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V únoru sníh a led – 
v létě nanesou včely med.
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Vážení a milí čtenáři,

čeká nás nejkratší měsíc roku. Někdo ho má rád 
právě proto, že je tak krátký, někomu leze v uvo-
zovkách krkem, protože je pořád zima a těší se už 
na jaro a teplo. Upřít se ale tomuto měsíci jedno 
nedá. Rozděluje společnost na dva tábory ohledně 
svátku sv. Valentýna. Komerční svátek „dotažený“  
z Ameriky, nebo milá příležitost obdarovat drob-
ností svou drahou polovičku či někoho blízkého? 
Jak jste na tom s Valentýnem Vy? Já asi nijak, pro-
tože již minulý rok jsem více než řešení Valentýna využila únor ke 
kampani – výzvě, kterou možná budete znát i Vy. Jmenuje se Suchej 
únor a jejím cílem je celých 28 dní nepít alkohol. Dle WHO vypije-
me 14,4 litru čistého lihu na osobu a rok (po odečtení spotřeby tu-
ristů). Takže položme si otázku: ovládáme my alkohol, nebo alkohol 
ovládá nás? Zapojte se a uvidíte...

Eva Kratochvílová, redaktorka

V Litovli 1. února 2022. Uzávěrka příštího vydání je 16. února.
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Litovelské novinyLitovel na FacebookuLitovel v mobilu

čtvrtek 17. února od 15 hodin

Jednání ZML můžete NOVĚ sledovat na 
YouTube kanálu města. 

Odkazy na přímý přenos najdete ten den na 
webových stránkách a Facebooku města. 

Po ukončení jednání ZML nebude video z důvodu 
GDPR dostupné pro pozdější zpětné přehrání.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 
LITOVEL

Rozhovor se starostou města nejen o investičních akcích roku
S  jakým rozpočtem bude letos 
město hospodařit? Je větší či 
menší než v minulých letech?
Dne 9. prosince 2021 schválilo 
Zastupitelstvo města Litovel roz-
počet města na rok 2022. Roz-
počet byl schválen jako přebyt-
kový, příjmy 274 811 723,00 Kč, 
výdaje 261 063 727,00 Kč. Na 
únorovém zastupitelstvu bu-
dou schvalovány rozpočtové 
změny v objemu přesahujícím  
90 mil. Kč. V průběhu roku 2022 
počítáme s dalšími rozpočtový-
mi změnami – především v zá-
vislosti na naší úspěšnosti při 
získávání dotací, takže rozpočet 
roku 2022 by měl překročit hod-
notu 400 mil. korun. Lze tedy  
s určitostí říci, že to bude vý-
razně větší objem financí než  
v předchozích letech.

Jaké velké investiční akce letos 
město čekají?
Plány jsou, ale zatím je nemá-
me schváleny zastupitelstvem, 
které se bude konat 17. února. 
Z množství návrhů vybíráme 
např. tyto: stavba solární sušárny 
kalů (podmíněna získáním do-
tace, stavba je situována severo-
východně a bude přiléhat k are-
álu stávající ČOV, je navržena  
v počtu dvou sušicích polí – oce-
lové montované haly), 1. etapa 

stavby smíšené stezky pro chodce 
a cyklisty kolem zrekonstruované 
ulice Dukelské (bude probíhat 
do r. 2023, stavební úpravy řeší 
stavbu nové smíšené stezky, 
chodníky, autobusové zálivy  
a nástupiště či parkovací stání), 
nový skatepark a pumptrack na 
louce u koupaliště (foto ze studie 
na vedlejší straně, skatepark je ur-
čen zejména pro uživatele skate-
boardů, pumptrack pak většinou 
pro uživatele BMX kol a kolobě-
žek, nový park bude situován ve 
východní části města Litovle –  
v rekreační zóně v blízkos-
ti řeky Moravy u kempu  
In-life, v rámci řešení areálu je 
rovněž navržen odhlučňovací 
val), rekonstrukce ulice Novosady 
(od ulice Žerotínovy po ulici Se-
verní, součástí rekonstrukce bu-
dou chodníky, vjezdy a parkovací 
stání, vymění se veřejné osvětlení  
a nově se umístí městský roz-
hlas), rekonstrukce ul. Čihadlo, 
část Studentů (podmíněno získá-
ním dotace) či vybudování nové-
ho brouzdaliště pro nejmenší na 
koupališti. 
Akcí, které máme připraveny, 
je samozřejmě daleko více, ale 
záleží na zastupitelích, které 
budou považovat za prioritní  
a které ne. Doufáme ale, že za-
stupitelé budou akcím nakloněni 

a dají jim zelenou. Samozřejmě 
rovněž záleží na získání dotač-
ních prostředků z  národních 
fondů, z  fondů Evropské unie  
a Olomouckého kraje.

Co plánujete v místních částech?
Osadní výbory, které máme 
v místních částech, disponují 
částkou 7,5 mil. Kč (participační 
rozpočet). 
Prostřednictvím osadních výborů 
město ví, jaké jsou požadavky 
jednotlivých obcí. Z velkých akcí 
jmenujme například rekonstrukci 
dešťové kanalizace v Myslecho- 
vicích (nahrazení stávající dešťové 
kanalizace z betonu umístěné pod 
chodníkem podél silnice III/3732  
a doplnění dešťové kanalizace 
v délce 51 m při vjezdu do 
Myslechovic z důvodu odvodnění 
křižovatky). V roce 2022 proběhne 
rekonstrukce silnice III/3732, 
v úseku Haňovice – Myslechovice,  
kterou bude provádět Správa 
silnic Olomouckého kraje. 
Město chce souběžně s touto 
akcí provést výše zmiňovanou 
opravu dešťové kanalizace  
a dále rekonstrukci chodníku 
podél silnice III/3732. Další větší 
akcí by mělo být vybudování 
nového chodníku v Unčovicích 
a podél krajské komunikace  
v Chudobíně (zde záleží na zisku 

dotace). Samozřejmě jsou pak 
tady ještě další malé akce jako 
nové výsadby zeleně, nové 
mobiliáře knihoven, opravy 
pomníků padlých, doplnění 
mobiliáře dětských hřišť a další. 

Letošní rok je rokem volebním. 
V  říjnu proběhnou komunální 
volby. Co se Vám z  volebního 
programu podařilo prosadit  
a co naopak je ještě před Vámi ke 
splnění?
Volební program se nám z velké 
části podařilo splnit. Není to ale 
jen naše zásluha, což chci zdů-
raznit! Velký DÍK patří všem 
koaličním stranám – tedy SNK, 
SNK sportovci, KDU-ČSL, ODS 
a dalším zastupitelům, kteří svý-
mi hlasy podpořili námi předlo-
žené akce.   
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Zatím se nám nepodařilo dořešit: 
• rozšíření kapacity parkovacích 
míst v centru 
To je plánováno v  areálu bývalé 
Védepky (v současné době projek-
tujeme) a dále na ulici Sušilově.
• vybudování sportovní haly 
Proběhla první etapa, ve které 
byla zrekonstruována Sokolov-
na. S vlastní výstavbou sportov-
ní haly jsme odkázáni na získání 
dotace, z  rozpočtu města celou 
investici nejsme schopni zafi-
nancovat. Měli jsme již vše tzv.  
před podpisem přidělení dotace 
z  Národní sportovní agentury. 
Bohužel ta program zničehonic 
zrušila. Žádost o dotaci jsme 
podali znovu a stále čekáme na 
výsledek. Jak jsme dopadli, jsme 
měli znát v  listopadu, nyní byl 
termín prodloužen do března. 
Takže uvidíme...
• rozšíření kompostárny, moti-
vační program na třídění odpadu 
Zatím se ani jedno neuskuteč-
nilo. Situace v odpadovém hos-
podářství se za poslední tři roky 
dramaticky změnila. Za odpady, 
za které jsme dříve získávali fi-
nance, nyní naopak platíme. 
Právě tříděním se snažíme naše 
platby co nejvíce snížit. Velmi 
nám v tom pomáhá nově otevře-
ný sběrný dvůr. V  současném 

období také probíhá 
výběrové řízení na 
novou servisní firmu 
na svoz odpadů.
• kanalizace v  Nové 
Vsi a Savíně, vč. vo-
dovodu v Savíně 
Zatím není hotova. 
Zkomplikovala se 
situace v získání po-
třebných pozemků. 
Nyní je vše legislativ-
ně vyřešeno, máme 
stavební povolení a 
jediným problémem 
jsou finance. Akce 
má stát 230 mil. Kč. 
V  současné době 
hledáme vhodný dotační titul.
• podpora turistického ruchu
Z Nečízu chceme vybudovat tu-
ristickou atrakci, což se také ješ-
tě nestihlo. Byli jsme zde úspěš-
ní jen z části. Horní část pod 
radnicí a  dolní část ul. Husovy 
je průjezdná a opravená. Střední 
část stále čeká na rekonstrukci 
včetně nového mostu v  Jung- 
mannově ulici.
 
Čeká nás další etapa rekonstruk-
ce ulice Dukelské. Kdy přesně za-
čne? Který úsek bude tedy opra-
vován? 
Dobrá zpráva je, že Olomoucký 

kraj získal dotační prostředky 
na projekt, který se týká průta-
hu městem jak v extravilánu, tak  
i v  intravilánu. V  letošním roce 
proběhne rekonstrukce úseku 
od křižovatky ulic Uničovská x 
Loštická x K. Sedláka po konec Li-
tovle. Křižovatka bude přestavěna 
na kruhový objezd. Rekonstrukce 
by měla být hotova v  srpnu/září 
letošního roku.
Dále bude probíhat rekonstrukce 
úseku Litovel – Unčovice. Termín 
uzavírky je červenec – prosinec 
taktéž letošního roku. Oprava 
mostu u Billy bude probíhat od  
1. února do června 2022. 
V létě se konečně začne rekon-
struovat staré autobusové ná-
draží, které je majetkem ČSAD 
Ostrava. Vznikne zde moderní 
terminál s informačním centrem, 
sociálním zázemím a dalšími 
službami (foto ze studie vpravo 
nahoře). Sešlo se vše dohroma-
dy, ale ve výsledku buďme za to 
rádi! Každá větší stavba přináší 
určitou daň ve smyslu dočasného  
ztížení životních podmínek.

Letos tedy bude celá rekonstruk-
ce hotova, nebo se bude pokračo-

vat ještě příští rok? 
V  roce 2023 bude probíhat re-
konstrukce zbývající části – tedy 
úseku od kruhové křižovatky 
na Olomouckém předměstí po 
vlečkový přejezd pivovaru. K to-
muto ale zatím žádné bližší in-
formace nemáme. 
Město Litovel na rekonstrukci 
průtahu (rozšíření stávajících 
mostů z důvodu budování cy-
klostezky) Olomouckému kraji 
přispívá. Město se také finanč-
ně podílí na novém veřejném 
osvětlení.
 
Víme, že se opět zdvihne vlna 
nespokojenosti v oblasti dopra-
vy. Objízdné trasy mají dopad 
na naše místní komunikace  
a moc nám to na popularitě ne-
přidá. Jsme však rádi, že náš tlak 
na Olomoucký kraj byl úspěšný 
a žalostný stav tří mostů a hlavní 
průtahové komunikace získává 
postupně nový kabát. Tak pev-
né nervy nám všem! Jak se říká, 
musíme to opravit! 
O všem budete s předstihem 
informováni prostřednictvím 
webu města, novin a Facebooku.                   
                                                       red.

ODBĚROVÉ MÍSTO NA 
PCR TESTY V LITOVLI

Informujeme, že během února 
by mělo v Litovli vzniknout 

odběrové místo na PCR testy.
Občané by tak nemuseli jezdit 

až do Olomouce. 
Přesné informace nebyly v den 

uzávěrky známy. 
Prosím, sledujte webové strán-
ky a Facebook města, kde bude 

vše včas oznámeno.  

Informujeme, že v termínu do 
30. června 2022 bude úplně 
uzavřena silnice II/449 – ulice 
Dukelská v Litovli. Bude uza-
vřen úsek ulice Dukelské od 
křižovatky s ulicí Palackého po 
křižovatku s ulicí Příčnou. Dů-
vodem uzavírky je oprava mostu  
u supermarketu Billa.
ARRIVA autobusy a.s. projíždí 
uzavřeným úsekem linkami:
890301 Kladky – Litovel – Konice
890302 Litovel – Olomouc
890303 Litovel – Bouzov
890305 Litovel – Bohuslavice –  
Konice
890308 Litovel – Březové – Střeň

890304 Červenka – Litovel – Luká 
– Konice
890307 Litovel – Nové Zámky – 
Bílá Lhota
890309 Litovel – Luká – Bohusla-
vice
890310 Litovel – Pňovice – Náklo
890311 Litovel – Slatinice
890312 Litovel – Medlov – Uničov
930244 Mohelnice – Loštice – Bílá 
Lhota – Litovel 
890313 Litovel – Pňovice – Štern-
berk
950157 Jeseník – Šumperk – Olo-
mouc – Brno
Zastávka Litovel, autobusové 
stanoviště, bude po celou dobu 

uzavírky u všech linek zrušena 
a nahrazena zastávkami na ulici 
Příčné, na parkovišti u supermar-
ketu BILLA.  
Po dobu uzavírky pojedou linky 
po objízdné trase. Objízdná trasa 
povede ze zastávky Litovel, Palac-
kého po ulici Palackého na ulici 
Příčnou. Dále po trase dle licence. 
Objízdná trasa je obousměrná. Za 
komplikace se omlouváme.      red.

Uzavírka Dukelské – jak pojedou autobusy?
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I letos Vám přinášíme statisti-
ku obyvatel v Litovli a místních 
částech. Ptáte se, jaký je celkový 
počet obyvatel? Kolik bylo naro-
zených, zemřelých, přistěhova-
ných? Čtete správný článek!
V Litovli a místních částech žilo 
minulý rok 9 540 obyvatel. Přes-
né počty najdete v tabulce. Žen je 
přesně o 200 více – 4 135, mužů 
3 935. Abychom dostali celkový 
počet, tak ještě musíme připočítat 
chlapce a děvčata do 15 let. Ten-
tokrát je chlapců o pár více – 738  
a děvčat méně – 732.
Průměrný věk se již řadu roků 
pohybuje kolem 43 let. Nejniž-
ší průměrný věk mají obyvatelé 
Rozvadovic (35,51 let) a Mysle-
chovic (38,95 let). Naopak nej-
vyšší průměrný věk je ve Vísce  

(46,21 let) a v Savíně (45,30 let).  
Občanů, kteří mají více než 90 let, 
je 64. Nejstarší občan měl minulý  
rok 97 let.
Ptáte se, kolik dětí se v minulém 
roce narodilo? Celkem to bylo 
107 dětí. Úmrtí naopak bylo 
138. Bylo oddáno 88 párů. Rozvo-
dů bylo zaznamenáno 25.
Celkem 486 obyvatel Litovle 
změnilo svá bydliště – 148 se 
přistěhovalo, 159 se odstě-
hovalo a 176 se přestěhovalo  
v rámci města a místních částí.  
I cizincům se u nás líbí, rovných  
100  jich má v Litovli nahlášen 
trvalý pobyt. 

A jaké jsou první výsledky Sčítá-
ní 2021?
Sčítání v roce 2021 začalo tzv. 

rozhodným okamžikem, 
a to půlnocí z  26. na 
27. března, a skončilo  
v úterý 11. května 2021. 
Jednalo se o historicky 
první online sčítání lidu 
v naší  historii. Počet 
obyvatel České republiky 
činil 10 524 167 osob, 
což bylo o 87,6 tisíc více 
proti předchozímu sčítání  
v roce 2011. 

„Je velmi potěšující, že 
plných 85 % obyvatel 
se sečetlo elektronicky  
a listinné formuláře se 
tak staly spíše doplňkovou 
formou. Předčilo to naše 
původní očekávání,“ říká 
Marek Rojíček, předseda 
Českého statistického 

úřadu. Téměř polovina obyvatel  
(48,2 %) žila ve čtyřech krajích 

– v  hlavním městě  Praze, kraji 
Středočeském, Jihomoravském 
a Moravskoslezském. 
Hlavní město Praha se od 
ostatních krajů odlišuje nejnižším 
průměrným věkem (41,4 let), 
nejnižším podílem obyvatel 
s českým státním občanstvím 
(86,1 %) a nejvyšším podílem 
osob starších 15 let, které jsou 
vysokoškolsky vzdělané (33,7 %). 
V Karlovarském a Ústeckém kraji 
byl nejnižší podíl vysokoškoláků 
a věřících hlásících se k církvi 
nebo náboženské společnosti 
a nejvyšší podíl rozvedených  
a bez náboženské víry. 
Nejstarší obyvatelé s průměrným 
věkem 43,8 let žili ve Zlínském 
kraji. 
V krajích na Moravě byl patrný 
vyšší podíl obyvatel moravské 
národnosti. 
Průměrný věk obyvatel dosáhl 

42,7 let, přičemž o něco vyšší 
byl u žen (44,1 let) než u mužů  
(41,2 let). 
Ze sečtených obyvatel ve 
věku 15 a více let bylo 32,1 % 
svobodných a 45,6 % ženatých 
či vdaných. Mezi ovdovělými 
výrazně převyšují ženy (13,3 %) 
nad muži (2,9 %). 
Podle Sčítání 2021 tvořili  
4,7 % obyvatel cizinci. Mezi 
nimi byly v populaci zastoupeny 
nejvyšším podílem osoby se 
státním občanstvím Ukrajiny 
(1,4 %), Slovenska (0,9 %)  
a Vietnamu (0,5 %). 
Odpověď na náboženskou víru, 
která spadala mezi dobrovolné 
otázky, vyplnilo 69,9 % obyvatel.  
Nejvíce byla zastoupena Církev 
římskokatolická. 
Zveřejněná data se budou  
v příštích měsících dále doplňovat 
a rozšiřovat. 
                               

  Tisková zpráva ČSÚ

Obec Děti Dospělí Suma

Březové 41 164 205

Chudobín 34 191 225

Litovel 1 027 5 905 6 932

Myslechovice 87 310 397

Nasobůrky 62 388 450

Nová Ves 27 173 200

Rozvadovice 69 192 261

Savín 15 117 132

Tři Dvory 41 218 259

Unčovice 56 337 393

Víska 11 75 86

Celkem 1 470 8 070 9 540

Statistika nuda není aneb demografie uplynulého roku

Místní poplatky v roce 2022
Poplatek za svoz komunálního 
odpadu a poplatek za psa je 
splatný k 30. 6. 2022. 
Poplatek za svoz komunálního 
odpadu činí 650 Kč.
Poplatek za psa v rodinném 
domě činí 300 Kč, v ostatních 
obytných domech 1 000 Kč. 

Poplatek lze uhradit na poklad-
ně městského úřadu v úřední 
dny v pondělí a ve středu nebo 
převodem částky na účet:  
19-3620811/0100. 
Variabilní symbol si může-
te vyžádat buď na tel. čísle  
585 153 121 (145) nebo osobně 
na pokladně MěÚ. Variabilní 
symbol Vám pak bude platit 
po celou dobu pobytu v Lito-
vli (každý rok).

Děkujeme za včasnou úhradu!

Městský úřad Litovel, Odbor ži-
votního prostředí, v minulých 
letech zaznamenal zhoršující se 
stav buku lesního u Gymnázia 
Jana Opletala. Je to místo, kde je 
poměrně velká koncentrace lidí 
(budova gymnázia, školní jídelna 
a samotný park),  na druhou stra-
nu především buk u gymnázia pa-
tří k ikonickým stromům našeho 
města. To byl důvod, proč necha-
lo město zpracovat  od Agentury 
ochrany přírody a krajiny dendro-
logické posouzení této dřeviny. 
Závěry tohoto posouzení bohužel 
nebyly radostné.  
Uvádíme část ze zpracovaného 
dendrologického posouzení:
Zdravotní stav buku je silně na-
rušený, byla zjištěna rozsáhlá in-
fekce kořenů parazitickou dřevní 
houbou vějířovcem obrovským 

(Meripilus giganteus), plodnice se 
objevují již několik sezón mezi ko-
řenovými náběhy na 70 % obvodu 
paty kmene. Plodnice vyrůstají  
z podhoubí, které rozkládá dřevo 
kořenů a tím narušuje jejich vyži-
vovací a stabilizační funkci.
Ve vegetačním období 2019 byl 
pozorovaný silný propad fyzio-
logické vitality cca v ½ objemu 
koruny, která koresponduje s částí 
kořenového systému infikované-
ho vějířovcem. Ztráta vyživovací 
funkce značného objemu kořenů 
indikuje narušení stability a riziko 
vylomení stromu v bázi.
Provozní bezpečnost stromu je 
nevyhovující, předvídatelné je vy-
lamování suchých větví a rozpad 
koruny zejména při větší klima-
tické zátěži. V krátkodobém vý-
hledu je předvídatelné vylomení 

celého stromu v bázi. Na základě 
výše uvedeného dendrologického 
posouzení se buk na přechodnou 
dobu stabilizoval jako živé nižší 
torzo kmene, nicméně jeho stav 
se dál rapidně zhoršoval. Z toho 
důvodu byl buk skácen. Na jeho 
místě bude na jaře u příležitosti  
výročí 120 let gymnázia v Litovli 
vysazena lípa velkolistá. 

Odbor životního prostředí

Torzo buku ve Smetanových sadech bylo pokáceno
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V říjnu 2017 nově založený spo-
lek Akselit začal nabízet litovel-
ským seniorům novou službu, 
která jim měla usnadnit život 
a pomoci hlavně s dopravou  
k lékaři, na úřad, poštu, ná-
kup nebo na hřbitov. Zájem  
o tuto službu i v roce 2021 mezi 
seniory postupně narůstal.  
V současnosti ji opakova-
ně využívá okolo 170 seniorů  
z Litovle a integrovaných obcí. 
V roce 2021 jsme naše seniory 
přepravili 2 116x a ujeli přes  
20 000 km. Přestože se přepra-
vovaní senioři podílejí částečně 
na nákladech na provoz této 
služby, tak bez sponzorů a ze-
jména podpory města Litovel, 
by služba možná nebyla. Chtěl 
bych touto cestou poděkovat 
všem zastupitelům města Lito-

vel, kteří podpořili naši žádost  
o příspěvek na činnost, a spon-
zorům, kteří činnost našeho 
spolku finančně podporují. Tě-
šíme se na spolupráci a věříme 
v podporu i v roce 2022.
Spolek Akselit zajišťoval v roce 
2021 za stejných podmínek  
i přepravu seniorů z Červenky  
a Pňovic. I tady bych chtěl po-
děkovat za spolupráci a pod-
poru vedení těchto obcí. Tato 
spolupráce bude pokračovat  
i v letošním roce.
Zvláštní poděkování patří man-
želům Jančíkovým, kteří se sta-
rají o chod této služby.
V této nelehké době vám přeju 
vše dobré, hlavně štěstí, zdraví  
a pohodu.

Jaroslav Skála, 
předseda Akselit z.s.

Přeprava seniorů v roce 2021

Stíny Litovelska
Plechová popelnice odcizena?
Doby, kdy se popelnice kradly jak na bě-
žícím pásu, jsou již dávno minulostí. Po-
pelnice se dají koupit za nijak horentní 
sumy ve skoro každém železářství.
Proto oznámení, které 13. ledna přija-
la hlídka, strážníky trochu překvapilo. 
Občan bydlící na ulici 1. máje hlídce 
oznámil, že mu někdo odcizil plechovou 
popelnici. Hlídka tedy začala provádět 
šetření události na místě a při tom se 
dozvěděla, že v daný den byl svoz do-
movního odpadu. Další podrobnosti 
odhalil strážníkům městský kamerový 
systém. Na záběrech z kamer bylo vi-
dět, že popelnice skončila zaseknutá  
v útrobách Kuka vozu firmy FCC, která 
ve městě provádí svoz domovního od-
padu. Po kontaktování posádky vozu se 

vše objasnilo. Majitel popelnice se spojil 
s firmou FCC, která poničenou popelnici 
nahradila novou.
Ničení cizího majetku
Dne 14. ledna ve večerních hodinách 
přijala hlídka telefonické oznámení, že 
se na sídlišti Vítězná pohybuje skupi-
na silně podnapilých osob, které tropí 
nadměrný hluk a kopou do vchodo-
vých dveří domu č. 1168. Hlídka vyjela 
na místo, kde zahlédla tři muže. Dva 
z mužů, při spatření hlídky, se dali na 
potupný ústup, ale jeden zůstal na mís-
tě. Po jejich řádění zůstalo rozbité sklo 
vchodových dveří. Muž, který zůstal na 
místě, byl hlídkou ztotožněn a k rozbití 
skleněné výplně dveří se přiznal. Již ale 
nesdělil důvod ničení. Přestupek bude 
projednávat přestupková komise města.    

Odchyt psů je často zmiňovaným 
tématem ze strany našich občanů 
jak osobně, tak i na sociálních sí-
tích. Městská policie je vyškolena 
a určena k odchytu převážně ne-
bezpečných zvířat, která ohrožují 
zdraví nebo život lidí. Lidem se 
snažíme nejdříve vždy vysvětlit, 
a tuhle odpověď často zmiňuje  
i odchytová služba, že pes se  
v 90 % vrátí zpět domů. Občanů, 
kteří nám toulavého psa nahlašují, 
se vždy ptáme, kde se pes nachází, 
zda někoho ohrožuje nebo jest-
li se pohybuje po frekventované 
komunikaci a mohla by tím být 
ohrožena bezpečnost a plynulost 
silničního provozu. Tím teď ale 
nechci říkat, že psy necháme jen 
tak volně běhat a jejich odchyt ne-
řešíme, tak to určitě není. Vždy se 
snažíme lidem vysvětlit předchozí 
otázky, ale to většinou neradi slyší. 
Povinností každého majitele své-
ho čtyřnohého mazlíčka je, aby 
byl pes čipován, tak jak mu to 
ukládá veterinární zákon § 4/7 
zákona 166/1999 Sb. Vícemístný 
kód je následně zapsán do registru 
psů. Toto nám velice usnadní prá-
ci, jelikož Městská policie Litovel 
disponuje čtečkou čipů. Majitele 
očipovaného psa tak můžeme 
jednoduše dohledat. Častým pro-
blémem majitelů je, že psa sice 
nechají očipovat, ale informaci již 
nevloží do registru.
Chovatelé, kteří povinnost očipo-
vání nesplní, mohou být potrestá-
ni mnohatisícovou pokutou. Dále 
je třeba uvést, že umístění psa do 
útulku stojí město nemalé finanč-
ní prostředky (za jednoho psa je to 
částka 5 000 Kč). 

Hodně by nám pomohlo i to, kdy-
by lidé umístili na obojek či znám-
ku tel. kontakt. 
Když už tedy pejska odchytneme, 
tak jej umístíme do kójí v areálu 
Technických služeb Litovel. Kóje 
splňují standardy pro krátkodobé 
umístění psa, nemají ale izolova-
nou boudu a pes v ní je částečně 
vystaven povětrnostním vlivům. 
Pro psy zvyklé být pořád doma, 
tzv. na gauči, by to mohlo být stre-
sující. Lidé, kteří takového psa na-
jdou, by měli zvážit, zda si ho tře-
ba na chvíli nemohou vzít k sobě, 
než se najde majitel. 
Z kójí TS Litovel si majitel může 
pejska během určité doby vyzved-
nout. Pokud tak neučiní, nezbývá 
nám jiná možnost, než informo-
vat útulek. MP Litovel již několik 
let vozí psy do obce Čechy pod 
Kosířem, takže pokud si majitel 
psa uvědomí, že hledá svého psa a 
hlídka MP Litovel již psa předala 
útulku, může jej najít právě tam.
Poslední důležitá informace je 
ohledně odchycených psů. Pokud 
se nějaký pes zaběhne, je velice 
pravděpodobné, že skončí právě 
u nás, řada občanů však tuto in-
formaci vůbec netuší. Sloužíme  
v nepřetržitém provozu, takže po-
kud nás občané nezastihnou na 
služebně MP Litovel, tak na mobi-
lu jsme 24 hodin denně, sedm dní 
v týdnu. 
Zároveň je pro nás důležitá zpět-
ná vazba – tzn., že pokud majitel 
svého psa již nalezne, je pro nás 
důležité, aby nám tuto informaci 
předal, a my tak záležitost mohli 
brát za uzavřenou.

Městská policie Litovel

Jak je to s odchytem psů?

Špatně vidíte a už vám brýle nestačí?
Přijďte k nám, poradíme a pomůžeme Vám!

Pro občany se zrakovým postižením  
a jejich rodinné příslušníky z Litovle  

a okolí jsou opět vytvořeny  
od února 2022 – ZDARMA

PORADENSKÉ A AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

KDE? V přízemí Městského úřadu v Litovli, nám. Přemysla Otakara. 
Do budovy je bezbariérový přístup.

KDY? Každé první pondělí v měsíci 9–11 hodin. 

KDO? Sociální pracovnice olomoucké odbočky Sjednocené 
organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek – SONS 
ČR, z. s. 

V rámci sociálních služeb poskytujeme:
1. Základní poradenství – informace, rady nebo podpora 
při výběru druhu sociální služby podle potřeb uživatele   nebo 
členů rodiny, kdy se podílejí na péči o osobu se zrakovým 
postižením, zprostředkování navazujících služeb a potřebných 
kontaktů.
2. Odborné sociální poradenství – po domluvě osobně zde, nebo 
v Olomouci. Poradíme vám v oblastech systému státního sociálního 
zabezpečení,  o dávkách pro osoby se zrakovým postižením, v oblasti 
vzdělávání, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek aj. 

3. Seznámíme vás se speciálními pomůckami, které dokáží velmi 
usnadnit život a pomůžeme při jejich získání. 

4. Aktivizační, vzdělávací a volnočasové aktivity.

Kontakt:
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. 
Oblastní odbočka Olomouc, I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 427 750 (záznamník) 
E-mail: olomouc-odbocka@sons.cz. 

Svou účast na poradním  dnu 
nahlaste předem na uvedených 
kontaktech. 



Ze společnosti

Odešli
17. 12. František Holubníček z Litovle (82 let)
17. 12.  Hedvika Krsková z Litovle (94 let)
17. 12.  Květa Zerbsová z Litovle (99 let)
17. 12.  Jarmila Prchalová z Litovle (74 let)
18. 12.  Berta Hejlová z Litovle (87 let)
18. 12.  Libuše Axmanová z Myslechovic (88 let)
19. 12.  Hana Kudynová z Litovle (67 let)
22. 12.  Františka Hlavinková ze Savína (87 let)
  5. 1.  Marcela Vojnarová z Litovle (57 let)
  5. 1.  Tomáš Horký z Litovle (87 let)
  6. 1.  Marie Hlaváčková z Litovle (82 let)
  9. 1.  Jiří Zapletal z Litovle (59 let)

11. 1.  Boleslav Šincl z Litovle (79 let) 
12. 1.  Václav Baloun z Vísky (80 let) 
13. 1.  Michaela Machová z Myslechovic (26 let)
14. 1.  Věra Rifflerová z Červenky (93 let)
16. 1.  Dobroslava Nantlová z Litovle (78 let)
17. 1.  Marta Obšelová z Litovle (85 let)
19. 1.  Jarmila Pokorná z Haňovic (75 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřební službou Hrandop.
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Inzerce

Nabízíme klece pro chov křepelek. Více 
na www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz. 
Doprava po celé ČR. 

Poděkování za účast při Tříkrálové sbírce
Chtěli bychom na tomto místě poděkovat 
všem, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbír-
ky. Koledníkům i vám, kteří jste umožnili 
umístění stacionárních kasiček ve svých 
provozovnách. 
V letošním roce jsme se už mohli pustit do 
přímého koledování, neprobíhalo ale v pa-
nelových a bytových domech, protože jsme 

nechtěli zvyšovat riziko nákazy. Koledníků 
bylo letos také o polovinu méně než pře-
dešlé roky, proto se omlouváme těm, které 
koledníci nestihli navštívit. 
V  době psaní tohoto článku probíhá na 
Charitě sčítání výsledků kasiček, o jejichž 
konečných číslech vás budeme informovat 
v dalším vydání Litovelských novin. 

Níže přikládáme výsledky z aktuálně sečte-
ných kasiček z Litovle a místních částí. 
Výtěžek půjde na zakoupení auta pro Pe-
čovatelskou službu střediska v Litovli a na 
přímou pomoc občanům v krizových situ-
acích. 
Ještě jednou veliké DÍKY všem zúčastněným.                                          
                                                Charita v Litovli

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  

Vykoledováno celkem 178 201

Litovel 90 713
Chořelice 13 016
Nasobůrky 15 303
Unčovice 13 327
Rozvadovice 7 867
Březové 4 975
Savín 5 963
Nová Ves 7 810
Myslechovice 3 446
Tři Dvory 11 445
Víska 4 336
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V  lednu se uskutečnila další fáze přípravy 
nového muzea harmonik na Záložně. Mu-
síme pochválit bezproblémovou spolupráci 
s Technickými službami, která umožnila 
poměrně rychlý převoz. Pro přemístění více 
než 370 chromatických akordeonů, heligo-

nek a jiných typů harmonik jsme využili cel-
kem šest odvozů dodávkou. Pánové si skvěle 
poradili s  několikanásobným a náročným 
snosem i výnosem po schodišti, přičemž ty 
nejtěžší kusy váží až 12 kg. Stěhování ne-
uniklo pozornosti médií. U třetího svozu  
12. ledna nám dělala společnost Česká tele-
vize a na bezpečnost dohlížela MP Litovel. 
V  současné době probíhá sbírková eviden-
ce, která je po domluvě s vedením města ve 
správě Muzea Litovel. Nejprve bylo třeba 
každý kus nafotit z několika stran a zachy-
tit materiálové složení, drobné detaily jako 
nápisy, ojedinělé prvky výzdoby a případ-
ně i drobné vady. Každý sbírkový předmět 
je tak pod příslušným evidenčním číslem 
ze starého katalogu nezaměnitelný s  jiným. 
Po dokončení evidence budou harmoniky 
označeny novým přírůstkovým a inventár-
ním číslem. K základnímu popisu poslouží 
původní zápisy pana Sedláčka, které budou 
přepsány a dle potřeby doplněny v digitální 
databázi. K tomu musí být doplněna Cent-
rální evidence sbírek (CES) vedená Minister-
stvem kultury ČR, a to nejpozději do tří let od 
zapsání, v tomto případě od převzetí sbírky. 
Co se bude dít s harmonikami dále? Je nut-
né všechny očistit od prachu a jiných leti-
tých usazenin. U některých dojde i k sanaci 
(záchraně) především kovových částí, na 
kterých se objevila rez nebo zelenavý povlak 
měděnky. Na větší konzervátorský/restau-
rátorský zásah se v  tuto chvíli nechystáme.  
I zde je důležitá prevence. Aby se z harmo-
nik mohli těšit návštěvníci ještě mnoho let, 
je nutné zamezit neblahým vlivům prostředí 

a ideální podmínky pro vystavení monito-
rovat. V tomto ohledu v sále proběhnou po-
slední úpravy ještě před instalací do vitrín. 
Otevření muzea se však nezadržitelně blíží  
a vynasnažíme se, aby bylo co nejdříve. 

Iveta Vaňáková, Muzeum Litovel

Další krok k novému muzeu harmonik na Záložně

Od 9. března bude v litovelském muzeu vý-
stava o chovatelství domácích zvířat „Když 
jsem já sloužil to první léto...“. Tato výstava 
plná interaktivních prvků jistě potěší ro-

diny s  dětmi. Do-
plní ji doprovodné 
programy, během 
kterých budou k vi-
dění i živá zvířata. 
Termíny zveřejní-
me v  příštím čísle Litovelských novin a na  
www.muzeumlitovel.cz. 
Nyní již vyhlašujeme výtvarnou soutěž 
„Nejmilejší domácí mazlíček (živočich)“. 
Zúčastnit se mohou všechny děti do 15 
let. Dle věku budou rozděleny do tří kate-
gorií. Své(ho) zvířátko (živočicha) mohou 
namalovat na výkres (max. velikost A3) či 
vytvořit ve 3D formě. Materiálu a techni-
ce se meze nekladou. Hotové a podepsané 
dílo s  kontaktem malého umělce je třeba 
odevzdat v  muzeu do neděle 15. května. 
Otevřeno je vždy od středy do neděle mezi  
9. a 16. hodinou, v květnu 9–17 hod. 
Všechny výtvarné práce budou v  muzeu 
vystaveny v  posledním květnovém týdnu. 
V  sobotu 28. května dopoledne bude pro 
děti připraven zábavný soutěžní program 
na téma domácí zvířata a odpoledne vy-
hlásíme výherce, kterým předáme zajímavé 
ceny. Těšíme se na Vaše výtvarné práce! 
                                            litovelští muzejníci

Zapoj se do muzejní výtvarné soutěže! STÁLÉ EXPOZICE V MUZEU

LITOVELSKÁ ŘEMESLA 1. POL. 20. STOL.
Prezentace nástrojů, řemeslných postupů a ho-

tových výrobků nejrůznějších litovelských profesí 
– řezbáře, kováře, cukráře, řezníka atd.

GUSTAV FRIŠTENSKÝ
Expozice, která Vás provede historií– životním 

příběhem Gustava Frištenského, i současností – 
ukáže zápasnické spolky, Pivovar Litovel atd.

  
GRAMOFONY – od mechanického hracího 

strojku k modernímu gramofonu
Expozice ukazuje historii gramofonové desky  

i gramofonu, velké výrobce i litovelské podniky. 

OTEVÍRACÍ DOBA
KVĚTEN–ZÁŘÍ      STŘEDA–NEDĚLE    9–17 HOD.
ŘÍJEN–DUBEN      STŘEDA–NEDĚLE    9–16 HOD.



Stalo se v Litovli
130 let
Dne 1. února 1892 se konala ustavující valná 
hromada pro zřízení rolnického pivovaru  
a sladovny. Hlavním iniciátorem byl rolník ze Se-
ničky a poslanec za Litovelský okres Josef Svozil. 
S myšlenkou pivovaru přišel už po roce 1880. Již 
r. 1886 byly schváleny stanovy, ale tehdy se ne-
podařilo získat potřebný kapitál. Až v souvislosti 
s oživením boje za českou Litovel vystoupil Svozil 
znovu, 8. 5. 1892 se konala schůze akcionářů, kde 
bylo rozhodnuto o novostavbě pivovaru. Začala 
agitace pro upisování akcií, což nebylo snadné.  
Němci nasadili všechny síly, aby stavbu znemož-
nili. Bránili prodeji pozemků, podávali stížnosti 
proti stanovám, stavebním plánům aj. Je zají-
mavé, že jedna ze stížností se ještě odvolávala na 
mílové právo Měšťanského pivovaru! Byla ovšem 
zamítnuta. Když pak se na financování stavby za-
koupením akcií podílely i dodavatelské firmy, sta-
vitel R. Zapletal z Holice a dodavatel strojů Novák 
a Jahn z Prahy, mohla stavba začít a 22. července 
byl položen základní kámen.

115 let
JUDr. Oldřich John se narodil 20. února 1907 
jako nemanželské dítě Lence Svozilové, dceři 
poslance Svozila, ve Svozilově vile v sousedství 
pivovaru. Vystudoval v Košicích gymnázium, 
práva v Praze, jako právník působil v Olo-
mouci a Prostějově. Roku 1937 byl zde zvolen 
nejmladším starostou. Tehdy se oženil se svojí 
vlastní sestřenicí Hermou Svozilovou, měli 
dva syny, Olina a Cyrila. Při vypuknutí války  
r. 1939 byl zatčen jako rukojmí a rok prožil  
v táborech Dachau a Buchenwald. Po roce 1945 
se stal poslancem za sociální demokracii. Roku 
1948 se připojil k jejímu levému křídlu, stal se 
předsedou Národního shromáždění a členem  
ÚV KSČ. Po roce 1953 byl z velké politiky vyřa-
zen. Pracoval pak jako úředník státní arbitráže, 
zemřel 2. srpna 1961.

60 let
Alois Šrot se narodil  
31. ledna 1883 v Litovli, 
kde měl jeho otec Eduard 
Šrot obchod se smíšeným 
zbožím. Vystudoval Slo-
vanské gymnázium v Olo-
mouci a pak právnickou fakultu Karlovy univer-
zity v Praze. Roku 1922 nastoupil jako vedoucí 
městského úřadu v Litovli a zůstal v této funkci 
(s přestávkou 2. světové války) 27 let. Když  
29. června 1949 odešel do výslužby, začal se vě-
novat svému koníčku, studiu litovelské historie. 
Roku 1953 byl jmenován městským archivářem 
a zůstal jím i po roce 1956, kdy byl sloučen s ar-
chivem okresním. V archivu vykonal množství 
náročné pořadatelské práce, napsal řadu statí 
do místního tisku, mnohé jsou v rukopisech. 
Alois Šrot zemřel 10. února 1962.                    L. Šik

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

Různá opatření stále omezují 
všestrannou činnost Seniorklu-
bu. Před protiepidemiologic-
kým systémem jsme zažili tor-
nádo i povodeň. 
Zatím se nám daří návštěvy 
představení Moravského divadla 
v  Olomouci. Dne 10. prosin-
ce jsme viděli vtipnou operetu 
Podskalák. Autor František Fer-
dinand Šamberk napsal 25 vtip-
ných her ze života prostých lidí. 
Jako herec vystupoval dokonce 
v  Olomouci. Jeho hry doplňovaly písnič-
ky Karla Hašlera. Mnoho lidí se domnívá, 
že zpívá lidové písně a nezná autora. Dne  
30. prosince jsme viděli překrásný balet 
Louskáček. Petr Iljič Čajkovkij napsal krásný 
vánoční příběh splněných přání. Malé Klár-
ce se vrátí tatínek a rozbitá loutka Louskáčka 
oživne. Vystoupení baletního souboru bylo 
vynikající a ozdobilo vánoční atmosféru.

Poslední akcí byl výšlap 28. prosince po tra-
se – Litovel, Červenka, Střelice, Nový Dvůr 
v délce 14 km. Sešlo se 10 turistů a pes Míša 
(viz foto).
A co podnikneme v únoru? Ve čtvrtek  
17. února nás čeká návštěva Janáčkova diva-
dla v Brně. Těšíme se na operu G. Pucciniho 
Madam Butterfly. Věřme, že se i letos bude-
me setkávat na různorodých akcích.           mf          

Jaroslav Rudiš – Winterbergova poslední cesta
Jan Kraus je pečovatel a v Berlíně se stará  
o umírající. Jedním z těch, které převáží na 
druhý břeh, je Wenzel Winterberg, rodák  
z Liberce, který je stejně starý jako tamní kre-
matorium i Československá republika. Téměř 
stoletý muž trpí záchvaty historie, celý život 
pracoval jako tramvaják, nikdy nestudoval, ale 
přesto toho ví o historii hodně. Jednoho dne 
Krause požádá, aby s ním vyrazil na poslední 
cestu střední Evropou…

Walter Tevis – Dámský gambit
Beth Harmonová se v osmi letech dostane 
do sirotčince. Není to harmonické prostředí,  
a malá Beth si najde dvě cesty k úniku: malé 
zelené pilulky, které děti dostávají „na uklid-
nění“, a šachy. Hra, s níž ji seznámí údržbář ve 
sklepě sirotčince, ji pohltí, a během několika let 
se ukáže, že Beth je prostě dobrá. Totiž nejlepší. 
V Americe rozhodně. Ale cestou na světový vr-
chol musí Beth překonat nejen nedůvěru okolí, 
ale i vlastní démony závislosti.

Billy O’Callaghan – Doživotí 
Tři postavy, tři osudy a téměř sto let irské histo-
rie. Jer má jizvy na duši a pár let po první svě-
tové válce ho pronásledují horečnaté vidiny ze 
zákopů. Nancy se za velkého hladomoru pro-
tlouká, jak se dá, a hledá své místo pod slun-
cem. Stařičká Nellie, Jerova dcera, v laciném 
městském bytě rekapituluje příběh své rodiny 
i dvacátého století.

Kyle Perry – Hora duchů
Když se v divočině tasmánských hor během 
školního výletu ztratí skupina náctiletých děv-
čat, obyvatelé Limestone Creek okamžitě zpo-
zorní. K takovému zmizení v této oblasti nedo-
šlo poprvé a pověsti o Hladovci a Hoře duchů 
dodnes budí místní ze sna. Od začátku je však 
jasné, že v horách někdo hraje nečistou hru…

Quentin Gréban – Chci být hasičem
Medvídek Oskar sní jen o jednom: Až vyroste, 
stane se hasičem. Občas mu sice plány nevy-
jdou úplně podle jeho představ, ale odvaha mu 
rozhodně nechybí. 

Liz Pichonová – Bitva o boty
Vítejte v Botálově a seznamte se s Ruby a Bé-
ďou Nohovými. Ze všech sil se snaží zachránit 
svého tátu vynálezce před jeho strašlivou šéfo-
vou Wendou Wéčkovou. Ta by udělala cokoliv, 
aby vyhrála nóbl soutěž o Zlatou botu…

Petr Sís – Nicky a Věra
Nová kniha Petra Síse vypráví skutečný příběh 
o holocaustu, který by neměl být zapomenut. 
Mladý Angličan „Nicky“ Winton se v roce 
1939 podílel na záchraně dětí a jejich převozu 
vlaky z Prahy do Londýna. Věra Gissingová je 
jednou ze zachráněných dívek. Opravdoví hr-
dinové bývají často nenápadní a skromní. Vi-
zuálně působivé zpracování využívá autorovy 
charakteristické mapy či bludiště, jemné akva-
relové obrázky skrývají tajemné perokresby.   os
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Dež sem bel malé, pré sem béval 
hrozné fiškus. Aspoň tak to o mně 
tvrdile naši a né jenom mama s tató, 
ale aji děda s bábinkó. Dež mě muj 
praděda vozel na kočáře do lesa, 
decky pré bral s sebó nejakó knižko, 
keró mně pak o lesa na lóčce čitával. 
Mně bele tak tře leta a poslóchal 
sem dobře. Tak dobře, že sem se te 
knižke naočel brzo nazpaměť. A dež 
ten muj praděda pře čteňó osnole, tož 
sem je pré bodil a te knižke „dočital“ 

– teda dovekládal, protože sem je 
měl v hlavě. No a tak sem se časem 
naočel čist toťtó zkrácenó a dosť 
óčennó metodó. Doma pré sem si 
stópl mezevá fotra v kocheni a ováděl 
sem rodino do vetrženi svó čestó 
angličtěnó, keró sem pré dokonale 
napodoboval. Moselo to bet hrozny 
žvatláni, ale pré se o teho všeci 
řehtale, což mně jož tenkrát – před 
skoro šedesáti letama – dělalo moc 
dobře. Bel sem zvidavy a zvědavy 
děcko, a jak jož sem oměl v tech 
pěti letech čist, tož sem si ledacos 
přelóskal. Všecke nápise na plagátech, 
na vélohách obchodu a podobně.  
O nás na dědině se sedávalo večir   
v kocheni, kerá bela zároveň 
obyvákem, protože tam bele všeci – 
dospěli e me, děcka. Špicovale sme 
ošeska a tak dež jednó děda ztěžka 
stával z legáta a chetal se kolen 
a pře tem vekládal, jak ho bolijó 
ledvine, belo mně jasny, že ledvine 
só v kolenách. A vrchol všeckyho 
bele isina. Debeste nevěděle, co só 
isina, tak to só prsa. Proč? To je přece 
jednodochy: Prabábinka se jednó 
přede mnó křižovala a o teho nahlas  
přeřikávala modletbo, kerá končela 
slovama: „Ve jménu Ježíše Krista,  
i Syna i Ducha svatého, Ámen.“ Pře 
tem slově „I SYNA“ se dotkla obóch 
prsu a tak to belo jasny. Řekl sem 
svó domněnko nahlas a všeci se 
smále, jak střeleni. A co vic – začale 
to poožévat take. „Teda, ta má ale 
isina!“ řikal děda o kerése sósedce 
bohatě obdařené vpředo. Rodiči mě 
take brávale do Litovle, a to bel pro 
mě čtenářské ráj. A obzvlášť často 
sem stával o vélohe prodejne knižek 
na náměsti. Přesně tam, kde včel 
pusobim cobe knihkopec já. Tenkrát 
měl ten obchod nad dveřma neónové 
nápis, keré mě ohromně zajimal. 
Ten nápis zněl: KIHY. Čtete dobře, 

KIHY. To pismenko N jakse 
nesvitělo.Ne f un g ovalo. 
Pro my dětsky nitro to bel 
tajemné nápis a vubec sem 
neovažoval o tem, co be 
na něm mělo bet správně. 
Toleroval sem a chápal, že 
só tam KIHY a hotovo. 
Dež sem trocho poverustl, 
sténě sem pokaždy o té 
vélohe stával a kontroloval 
vestaveny novinke. A tam 
teprv bele tajemny názve. 
Spominám, jak jedna 
kniha, co měla na obálce 
fotko jakése krásné pani, se 
menovala MOJE DIETA. 
Celkem logicke sem osódil, 
že kniha je ve slovenštěně 
a ta pani na obrázko piše 
o svym děcko. Tenkrát 
totiž nebelo žádnó vejimkó, 
dež se o nás prodávale 
slovensky knižke. Akorát sem 
odhalel to pravopisnó chebo, protože 
nezbedné tiskař zapomněl nad T 
vetisknót háček. Takovy chebe mě 
rozčilovale skotečně jož odmalička. 
Samozřémě, že dnes jož dávno vim, 
jak to s tó paňmámó belo doopravde. 
Ta knižka mně prošla rokama jož 
stokrát a vubec nebela ve slovenštěně 
a bela o tem, jak ta madam skoro 
nejedla, abe bela šťóplá jak prótek. 
Ale tenkrát sem to viděl ináč. Eště si 
spominám na dalši kniho, kerá mně 
otvirala dalši obzor. Dozvěděl sem se 
z ni o novym vědnim oboro. A možná 
lékařskym. Jož sem slešel o pediatrii, 
foniatrii, geriatrii a všelejakéch inéch 
odvětvich dochtorskéch věd. Ale 
kniha, kerá bela jednó ve véloze, bela 
pro mě strašlevě tajemná a já sem si 
ominil, že mosim zjistit, o čem ta věda 
je. Ta kniha bela velkyho formáto 
a obálko měla nádherně barevnó. 
Bela tam jakáse krajinka a obrovské 
nápis: PONITRIE. Věřte nebo né, já 
sem si co malé špont odvodil, že se  
v ni piše o ledskym nitro. Prostě kniha 
pro dochtore interniste. Dež sem 
pak po letech zjistil, že tato bichla 
naopak je slovenská a piše o jednym 
slovenskym krajo v okoló města 
Nitre, belo to pro mě zklamáni a tak 
trocho zrada. Oběhlo padesát let  
a spominke z dětstvi hodně vebledle. 
Ale mně ten zvek prohližet véklade 
knihkopectvi zvostal. Dnes ale 

bech mosel moc pátrat po nejakym 
„tajemnym“ titulo. Všecko je mně 
jasny. Ale slov, kerém nerozomim 
přebelo v poslednich letech strašlevě 
moc. Akorát se nevesketojó na 
obálkách knižek. Takovém slovem, 
kery nechápo, je třeba HEŠTEK. 
Ptal sem se jož všelejakéch známéch, 
co je to za slovo, kery všecke děcka 
dneská znajó a poožévajó, ale mi 
vrstevnici só na tem podobně jak já  
a tech děcek sem se radš neptal, abech 
eště nedé Bože nedostal po paštěce.  
A dalši slovo: PODKAST. Ať se snaži 
kdo chce jak chce, já sem ten véraz 
nepochopil. Zrovna tak, jak nechápo, 
že neco muže bet ODRŽETELNY. 
Všecke toťte slova se dajó pře dobré 
vule vesvětlet a odvodit. Ale bel jeden 
véraz, keré sem v dětství pochetil 
nebo sem ho sám vemeslel – to jož 
dnes nevim – a to dodneška nevim, 
co mělo znamenat. Ani moji rodiči 
netošele a dovčelko nevepátrale,  
o co šlo. To slovo, vlastně dvě slova, 
znělo: TANK BONTIK. Pré sem to 
řikal hodně často, ale nikdá sem 
se ani já ani nikdo z méch blézkéch 
jeho véznamo nedobabrale. Debeste 
ve náhodó věděle, co Tank Bontik 
znamená, kde belo řečeny, v kerym 
filmo zaznělo nebo kdekoliv inde, 
déte mně vědět. Pomužete mně tak 
veluštět moje néstarši tajemny slovo. 
Děkojo vám předem. 

 Petr Linduška

Tajemny slova



10 / ROZHOVOR

Jak jste se k řezbářství dostal? Při-
vedla Vás k němu rodinná tradice 
nebo něco jiného?
Rodinná tradice to bohužel není. 
Kdyby mi někdo před třiceti lety 
řekl, že se řezbářstvím budu ži-
vit, tak bych mu určitě nevěřil  
a myslel bych, že se zbláznil. Má 
cesta k tomuto řemeslu byla, dá se 
říct, dlouhá a krkolomná. Začnu 
tedy... Pocházím z Olomouce, kde 
jsem pracoval v AOZ Olomouc 
jako brusič a nástrojař kovů. Toto 
řemeslo se mi moc líbilo, bavilo 
mě a myslím, že jsem byl opravdu 
zručný. 
Těsně před revolucí už se moh-
lo začít podnikat, takže jsem si  
domů pořídil první nástrojovou 
brusku. Chtěl jsem začít podni-
kat – brousit nože, vrtáky atd., ale 
nakonec jsem se rozhodl pracovat 
v podniku a při práci ještě sou-
kromě brousit. Po revoluci jsem 
pracoval v Nedvězí u firmy, která 
začala soukromě vyrábět nástro-
je. V té době jsem se poohlížel po 
koupi další brusky a ejhle – na-
skytla se mi možnost odjet do Ně-
mecka. Říkal jsem si, že tam vydě-
lám nějaké peníze, které právě na 
koupi brusky použiju. Byl bych  
v té době na Olomoucku bruskový 
král, protože je nikdo jiný neměl. 
Tak jsem tedy jel... Dostal jsem se 
do jedné fabriky, kde měli stroje – 
kopírky na dřevo, ale ty jim stály 
a nejely, protože to nikdo neuměl. 
Byl tam problém s broušením ko-
pírovacích strojů, což jsem já bez 
problémů uměl. Jednou jsem se  
k takovému stroji dostal úplnou 
náhodou, když jsem ho měl vy-
čistit a vyzkoušet. Hleděl jsem na 
něho, ale štěstí je, že tyto stroje ne-
jsou vůbec složité. Vyzkoušel jsem 
na něm nabrousit vrtáky, které 
tam byly... Ukázal jsem to šéfovi, 
který byl spokojený. Do týdne mi 
pořídil sadu dlát a začal jsem ře-
zat dvě hodiny týdně. Po roce už 
to bylo 12 hodin denně. Zde jsme 

řezali především interiéry hospod, 
bytů, cukráren... (tzv. ploché řezby, 
žádné figury). Když  jsem chtěl pak 
po roce jet domů, tak mě nechtěli 
pustit. Nakonec jsem se po roce  
a půl vrátil do Česka. V době, kdy 
si ostatní kupovali auta, tak já si 
pořídil další řezbářský stroj – ko-
pírku. Takže takto jsem se k řezba-
řině dostal – dá se říct, že jak slepý 
k houslím...☺

Jaká je tedy Vaše tvorba?
Já se živím tím, což bych chtěl 
zdůraznit, že dělám předřezy soch  
a sošek pro řezbáře. Minimum 
věcí dořezávám sám. Vždy když 
řežu, tak se snažím přiblížit ori-
ginálu. Neřežu podle výkresu, ale 
podle originálu sochy, který mi 
někdo donese. K mým pracem pa-
tří betlémy, figury či loutky. 

Na čem momentálně pracujete? Jak 
dlouho Vám práce na jedné figuře 
trvá?
Někdo by si mohl myslet, že díky 
kopírce je práce na figuře hotová 
za pět minut. Opak je ale prav-
dou. Kopírka sice práci ulehčí, ale 
nemyslete si, že z ní vyjde pět stej-
ných soch. To není pravda. Musíte 
mít grif na to, aby měly krásný ob-
ličej, ruce... A když ty předřezané 
sochy poté rozešlu řezbářům po 
republice, tak každá bude jiná, 
protože každý té figuře vnese to 
své. Nejde přesně říci, kolik času 
mi jedna figura zabere. Někdy to 
je den, někdy dva. 
Mám rozpracovaných několik 
věcí – pracuji na betlémech, což 
je celoroční práce, pro Richarda 
Štipla dělám hlavy, což je taktéž 
celoroční práce. Teď mám dělat 
Jana Nepomuckého, sv. Floriána, 
torza do galerie... Takže je toho 
dost a já se určitě nenudím. Spíše 
nevím, kam dřív skočit.

S jakým dřevem pracujete? 
Nejlepším dřevem pro řezbáře  je 

lipové. Dovážím ho až z Polska. 
Proč? Protože kvalitní lípa tady 
není, musí být rostlá v lese, což 
je tady problém. Dřevo musí být 
ideálně vyschlé, a to odpovídá 
době tak tři roky. Nesmí být moc 
přeschlé, jinak se špatně řeže, a na-
opak moc vlhké, jinak se lepí. 

S jakými umělci spolupracujete?
Nejvíce spolupracuji se šternber-
ským umělcem Richardem Štip-
lem, malířem a sochařem. Ten je 
znám svými hyperrealistickými 
kolorovanými hlavami, které pro 
něj předřezávám. 

Co Vás na této práci nejvíc baví?
Tato práce mě žene pořád dopře-
du. Když člověk chce, tak se naučí 
všechno. Když obličej budete řezat 
100krát, tak po 101 už to budete 
umět, nebudete nad tím přemýš-
let. Budete to dělat automaticky. 
Spousta lidí mě podceňovala  
a vidíte, kam jsem to dotáhl. ☺ 
Vždycky jsem chtěl být nejlepší  
v tom, co dělám – to mě na té práci 
baví – to, že mě žene dopředu, jak 
jsem řekl hned na začátku.

Jaká je Vaše nejoblíbenější figura?
To nedokážu říct. Já mám rád rea-
listické věci, ne ty abstraktní. Daná 
socha se mi musí také líbit – ať už 
to je oslík nebo anděl. Takže z toho 

vyplývá, že skoro všechny figury 
jsou mé nejoblíbenější.  

Vaše největší a naopak nejmenší 
dílo?
Největším dílem je prostřelená 
hlava Richarda Štipla, která měla 
120 cm průměr, 2,40 m na výš-
ku. Model byl odlitý do bronzu a 
nyní je v soukromé galerii v Praze. 
A nejmenší socha? Moc malých 
soch nedělám. Nejmenší mám 
loutky, jejichž hlavička má 3 cm. 

Podílel jste se i na výrobě betlému 
pro papeže Benedikta XVI. Jak jste 
se k této práci dostal? 
Betlém pro papeže jsem vyráběl ve 
spolupráci s Karlem Tittlem, šu-
mavským řezbářem, kterého oslo-
vil zástupce Vatikánu. Líbil se jim 
totiž Sušický pohyblivý betlém. 

Děkuji Vám za milý rozhovor. Přeji, 
ať se Vám ve Vaší práci daří a máte 
jí stále dost. 
Já také děkuji. A jestli mohu, tak 
bych chtěl na tomto místě moc 
poděkovat ředitelce Městského 
klubu Bc. Haně Neumanové za její 
iniciativu ohledně vzniku litovel-
ského betlému a za výstavu v TIC 
Litovel. Také Vás tímto srdečně 
zvu 1. února na besedu se mnou, 
kde si popovídáme o řezbářském 
řemesle.                                           red.

„Když člověk chce, tak se naučí všechno,“ říká řezbář Miroslav Havlíček, 
 autor litovelského betlému 
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Znáte své tělo? Přesvědčte se s naším kvízem! 

Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, ... 
Zbytek citátu najdete v tajence křížovky. Příjemné luštění. 

1. Jaký je náš nejsilnější sval?
a) oční sval
b) jazyk
c) lýtkový sval

2. Rostou rychleji nehty na rukou 
či na nohách?
a) na rukou
b) na nohách
c) rostou stejně

3. Která část lidského těla se jako 
jediná sama neopraví?
a) oko
b) zub
c) nos

4. Koordinaci jemných, přesných 
pohybů či udržení rovnováhy je 
funkcí: 
a) mozečku
b) středního mozku 
c) mezimozku

5. Kolik druhů svalů je potřeba, 
aby se člověk usmál?
a) 6
b) 17
c) 31

6. A kolik svalů je potřeba na za-
mračení?
a) 12
b) 35
c) 43

7. Kdy a kdo provedl v Čechách 
první pitvu lidského těla?
a) 1. května 1750 lékař jménem 
Avenzoar
b) 20. listopadu 1810 lékař jmé-
nem Antonio Benvienni 
c) 8.–12. června 1600 Ján Jesen-
ský

8. Váží více mužské nebo ženské 
srdce?
a) mužské
b) ženské
c) váží stejně

9. Z kolika částí se skládá lidské 
srdce?
a) ze dvou
b) ze čtyř
c) ze šesti

10. Co je to astigmatismus?
a) neschopnost ostře vidět do 

dálky
b) zvýšený tlak tekutiny uvnitř 
oka
c) nepravidelné zakřivení ro-
hovky, způsobující rozmazané 
vidění

11. Nemoc, jejíž zkratka je 
CHOPN, se týká:
a) plic
b) srdce
c) kostí

12. Kolik má člověk kostí v těle?
a) 208–214
b) 300
c) 199

Zajímavosti o lidském těle:
Ráno jsme vyšší; po celý den je 
chrupavka mezi našimi kostmi 
stlačena, což nás na konci dne 
zkrátí zhruba o 1 cm.
Stejně jako otisky prstů má kaž-
dý člověk jedinečný jazyk.
Jedna z 20 osob má jedno žebro 
navíc, obvykle jde o muže.
Jedno z každých 2000 dětí se na-
rodí se zubem. ☺
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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
www.mklitovel.cz, www.litovel.eu, www.hanackebenatky.eu

2
• 1. 12.–26. 2.    VÝSTAVA ŘEZBÁŘE MIROSLAVA HAVLÍČKA
Prostory TIC Litovel, PO–PÁ 9–17 hod., SO 9–15 hod., vstupné dobrovolné.
Výstava vyřezávaných figurek, loutek a jiných děl.

• 13. 1.–18. 2.    MARKÉTA EVJÁKOVÁ
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., PÁ 8–13 hod.,                                      
SO 10–13 hod., vstupné dobrovolné.
Výstava slabozraké grafičky a ilustrátorky.

• úterý 1. 2.    BESEDA S ŘEZBÁŘEM MIROSLAVEM HAVLÍČKEM
Výstavní prostory TIC Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné.
O řezbářské výstavě v Infocentru Litovel, betlému na náměstí a řemesle jako 
takovém.

• úterý 8. 2.    KINO: GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 100 Kč.
Dobrodružný rodinný film s B. Polívkou, E. Holubovou, I. Chýlkovou, R. Krajčem 
a dalšími.

• pondělí 14. 2.    MOTANI: VELKÉ SAFARI & USMÍŘENÍ S AFRIKOU?  
Velký sál Záložny v Litovli, 14 hod., vstupné 40 Kč/žák. Určeno pro školní družiny. Krá-
sy Afriky v jedinečné fotograficko-filmové projekci Kateřiny a Miloše Motani.
 
• pondělí 14. 2.    MOTANI: VELKÉ SAFARI & USMÍŘENÍ S AFRIKOU?
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., předprodej 100 Kč, na místě 140 Kč. 

Určeno pro veřejnost. Po přepadení se manželé Motani vracejí zpět na mís-
to činu do Afriky. Užijeme si procházku s gepardy, plavbu na kajaku mezi 
lachtany, velkou sloní koupel a další dobrodružství mezi domorodci a zvířaty  
v jedinečné fotograficko-filmové projekci Kateřiny a Miloše Motani.

• úterý 15. 2.    VIRÓZY – PREVENCE A REKONVALESCENCE
Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., předprodej 50 Kč, na místě 80 Kč.
...jak na to?! Praktické rady pro každého, vede MUDr. Hana Váňová.

• pátek 18. 2.    KECIČKY A PÍSNIČKY 
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 650 Kč, na místě 690 Kč.
Známá režisérka a spisovatelka Karin Krajčo Babinská, její manžel Richard 
Krajčo a rodinný TALKSHOWRECITÁL o tom, jak to vidí ona, aneb on to vidí 
často jinak. 

PŘIPRAVUJEME: 
  7. 3. VRAŽDA V SALONNÍM COUPÉ (divadlo Járy Cimrmana)
  8. 3. ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE (zábavný pořad)
22. 3. KLAVÍRNÍ RECITÁL MATYÁŠE NOVÁKA (koncert v rámci KPH)
  6. 4. HALINA PAWLOWSKÁ – MANUÁL ZRALÉ ŽENY (zábavný pořad)
11. 6. HANÁCKÉ BENÁTKY (MARTA JANDOVÁ, ARGEMA, HUDBA PRAHA, TO-
MÁŠ KLUS, READY KIRKEN a další)

Změna programu vyhrazena. 
                                                               Mediální partneři: RÁDIO ČAS, AKCEZABAVA.CZ

Příběh psí pravdy, lásky a nadě-
je. „Jsem Gump a byl jsem tou-
lavej pes...“ On vlastně každý 
pes je v sobě tak trochu toulavý 
do té doby, než najde své štěstí,  
a to štěstí pes najde jenom  
s člověkem. Můj příběh je o hle-
dání psího štěstí a také o překáž-
kách a pastech na cestě k tomu 
správnému člověku. Je o síle  
a nezlomnosti, která se ukrývá  
v každém psovi. Ano i v tom 
vašem, ve vaší čivavě, kte-
rá na vás čeká celý 
den, než přijdete  
z práce. I v tom bul-
dokovi, který se za 
vámi šine a sotva 
popadá dech. Dám 
svoji duši za to, že 
kdyby vám někdo 
na tomhle světě chtěl 
ublížit, tak pak tepr-
ve poznáte, jak sil-
né má váš pes srdce  
a co jeho láska k vám 
znamená. 
Tenhle film vám 
také otevře oči, 
protože co člověk  
v psím srdci zničí, to 
může zase jen člověk 

uzdravit. Rodinný film režiséra  
F. A. Brabce je o světě viděném 
očima toulavého psa Gumpa. 
O světě, o kterém mnoho z nás 
moc neví. O tom, jak nás vidí 
zvířata, a jak je ten náš svět pro 
ně důležitý. Ten svět, který jim 
dává domov, sílu, naději, ale 
také bolest. Dobrodružný pří-
běh skutečných psích hrdinů  
a lidí kolem nich. Film můžete 
vidět 8. února od 18 hodin ve 
Velkém sále Záložny.               MK

Gump – pes, který naučil lidi žít
Známá režisérka a spisovatel-
ka Karin Krajčo Babinská, její 
manžel Richard Krajčo a ro-
dinný TALKSHOWRECITÁL 
o tom, „jak to vidí ona, aneb 
on to vidí často jinak“. Pokec, 
zábava, domácí pohoštění, 
akustická kytara, kopák, písně 
kapely Kryštof a možná i nějaké 
to překvapení, to jsou Kecičky  
a písničky.
Karin Krajčo Babinská je česká 
režisérka, herečka, spisovatelka 
a manželka populárního písnič-
káře a herce Richarda Krajča, 
frontmana kapely Kryštof. Ka-

rin režírovala nejúspěšnější kli-
py této skupiny i řadu koncertů 
včetně toho legendárního ze 
Strahova pro 70 tisíc lidí. Zalo-
žila úspěšný blog Kecy, kecy, ke-
cičky, který se záhy přetavil do 
knižní podoby a z kterého vzešel  
i tenhle rodinný talkshowrecitál. 
Její nejčerstvější romány Za sny 
a Hvězdy na cestě jsou v jádru 
autobiografické a oba dostupné 
také v audio verzi s hlasem Ri-
charda.
Manžele Krajčovy můžete vidět 
v pátek 18. února od 19 hodin ve 
Velkém sále Záložny.             MK

Kecičky a písničky
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Jsme opět v Africe. Naše kro-
ky jako první zamíří na místo, 
kde se nám před lety stalo něco 
opravdu hodně ošklivého. Kde 
nás lstivě a s nožem v ruce pře-
padli a okradli o naši drahou 
fototechniku a spoustu peněz. 
Ještě teď se při tom pomyšlení 
celí chvějeme. Jaká bude naše 
nová africká cesta? Podaří se 
něco vypátrat? Co tady všechno 
zažijeme? Zlého nebo dobrého? 
Podaří se nám usmířit s Afri-
kou, která nám tolik ublížila? To 
na začátku naší několikáté afric-
ké cesty ještě nevíme. 
Necháváme Windhoek a jeho 
nebezpečnou chudinskou čtvrť 
Katururu za zády a vyrážíme dál 
do divočiny, kde naším hlavním 
cílem budou africká zvířata. 
Budeme brouzdat africkou sa-
vanou a pozorovat hbité gepar-
dy. Budou tak blízko, že ucítíme  
i jejich po běhu zrychlený dech. 
Poznáme, jaké to je, dívat se této 
nádherné flekaté dravé šelmě 
přímo do očí. V zátoce Walwis 
Bay podnikneme na kajaku vel-
mi veselou plavbu. Okolo nás 
budou dovádět a cákat divocí 

lachtani i se svými mláďaty. 
Vydáme se také do skalnaté ob-
lasti Spitzkoppe, kde se v okolí 
nachází spousty drahokamů  
a polodrahokamů. Při večerním 
ohni, obklopeni pouštním ti-
chem, budeme pozorovat Jižní 
kříž. Ochutnáme nejen dobře 
propečené čerstvé hovězí maso, 
ale také pravou africkou di-
vočinu, tedy maso z antilopy, 
velkého kudu i divokého pra-
sete. Maso z oryxe nám chutná 
nejvíc. Na pobřeží polechtají 
náš mlsný jazýček plody moře.  
A šnekům na česneku se hned 
tak něco nevyrovná.
Naši dalekou a náročnou cestu 
opepří pestrobarevné krámky  
a nevšední setkání s domorod-
ci. Přesvědčíme se, že dobro-
družství na nás čeká opravdu za  
každým rohem i stromem. 
Oblast Watterberg s červenými 
skalisky nás překvapí svou boha-
tou vegetací i spoustou nejrůz-
nějších zvířat. Dobrodružství  
v Africe začíná totiž už v kempu. 
Opice obchází popelnice a sta-
ny. Také prasata, veverky i hbité 
mangusty vyráží za potravou.  

A těsně kolem nás 
leze všelijaký pěkný  
i nepěkný hmyz. Vel-
ký pozor na krásné 
pestré brouky pu-
chýřníky! Jejich jed 
umí zabít i člověka. 
Obrovské safari nás 
pak čeká hlavně v ná-
rodním parku Etosha, 
kde pobudeme něko-
lik dní. Zažijeme tady 
velkou sloní koupel, 
uvidíme plaché no-
sorožce, oryxe, anti-
lopy, zebry i spousty 
dlouhokrkých žiraf. 
Jinak vyprahlá prašná 
krajina se u vodních 
napajedel promění ve 
skutečný zvířecí ráj. 
Vrcholem každého 
pořádného safari jsou 
samo sebou velké šelmy, jen je  
v seschlé trávě objevit. 
V namibijském městě Opuvo se 
setkáme s různými zajímavými 
kmeny. S červeným kmenem 
Himba, pestrobarevnými Dem-
ba, ale i s kmenem Herero, jehož 
ženy ještě stále nosí široké boha-

té sukně a podivné turbany ve 
tvaru kravských rohů.
Odvážíme se na vlastní pěst 
navštívit další chudinské čtvrti  
a budeme doufat, že se nám 
mezi domorodci už snad nic 
špatného nestane. 

MK

Motani: Velké safari & usmíření s Afrikou?
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INZERCE

Je neoddiskutovatel-
ným faktem, že kva-
litní výuka informa-
tiky a praktických 
postupů v oblasti 
programování by 
už dnes měla patřit  
k běžnému školní-
mu vzdělání. Proto 
jsme rádi, že v říjnu 
2021 byla na Gym-
náziu Jana Opletala 
vybudována nová 
učebna robotiky z projektu IROP. 
Učebna je vybavena v souladu s 
nejmodernějšími poznatky, které 
lze pro výuku robotiky, progra-
mování a 3D tisku využít. V sou-
časné době prochází testovacím 
provozem. Probíhá zde kroužek 
pro žáky nižšího gymnázia a 
projektová výuka pro vybrané 
ročníky. V budoucnu by měla být 
využívána pro výuku ICT podle 

nově připravovaného školního 
vzdělávacího programu, ve kte-
rém bude robotika zahrnuta jako 
součást výuky.
V kroužku pod vedením  
Mgr. Pavla Czudka se žáci se-
znamují s novým vybavením  
a technologiemi, především 
tedy s roboty Lego Spike a 3D 
tiskárnou. Výuka není oriento-
vaná frontálně. Důraz je kladen 

na vlastní zájem a iniciativu 
žáků. Ty jsou pak v hodinách 
pod vedením zkušeného pe-
dagoga dále rozvíjeny. Žáci 
mají zájem především o 3D 
tisk a vlastní návrhy nejrůz-
nějších modelů. Před Vánoci 
si zkusili například vyrobit 
vlastní ozdoby na školní 
stromeček a nyní přicházejí  
s dalšími užitečnými modely, 
jež je možno ve škole využít. 
Naše gymnázium dlouhodo-
bě spolupracuje s firmou Fi-
lament PM z Haňovic, která 
nám dodává tiskový mate-
riál pro 3D tiskárny. I díky 
ní tedy mohou žáci zkoušet 
nové, do jejich budoucího 
praktického života potřebné, 
postupy.                            GJO

Učebna robotiky na gymnáziu

Stojí slon, opice 
a tygr pod stro-
mem. Jejich uči-
tel lev říká: „Kdo 
bude nejrychleji 
na stromě, do-
stane jedničku.“ 
Zdá se Vám to 
spravedlivé? Ne? 
Myslíte, že ten, 
kdo nemá dispo-
zice nebo nadání, 
a přesto se snaží, 
pracuje na sobě a zlepšuje se, 
by měl dostat lepší známku než 
ten, kdo díky nadání, talentu 
vyšplhá rychle bez práce? Nebo 
by měl dostat stejnou známku, 
nebo by ho měl jen někdo po-
chválit, povzbudit ho k  další 
práci a třeba mu pomoci zdolat 
další výzvu? Je vlastně známka 
tak důležitá? Často vidím ve 
škole žáky, kterým je úplně jed-
no, co se naučí, hlavně ať dosta-
nou do žákovské knížky výbor-
nou známku. Rodiče ji přece po 
nich chtějí.
Někdo si pamatuje školní vý-
uku spíše připomínající třídu 
ve filmu Obecná škola. Pana 
učitele s  rákoskou v  ruce, žáci 
opakují zpaměti naučené poj-
my. Část z  nás už třeba zažila 
školu modernější, prezentace 
na interaktivních projektorech, 
hlasovací zařízení, počítačové 
pracovny. Naši současní žáci 
budou nastupovat do zaměst-
nání nejdříve za 4 roky, ale prv-
ňáčci po vysoké škole třeba až 
za 17 let. Bude jim to, co se teď 
učí ve škole, stačit? Co budou 
potřebovat? Určitě číst, psát 
bez chyb a počítat, domluvit se 
cizím jazykem. Budou potřebo-
vat znát všechna hlavní města 
Evropy, nebo umět pracovat 
s  mapou v  různých aplikacích 
na mobilu? Mají znát vzorce  
a teorie z fyziky, nebo mají ak-
tivně umět změřit fyzikální ve-
ličiny pomocí přístrojů a čidel 
napojených k mobilu a logicky 
se snažit samostatně uvažovat? 
Budou v  práci muset rozumět 
tomu, jak funguje robot, které-
ho budou obsluhovat? Hodně 
věcí se určitě budou muset učit 
„za pochodu celý život“. 
Co kdybychom je tedy naučili 
„učit se celý život“, komuni-
kovat i s těmi, se kterými se ve 
třídě zrovna nekamarádí, při-

stupovat k úkolům se „selským 
rozumem“, logickými úvahami, 
snažili se zapojit všechny, i ty, 
kteří si myslí, že pro tento úkol 
nadání nemají? Cennější je pře-
ce to, na co si přijdeme sami.
Nás, učitele na Jungmance, 
tyto otázky zajímají. Už rok se 
usilovně snažíme zlepšit naši 
výuku, přizpůsobit ji více bu-
doucím nárokům na naše žáky. 
Například se snažíme nasta-
vit pravidla hodnocení před 
úkoly, zadáními a pracemi tak, 
aby byla jasná a splnitelná pro 
všechny. Pomoci těm, kteří 
mají startovací čáru níže než 
ostatní. Součástí naší práce je  
i slovní hodnocení každého 
žáka u části testů, slovních, pí-
semných i počítačových pre-
zentací, a hlavně vždy na konci 
prvního i druhého pololetí. 
Kompletně jsme překopali vý-
uku informatiky a se šesťáky  
a čtvrťáky už v ní začali jinak.
Proč tento článek? Až se Vám 
výuka Vašich dětí, vnoučat, 
neteří atd. bude zdát jiná, než 
jste zažili ve škole vy, nebo 
místo známky najdete slovní 
komentář, zkuste nám pro-
sím věřit. Snažíme se zlepšovat  
a pracovat na sobě. Scházíme 
se odpoledne po výuce a vy-
měňujeme si nápady do hodin. 
Sledujeme webináře, snažíme se 
naučit, jak programovat roboty, 
čidla, hrajeme si v  Minecraf-
tu a při tom vždy myslíme na 
naše žáky a jejich budoucnost. 
Postupujeme dopředu po ma-
lých krůčcích a někdy uděláme 
chybu, ale chyba učí nás i naše 
žáky hledat správná řešení.  
A koneckonců „Škola je taková, 
jací jsou její učitelé…“. 

Foto zdroj: www.edustankov.cz
Text: Mgr. Eva Hrachovcová, 

ředitelka školy

„Negramotní 21. století nebudou 
 ti, kteří nebudou umět číst a psát,  
ale ti, kteří se nebudou umět učit.“ 
Alvin Toffler
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Na ZŠ Vítězná již několikátým 
rokem zapisujeme malé školáč-
ky do přípravné třídy. Jde o děti, 
které již dosáhly věku pro zahá-
jení povinné školní docházky, 
ale s  ohledem na školní nezra-
lost byla ještě odložena. Dále ji 
navštěvují předškoláci, kteří do 
konce srpna nedosáhli věku šes-
ti let a zůstali by další rok v MŠ. 
Toto období má být využito 
k  přípravě na školní docházku. 
Naším hlavním cílem je, aby si 
děti vytvořily pozitivní vztah  
a důvěru ke škole, pedagogům  
i ke svým spolužákům.
Do přípravné třídy přijímáme 
nízký počet dětí (min. 10, max. 
15). Školní vzdělávací program 
je vypracován v souladu s Rám-
covým vzdělávacím programem 
pro předškolní vzdělávání vyda-
ným MŠMT. Tematický plán se 

obecně váže k ročním obdobím 
a dále se konkretizuje na oblas-
ti, které jsou dětem blízké, jako 
např. lidské tělo, doprava, ro-
dina, svátky a tradice, domov, 
sporty... Vše je dětem předklá-
dáno srozumitelnou a zábavnou 
formou v podobě různých akti-
vit a her.
Děti docházejí do školy denně. 
Začínáme ranním zvoněním 
v  8.05 hod., a to pozvolna po-
vídáním v  komunitním kruhu. 
Dále do vyučování zařazuje-
me čtení s  porozuměním, práci 
s  pracovními listy, jež posiluje 
grafomotorické dovednosti, roz-
víjíme předmatematické před-
stavy, zrakové a sluchové vnímá-
ní, jemnou i hrubou motoriku, 
paměť, pozornost atd. Naše třída 
je vybavena interaktivní tabulí, 
využíváme nejrůznější názor-

né pomůcky (mikroskop, 
váhy…), vedeme děti ke 
kladnému vztahu k  tech-
nologiím. Nedílnou sou-
částí výuky je i tělesná 
výchova, plně k  dispozici 
je nám sportovní hala, vě-
nujeme se i plaveckému 
výcviku. 
Dbáme již i na správné 
sezení, úchop tužky, učí-
me děti uvolňovací cviky. 
Každodenně za dětmi při-
chází školní psycholož-
ka, která pomáhá dětem 
dosáhnout rovnováhy ve 
fungování těla i psychiky. 
Celé dopoledne dodržu-
jeme ohraničení aktivit, 

aby si děti postupně navykaly na 
školní režim. Každý den do pro-
gramu zařazujeme hodinu, jež je 
přizpůsobena aktuální situaci ve 
třídě, individuálním potřebám, 
nebo je věnována hře, vycházce, 
návštěvě hřišť, výstav apod. Vý-
uka končí v 11.45 hod. Následně 
mají děti možnost navštěvovat 
školní družinu.
Pokud máte doma předškolní 
dítě a rádi byste je přihlásili do 

přípravné třídy v  příštím škol-
ním roce, doporučuji sledovat 
webové stránky naší školy: www.
zsviteznalitovel.cz, kde budou 
včas vyvěšeny veškeré informace 
o přijímacím řízení.
Na závěr Vám, dětem i Vašim 
blízkým přeji především zdravý, 
pohodový a klidný nový rok, 
pozitivní energii, mnoho sil  
a spoustu důvodů k  úsměvu.   
                     Bc. Pavla Macháčková

V měsíci prosinci se konalo prv-
ní kolo olympiády ve finanční 
gramotnosti – Filipova olympiá-
da, kterou pořádá ČSOB v rámci 

propagace výuky finanční gra-
motnosti dětí na základních 
školách. Olympiáda je určena 
pro žáky šestých tříd a koná se 

v online prostředí, kde se zábav-
nou formou videí a poznámek 
dozvídají zajímavé a potřebné 
informace ze světa financí. 
Z  naší školy se do olympiády 
přihlásil tým složený z  osmi 
žáků. Celý prosinec žáci poctivě 
doma plnili kvízy a tým se držel 
na prvním místě v  rámci škol 
našeho kraje. Bohužel závěreč-
ný test, který rozhodoval o cel-
kovém vítězi, nestihl jeden žák 
vyplnit, a tak nás předběhl tým 
jiné školy. 
Přínosem celé soutěže je mož-
nost využívání této aplikace při 
výuce finanční gramotnosti bě-
hem celého školního roku pro 
všechny žáky školy, a tím zpes-
třit a zpříjemnit žákům výuku 
této, v dnešní době velmi důle-
žité, části matematiky.

Mgr. Michal Rakowski

Představujeme vám přípravnou třídu

Finanční gramotnost na Vítězné Základní školy jsou od toho, 
aby si rodiče doplnili vzdělání. 

J. M. Bruca

Když mi bylo pět let, matka 
mi neustále říkala, že štěstí je 
klíčem k životu. Když jsem šel 
do školy, ptali se mě, co chci 
být, až vyrostu. Napsal jsem 
„šťastný“. Řekli mi, že jsem 

úkol nepochopil, a já jim řekl, 
že oni nepochopili život.

J. Lennon

Zkušenost je dobrá škola, ale 
školné je příliš drahé.

K. Čapek

Pro život, ne pro školu 
se učíme. 

Seneca
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V  roce 2019 se společnost PAPCEL 
dostala do potíží, které vedly 
k  insolvenčnímu řízení. Ve  snaze 
udržet tradici výroby papírenských 
strojů v  Litovli a  zajistit pracovní 
místa alespoň části zaměstnancům 
PAPCELu, byl  osloven konkurent 
– společnost BELLMER GmbH 
– s  návrhem na  rozšíření jeho 
působení i  na  Českou republiku. 
Bellmer je rodinná firma s  tradicí 
170 let, více jako 700 zaměstnanci 
a obratem 4 mld. Kč. Na konci 
roku 2019 tak vznikla společnost 
Bellmer Czech, která zaměstnala  
80 zaměstnanců společnosti 
PAPCEL, pronajala si výrobní areál, 
který postupně odkoupila společně 
s know how. 

Po dvou letech působení společnost 
Bellmer Czech rozšířila svůj tým, když 
dnes již má téměř 100 zaměstnanců 
a plánuje rozšíření i pro rok 2022. 

Výrobní program se více 
specializoval na výrobu recyklačních 
linek sběrového papíru a linky 
přípravy chemikálií nezbytných pro 
papírenský průmysl. Stejné zůstaly 
hlavní trhy, společnost stále působí 
na východě Evropy i v Asii. 
Postupně se ale díky zázemí 
skupiny Bellmer daří Bellmeru 
Czech získávat zakázky i  na západě 
(aktuálně dodávka zařízení do 
Rakouska či  USA). Bellmer Czech 
plánuje v roce 2022 zdvojnásobit svůj 
obrat, a to na více 
jak 600 milionů Kč.

Společnost Bellmer 
Czech trvale rozšiřuje  
svůj tým, aktuálně 
v  oblasti procesní 
inženýr, konstruktér, 
podpora prodeje 
a  výroby, obráběč 
kovů. Zaměstnanci 

mají k  čerpání pět  týdnů dovolené,  
stravenky v hodnotě 100 Kč, prémie 
ze zisku (13.  plat), prémie za osobní 
ohodnocení, zdravé svačinky a pravi- 
delné firemní akce.

Bližší informace k  aktuálně 
obsazovaným pozicím poskytne  
Mgr. Lucie Dudová, tel. 606 072 244, 
e-mail: Lucie.Dudova@bellmer.com.

Bellmer Czech navazuje na tradici společnosti PAPCEL
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Dům dětí a mládeže Litovel pořádá

8. litovelské
terarijní setkání

Přijďte si vyměnit zkušenosti  s dalšími teraristy      
a prožít příjemné dopoledne se zvířátky!

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

Akce proběhne, pokud to umožní aktuální nařízení
Vlády ČR!

Kdy a kde       sobota 12. února, 9–13 hodin,        
                         budova DDM, Komenského ulice  
                         
Cena                50 Kč za osobu

Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 10. února!

25. února – Příroda 
a řemesla 

Dopoledne ukázka řemesel
(karetkování, provaznictví, práce 

s kůží). Po obědě ukázka MINI ZOO.
Sraz v 8 hod. u Muzea Litovel, ukončení

v 16 hod. v DDM Komenského ul. 
Cena 180 Kč VS 8010. 

Ing. Pavel Sova, tel. 775 550 964. 
 
 
 

 24. února – Masopust
Dopoledne se vydáme na cestu 

za pokladem a navštívíme Muzeum
Litovel. Uvaříme si oběd a odpoledne

zažijeme masopustní karneval. 
Sraz v 8 hod. v DDM Komenského ul.,

ukončení v 16 hod. v DDM 
na Staroměstském nám. 

Cena 140 Kč, VS 7005. 
Bc. Eva Mariánková, tel. 770 181 054. 

 

Dům dětí a mládeže Litovel nabízí
program o jarních prázdninách

23. února – Zážitkový den
Navštívíme Jumping Litovel a výstavu řezbáře

Miroslava Havlíčka. Uvaříme 
si oběd a vyrobíme si něco pěkného na památku.
Sraz v 8 hod. v DDM Komenského ul., ukončení 

v 16 hod. tamtéž. Cena 170 Kč, VS 6004. 
Šárka Grunová, DiS., tel. 739 655 803. 

22. února – Tvoříme 3D
Znáš 3D pera? Už jsi s nimi pracoval/a?

Ne? Tak si s námi něco vytvoř, něco
nového se nauč! Také si zahrajeme hry,

uvaříme si oběd a nakoukneme do Klubu
mladých v Litovli. Sraz v 8 hod. v DDM

Komenského ul., ukončení v 16 hod.
tamtéž. Cena 150 Kč, VS 3005. 

Monika Pospíšilová, tel. 720 995 102.

21. února – Den v keramické dílně
Vyrobíme si jarní dekorace z hlíny, které si po

vypálení budete moci vyzvednout v DDM. Uvaříme 
si oběd a zahrajeme si hry. Sraz v 8 hod. v DDM
Staroměstské nám., ukončení v 16 hod. tamtéž. 

Cena 160 Kč, VS 4011. 
Radka Sedlářová, tel. 775 550 962. 

 

 

Na jednotlivé akce je nutné se předem přihlásit. Přihlášky naleznete na www.ddmlitovel.cz 
v sekci Ke stažení – Přihláška na akci, nebo si je vyzvedněte osobně v DDM Komenského ul. 

Přihlášky odevzdejte nejpozději do 17. února 2022. 
Platby za akce zasílejte na účet DDM 19-1172770217/0100 s VS jednotlivých akcí. Do zprávy 

pro příjemce uveďte jméno dítěte. 
Akce se uskuteční za předpokladu, že to umožní vládní nařízení. 

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 
 

Dům dětí a mládeže Litovel vyhlašuje soutěž

O nej sněhulákaO nej sněhuláka

 Krásný zimní čas lze využít k zimním radovánkám.
Jakmile napadne sníh, postav sněhuláka, vyfoť se s ním

a zašli foto na e-mail pospisilova@ddmlitovel.cz.

Tři nejlepší sněhuláci získají odměnu a všechny zaslané
sněhuláky zveřejníme na našich webových stránkách. 

Děti, tak hurá do toho, ať je plno sněhuláků hotovo! 

Monika Pospíšilová, tel. 720 995 102

Soutěž trvá do 28. 2. 2022.

Dům dětí a mládeže Litovel vyhlá-
sil v listopadu sbírku pro psy a koč-
ky v  útulcích. Lidé k  nám mohli 
přinášet nejrůznější dary – krmivo 
a další potřeby, které byly doporu-
čeny na doprovodných plakátech.  
Plakáty vyráběly děti z  našich 
kroužků a bylo možno je vidět 
v  oknech DDM Litovel na Ko-
menského ul. 
Lze velmi dobře cítit obrovskou 
sílu sociálních sítí i ochotu lidí 
pomoci zvířátkům v  nouzi. Se-
šlo se nám zde neuvěřitelně velké 
množství všeho možného. Psí  
a kočičí konzervy a granule, pa-
mlsky, deky, pelíšky, prostěradla, 
hračky. Nejrůznější vo-
dítka, obojky, postroje, 
oblečky, dvě obrovská 
kočičí škrabadla s  do-
mečky, podložky, steliva 
aj. Naprosto unikátním 
darem byl i invalidní 
vozík pro velké plemeno 
psa. Tahle kompenzační 
pomůcka umožní volný 
pohyb psům s nepohyb-
livýma zadníma nohama, 
třeba po úrazu páteře. 
Měli jsme trochu obavy, 
abychom všechny dary 
naložili do služebního 

auta a nemuseli objednávat ná-
klaďák. Nakonec se nám to poda-
řilo a v pondělí 20. prosince jsme 
s  plně naloženým autem vyrazili 
do domova pro psy Zastavme utr-
pení – Pod křídly anděla v Žero-
tíně a Kočičího depozita Píšánek 
v  Uničově. Jejich nadšení z  darů 
bylo k  nezaplacení. Moc děkuje-
me všem dárcům, jste úžasní a vá-
žíme si vaší dobroty! Rádi bychom 
tuto sbírku zopakovali, a to nejen 
v předvánočním čase, ale i v prů-
běhu roku. Věříme, že se zvířátka 
budou mít opět na co těšit. Přece 
si to zaslouží!    Ing. Pavel Sova  
                         a Šárka Grunová, DiS.

Vánoční sbírka pro zvířata v útulcích
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V letošním roce oslaví Místní 
organizace Českého rybářského 
svazu v Litovli 100. výročí své-
ho založení. Historie organiza-
ce je bohatá a svědčí o nadšené  
a obětavé práci několika generací 
rybářů.
Lidé od nepaměti využívali rybí 
bohatství, které poskytovala 
řeka Morava s  mnoha říčními 
rameny v okolí města Litovle. 
Dokonce i znak našeho města, 
který tvoří dvě stříbrné ryby 
v modrém poli, je toho do-
kladem a svědčí o původním 
pracovním zaměření našich 
předků. Právo rybářské však 
jako všude jinde náleželo vrch-
nosti, a tak komu se nedostalo 
povolení, ten ryby nelovil, nebo 
provozoval pytláctví. Až v roce 
1896 byly podle zákona ustano-
vené nové rybářské revíry, které 
vznikly i v okolí Litovle na řece 
Moravě.
Právo rybolovu od té doby ná-
leželo městu Litovli a bylo pro-
najímáno různým zájemcům. 
Nájemce pak vydával zájemcům 
o rybolov povolenku k rybolovu 
za roční poplatek 6 Kč, nestaral 
se však o zarybňování revíru ani 
o kontrolu rybářů, kteří často ne-
dodržovali zákonitá ustanovení  
o lovu ryb.
Historie místní organizace se 
začíná psát dne 6. února 1922. 
Tehdy se sešlo poprvé v hostinci 
U Hlaváčků (nyní U Zeleného 
stromu) v Litovli 42 zájemců  
o rybářství na ustavující schůzi. 
Prvním předsedou byl zvolen 
pan Matěj Pavlík. Členů však 
tehdy bylo jen 33. Byli z Lito-
vle, Chořelic, Rozvadovic a Na-
sobůrek. Ze začátku je rybolov 
prováděn hlavně čeřeny, sítěmi  
a měchy. Jen ti majetnější lovili 
pomocí prutu. Ve třicátých le-
tech je rybolov do sítí a čeřenů 
zakázán a začíná éra opravdu 
sportovního rybářství. Revír je 
každoročně pronajímán od obce 
v dražbě. Každý člen mohl den-

ně ulovit 3 ks kaprů nebo štik. 
Na ostatní ryby se omezení ne-
vztahovalo. Postupně se začíná 
se zarybňováním revíru a poté  
i s vlastním chovem násad v ryb-
nících, které jsou pronajímány 
městem Litovlí. Po ukončení dru-
hé světové války začíná oživení 
zájmu o rybaření a 6. února 1946 
se organizace spojuje se spolkem 
Mladeč – Řimice. Členská zá-
kladna se zvýšila na 416 rybářů. 
V padesátých a šedesátých letech 
se organizace potýkala s velký-
mi problémy zaviněnými častý-
mi otravami ryb v  řece Moravě  
a téměř mrtvou řekou. Počet 
členské základny se prudce snižu-
je. Jen ti nejvytrvalejší stále bojují  
o udržení života v řece Moravě. Až  
v roce 1976 se v důsledku zasta-
vení provozu největšího znečiš-
ťovatele - celulózky v Jindři-
chově, zlepšuje se čistota vody 
v řece Moravě na druhý stupeň. 
Do vody se vrací postupně život 
a množství ryb znatelně stou-
pá, což se projevuje ve výkazech 
úlovků, kde se začínají objevo-
vat opět ostroretky, tloušti, ba 
i pstruzi a lipani. Jsou hlášeny 
první úlovky sumce a amura.  
V roce 1982 byla zahájena vý-
stavba účelové budovy, která 
slouží dodnes místní organizaci 
k pravidelným schůzím výbo-
ru místní organizace, dětských 
rybářských kroužků a pořádání 
různých školení a setkání.
Za 100 let existence se ve vede-
ní místní organizace vystřídalo 
celkem 14 předsedů a mnoho 
desítek funkcionářů, kteří se za-
sloužili o chod organizace. Za 
obětavou a nezištnou pomoc 
řada z nich obdržela mnohá oce-
nění. V  současné době má naše 
organizace celkem 840 členů. 
Obhospodařuje tři revíry: Mo-
rava 19 – 31 km tekoucí vody  
o rozloze 35 ha, revír Morava  
19 A – pískovna Náklo s výmě-
rou přes 100 ha a revír Morava 
19 B – zatopený kamenolom na 

Nové Vsi s  výměrou přes 3 ha. 
Dále místní organizace hospoda-
ří na třech pronajatých rybnících 
– dva v Litovli a jeden na Nových 
Zámcích. V minulosti organiza-
ce hospodařila na dalších třech 
rybnících, které však byly navrá-
ceny původním vlastníkům nebo 
vlastníkům stávajícím. Na těchto 
rybnících je prováděn chov rybí 
násady, která je po vylovení ná-
sledně vysazována do revírů  
a podílí se tak na plnění ročního 
zarybňovacího plánu, který má 
hodnotu více jak 650 tisíc Kč. 
V současné době je naše orga-
nizace jednou z 60 organizací 
sdružených do Českého ry-
bářského svazu, z.s., územního 
svazu pro Severní Moravu a 
Slezsko. Díky tomu mohou naši 
členové, po zakoupení povo-
lenky k lovu, lovit na území od 
polských hranic až po Prostějov 
a Tovačov. O novou členskou 
základnu se naše organizace 
stará každoročně prováděným 
školením nových členů a vý-
chovou mladých rybářů, kteří 
se scházejí ve třech dětských 
rybářských kroužcích při pravi-
delných schůzkách. Tyto schůz-
ky jsou kromě teoretické výuky 
zpestřovány i prováděním sa-
motného rybolovu, kde mla-
dí rybáři uplatňují vědomosti 
nabyté při teoretické výuce.
Při organizaci pracuje i jeden 
sportovní kroužek zaměřený 
na rybolovnou techniku pod 
vedením pana Jana Bombery, 
několikanásobného mistra svě-
ta v  rybolovné technice. Ten  
předává své mnohaleté zkuše-
nosti nastupující generaci zá-
vodníků, kdy někteří z nich již 
také obsazují přední místa na 
stupních vítězů nejen na národ-
ní úrovni, ale i úrovni světové.  
Pravidelně se snažíme, pokud 
to okolnosti dovolí, pořádat 
rybářské závody pro děti a do-
spělé. V  posledních letech se 
nám daří pořádat i závody na 

celonárodní úrovni a v  loň-
ském roce jsme měli dokonce 
i příležitost hostit mistrovství 
světa v lovu na umělou mušku 
– Masters.
Úzce spolupracujeme s  Měst-
ským úřadem v Litovli a CHKO 
Litovelské Pomoraví.
Touto cestou děkujeme všem 
našim předchůdcům, funkcio-
nářům, sponzorům za podporu 
činnosti naší organizace, ale 
i řadovým členům a ostatním 
spolupracujícím příznivcům za 
jejich obětavou práci pro rozkvět 
rybářství v povodí řeky Moravy. 
Všem členům a funkcionářům 
přejeme do dalších 100 let mno-
ho úspěchů a krásných zážitků 
prožitých u vody.

Výbor místní organizace Litovel

100. výročí založení rybářského spolku v Litovli

U příležitosti 100. výročí založení rybářského spolku v  Li-
tovli se uskuteční v sobotu 11. června na prostranství před 
budovou místní organizace oslava 
tohoto výročí. 
Dobrou pohodu bude mít na sta-
rosti živá hudba a o chuťové buňky 
se postará řada rybích specialit! 
Součástí oslav bude doprovodný 
program pro děti i dospělé. Všichni příznivci „Petrova cechu“ 
jsou srdečně zváni!

RYBÁŘSKÁ POZVÁNKA
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Vážení čtenáři, a zvláště zájemci 
o rybaření!
Český rybářský svaz, místní or-
ganizace Litovel (ČRS MO Lito-
vel), by Vám tímto ráda sdělila, 
že na měsíc únor plánuje reali-
zovat školení nových členů – 
nových rybářů.
Na tomto školení budou noví 
adepti rybářského sportu se-
známeni se základy ekologie 
a biologie ryb, základy rybo-
lovných technik a taktéž s  ne-
zbytným minimem související 
právní úpravy výkonu rybářské-
ho práva v ČR, tedy především 
se zákonem o rybářství a jeho 
prováděcí vyhláškou. Školení 
bude zakončeno zkouškou, je-
jíž úspěšné složení je nezbytné 
pro možnost vydání státního 
rybářského lístku a povolenky 
k rybolovu. 
Školení nových členů proběh-
ne v  letošním roce ve dnech  
19. a 20. února (sobota + ne-
děle), vždy od 8 hod. v  sídle 

ČRS MO Litovel 
(Palackého 29, 
Litovel). Zkouš-
ky jsou potom 
plánovány na so-
botu 26. února, 
taktéž od 8 hod. v sídle ČRS MO 
Litovel.
Přihlášku za člena ČRS MO 
Litovel je možno získat buď již 
nyní osobně v sídle MO Litovel 
(úřední hodiny jsou v pondělí 
mezi 15.30 a 17.30 hod.) či v pro-
dejně rybářských potřeb na ulici 
Nasobůrské, anebo prostřed-
nictvím webových stránek naší 
organizace (www.crslitovel.cz). 
Po vyplnění je přihlášku nutno 
doručit do schránky v sídle ČRS 
MO Litovel. Přihlášení zájemci 
budou ještě v předstihu vyrozu-
měni o konání termínu školení. 
Ti, kdož do zahájení školení 
nestihnou přihlášku podat, mo-
hou tak učinit přímo na místě 
před začátkem školení.

Výbor ČRS MO Litovel

Informace pro budoucí rybáře

Ke zlepšení kvality vzdělávání  
v mateřských a základních ško-
lách přispěje v pořadí už třetí 
projekt s názvem Místní akční 
plán vzdělávání (MAP) pro ORP 
Litovel. Jeho realizátorem je 
MAS Moravská cesta. Projekt od-
startoval hned na začátku ledna  
a potrvá do konce listopadu 2023. 

Projekt Místní akční plán 
(MAP) vzdělávání pro ORP Li-
tovel s římskou číslicí III navázal 
bezprostředně na MAP II. Kon-
cepci aktivit, jež cílí zejména na 
prohloubení vazeb mezi peda-
gogy, nastínila schůzka pracov-
ních skupin, která se konala na 

konci loňského října. Co z ní 
vyplynulo? 
„Školy mají zájem především  
o sdílení zkušeností, exkurze, od-
borné krabice do škol apod. MAS 
jim v tom ráda vyjde vstříc,“ 
uvedla manažerka Veronika 
Ondřejová, která má projekt 
na starosti. „Chystáme online 
semináře, tematické kabinety, 
prostřednictvím kterých si budou 
moci pedagogové předávat své 
poznatky. Hodláme rovněž zma-
povat potřeby jednotlivých škol, 
aby se v návazném projektu MAP 
IV daly realizovat takové aktivi-
ty, které pro ně budou zajímavé 
a přínosné,“ upřesnila manažer-

ka. Žádost o podporu projektu 
MAP III podala MAS Moravská 
cesta jako první v Olomouckém 
kraji a byla úspěšná. Celková 
výše dotace na období 23 měsí-
ců činí 2.800.326,48 Kč.
Na území MAS Moravská cesta 
je celkem 22 obcí, které se roz-
kládají od Bouzova po Horku 
nad Moravou. V nich se nachá-
zí 30 mateřských a základních 
škol, jež navštěvuje zhruba 3800 
dětí. Projekty v Místním akčním 
plánu (MAP) vzdělávání pro 
ORP Litovel realizuje MAS od 
září 2018, financuje je Evropská 
unie přes operační program OP 
VVV MŠMT ČR. Projekt MAP 
III navázal na MAP II, který 
skončil k poslednímu dni roku 
2021. „I když pandemie zbrzdi-

la či omezila řadu plánovaných 
aktivit, projektu se vcelku dařilo. 
Díky MAP II dnes děti pracují se 
zábavnou prvoukou, k propagaci 
knížky vydala MAS i tematic-
ké omalovánky, školám rovněž 
zakoupila učebnice hanáčtiny. 
Pokračuje se v oblíbených aktivi-
tách ve spolupráci s olomouckým 
Sdružením D, nadále je tu k dis-
pozici i rodilý mluvčí angličtinář 
Navot Laufer a k podpoře čtenář-
ské a matematické gramotnosti 
dětí přispívají tzv. putovní mate-
matické a čtenářské krabice,“ vy-
jmenovala Veronika Ondřejová.

Tisková zpráva

Zábavné vzdělávání s místními akčními plány pokračuje

Nové elektrodílny na SOŠ Litovel
Sen se stal skutečností! V polovi-
ně ledna byly slavnostně otevřeny 
dvě nové elektrodílny pro mladé 
elektrikáře a elektromechaniky  
v prostorách SOŠ Litovel na Uni-

čovské ulici. Za účasti vedení měs-
ta Litovel a dodavatelských firem 
se přestřihla páska a nyní se již  
v moderních nových prostorách 
vesele vyučuje.                SOŠ Litovel

Sportovat se dá v jakémkoli 
ročním období.

Baví Vás spíše letní či zimní 
sporty? A jaké? 

Která turistická, cyklistická, 
běžkařská nebo lyžařská tra-

sa je Vaše nejoblíbenější? 
Pište na e-mail novin.

Tajenka křížovky: je očím neviditelné. Citát najdete v knize Malý 
princ od A. de S. Exupéryho. 
Správné odpovědi na kvíz o lidském těle jsou: 
1b, 2a, 3b, 4a, 5b, 6c, 7c, 8a, 9b, 10c, 11a, 12a

Přijde frajer poprvé do posilovny a hned se ptá trenéra: 
„Za tři dny mám rande a chtěl bych na ni fakt zapůsobit, 

který přístroj mám použít?“
Trenér se na něj podívá, zamyslí se a říká: 
„Nejlepší bude bankomat vedle východu...“



Foto: M. Vykydalová


