůrci 
prvních zfilmovaných „kr-
kavců“ z příběhu Divoké 
labutě H. CH. Andersena  
a novější verze se k původ-
nímu lnu již nevrátily. 
Vraťme se však do reality. 
Na začátku byl zmíněn vliv 
nových poznatků novo-
dobé archeologie. Jedním 
ze zásadních objevů byl  
v roce 1991 Ötzi zamrzlý 
v alpském ledovci, respek-
tive jeho šíp omotaný jemným kopřivo-
vým vláknem. Tento objev z doby cca před  
5 000 lety doložil nejstarší zpracování kop-
řivového vlákna. Zajímavým nálezem byla 
také část kopřivové tkaniny v hrobu ženy 

vysokého postavení v Dán-
sku, který se ale nepodařilo 
blíže datovat než rozmezím 
2. století př. n. l. až 4. století 
n. l. Přitom bylo prokázáno, 
že kopřiva nemohla být pěs-
tována na tomtéž území. To  
i pozdější nálezy z hrobů zá-
možných Vikingů dokázaly, 
že kopřivové plátno bylo  
v této oblasti cenným ob-
chodním artiklem. Na na-
šem území víme o uplatnění 
kopřivových vláken z výzku-
mů velkomoravských sídel. 
Opět jsou to nálezy z růz-
ných hrobů, což nám ale ne-
dokáže vypovědět, zda bylo 
kopřivové plátno běžné nebo 
mělo rituální význam.
I v pozdější době jsou nálezy 

středověkých tkanin jen kusé. Největší nám 
známý boom kopřivové tkaniny způsobily 
novodobé válečné konflikty v 19. a 20. sto-
letí. V období obou světových válek vlády 
vyzývaly ke sběru kopřiv pro potřebu šití 
uniforem. Byly pořádány masivní výkupy 
kopřivových stonků. 
Na výstavě Přírodní vlákna jsou k vidění 
produkty z kopřivové tkaniny jako textilní 
doplňky nebo paličkované krajky z kop-
řivové příze.  Návštěvníci se mohou těšit 
na rekonstrukci zmiňovaného Öetziho 
šípu. To i další kopřivové produkty nám 
zapůjčili z Centra tradičních technologií  
v Příboře. Kolegyně z centra v čele  
s PhDr. Václavem Michaličkou se zabý-
vají experimentální historií a vše z kopřiv 
vystavené je jejich vlastním produktem 
vyrobeným na základě poznání i těch nej-
starších metod zpracování kopřivového 
vlákna. Jako zlatá tečka za jejich prací byla 
v roce 2017 vydána publikace: „Kopřiva. 
Plevel, který šatil“, ve které můžete kopřivu 
poznat detailně ve všech výše zmíněných  
i opomenutých souvislostech. 

I. Vaňáková, Muzeum Litovel

Výstava „Přírodní vlákna“, 2. díl: Kopřiva, nejen plevel!
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V prosinci 2020 Muzeum Litovel obdrželo 
pozůstalost po rodičích od dcery Vladimíry 
Blažkové, roz. Navarové. Zahrnovala pra-
covní stůl, židli, nářadí, pomůcky, součástky 
hodin, budíky, fotografie, dokumenty apod. 
Předměty prošly preventivní konzervací  
a základní evidencí. 
Pan Miroslav Navara se narodil 26. ledna 
1928 v Litovli v městské elektrárně. Jeho ro-
diče byli Marie Navarová a František Navara  
a minimálně do konce 2. světové války by-
dleli všichni v budově elektrárny v ulici 
Mlýnské č. 68, kde František Navara pra-
coval jako zřízenec. Mladý Miroslav vycho-
dil 5 tříd obecné školy a za války v červnu 
1943 absolvoval v Litovli čtyřletou měš-
ťanku – újezdní hlavní chlapeckou školu, 
když z toho tři roky navštěvoval místní re-
álné gymnázium. Chtěl se stát lékařem, ale 
zavření vysokých škol za války jej přivedlo 
do učení. Učil se u hodináře Karla Fuka od  
4. srpna 1943 do 3. února 1947, jak doklá-
dá 18. srpna 1943 uzavřená učební smlouva. 
Je opatřena podpisem a razítky Karel Fuk, 
hodiny, zlato, optika Litovel a Společenstvo 
hodinářů v Olomouci. Závěrečné vysvěd-
čení má z učňovské školy v Olomouci, kde  
v červnu 1946 absolvoval učební obor hodi-
nář v oddělení kovodělných živností. Podle 
výučního listu byl zaregistrován pod číslem 
24443 u společenstva hodinářů v Olomou-
ci. Dne 1. listopadu 1946 složil závěrečnou 
učňovskou zkoušku, když prokázal znalosti  
i zručnost před zkušební komisí Obchodní 
a živnostenské komory v Olomouci. Ta mu 
4. února 1947 vystavila tovaryšský list – po-
tvrzení, že se řádně vyučil v oboru hodinář 
u firmy Karel Fuk v Litovli, kde byl i nadále 
až do 1. října 1950. Od května do srpna 1948 
pracoval jako brigádník v Dole Petra Bezru-
če ve Slezské Ostravě. Zdraví si uchoval díky 
pravidelné konzumaci mléka, které miloval 
po celý život. Dne 18. února 1950 se oženil  
s Boženou Štenclovou v Nové Hradečné. 
Společně vychovali dvě děti – syna Mirosla-
va a dceru Vladimíru. 
V březnu 1950 byl Miroslav Navara od-
veden na vojnu s tím, že do vojenské pre-
zenční služby nastoupil 1. října 1950. Mimo 
činnou službu byl propuštěn 21. října 1952. 
Od 1. listopadu 1952 nastoupil do Obcho-

du s klenoty, hodinami a starožit-
nostmi (OKS) u podniku Chronor  
v Olomouci, ale pracoval na pobočce  
v Litovli. Zde působil až do nástu-
pu k podniku Energotrust Ostrava 
n. p., rozvodný závod Přerov dne  
1. června 1955. Pracoval zde jako 
elektrikář až do roku 1960. 
Miroslav od roku 1960 a jeho žena 
Božena (narozená 1. 8. 1932 v Li-
pince) od roku 1961 pracovali jako 
hodináři, resp. ona zaučená hodi-
nářka, na náměstí v Uničově pod 
Kovodružstvem Olomouc. 
Kovodružstvo Olomouc bylo založeno 
v roce 1930. Sdružovalo mnoho profesí  
v několika provozovnách. V únoru 1953 

bylo založeno 12členné hodinářské družstvo 
se sídlem v Prostějově. Založili ho hodináři  
z Olomouce a Prostějova. V následujících le-
tech se připojili další hodináři, zlatníci a také 
rytci a razítkáři. Po slučování dalších druž-
stev se měnil název z Řemeslnické služby, 
Kovořemesla až na Kovodružstvo Olomouc. 
Nové středisko složené z hodinářů, rytců, 

zlatníků, výrobců 
odznaků a nožířů  
s několika desít-
kami pracovníků 
mělo název Drobné 
profese, provoz 08.  
V 70. letech 20. sto-
letí prováděli čin-
nost ve 14 provo-
zovnách v okresech 
Olomouc, Přerov, 
Bruntál a Šumperk. 
Hodinářské opravny 
působily v této době 
ve třech okresech 
kraje a pracovalo  
v nich 24 hodinářů. 
Vedoucí provozov-
ny 08 Drobné pro-

fese Lubomír Talík uváděl, že hodinářské 
provozovny plně nevyhovovaly, pracovalo 
se ve stísněných prostorech, mnohdy s chy-
bějícím sociálním zařízením. Opravovaly 
se časoměrné přístroje a jen 4 provozovny 
s proškolenými pracovníky byly vybaveny 
špičkovými přístroji pro opravy nejmoder-
nějších QUARTZ hodin, budíků a hodinek 
PRIM QUARTZ. Na konci 80. let 20. století 
se ve stejných okresech uvádělo celkem 36 
provozoven. Firma, která se k tradici od 
roku 1930 hlásí, pod tímto názvem existuje 
dosud. Nyní vyrábí radiátory, pasti, zahrad-
ní nářadí apod.
V květnu 1962 oba získali od výrobního 
družstva průkaz odborné kvalifikace. Do 
roku 1964 v Uničově pracovali společně, pak 
byla Božena zaměstnána v litovelském hodi-
nářství v ulici 1. máje 788 pod vedením Lu-
bomíra Talíka a Miroslav Navara pokračoval 
v uničovské provozovně. Společně se živili 
hodinářstvím v Uničově od druhé poloviny 
70. let až téměř do důchodu. Na konci 80. let 
znovu už jako důchodci pracovali společně 
v Litovli na místě dnešní Fremlovy lékárny. 
Miroslav Navara v roce 1978 a Božena Nava-
rová v roce 1982 dostali k 50. narozeninám 
poděkování od Kovodružstva Olomouc za 
obětavou a poctivou práci. Miroslav Navara 
v roce 1985 dostal k 25. pracovnímu výročí 
(1960–1985) poděkování od Kovodružstva 
Olomouc za veškerou dosud vykonanou 
práci. Ke stejnému pracovnímu výročí do-
stala Božena Navarová poděkování o rok 
později – v roce 1986 (1961–1986). Dne  
1. srpna 1987 Božena Navarová a dne  
26. ledna 1988 Miroslav Navara dostali po-
děkování od Kovodružstva Olomouc při 
příležitosti odchodu do důchodu na zaslou-
žený odpočinek. Oba dva byli vyznamená-
ni – obdrželi čestné uznání Českosloven-
ského svazu výrobních družstev (ČSVD). 
I po odchodu do důchodu pracovali man-
želé Navarovi pro Kovodružstvo Olomouc,  
a to prokazatelně až do roku 1991 – Božena  
4 hodiny, Miroslav 6 hodin denně. V 90. le-
tech ještě prováděli drobné opravy doma.
Miroslav Navara zemřel 1. března 2017, Bo-
žena Navarová 17. září 2020.
Během února 2021 byla instalována oprav-
na hodin a hodinek ve stálé expozici Lito-
velských řemesel, která čeká na své návštěv-
níky. Těšíme se, že si přijdete zavzpomínat.

S využitím rodinných dokumentů a souhla-
sem dcery zpracoval RoN

Miroslav a Božena Navarovi – hodinářství v Litovli

Miroslav Navara před prodejnou a opravnou

Miroslav Navara při práci



Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

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

INZERCE

POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘ 
v ulici Masarykova 764/3 v Litovli 

(vedle České spořitelny) je stále v provozu.

Otevírací doba: 
pondělí a středa 8.30–12.00, 13.00–17.00
úterý a čtvrtek 8.30–12.00, 13.00–16.00
pátek  8.30–12.00 
Po dohodě i mimo uvedený čas na tel.:
603 748 263   Lenka Hlavinková
604 996 923   Marie Hlavinková
721 718 724   Martin Hlavinka
Kontakt možný i přes Facebook na stránce: 
https://www.facebook.com/Generali 
CeskaMasarykovaLitovel

Nabízíme Vám:
. životní  a úrazové pojištění
. pojištění majetku – bydlení, domácnost
. cestovní pojištění 
. pojištění motorových vozidel
. pojištění odpovědnosti
. doplňkové penzijní spoření 
. pojištění podnikatelů
. kvalitní servis
Pojištění můžeme uzavřít i na dálku (dis-
tančně), nemusíte tak chodit  do kanceláře  
osobně.

V úterý 16. března 2021 vysílala televize re-
portáž o začátku pandemie v Litovli. Litovel, 
Červenka a Uničov se staly uzavřenou ob-
lastí. Starosta města Viktor Kohout sezna-
moval s opatřeními proti šíření covidu–19. 
Informoval o výdeji desinfekčních prostřed-
ků a roušek. Seniorům nabízeli dobrovolní-
ci donášky nákupů a léků.

Tehdy jsme věřili rychlému ústupu korona-
viru, ale opak je pravdou. Koronavirus je tu 
stále.
Máme možnost očkování, nosíme respiráto-
ry, ale chybí nám akce Seniorklubu. Vítání 
jara, které jsme plánovali v Koncerním sále 
Městského klubu na prvního dubna se ne-
koná. Velikonoce omezíme na jarní úklid  

a přání mobilem, tele-
fonicky nebo pohled-
nicí. Vyjdeme si na 
procházky do přírody.
Členům Samosprávy, 
členům Seniorklubu  
a jejich rodinám, vede-
ní města a spolupracu-
jícím organizacím pře-
jeme pohodu v rodině, 
třpytku štěstí a pevné 
zdraví.
Velikonoce jsou jarní 
svátky, budeme se těšit 
na příští společná se-
tkávání.                        mf

CELPAP Morava s.r.o. hledá 
nové zaměstnance

ZÁMEČNÍK/ SVÁŘEČ
Náplň práce:
• zámečnické a svářečské práce na výrob-
cích společnosti
Požadujeme:
• nástup ihned nebo dle dohody
• minimálně střední odborné učiliště  
s výučním listem
• státní zkouška pro svařování černé-
ho a nerezového materiálu, svařování  
v ochranné atmosféře, výhodou je zkuše-
nost se svařováním potrubních rozvodů
• práce s výkresovou dokumentací
• účast na krátkodobých montážích v tu-
zemsku i zahraničí
• samostatnost, zodpovědnost
Nabízíme:
• pouze ranní směna
• příspěvek na stravování, příplatky za 
účast na montážích
• jednorázový bonus 3 000 Kč po úspěš-
ném absolvování zkušební doby

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

Karin Krajčo Babinská: Hvězdy na cestě
V minulosti stárnoucí-
ho slavného herce Igora  
a jeho dcery, úspěšné 
spisovatelky Vandy, se 
skrývá tragédie, která 
navždy změnila jejich 
životy. Po letech odcizení 
se setkávají na Krétě, aby 
tu splnili jedno poslední 
přání. Podaří se jim bě-
hem společných dnů ustát řadu vypjatých 
situací a najít k sobě ztracenou cestu? Emo-
tivní vyprávění o vině a odpuštění vás spolu 
s hrdiny dovede k jasnému poselství: každý 
má svůj příběh, jen ho nikdy nevidíme celý.

Rick Mofina: Ztracená dcera
Život se může během 
chvíle obrátit vzhůru 
nohama. Jednoho rána 
se to stane i Ryanovi  
a Karen Laneovým, když 
v dětském pokojíčku 
místo své dcery najdou 
prázdnou postel a okno 
otevřené dokořán. Roz-
bíhá se pátrání. Před ne-

dávnem byl navíc v okolí otevřen dům na půli 
cesty, který je plný pochybných existencí,  
a tak podezřelí rychle přibývají. Detektivové 
ale nakonec obrátí svou pozornost k samot-
ným Laneovým. Ze seznamu podezřelých 
nelze vyloučit ani jednoho člena rodiny.

Julie Bonnie: Internátní škola na Ostrově cikád
Dobrodružný příběh o talentu, odvaze a od-
krývání záhad minulosti. Internátní škola 

na Ostrově cikád je za-
řízení pro nadané stu-
denty z různých oborů. 
Do každého ročníku jich 
přijímají jen pět. Letoš-
ní prvňáci jsou každý 
jiného zaměření: umě-
ní, matematika, sport. 
Všechny je ale pojí láska 
k muzice, a tak založí ka-
pelu a objeví tajnou zkušebnu, kde mohou 
cvičit. Záhy však zjistí, že místnost kdysi 
sloužila jako úkryt židovských dětí prchají-
cích před válkou, a najdou složku jednoho  
z nich – malé tanečnice Almy. Rozhodnou 
se tedy vydat po stopách jejího příběhu...

Monika Utniková-Strugalová: Potmě aneb co 
se děje v noci
Co všechno se děje, když 
večer usneme ve svých 
postýlkách? Zdá se, že 
svět se zastavil, ale noc ve 
skutečnosti skrývá bez-
počet tajemství. Zatímco 
většina z nás odpočívá, 
lékaři, hasiči a záchra-
náři drží pohotovost, 
pekaři pilně připravují pečivo na další den. 
Čilý ruch panuje také pod zemí – v dolech 
a dokonce i v metru. A ani příroda nezahálí.  
O speciálních nocích slaví lidé rozličné svát-
ky, nebo dokonce chodí do muzeí a galerií. 
A věřte tomu nebo ne, většina dětí se rodí 
právě v noci. Chcete se dozvědět, co ještě se 
děje potmě? K čemu je důležitý spánek a co 
je to polární noc? Tak se zachumlejte do pe-
řin a poslouchejte!                                                     os
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Nacházíme se v době, která nám 
nedovoluje mnoho aktivit. 

Opatření, která jsou na příští týdny 
nastavená, nás uzavírají do nepříliš 
velkého území Litovle. Ale i přesto 
se najde několik způsobů, jak s dět-
mi trávit volný čas. Nezapomínej-
me však na povinnost nosit roušky 
na veřejných prostranstvích a udr-
žovat rozestupy. Zde je pár tipů:

TŘI GÉČKA Z LITOVLE 

GEOFUN je mobilní aplikace pro 
chytré telefony, která Vás provede 
zábavnou a soutěžní formou po 
nejzajímavějších místech v Lito-
vli. Hra vychází z populárního 
geocachingu, ale svou povahou je 
mnohem akčnější a dobrodruž-
nější. V podstatě je to zábavná hra 
nové generace, kde nestačí pouze 
místo najít a „checknout se“, ale  
v rámci ní plnit i různé úkoly, 
které Vám průvodce během hry 
sdělí. Průvodcem je Vám vždy 
někdo místní, který dané město či 
region výborně zná a dobře Vám 
poradí. 
Konkrétní informace o hře se do-
zvíte zde: http://www.geofun.cz/
tri-gecka-z-litovle/

GEOCACHING
GEOCACHING je největší celo-
světová hra zaměřená na hledání 
pokladů. Stačí si vytvořit online 
účet a pomocí aplikace hledat 
kešky. Nezapomeňte si vždy s se-
bou vzít tužku. Po nalezení kešky 
je potřeba zapsat se do logbooku 
a následně i na web. Při hledání 
dbejte na to, aby kolem Vás nebyli 
žádní lidé a nalezenou kešku vra-
cejte vždy zpět na své místo. V Li-
tovli a jejím nejbližším okolí mů-
žete „odlovit“ několik desítek keší, 
nabídka je široká, tak neváhejte  
a staňte se také, jak se v geoca- 
chingu říká, „kačery“.
Konkrétní informace včetně 
instruktážního videa jsou zde:  
https://www.geocaching.com/play

POKÉMON GO
Do třetice mobilní aplika-
ce, která propojuje herní 
prostředí s reálným světem,  
k čemuž se využívá GPS a ka-
mera telefonu. Kromě chytání 
Pokémonů nabízí hra i další 
aktivity, které zjistíte po sta-
žení hry do svého telefonu.  
I v Litovli je spousta stanovišť, 
kde můžete Pokémona ulovit.

HRA TRIPPER LITOVEL
Stopovací a poznávací hra  
TRIPPER je určená pro všechny, 
kteří chtějí svůj volný čas strávit ji-
nak než sezením na gauči, a to třeba  
i ve městě nebo regionu, který 
znají a kde žijí. Na začátku hry je 
známo pouze místo startu. K dal-
ším zastávkám je třeba si cestu vy-
bojovat řešením úkolů a luštěním 
hádanek, které na trase čekají. Hru 
lze absolvovat pouze s tištěnou 

herní knížkou, kte-
rou můžete zakoupit 
přes výdejní okénko  
v Turistickém infor-
mačním centru Lito-
vel za 199 Kč nebo na 

e-shopu www.trippershop.cz. Zde 
se také dozvíte další informace  
o této zábavné hře. 

PUTOVNÍ KAMÍNKY
Malujete a trávíte rádi čas na 
čerstvém vzduchu? Tak po-
tom je tato zábava určená pří-
mo pro Vás. Není potřeba toho 
moc shánět, stačí štětce, akrylo-
vé barvy a bezbarvý lak. Z jed-
né strany kamínek namalujete  
a z druhé dáte logo sociální sítě 
a směrovací číslo místa, kde byl 
kamínek vyroben. Pak už ho 
jen někde venku umístíte (scho-
váte) a kamínek čeká, až najde 
svého nálezce. Ten by podle hry 
měl kamínek vyfotit a dát na 
Facebook do skupiny Kamínky.  
A pak už záleží na Vás, co s ním 
bude – zda si ho necháte nebo po-
šlete dál na jiné místo. 

LESÁNKOVA CYKLOTRASA
Pro všechny, kteří neholdují mo-
bilním aplikacím a rádi tráví volný 
čas venku, je naše oblíbená cyk-

lotrasa skřítka Lesánka. 
Začíná a končí v Litovli 
v parku mezi Gym-
náziem Jana Opletala  
a školní jídelnou a vede 
po asfaltovém povrchu 
lesy CHKO Litovelské 
Pomoraví. Na osmiki-
lometrovém úseku jsou 
pro děti připraveny zá-
bavné prvky ve formě 
kostek s obrázky a taky 
prolézačky. Lesánkovu 
cyklotrasu lze pohodlně 
projet i s kočárkem nebo 
na inline bruslích.
Rozhlížejte se kolem 
sebe, jistě už uvidíte prv-
ní posly jara (sněženky), 
ale nezapomínejte, že 
jsou zákonem chráněny.
 
CYKLOSTEZKY Litovel – Chořeli-
ce – Rozvadovice – Unčovice…
Tyto nové cyklostezky se těší velké 
oblibě u cyklistů, koloběžkářů, ale 
i u pěších turistů. 
Proč např. nevyzkoušet tento  
12km okruh? Nebo si ho třeba 
trošku zkrátit? Nebo jakkoliv jinak 
upravit? Možností je hned něko-
lik.
 
Na závěr pár tipů, jak zaba-
vit své děti doma:
Není nic hezčího než 
jarní veselé období. Na 
internetu najdete spous-
tu krásných tipů na jarní 
a velikonoční dekorace, 
které oživí Váš interiér či 
exteriér, zabaví se děti i Vy 
a společně strávený čas je 
to nejcennější, co v této 
době máme! 
Náš tip na tvoření s dětmi: 

najděte si doma bílý plastový kelí-
mek, bílý a růžový papír, černou 
fixu, očička (k dostání v papír-
nictví nebo je můžete namalovat 
fixou). Z papíru si vystřihněte 
ouška, čumáček a vousky, nalepte 
na kelímek, poté nalepte očička  
a domalujte pusinku. Velikonoční 
dekorace zajíčka je na světě ☺.                    
                                              TIC Litovel

Nevíte, co podniknout s dětmi v našem městě? Přinášíme zajímavé tipy!
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Partnerství pro městskou mobi-
litu z.s. vyhlásilo první kolo vý-
zvy 10 000 kroků, která reaguje 
na současný neutěšený zdravot-
ní stav obyvatel naší republiky. 
Cílem akce je vrátit chůzi do 
našich životů, neboť tento nej-
přirozenější pohyb prospívá 
nejen našemu tělu, ale i my-
sli. Tato chodecká a běžecká 
výzva bude probíhat v dubnu  
a už teď se může každý regist-
rovat k účasti buďto sám nebo  
v týmu na webových stránkách 
www.desettisickroku.cz. Dub-
nová výzva probíhá od 1.  do  
30. dubna 2021.
Více jak 50 % lidí v České re-
publice trpí nadváhou. Tuto 
skutečnost ovlivňuje nejen prů-
běh aktuálního krizového stavu, 
ale zasahuje do života mnohých  
z nás a vede k přehodnocení 
některých dosavadních návyků. 
„Doporučuji, abychom se více 
zamysleli nad svým životním sty-
lem jako možnou prevencí před 
nemocemi. Pravidelný pohyb 
včetně chůze je jeho velmi dů-
ležitou součástí,“ uvedl Roman  
Havlík, ředitel Fakultní nemoc-
nice v Olomouci.
Na duben vyhlášená výzva  
10 000 kroků se snaží navrátit 
nejpřirozenější lidský pohyb 
zpět do našich životů, a to ať už 
za účelem dopravy nebo tráve-
ní volného času. Aktivity jako 
chůze, běh nebo Nordic Walk-
ing působí příznivě na náš orga-
nismus a posilují jeho obrany- 
schopnost. Cílem akce není ujít 
10 000 kroků, jak by se mohlo 
podle názvu předpokládat, ale 

pokusit se chodit pravidelně  
a alespoň o něco víc, než jsme 
byli doposud zvyklí. Pro kaž-
dého z nás je výzvou jiný počet 
kroků, ale přínosy jsou stejné. 
Přihlášení dospělí se mo-
hou účastnit samostatně nebo  
v týmu. Nachozené nebo nabě-
hané kilometry jsou následně 
bodově ohodnoceny. Speciální 
bodové zvýhodnění mají osoby 
s vyšším věkem a hmotností, 
což jim dává možnost umístit 
se stejně jako ostatním. Týmy 
mohou být tvořeny libovolně, ať 

už jako rodina, zájmový spolek 
nebo firma. „Hlavní výhodou 
týmů je vzájemná podpora a mo-
tivace,“ dodává Sylva Švihelová 
manažerka projektu. 
Vykonané aktivity je možné 
zaznamenávat na libovolném 
zařízení (mobilní aplikace, chyt-
ré hodinky…) a následně je do 
svého profilu na www.desettisic-
kroku.cz nahrát.

Musím ujít hned 10 000 kroků? 
Nemusíte! Kolik za den ujdete/
uběhnete kroků záleží čistě na 

vás. Naopak doporučujeme, ob-
zvlášť těm, co toho moc nena-
chodí, začínat pozvolna. Nepře-
ceňte své síly, začněte s málem 
a množství postupně zvyšujte. 
Začleňujte chůzi postupně do 
svého běžného života, ale tak, 
aby vám to dělalo radost☺.  
Důležitější než množství kro-
ků je pravidelnost, vyšší tempo 
a pobyt na čerstvém vzduchu. 
Každý z nás má svou hranici, za 
kterou čeká výzva, jinde. Kde ji 
máte vy? Více info na www.de-
settisickroku.cz.   Tisková zpráva

Dubnová výzva 10 000 kroků spuštěna

Jaro – Kamil Peřina
Je jarní den a slunce svítí, 

pavouk chytá malé mušky do utkané síti. 
Když slunce zasvítí i kámen prohřeje,

tu slavík z výšin svou píseň zapěje. 

Slunce, to každého ohřeje, pohladí,
cvrček si pod mezí své struny naladí. 

A jak se odkrývá sněhová peřina, 
ptáčkové zpívají a koncert začíná. 

Již kvetou bledule, sněženky, sasanky, 
svou vodu nabízí i lesní studánky. 

Míza ta proniká do korun stromoví, 
to jaro přichází, každému napoví. 

Tepla víc přibývá, slunce dřív vychází, 
lidé se s radostí po parku prochází. 
Žabičky kuňkají, kukačka zakuká, 

to jaro svou silou již na nás zaťuká. 
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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

Mediální partneři: RÁDIO ČAS, RÁDIO RUBI, PROFIT, AKCE ZÁBAVA - OLOMOUC

4
PROGRAM SE USKUTEČNÍ V PŘÍPADĚ, ŽE POMINOU VLÁDNÍ 

NAŘÍZENÍ A SITUACE TO DOVOLÍ.
DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ!

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

• čtvrtek 8. 4.    FANTASTICKÁ ŽENA
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 350 Kč, na místě +50 Kč.
Divadelní komedie, ve které se dozvíte, jaké vlastnosti by měla mít doko-
nalá žena.
Hrají: Patricie Solaříková/ Diana Šoltýsová, Václav Krátký/ Ondřej Volejník, 
Adrian Jastraban/ Jarmil Škvrna.

• sobota 10. 4.    ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY V LITOVLI 
Nám. Př. Otakara v Litovli, 9.30–15.00 hod., vstup volný.
ZDARMA: otevření památek a výstav veřejnosti (budova radnice + věž, kap-
le sv. Jiří, muzeum, knihovna, Muzeum harmonik a Dům přírody na Šargou-
ně), doprovodný program: projížďky na loďkách po Nečízu, pěší vycházky 
po Litovli a okolí, výtvarné dílny pro děti.
  
• úterý 13. 4.    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.

• úterý 20. 4.    TOULKY POSTSOVĚTSKÝMI ZEMĚMI
Malý sál Záložny, 18 hod., vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 80 Kč.
Pestrá mozaika povídání, fotografií a videí z cest po zemích bývalého SSSR 
– Arménie, Gruzie, Moldavska, Ukrajiny a Běloruska, s cestovatelem Václa-
vem Arnošem.

• čtvrtek 22. 4.    ČECHOMOR A MARTINA PÁRTLOVÁ
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 590 a 500 Kč, na místě +50 Kč.
Koncert české hudební skupiny hrající v originálním pojetí české, moravské 
a slovenské lidové písně.

• pondělí 26. 4.    KONCERT V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH – ELIŠKA 
WEISSOVÁ A LADISLAVA VONDRÁČKOVÁ
Mladečské jeskyně u Litovle, 18 hod., vstupné 120 Kč.
Odjezd autobusu z nám. Př. Otakara v 17.15 hod. se zastávkami Palackého, 
Nasobůrky, Sobáčov – restaurace STOP (a zpět).

• středa 28. 4.    OLYMPIC
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 590 Kč, na místě +50 Kč.                                          
Koncert legendární rockové skupiny.

PŘIPRAVUJEME: 
11. 5. 4TET (koncert vokálního uskupení)
21. 5. KLAVÍRNÍ TRIO ČESKÉ FILHARMONIE (koncert v rámci KPH)
30. 5. RODINA JE ZÁKLAD STÁTU (divadelní představení)
12. 6. HANÁCKÉ BENÁTKY (Marta Jandová, Argema, Hudba Praha, Ready 
Kirken, Monkey Business a další)

Změna programu vyhrazena.

V pondělí 26. dubna zavítá do 
Mladečských jeskyní mezzosop-
ranistka Eliška Weissová a jako 
klavírní doprovod Ladislava 
Vondráčková. 
Eliška Weissová zpěv studova-
la na Konzervatoři v Brně a na 
pražské Akademii múzických 
umění u prof. Reného Tučka. 
Jako doplněk studií absolvova-
la mistrovské kurzy u Naděždy 
Kniplové a Petera Dvorského. 
S úspěchem se zúčastnila ně-
kolika pěveckých soutěží, např. 
Mezinárodní pěvecké soutěže 
Emy Destinnové v Českých Bu-
dějovicích, Mezinárodní pěvec-
ké soutěže Antonína Dvořáka 
v Karlových Varech, kterou  
v roce 2004 vyhrála, Queen 
Sonja Competition v Oslu, sou-
těž Mikuláše Schneidera-Trnav-
ského (3. místo), Competizione 
dell’opera v Drážďanech nebo 
soutěž Borise Christoffa v Sofii. 
Od roku 2006 působí jako stálý 
host opery v Národním divadle 
v Praze, v Olomouci, Plzni, Ústí 
nad Labem, Brně, Opavě a Koši-
cích. V Národním divadle v Pra-
ze vystupuje jako Ortruda (Lo-
hengrin), Kostelnička (Jenůfa), 
Mercedes (Carmen), Madelon 
(Andrea Chemie) atd. Na kon-
certním pódiu se představila se 
Symfonickým orchestrem hl. m. 
Prahy FOK v Rimini v Janáč-
kově Glagolské mši, s Českým 
národním symfonickým or-
chestrem ve Verdiho Requiem, 
jako Zefka z Janáčkova Zápisní-
ku zmizelého v pařížské Opéra 
National (Bastille) a v rámci fes-

tivalu Janáčkovy Hukvaldy. Na 
festivalu Dvořákův Karlovarský 
podzim se představila v Mahle-
rově Písni o Zemi, s Moravskou 
filharmonií Olomouc ve Dvořá-
kově Stabat Mater.
Ladislava Vondráčková je po-
slední žákyní ze třídy Valentiny 
Kameníkové. Po dobu studií se 
zúčastnila mnohých soutěží,  
z nichž si odvážela vždy oceně-
ní (Concertino Praga – 2. cena, 
Smetanovská klavírní soutěž – 
3. cena) a zvláštní ceny (Cena 
Společnosti B. Martinů, Zvlášt-
ní cena na Concertinu Praga 
za provedení skladby J. Ježka, 
Cena ČHF za provedení díla  
E. Suchoně). Pražskou AMU 
absolvovala v roce 1997. V tom-
to roce zde nastoupila na od-
dělení klavírní spolupráce jako 
odborná asistentka a od roku 
2008 zde působí jako docentka. 
Vystupovala na hudebních fes-
tivalech Mahler Jihlava, MHF 
Český Krumlov, Pražské jaro, 
Smiřické svátky jara, opakova-
ně účinkovala na koncertech  
v rámci cyklů České filharmonie 
a Symfonického orchestru hl. m. 
Prahy FOK. Koncertuje samo-
statně a také doprovází sólisty 
na jejich vystoupeních. 
Koncert začíná v 18 hodin, au-
tobus odjíždí z náměstí Přemy-
sla Otakara v 17.15 hodin se za-
stávkami Palackého, Nasobůrky 
a Sobáčov (restaurace Stop). 
Vstupné 120 Kč, vstupenky 
zakoupíte v Turistickém infor-
mačním centru Litovel. 

MK

Mladečské jeskyně rozezní koncert
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Skupina Čechomor v roce 2018 
oslavila třicet let od svého vzni-
ku. Své příznivce i respekt kriti-
ků si skupina získala především 
nápaditým aranžmá a osobitou 
interpretací hudby, jejímž zá-
kladem byly a jsou lidové pís-
ničky. Od přelomového roku 
2001, kdy Čechomor získal 
tři ceny Anděl (jako skupina 
roku, za album Proměny i za 
stejnojmennou skladbu), uběh-
lo 17 let. Skupina za tu dobu 
koncertovala nejen doma a na 
Slovensku, ale i v celé Evropě, 
procestovala Severní Ameriku, 
Austrálii i Asii. Spolupracovala 
s několika výraznými hudeb-
ními producenty (např. Ben 
Mendelson, Gerry Leonard), 
vystupovala společně s několi-
ka symfonickými tělesy, japon-
ským hudebníkem Joji Hiro-
tou, s americkou písničkářkou 

Suzanne Vega a spoustou dal-
ších. Hudebníci seskupení ko-
lem lídrů Františka Černého  
a Karla Holase s hostující zpě-
vačkou Martinou Pártlovou  
v posledních letech výrazně 
pracovali na novém moder-
nějším zvuku, výraznějším 
aranžmá a také na novém re-
pertoáru. Je toho důkazem i řa-
dové album Nadechnutí (2018).  
V minulém roce vydala sku-
pina Čechomor své zatím po-
slední album s názvem Radosti 
života. Přijďte si poslechnout 
krásné lidové písně v moder-
ním pojetí.  
Koncert této skvělé skupiny 
můžete navštívit ve čtvrtek  
22. dubna 2021 od 19 hodin ve 
Velkém sále Záložny v Litovli. 
Vstupenky zakoupíte v Turis-
tickém informačním centru Li-
tovel.                                        MK

Tady jsme doma, tady je má zem...
Skupina Olympic ve složení Petr 
Janda, Milan Broum, Jiří Valen-
ta a Martin Vajgl zahraje skladby  
z posledních čtyř alb Souhvěz-
dí šílenců, Souhvězdí drsňáků, 
Souhvězdí romantiků a Trilobit. 
Jedinečný koncert nestárnoucí 
rockové legendy české hudební 
scény můžete navštívit ve středu 
28. dubna od 19 hodin ve Vel-
kém sále Záložny a samozřejmě  
dojde i na největší hity.
Ještě před tím, než se kapela 
začala jmenovat Olympic, nes-
la název Karkulka (KARlínský 
KULturní KAbaret). Překřtěna 
byla svým prvním manažerem 
Josefem Smetákem podle klu-
bu ve Spálené ulici: Olympik –  
s malou změnou na konci. Čes-
ká rocková, legendární skupina 
byla založena roku 1962 přede-
vším jako doprovodná kapela 
zpěváků Josefa Laufera, Pavla 

Bobka, Mikiho Volka, Nadi 
Urbánkové, Yvonne Přenosilo-
vé a mnohých dalších. Skupi-
na se osamostatnila roku 1965  
a nastává její úspěšné období  
s hity Dej mi víc své lásky, Želva 
a Pták Rosomák. Kapela prošla 
mnoha změnami ve svém obsa-
zení a baskytaristou Olympicu 
byl dva roky i Jiří Korn. Olympic 
zažíval během svého působení 
mnoho období. Střídala se léta, 
kdy fanoušci ztráceli o hudbu 
zájem a naopak, kdy skupina vy-
prodávala všechny své koncerty. 
Po roce 2000 se dostávají až do 
USA a Kanady, kde mají naplá-
nované turné, které je pro velký 
úspěch prodlužováno. Česká 
rocková stálice, která je již více 
než 55 let na naší hudební scé-
ně, vydává stále nová CD a těší 
se velké oblibě u fanoušků. 

MK

Olympic vystoupí v Litovli

Konečně jsme v Jerevanu! Sedíme 
v městském autobuse, kterým je-
deme z letiště na autobusové ná-
draží. Je brzy ráno, a tak se trochu 
ospale dívám z okénka na pro-
bouzející se město. Najednou mně 
někdo klepe na rameno: „Odkuda 
ty priechal?“ navazuje rozmluvu 
zubící se asi šedesátiletý pán. Od-
povídám a pán se rozzáří ještě víc:                                                                                                                                      
„Narodil jsem se v Permu na Urale, 
ale teď už dlouho žiji v Arménii.  
Byl jsem u vás v roce 1968. Jak je  
v Československu nyní, hůř nebo 
lépe než za nás?“ Rodící se roz-
hovor mě začal zajímat. „Samo-
zřejmě, že nyní,“ odpovídám. „Vy 
jste nás okupovali a teď máme svo-
bodu!“ Pán evidentně posmutněl, 
ale přesto pokračuje, rád by věděl, 
jestli se lépe žilo za socialismu 
nebo dnes, po rozpadu Sovětské-
ho svazu. Vidím mu na tváři, ja-
kou by chtěl slyšet odpověď. Zno-
vu mu říkám, že dnes se žije lépe. 

Moc jsem ho zklamal... Komuni-
kace skončila. Úsměv se vytratil  
a dívá se z okna. Už ho nezajímám. 
Když vystupuji z autobusu ani mi 
neodpovídá na pozdrav!
To je jeden příběh z mnoha, jaké 
jsme zažili na cestách po zemích 
bývalého Sovětského svazu.  Ještě 
dlouho po rozpadu tohoto obrov-
ského impéria jsem si nedovedl 
představit, že bych se tam někdy 
chtěl podívat. Můj vztah k této 
zemi byl mírně řečeno negativní.  
Vždyť to byl právě SSSR, kvůli kte-
rému byly na naší hranici ostnaté 
dráty a kvůli kterému jsme nesmě-
li cestovat!!!
Říká se, že čas obrušuje hrany. 
Asi to bude pravda, protože po 
nějaké době naší svobody jsem 
začal pokukovat i za východní 
hranici naší země. První cesta 
vedla na Ukrajinu, ze které jsme 
se všichni vrátili nadšení. O tom, 
jak se mi tam líbilo, svědčí i to, že 

jsem se tam vypravil ještě šestkrát.  
A přišly další cesty – Kyrgysztán, 
Uzbekistán, Moldavsko, Arménie, 
Gruzie a zatím poslední Bělorus-
ko. Všechny cesty do těchto zemí 
byly velice zajímavé. Nejen kvůli 
kráse hor a historických pamá-
tek, ale také pro setkávání s lidmi  
a o jejich úžasné pohostinnosti.   
Zajímavé bylo také poslouchat ná-
zory lidí na současnost jejich zemí 
ve srovnání s životem za dob So-

větského svazu.
Tak jako každý rok, také i letos 
budu mít příležitost se s vámi  
o tyto zážitky podělit. Kromě 
povídání o jedenácti cestách po 
Ukrajině, Moldavsku, Arménii, 
Gruzii a Bělorusku uvidíte spous-
ty fotografií a videí. Takže vás zvu  
20. dubna do Malého sálu Zálož-
ny v Litovli. Začínáme tradičně  
v 18 hodin. Budu se na vás těšit.

Václav Arnoš

Putování po postsovětských zemích
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Ač by to mnozí z nás neřek-
li, tak online svět proniká  

i do takového sektoru jako je 
pohřebnictví. O všech kladech  
i záporech této nové služby, kte-
rou zavedla v Litovli pohřební 
služba Hrandop, jsme si povídali  
s jednatelem společnosti, panem 
Tomášem Bobkem. 

LN: Kdo je autorem nápadu smu-
tečního rozloučení online? Jak 
vůbec nápad vznikl?
TB: Za autory tohoto nápadu 
,,smuteční rozloučení online“ 
považuji všechny zaměstnance 
naší firmy. Každý z nás vnesl ně-
jaký podnět, nápad a zahrnul do 
realizace projektu své dlouhole-
té zkušenosti z tohoto oboru. 
Za jeden z impulzů k realizaci 
považuji období jara roku 2020, 
kdy se mnoho obyvatel této 
země ocitlo v karanténě. Byla 
uzavřena Litovel, kde také naše 
Pohřební služba HRANDOP 
s.r.o. sídlí. Naši klienti ze širo-
kého okolí se v tomto období 
nemohli dostavit do kanceláře  
a plně využít našich služeb.

LN: Je v České republice vůbec 
něco podobného nebo máte pr-

venství? Kde jste se inspirovali?
TB: Jistě v naší republice najde-
te pohřební služby, které po-
dobné služby nabízí. Ale každá 
pohřební služba má nastavena 
svá kritéria dle svých možností 
a podmínek, takže se dá říct, že 
,,každý je originál“. 

LN: Co vše na Vašich stránkách 
klient najde? Nahrazuje smuteč-
ní rozloučení online plně osobní 
schůzku u Vás v kanceláři?
TB: Z vlastní zkušenosti mohu 
říct, že jakékoli služby online 
nenahradí osobní setkání ,,face 
to face“ (pozn. redakce tváří  
v tvář). Po vyplnění potřeb-
ných údajů, výběru smutečního 
oznámení, druhu smutečního 
rozloučení, smutečních květin 
atd. musíme objednavatele kon-
taktovat telefonicky k upřesnění 
informací a dalších specifikací 
smutečního rozloučení.

LN: V čem spatřujete výhody  
smuteční rozloučení online? Vi-
díte i nějaké rezervy, co chcete 
ještě do budoucna vylepšit?
TB: Výhody spatřuji v neome-
zené provozní době a možnosti 
si v klidu domova rozhodnout 

a vybrat jaké 
naše služby 
chtějí klienti 
využít. Klien-
tům se vždy 
snažíme ma-
ximálně vyjít 
vstříc a naši 
kancelář mo-
hou navštívit i mimo provozní 
dobu. Ale není vždy možné,  
v tomto pro nás všechny ná-
ročném období, toto učinit,  
a to z důvodu karantény, časové 
vytíženosti nebo větší dojezdo-
vé vzdálenosti klientů. Rezervy 
jsou prozatím značné, projekt 
je spuštěn v omezené verzi, ale 
intenzivně pracujeme na jeho 
plné realizaci.

LN: Smuteční rozloučení online 
je spuštěné cca měsíc. Už se ob-
jevily nějaké objednávky? Jak na 
tuto službu dotyční klienti rea-
govali?
TB: Ihned po spuštění byly re-
alizovány první objednávky, 
zájem ze strany klientů předčil 
naše očekávání. Mnoho klientů 
tuto službu ocenilo, zájem nás 
velmi těší a přesvědčil nás, že je 
to krok správným směrem.

LN: Myslíte si, že v dnešní rych-
lé online době bude mít tato 
služba úspěch? Nebo budou lidé  
v této oblasti spíše konzervativní a 
budou chodit při objednávání po-
hřbu spíše za Vámi, jak tomu bylo 
doteď?
TB: Samozřejmě budeme radě-
ji, když naši klienti budou na-
dále navštěvovat naši kancelář, 
mohou si fyzicky prohlédnout 
showroom rakví, uren a dal-
ších nezbytností potřebných 
ke smutečnímu rozloučení, to 
bohužel online nelze. Každá  
z našich nabízených služeb má své 
klienty. Vždy někteří upřednostní 
osobní návštěvu kanceláře oproti 
klientům, kteří upřednostňují prá-
vě zmiňovanou službu online. Ale 
to nám ukáže budoucnost.    

LN: Děkujeme za rozhovor.
TB: Také děkuji.                              red. 

Smuteční rozloučení online, novinka Pohřební služby Hrandop

Ze společnosti – odešli
17. 2.     Marie Procházková z Litovle (81 let)
18. 2.   Tomáš Černoch z e Tří Dvorů (75 let)
18. 2. MVDr. Jaromír Vavrouch z Litovle (92 let)
19. 2.  Emilie Vašíčková z Litovle (81 let)
19. 2.  Marta Jurášková z Litovle (72 let)
23. 2.  Marie Smékalová z Choliny (93 let)
24. 2.  Hedvika Lachnitová z Litovle (65 let)
27. 2.  František Dostál z Litovle (76 let)
28. 2.  Ján Derňár z Litovle (84 let)

  5. 3.    Václav Osička z Červenky (74 let)
  8. 3.    Aleš Šmoldas z Choliny (47 let)
  9. 3.    Jan Hlavinka z Měrotína (49 let)
12. 3.   Miloslava Goldová z Mladče (81 let)
13. 3.   Antonín Tománek z Choliny (86 let)
15. 3.   Miloslav Novák z Litovle (84 let)
15. 3.   Josef Krátký z Nasobůrek (69 let)
17. 3.   Jana Kabelíková z Litovle (79 let)
Ve spolupráci s pohřební službou Hrandop.

Příjemné prožití svátků jara, pevné zdraví a hodně osobní pohody 
přejí všem čtenářům Litovelských novin 

děti z Dětského domova v Litovli s paní vychovatelkou Renatou
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Tož sme zas jednó s mojó nédražši manžel-
kó nasadile respirátore na hobe, a že pudem 
na procházko. To je jasny: občas se mosi na 
vzduch, ináč vám ztohnó klóbe a zhnijó 
kosti. Vevětrat se prostě mosite. Eště ne-
belo nétepléš, ale slonečko jož mělo jakóse 
větši selo, než v zémě. Vzale sme si teda 
lehči bunde a verazele sme do olec. Očo-
movale sme zehrádke, jak to majó ti dro-
zi – to nás zajimá, abesme nebele náhodó  
v nečem pozado, do teho sme kafrale o všec-
kym možnym, pomlóvale kdekeho. Zkrátka 
pěkná předjarni vecházka s komentářem. 
No a jak si to tak štrádojem okolo rebnika, 
najednó vám slešim jakése podezřelé zvuk. 
Jak dež neco zašosti. No nic, meslim mám 
šom v ošich, dem dál. A za chvilo zas. Povi-
dám ženě: „Slešelas to?“ „Co máš na mesle, 
drahé?“ „No ten šostot. Hleď, a zas! Je to 
jak dež neco škvrká o neco inyho.“ „Meslim 
slešiš trávo rust...“ odtošela ta moja a šle 
sme dál. A pak zasé: „Škvrrrrk, šost“, jak 
dež se sepe štěrk. Mrkno na ňo, ona nic. 
Tož že bech bel blbé? No, stat se to muže. 
Dneská nikdá nevite, co vás postihne.  
V této koronavirové době je možny všecko. 
Tak dem, a po pár krokách – meslim sme 
bele o pohřebni vévěske – zas: tak ohrom-
ny zašostěni, zaškvrkáni a k temo najednó 
náramny socho v hobě. No to snaď né! Deť 
to je přéznak nejaké nemoce! Začle se mně 
dělat před očeskama takovy mžetke, tako-
vy červeny a modry a žloty kola, že sem až 
zavrávoral. Manželka mě chetla pod pažó 
a řiká: „Co blbneš? Seš ožralé, nebo co?“ 
„Co bech bel ožralé? Šak se tě jož dobró 
štvrťhodino ptám, ešle take slešiš to šos-

těni a škvrkáni. Zatočela se mně z teho 
paleca.“ Chvilo sem poslóchal řeče, jako že 
slešim všecko, jenom jo né, a podobny kece, 
ale všecko přehlošovale te zvuke. Jak dež 
se droli kameni. A k temo páleni v játrech, 
bolesť ledvin, žáha jak čert a socho v hobě, 
že bech snaď nic nespolkl, debe teda do té 
hobe neco belo. Ani mlovit sem jož nemohl. 
„Te, poď, vrátime se dom, než se mně pod-
lomijó kolena,“ zaprosel sem. Tak sme se 
obrátile a belo po vecházce. Doma sem sebó 
práskl na gauč a ziral do mist, kde mivá-
me televizo. Čoměl sem do ni, ale ani sem 
jo nepostil. Bel sem óplně na dně. Veschlé, 
jak mandarinka z Alberta. Ta moja se chvi-
lo divala a pak mně podala sklinko vode.  
A pré, že mám zapit jakése prášek. S ne-
choťó sem to odělal a vrátil sem ji prázdnó 
sklinko. Trocho sem se zklidnil, ale jož po 
mně do večera nebelo nic. Drohé deň te-
lefón. Volala kamarádka. Žena to vzala  
a dlóho si cose vekládale. Pak přešla za mnó 
a řiká: „Tož jož vime, co tě včerá belo. To 
samy měl Zdenek – manžel od té kámoške.“ 
„A jak to léčel?“ zeptal sem se a dodal, že 
ten šostot, to škvrkáni, zasé začiná. „Oni 
na to přešle hneď. Lucka mo otevřela flašo 
piviska. On to pré vezungl naráz a za chvi-
lenko bel jak rebička.“ Řekl sem, že bech 
to mohl zkoset take. Otevřel sem lahváča  
a pěkně sem si ho vechotnal. Take naráz. 
Rázem belo po zvukách. Zmizlo škvrkáni, 
přestal se sepat štěrk, ledvine až zabolele, 
jak filtrovale to pivo. Honem sem otevřel 
eště jedno. Přece jenom mám skoro met-
rák, tož jedno je málo. Fakticke to pomoh-
lo. Sice: „Točeny je točeny!“ Ale aspoň cose. 

Přešle sme na to! Bela to žižeň! Po té zko-
šenosti, kde se mně meslim drobile játra  
a rozpraskale vnitřni orgáne, bech chtěl 
apelovat na to našo slavnó vládo: moc vás 
prosim, váženi naši představiteli, nech-
te jož otevřit te hospode. Všecko sóvisi se 
všeckym a ešle najednó začnó bet maródni 
e ti, co spravedlevě nosijó te všecke ochran-
ny prostředke, nebode na vás mět kdo dě-
lat! Je to stará pravda, že ledi potřebojó 
chlib a hre. A me, chlapi, to točeny pivo 
prostě potřebojem, ináč bodem nemocni. 
Pobavil mě náš milé pan starosta. Potkal 
sem ho zrovna včerá na renko a on povidá: 
„Ani sem nevěděl, jak selnó mám vulo. Dal 
sem si na Nové rok předsevzeti, že v ledno, 
unoro a v březno nebodo chodit na pivo.  
A dodržel sem to.“ No bodéť né, dež só  
knajpe zavřeny. Vepadal sklesle a onaveně.  
A pak povidá: „Te, slešiš to? Jak debe se toť 
sepal štěrk...!“

Petr Linduška

Dež se sepe štěrk.

Poděkování

„Jediné srdce na světě jsme měli, 
kdybychom láskou budit je chtěli,

neozve se nám vícekrát, 
utichlo, zmlklo, šlo už spát…“

V pátek 19. března proběhlo 
poslední rozloučení 

s manželem, tatínkem, 
dědečkem, panem 

Josefem Krátkým z Nasobůrek.

 Děkuji všem kamarádům, 
známým, spolupracovníkům, 

spolužákům, prostě všem, kteří 
jste se s ním přišli rozloučit.  
Spousta z Vás se omlouvala, 
že nemohla přijít. Přesto jste 

však naši zarmoucenou rodinu 
potěšili slovy útěchy. 

Moc Vám všem tedy děkujeme!
Kateřina Rozmanová

Vážení občané, Moravané,
po deseti letech budeme mít 
znovu možnost přihlásit se při 
sčítání lidu k moravské národ-
nosti a rodnému moravskému 
jazyku. 

Vzkříšení Moravy není téma-
tem politických elit, usazených 
daleko za hranicemi Moravy, 
diktujících nám podmínky 

našeho každodenního života. 
Tyto elity dosud nepřekroči-
ly stín svých chlebodárců, pro 
které je moravanství tabu. Tyto 
elity si však neuvědomují, že 
moravanství je základním sta-
vebním kamenem nejen raného 
moravského, ale také českého 
státu. 
Jan Amos Komenský kdysi na-
psal, že nad labyrintem světa 
vítězí ráj srdce. Ráj srdce uvě-
domění si sebe sama; pevný 
bod duše, věřící, že vše má svůj 
smysl.
V dnešní těžké době si uvědo-
mujeme, víc než kdy jindy, že 
návrat ke kořenům je tím, co 
naší společnosti zoufale chybí. 
Heslo „kupředu do minulosti“ 
nabývá na síle v časech ohro-
žení naší civilizace, v časech 
diktátu nerozumu, v časech 
neschopnosti udržení řádu, 
sounáležitosti a základních lid-
ských hodnot. Vítězí neústup-

nost, trvání na „své“ pravdě; 
vítězí zatvrzelé srdce. 
Překonejme tyto antagonismy 
návratem ke kořenům, návra-
tem zpět k pramenům. Návra-
tem k moravanství, které dnes 
dává znovu pevný bod naší 
existenci. 
Moravanství je prostředkem 
– ne cílem – záchrany naší ci-
vilizace. Prostředníkem k její 
záchraně může být každý z nás. 
 Projevme, že jsme ještě neza-
pomněli na své drahé předky, 
kteří zde už nejméně 1200 let 
den co den obnovovali svoji 
vlast. Bez obnovy totiž vlast 
umírá – v srdci, i v krajině.
 
Obnovme proto svoji vlast, ob-
novme svoji Moravu. Přihlasme 
se, při této jedinečné příležitos-
ti, k naší moravské národnosti  
a k našemu rodnému moravské-
mu jazyku!

Jarmila Damajková

Nestyďme se za moravskou národnost!
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Během podzimu jsem oslovi-
la větší i menší firmy v okolí 
Litovle s žádostí o sponzorský 
dar na pořízení Interaktivního 
dotykového panelu k výuce do 
naší mateřské školy. Velké po-
děkování proto patří firmám: 
IP Systém, Olomouc, Kimberly- 
Clark s.r.o., Praha 9, Morapal 
s.r.o., Červenka, Projekční kan-
celář Ing. Josef Popelka s.r.o., 
Červenka, Root IT s.r.o., Litovel, 
Šipol, spol. s r.o., Litovel, Staveb-
ní firma Vymětal s.r.o., Litovel. 
V polovině ledna jsme v naší 
mateřské škole zprovoznili vel-
kou interaktivní tabuli s výuko-
vými programy pro děti. Všech-
ny tyto programy velmi dobře 
navazují a doplňují školní vzdě-
lávací program, jsou zpracovány 
pro realizaci RVP PV. Děti si 
můžou jednoduše procvičo-
vat barvy, geometrické tvary, 
porovnávat velikost, spojovat, 
co k sobě patří, hledat rozdíly 
v obrázcích a spoustu dalších 
variant. Zároveň si zábavnou 
formou procvičují motoriku, 
orientaci (vpravo, vlevo, nahoře, 

dole, uprostřed), zpěv, rozvíjení 
slovní zásoby. Pracují dotykem 
prstu, nebo pera. Vytvářením 
interaktivních  pracovních lis-
tů zpestřujeme dětem denní 
činnosti, logopedické chvilky, 
grafomotorické chvilky, zrakově 
pohybovou koordinaci, prosto-
rové vnímání a mnohé další…
Máme možnost zhlédnout re-
álná videa k tématu, fotky a ob-
rázky všeho druhu. 
Během února se postupně 
všechny učitelky s novou výuko-
vou pomůckou učily pracovat  
a je příjemným zpestřením zá-
bavné výuky.
Díky tomu, že je tabule mobilní, 
může se podle potřeby přesou-
vat do jednotlivých tříd.
Celý projekt se mohl zrealizovat 
ze sponzorských příspěvků výše 
jmenovaných firem.

Mgr. Martina Faltusová, 
ředitelka školy

Vánoce v lednu v MŠ Gemerská
Jak motivovat žáky k pohybu  
v rámci omezených mož-
ností výuky tělesné výchovy 
na školách?
Uvědomujeme si, že v dů-
sledku distanční výuky vý-
razně poklesla jejich pohy-
bová aktivita, což může mít 
zásadní vliv na jejich zdra-
ví. Proto jsme se my, učitelé 
tělesné výchovy, pokusili 
žáky zaujmout TERÉNNÍ 
HROU.
Připravili jsme několik map  
s vyznačenými stanovišti, 
na kterých jsme se vyfotili  
v různých pozicích. Vzhledem  
k tomu, že naši žáci nejsou jen  
z Litovle a okolí, museli jsme se 
vydat i na vzdálenější místa, jako 
je Cholina, Vilémov a Cakov.
Úkolem žáků bylo vybrat si 
mapu, na stanoviště dojít a vy-
fotit se ve stejné pozici, ve které 
jsme se tam zachytili my. Zvolili 
jsme atraktivní místa, která jsou 
oblíbenými turistickými cíli  
v daných oblastech. Důraz jsme 
kladli především na to, aby se 
na místa mohli žáci bezpečně 

dostat jak na kole, tak pěšky.   
Z nasbíraných fotografií postup-
ně tvořili jednoduché prezenta-
ce. Dle ohlasů víme, že se do spl-
nění úkolu zapojily s nadšením 
často celé rodiny.
Těší nás, že se hra líbila a že jsme 
alespoň trochu mohli pozved-
nout náladu dětí a jejich blíz-
kých v této době.

-ZSJL- Mgr. M. Pinkavová, 
Mgr. L. Filipová, Mgr. M. Stratil

Jungmanka podporuje pohyb  žáků

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 
na školní rok 2021/2022 se usku-

teční ve dnech 2.–16. 5. 2021.

Vzhledem k epidemiologické situ-
aci bude upřednostněna 

dálková forma bez osobní přítom-
nosti dítěte a zákonného zástupce.

      
Mateřské školy: MŠ G. Frištenského, příspěvková organizace
            MŠ Gemerská, příspěvková organizace 
Odloučená pracoviště: MŠ Čihadlo, MŠ Unčovice, MŠ Kollárova
Kontaktní osoby: Bc. Petra Sajičová, Mgr. Martina Faltusová                 
Žádosti lze doručit těmito způsoby:

MŠ G. Frištenského MŠ Gemerská

Osobně (v nejnutněj-
ších případech), a to ve 
dnech

10.–11. 5. od 10–15 hodin
(termín je třeba si rezervovat 
předem na tel. 585 342 702, 
601 391 801)

10.–11. 5. od 10–15 hodin 
(termín je třeba si rezervovat 
předem na tel. 601 391 868)

Do datové schránky w6pkt9c 5ho6gz

E-mailem s elektronic-
kým podpisem

ms.frist.litovel@volny.cz ms.gemerska@seznam.cz

Poštou – rozhodující je 
datum podání na poště

G. Frištenského 917, 
Litovel 784 01

Gemerská 506, 
Litovel 784 01

Bližší info na webu ms.litovel.net www.msgemerska.cz

Je třeba doručit:
• žádost o přijetí dítěte do MŠ
• evidenční list (potvrzený od lékaře – doložené očkování dítěte. Ne-
platí pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.)
• rodný list dítěte (v případě dálkové formy kopii)
• platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte (v případě 
dálkové formy kopii).
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Základní  škola, Dětský  domov  a ŠJ Litovel 
Palackého 938, 784 01 Litovel 

tel.: 585 342 178, 602 876 287 
 

vyhlašuje zápis do 1. ročníku 
 

Zápis se bude konat  
ve středu  14.  dubna  2021 

 

v budově školy na ul. Palackého 938 od 8,00 do 12,00 hod. 
bez osobní přítomnosti dětí. 

 
K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte, doporučení školského poradenského 
zařízení a občanský průkaz zákonného zástupce. 
 

V základní škole jsou vzděláváni žáci: 
- základní školy praktické 
- základní školy speciální 
 

V ZŠ praktické a v ZŠ speciální je dětem s mentálním postižením věnována speciálně pedagogická péče 
v malém kolektivu dětí. 

 
 

      
                                                                                                  Mgr. Marcela Opletalová 
                                       ředitelka ZŠ, DD a ŠJ Litovel 

Zápis do 1. tříd na ZŠ Vítězná
Vážení rodiče,
z důvodu současné mimořádné situace bude letošní zápis probí-
hat bez osobní přítomnosti rodičů a dětí ve škole v době od 1. do 16. 
dubna.
Pro přijetí dítěte je nutné vyplnit formulář Žádost o přijetí do  
1. třídy, a to elektronicky, nebo písemně. Všechny odkazy a infor-
mace najdete na stránkách školy www.zsviteznalitovel.cz 
Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte 
formulář Žádost o odklad povinné školní docházky, ke kterému je 
nutné doložit doporučení pedagogické poradny a dětského lékaře.
V případě udělení odkladu povinné školní docházky můžete své 
dítě přihlásit do přípravné třídy, kterou připravujeme, pokud bude 
zájem ze strany rodičů,  otevřít na naší škole již potřetí (formulář 
Žádost o přijetí do přípravné třídy).
Vyplněné nebo vytištěné a podepsané formuláře doručte do školy 
těmito způsoby:
1) Do poštovní schránky na budově školy s označením obálky Zá-
pis do 1. třídy.
2) Poštou s označením obálky Zápis do 1. třídy.
Bližší informace naleznete na stránkách školy. Těšíme se na Vaše děti!

Zápisy do 1. tříd jsou tady. Co vše má znát budoucí prvňáček?
Na první pohled to vypadá, že budoucí prvňáček toho má znát hod-
ně. Spousta rodičů se vyděsí, když dítě to nebo ono neumí. Nebojte 
se, všechno se zvládne!

Já sama jsem maminkou budoucího prvňáčka a myslím si, že když 
se dítěti věnujete soustavně, cvičíte s ním všechny dovednosti  
a vědomosti formou hry nebo příkladů, tak se to všechno v dítě-
ti ukládá a ve správnou chvíli to tzv. naskočí. Rozhodně to není  
o tom měsíc před zápisem či nástupem do školy vše dohnat, snažit 
se všechno do dítěte nasypat. A to, že si dítě třeba párkrát sple-
te pravou a levou ruku nebo kde je nahoře, dole, před nebo za? 

Všichni jsme omylní, jsme jen lidé a natož ty naše malé ratolesti – 
vždyť pro ně je zápis úplně něčím novým, dalším životním mezní-
kem, na který budou určitě rádi vzpomínat i v dospělosti. Ve škol-
ce se po dítěti u zápisu nic nechtělo, nemuselo prokazovat, co už 
umí. Dítěti tedy buďte u zápisu oporou – děti jsou určitě nervózní  
a nevědí, co je čeká, co ta cizí osoba po nich bude chtít... 
A i když se letos zápis bohužel konat v klasické podobě nebude, 
zkuste si se svým dítětem takový zápis udělat v domácím prostředí. 
Např. na webu www.skolnisvet.cz najdete tipy na úkoly k zápisu do 
1. třídy. Přejeme dětem hodně štěstí u zápisu! ☺☺☺

Plakát, zdroj: www.jednoducheuceni.cz, text: red.

Zápis do budoucích 1. tříd na ZŠ 
Jungmannova
Zápis do Základní školy Litovel Jung- 
mannova bude probíhat elektronickou 
formou, případně dodáním podkladů 
k přijetí do schránky školy v době od  
1. dubna do 16. dubna 2021.
Odkaz na online zápis bude aktivní od 1. dubna 0.00 hodin do 
16. dubna 2021 do 24.00 hodin. Pořadí zapsaných žáků o přijetí 
nerozhoduje, budou se otevírat dvě první třídy.
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VYRÁBÍME TOP SVĚTLOMETY.
V MOHELNICI.

HELLO, HELLA!
hella.jobs.cz
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Akce se koná za podmínek vládního opatření.
Bližší info na tel.: 720 995 102 nebo e-mailu:

pospisilova@ddmlitovel.cz

Určitě každý zná skřítka Lesánka, který ukazuje malým (i velkým)
dětem a jejich rodičům cestu do kouzelného lesa. Lesánkova NS

má několik míst určených k zábavě a odpočinku.

Lesánkova 
        šifrotrasa

Dům dětí a mládeže Litovel pořádá akci

V měsíci dubnu a

květnu nám

začne slunce na

cestu hřát,

tak pojeďme
Lesánkovunaučnou stezkusi na kole projet 

a pár šifer během cesty si dát.

Na 5 místech je umístěno 5 šifer - S Lesánkem 
do přírody, U Lesní školky, Lanová dráha, U pomníčku 

a U koníčka. Úkolem je šifry vyluštit podle návodu,
který je u šifry přiložen, vyluštěné šifry si zapsat 
na papír a pokud chceš vyhrát pěknou odměnu, 

tak papír s vyluštěnými šiframi vyfoť a zašli 
na e-mail pospisilova@ddmlitovel.cz

Akce probíhá od 1. 4. - 31. 5. 2021
Bližší informace na tel.: 720 995 102 nebo e-mailu: pospisilova@ddmlitovel.cz

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. Cena 5 350 Kč.
Info: 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. Cena 4 000 Kč/ pro účastníky s potřebou
asistenta 5 280 Kč. 
Info: 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. Cena 2 200 Kč.
Info: Monika Pospíšilová, tel.: 720 995 102, e-mail: pospisilova@ddmlitovel.cz

www.ddmlitovel.cz, tel. 585 342 448, e-mail: ddm@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. Cena 1 670 Kč.
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. 
Cena 1 550 Kč.
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. Cena 1 660 Kč. 
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.
Cena 1 750 Kč. 
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. 
Cena 1 300 Kč.
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. Cena 1 650 Kč. 
Bližší informace: Jana Čekelová, tel.: 775 550  903, e-mail: j.cekelova@ddmlitovel.cz

23.–27. 8. Prázdninám ahoj!  –Tábor bude plný zajímavého tvoření, nebude chybět výroba táborových
triček, zábavných her a soutěží. 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.  Cena 1 650 Kč. 
Bližší informace: Radka Sedlářová, tel.: 775 550 962, e-mail: r.sedlarova@ddmlitovel.cz
  

         
       www.ddmlitovel.cz, tel. 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz
 

Dům dětí a mládeže Litovel zve na zajímavé akce



Celostátní setkání mladých Tesláků v roce 1968 na fotografiích


