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Přehled investičních akcí schválených Zastupitelstvem města Litovel 
Přinášíme přehled investičních 
akcí, které schválilo Zastupitelstvo 
města Litovel na svém jednání dne   
17. února. 

VELKÉ INVESTIČNÍ AKCE
SOLÁRNÍ SUŠÁRNA KALŮ
Sušárna bude navazovat na are-
ál ČOV v Litovli na ul. Pavlínka. 
Město se touto investicí připra-
vuje na rok 2023, kdy vstoupí  
v platnost nový zákon o odpadech 
a sušárenské kaly již nebude mož-
né, bez předchozí hygienizace, vy-
vážet na zemědělskou půdu. 
Solární sušárna jsou ocelo-
vé montované haly o rozměru  
120 x 12,95 m, které navazují 
zpevněnou plochou na obslužnou 
cestu pro příjezd a odjezd vozidel 
pro odvoz sušeného kalu. Vysuše-
ný kal bude odvážen k  zeměděl-
skému nebo energetickému vyu-
žití. Předpokládaná doba výstavby 
je 6 měsíců.

MYSLECHOVICE – DEŠŤOVÁ 
KANALIZACE PODÉL SILNICE 
III/3732
Předmětem stavby je rekonstruk-
ce stávající dešťové kanalizace, kte-
rá je umístěna částečně pod silni-
cí, částečně pod chodníkem, a její 
prodloužení o cca 50 m k vjezdu 
do Myslechovic. Účelem stavby je 
odvedení dešťových vod z přileh-
lých zpevněných ploch, chodníků 
a komunikace.
Celková délka rekonstruované ka-
nalizace a nově budovaného úseku 
je 611,25 m včetně PVC odboček.
Prodloužení a oprava chodníku 
v Myslechovicích podél silnice 
III/3732 je podmíněna opravou 
dešťové kanalizace, která je situo-
vána v celé délce chodníku.

ÚPRAVA AUTOBUSOVÉ ZASTÁV-
KY V MYSLECHOVICÍCH
Součástí rekonstrukce silnice 
III/3732 bude i vybudování nové-
ho autobusového zálivu, přístřeš-
ku pro cestující a osvětlení.

1. ETAPA VYBUDOVÁNÍ CYKLO-
STEZKY PODÉL SILNICE II/449
V r. 2022 bude zahájena 1. etapa 

budování smíšené komunikace 
pro pěší a cyklisty kolem zrekon-
struované silnice II/449. Území, 
kde bude stavba prováděna, je od 
ul. Dukelské, přes Palackého až po 
ul. Olomouckou. Stavební úpravy 
řeší rekonstrukce a novostavby 
jednotlivých úseků komunikací 
pro pěší, cyklisty, parkovacích stá-
ní, autobusových zastávek a jed-
notlivé části místních komunikací.

REKONSTRUKCE ULIČNÍHO 
PROSTORU NA UL. NOVOSADY
Předmětem stavby je komplexní 
rekonstrukce místní komunikace 
ulice Novosady od ulice Žerotí-
novy po ulici Severní. Součástí 
rekonstrukce budou i přeložky in-
ženýrských sítí, chodníky, vjezdy  
a parkovací stání. Vymění se veřej-
né osvětlení a nově se umístí měst-
ský rozhlas. 

SKATEPARK A PUMPTRACK
Jedná se o novostavbu moderní-
ho celobetonového skateparku 
a asfaltového pumptracku, což 
jsou nízké povrchové sportovní 
překážky ve volném prostoru. 
Skatepark má celkovou zpevně-
nou betonovou plochu 1103 m2, 
pumptrack má celkovou zpev-
něnou asfaltovou plochu 210 m2. 
Park bude doplněn štěrkovým 
chodníkem o ploše 404 m2 a mo-
biliářem. V rámci řešení areálu je 
rovněž navržen odhlučňovací val 
výšky cca 2,75 m a délky cca 78 m. 

MUZEUM HARMONIK
Pro nově budované muzeum je 
třeba vytvořit webové stránky. 
Navrhované interaktivní aplika-
ce: mapa muzea s obrázky, zvuky, 
druhy harmonik a různé hry.

BROUZDALIŠTĚ PRO NEJMENŠÍ 
NA KOUPALIŠTI 
V  areálu přírodního koupaliště 
v Litovli bude vybudováno brou-
zdaliště pro nejmenší návštěvníky. 
Brouzdaliště bude mít samostat-
nou filtrační jednotku s  chemic-
ky upravenou vodou. Projekční 
příprava byla zahájena v loňském 
roce, po jejím dokončení může být 

zahájena realizace akce.

REKONSTRUKCE RESTAURACE 
VE TŘECH DVORECH
V roce 2021 bylo realizováno za-
teplení fasády Restaurace U Tří 
zlatých trojek. Při zateplení vyvstal 
problém se vzduchotechnikou 
z kuchyně, jejíž vyústění znečišťo-
valo fasádu. V r. 2022 bude prove-
dena rekonstrukce vzduchotech-
niky v kuchyni restaurace.

MENŠÍ INVEST. AKCE – MĚSTO
▶ rekonstrukce střechy skladu ve 
dvorním traktu Městského úřadu 
Litovel
▶ Sušilova ulice – parkoviště, 
přeložka NN
▶ Komárov – stavba chodníku, 
přeložka NN
▶ cyklistická stezka Haňovice – 
Litovel (podél kolejí)
▶ příprava rekonstrukce 
Svatojánského mostu a opravy 
ulice Šmakalovy
▶ nová okna v Malém sále Záložny
▶ 2. etapa výměny svítidel v ulicích 
Litovle a místních částí
▶ projekční příprava výstavby 
v areálu na ul. B. Němcové na 
bytové jednotky a parkování
▶ sítě pro rodinné domy na 
Pavlínce, které jsou na pozemku 
města
▶ obnova parkovacích automatů
▶ dobývací prostor Haňovice    

– díky získané dotaci bude 
vyčištěna lokalita bývalého 
dobývacího prostoru cihelny. Je 
zde nelegálně uloženo necelých 
3 000 tun nebezpečného odpadu. 
Po vymístění bude lokalita 
postupně rekultivována.
▶ solární sušárna kalů – příprava 
pozemků, realizační dokumentace, 
realizace projektu
▶ opravy na Radniční Moravě  –
dokončení projektu
▶ Papírenská voda – čištění 
vodního toku a oprava výpusti 
z Olomouckého rybníku
▶ úpravy stanovišť na tříděný 
odpad (např. sídliště Vítězná)  
a vybudování nových (např. na ul. 
Severní)
▶ náklady na svoz gastroodpadu 

– nově zavedená služba občanům  
v rámci odpadového hospodářství

MÍSTNÍ ČÁSTI
Místní části města Litovle mají 
již dlouhé roky „participační 
rozpočet“. 
Jde o částku 2  400 Kč/občan,  
o které si obyvatelé místní části, 
prostřednictvím svých osadních 
výborů, mohou samostatně 
rozhodnout, na co bude využita. 
V  seznamu jsou uvedeny 
nejvýznamnější akce.

Tři Dvory
▶ zakoupení nové vánoční 
výzdoby
▶ vyčištění melioračního příkopu
▶ nákup lavic

Myslechovice
▶ osadní výbor rozhodl, že 
podstatnou část participačního 
rozpočtu na r. 2022 využije 
na spoluúčast na rekonstrukci 
autobusové zastávky 

Nová Ves
▶ doplnění mobiliáře do areálu 
zatopeného lomu
▶ dřevěné posezení u lip
▶ oprava pomníku padlých

Březové 
▶ veřejné WC na hřišti včetně 
napojení sítí 
▶ projektová dokumentace na 
cyklostezku Březové – Unčovice
▶ oprava buněk na hřišti

Chořelice
▶ workoutová sestava na hřišti
▶ vybudování mola u Moravy
▶ oprava soc.zařízení a kuchyně 
v domě osadního výboru
▶ oprava božích muk
▶ doplnění herních prvků na 
dětském hřišti
▶ vybudování chodníku v parku

Unčovice
▶ revitalizace venkovních ploch 
Sokolovny
▶ vodovodní přípojka do kiosku 
na hřišti
▶ přeložka CETIN
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Plánovací kalendář 2022
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Harmonogram přistavení kontejnerů na bioodpad 

Po dlouhé zimě se všichni jistě 
těšíme na prodlužující se dny, slu-
níčko a teplo. Zejména sluníčko 
dokáže domácnost pěkně prozá-
řit a zejména my ženy pak vidíme 
sebemenší prach či pavučinu. Je 
proto na čase pustit se do jarního 
úklidu, nemyslím tím ale zničit se 
za jeden víkend, to rozhodně ne. 
Začít se musí postupně – přeber-
te třeba šatník a staré věci, které 
vy už nenosíte, darujte těm, kteří 
to potřebují. Také hračky po dě-
tech mohou najít nové uplatně-
ní u těch, kdo jich tolik nemají... 
Podívejte se i na boty, nelpěte na 
střevících na vysokém podpatku 
jen proto, že si myslíte, že toto jaro 
v nich už určitě budete chodit,  
i když Vám udělají děsné  
puchýře...
Nejen domácnost, ale i zahrada  
úklid na jaře potřebuje. Pohra-
bat staré listí, kdo to nestihl na 
podzim, podívat se, zda netřeba 
opravit plot, ve kterém se záhad-
ně objevila díra, začínat se poma-
lu dívat po ovocných stromech  
a jejich ořezu, pokud nejsou silné 
mrazy... Prostě je pořád co dělat. 
Z velkého úklidu je obvykle i dost 
odpadu. A tak si klademe otázku: 
Kam s ním? My ale známe odpo-
věď a tu se dozvíte na další straně.

Přidáte se k jarnímu úklidu země?

Jarní úklid je tu

▶ výmalba sálu sokolovny
▶ zpevněné parkovací zálivy

Chudobín
▶ kompletní oprava střechy 
obecního domu
▶ dláždění u společenského 
domu na hřišti
▶ pořízení ochranných sítí na 
hřišti

Rozvadovice
▶ projektová dokumentace na 
parkovací místa u řadových 
domů
▶ dláždění u nástěnek a na hřišti

Nasobůrky
▶ vybavení hřiště u kulturního 
domu
▶ vybavení hřiště u základní 
školy
▶ zpevnění cesty za hřištěm
▶ zateplení kulturního domu 
směrem od hřiště
▶ vydání almanachu

Savín
▶ rekonstrukce požární zbrojnice 
▶ vybavení dětského hřiště
▶ vybavení kulturního domu
 
Další akce budou realizovány 
v  případě získání dotačních 
prostředků. Jde o opravu areálu 
Sokolovny v  Litovli včetně 
výstavby nové sportovní haly 
či o opravu silnice a nové 
chodníky ul. Studentů a Čihadlo. 

Máme potvrzeno, že ČSAD 
Ostrava bude v  letních měsících 
rekonstruovat autobusové nádraží.

Čeká nás toho tedy letos opravdu 
hodně. Věříme, že vše proběhne 
dle plánu, a jak se říká – jak po 
másle! ☺ 
Děkujeme zastupitelům města, 
kteří těmto investicím dali 
zelenou. Bez jejich podpory by 
tyto akce nemohly být realizovány.   

red.

Jaro už pomalu klepe na dveře  
a přípravy tradiční dobrovol-
nické akce Ukliďme Česko jsou  
v plném proudu. 

Již za měsíc, v sobotu 2. dubna 
2022, proběhne letošní hlav-
ní jarní termín naší největší 
dobrovolnické akce Ukliďme 
Česko, zaměřené na úklidy 
černých skládek a drobného 
nepořádku z naší přírody, měst 
a obcí. Jak to funguje? Již nyní 
mohou na stránkách projektu  
www.UklidmeCesko.cz zájemci 
o uspořádání úklidů zadávat plá-
nované akce, a to co nejdříve, aby 
měli dostatek času na přihlášení  
k jejich akcím i místní dobrovol-
níci. Zaregistrovaní organizátoři 
dostanou nejen užitečné rady  
k plánování i propagaci svých 
úklidů, ale mohou si také zažá-

dat o úklidové pomůcky (pytle  
a rukavice), tričko a samolepky 
pro účastníky. 
Na řadě míst se vloni i předloni 
osvědčily takzvané pytlomaty, 
proto organizátoři očekávají, 
že mnohde vzniknou i letos.  
„V minulých dvou ,kovidových‘ 
ročnících byla účast z pochopitel-
ných důvodů slabší než v zatím 
nejúspěšnějším roce 2019, kdy se 
do úklidových prací zapojilo přes 
150 000 dobrovolníků. O to více 
je úklidů letos zapotřebí,“ říká 
Miroslav Kubásek z pořádající-
ho spolku Ukliďme Česko.
Motivovat širokou veřejnost  
k účasti na úklidových akcích 
bude letos i krátké video, které 
v měsíci březnu odvysílá Česká 
televize v rámci charitativních 
spotů.

Tisková zpráva, red. kráceno
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Nevíte, kam s odpadem či nevyužitými věcmi? Je to tak jednoduché...
Sběrný dvůr
Od 1. října 2021 slouží občanům 
města Litovel nový sběrný dvůr, 
který se nachází v místní části 
Nasobůrky (umístěn vedle areá-
lu společnosti ZKJD). Svým uži-
vatelům nabízí moderní velko-
objemové kontejnery o kapacitě 
až 40 m3. To není vše. Velká ná-
jezdová plocha, pohodlná ma-
nipulace s odpadem, příjemná 
obsluha, která se vším pomůže  
a poradí. Otevírací dobu sběrné-
ho dvora najdete v tabulce. 

Kdo může sběrný dvůr využívat?
Sběrný dvůr mohou využívat 
všichni občané s trvalým byd-
lištěm na území města Litovel 
(Litovel, Březové, Unčovice, 

Rozvadovice, Chořelice, Naso-
bůrky, Víska, Chudobín, Mys-
lechovice, Savín, Nová Ves, Tři 
Dvory). Při vjezdu je nutné se 
prokázat dokladem totožnosti  
s vyznačeným trvalým bydliš-
těm. Odpad však nesmí pochá-
zet z podnikatelské činnosti.

Co zde mohu přivézt?
• objemný odpad (nábytek, zaří-
zení domácnosti, koberce, dřevě-
ný odpad apod.)
• kovový odpad
• papír, sklo, plasty, nápojové 
kartony
• nebezpečné odpady (barvy, 
laky, pesticidy, autobaterie, oleje 
apod.)
• vyřazená elektrozařízení (led-

nice, pračky, televize, rádia, 
sporáky, počítače, videa...)
Vše v přiměřeném množ-
ství. Za přiměřené množství 
se považuje cca přívěsný vo-
zík za osobní automobil.

RE-USE centrum
V rámci sběrného dvora 
funguje nově také RE-USE 

centrum pro opětovné vy-
užití věcí. Předměty, které 
jsou zachovalé a mohly by 
ještě někomu sloužit, jsou 
umístěny do regálů, či na 
volnou plochu RE-USE 
centra. Obsluha věci za-
eviduje a ocení dle rámco-
vého ceníku symbolickou 
cenou, kterou pak nalepí 
na daný předmět. Ceník 
je nastaven od 10 Kč do  
200 Kč, dle stavu daného před-
mětu. Každý občan, tedy ne jen 
občan Litovle a místních částí, 
se může v RE-USE centru zasta-
vit a věci si za stanovenou cenu 
koupit. Tržby budou použity na 
úpravu zeleně v Litovli a míst-
ních částech. 

Co do RE-USE centra patří?
• nábytek včetně zahradního (žid-
le, stoly, skříňky...), bez čalounění
• zařízení vybavení domácnosti 
(keramické, porcelánové i skleně-
né nádobí, hrnce, plechy na peče-
ní, talíře...)
• dekorace do domácnosti (obra-
zy, rámy na obrazy, vázy...)

• mechanické domácí spotřebiče
• mediální nosiče (CD, DVD, 
gramodesky)
• knihy, časopisy, pohlednice
• dětské hračky, sportovní potřeby

Charita Litovel
Jestli máte doma ještě pěkné ob-
lečení, které je Vám líto vyhodit, 
určitě jej využije litovelská cha-
rita. Přijímá jak dámské, pánské, 
tak i dětské oblečení. Neztratí se 
ani dětské hračky...

Takže rozhodně nic nevyhazujte 
do přírody! Nahoře vidíte, jak 
dlouho to trvá, než se odpad 
rozloží!                                          red.

PONDĚLÍ ZAVŘENO
ÚTERÝ 13–18 hodin
STŘEDA 8–12 hodin
ČTVRTEK 13–18 hodin
PÁTEK 8–12, 13–18 hodin
SOBOTA 8–12 hodin
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Stíny Litovelska
Pomoc nemocnému muži
Dne 20. ledna přijala hlídka MP Li-
tovel oznámení, kdy oznamovatel 
hlídce sdělil, že se přes prostředníka 
dozvěděl, že na ulici Dukelské u elek-
trárny stojí muž a prosí kolemjdoucí 
o pomoc. Hlídka tedy neprodleně 
vyjela na místo, kde se setkala s hlíd-
kou Policie ČR, která také podobným 
způsobem informaci o tomto muži 
získala.
Nevíme, jak dlouho zde muž stál  
a žádal kolemjdoucí o pomoc, ale dle 
jeho podchlazení asi hodně dlouho... 
Na místě hlídka zjistila, že se muž 
léčí se srdeční chorobou a udělalo 
se mu zle. Proto byla na místo ihned 
přivolána rychlá lékařská pomoc, 
která se muže po příjezdu ujala.
Chtěli bychom jen dodat, že muž 
nevypadal jako bezdomovec, nebyl 
opilý a přesto jej kolemjdoucí hod-
nou chvíli nechávali svému osudu. Je 
to v obrovském kontrastu s tím, jak 
se někteří lidé dojemně starají o za-
běhnuté pejsky a jiná zvířátka, která 
mnohdy ani pomoc nepotřebují...

Dopravní nehoda u Rozvadovic
Dne 21. ledna v dopoledních hodi-
nách byla hlídka MP Litovel požá-
dána o asistenci u dopravní nehody. 
Nehoda se stala na silnici číslo 449 
ve směru Litovel-Unčovice u obce 
Rozvadovice. Podle šetření Police ČR 
řidička, která přijížděla k obci Rozva-
dovice, nedobrzdila své vozidlo před 

kolonou. Aby zabránila střetu, strhla 
své auto do pole. Při nehodě se jí 
naštěstí nic nestalo a slovo naštěstí 
je zde dvojnásob na místě, protože 
paní byla těhotná.
Již po několikáté zde apelujeme na 
řidiče, aby se plně věnovali řízení 
vozidel. Předejdou tak nechtěným 
škodám na majetku a zabrání ško-
dám na zdraví a životech.

Na projíždějící vozidlo spadl strom
Ve dnech 29.–30. ledna sužoval 
celou republiku silný nárazový vítr, 
který hojně zaměstnával všechny 
složky Integrovaného záchranného 
systému. Právě silný poryv větru stál 
za dopravní nehodou, která se stala 
30. ledna v dopoledních hodinách 
u čerpací stanice Shell mezi Litovlí  
a Červenkou.
Na projíždějící vozidlo tovární znač-
ky Audi zde spadl vzrostlý topol  
a vozidlo zcela zdemoloval. Ve vozi-
dle byly zraněny tři osoby, přičemž 
pro těžce zraněného řidiče musel 
přiletět vrtulník. Další dvě osoby byly 
do nemocnice přepraveny sanitními 
vozidly.
Hlídka MP Litovel byla požádána  
o usměrňování provozu u této neho-
dy a o vyčkání na místě do příjezdu 
rodinného příslušníka, který se  
o havarované vozidlo postaral. Cel-
kově na místě hlídka zasahovala 
bezmála dvě hodiny.

Městská policie Litovel

Ve čtvrtek 10. února došlo  
k slavnostnímu postavení slou-
pu nové budoucí haly společ-
nosti EKT CZ k.s., která sídlí  
v průmyslové zóně v místní 
části Víska. K významným hos-
tům akce patřili: Petr Vodák, 
generální ředitel Miele technika 
s.r.o., Zbyněk Slamenec, před-
seda představenstva IP Systém 
a.s., Drahomír Vyroubal, jedna-
tel AGP PROJEKČNÍ ATELIER 
S.R.O., Volker Scheffels, jednatel 
EKT CZ k.s., Jiří Buchta, vedou-
cí závodu EKT CZ k.s., Viktor 
Kohout, starosta města Litovel  
a Mgr. Lubomír Broza, mís-
tostarosta města Litovel. 
Společnost EKT CZ k.s. za-
hájila svou činnost ve Vísce v 
lednu 2017. Zabývá se výrobou 
přesných termoplastických dílů  

a modulů především pro domá-
cí spotřebiče. Lisování plasto-
vých dílců představuje stěžejní 
výrobní program, dále se firma  
zabývá potiskem, frézováním, 
svařováním a montáží skupin 
nejen pro domácí spotřebiče. 
Od roku 2017 tržby, využití 
kapacit i počet zaměstnanců 
neustále rostou. Rostoucí po-
žadavky zákazníků a potřeba 
pořizování dalších strojů jsou 
důvodem pro rozšíření, díky 
kterému se zvětší výrobní plocha  
o 2 400 m² a skladová plocha  
o dalších 1 500 m². Celková 
plocha závodu tak bude činit 
více než 7 500 m².  Ke stávajícím  
135 zaměstnancům tak v roce 
2023 přibude dalších 30. Dokon-
čení rozšíření je naplánováno na 
30. září letošního roku.                red.

Rozšíření společnosti EKT CZ k.s.

INzERCE

Rada města Litovel souhlasila na 
své 69. schůzi konané dne 27. led-
na s vyvěšením Vlajky pro Tibet 
na budově městského úřadu. 
Mezinárodní kampaň Vlajka pro 
Tibet vznikla v polovině 90. let  
v západní Evropě a stala se jednou 
z nejvýznamnějších symbolických 
akcí vyjadřujících podporu ochra-
ny lidských práv nejen Tibeťanů, 
ale i obyvatel ČLR. Akce probíhá 
každý rok 10. března, v den vý-
ročí povstání Tibeťanů proti čín-
ské okupaci Tibetu. Při povstání  
v roce 1959 zemřelo více než  
80 000 Tibeťanů, statisíce Ti-
beťanů zemřely v následujících 
letech ve vězeních, pracovních 
táborech nebo v důsledku hla-
domoru. Počet tibetských 
uprchlíků v exilu dosáhl zhru-
ba 140 000. Na protest pro-

ti porušování lidských práv  
v Tibetu se již upálilo 156 Tibe-
ťanů. Cílem kampaně je pouká-
zat na dlouhodobé porušování 
lidských práv v Tibetu. Česká re-
publika se ke kampani připojuje 
pravidelně od roku 1996. 
Tibetská vlajka je jedním z nej-
výraznějších symbolů, který 
Tibeťané v Tibetu používají při 
nenásilných protestech. Za její 
vyvěšení jim hrozí až několika-
leté tresty vězení.

Zdroj: vlajkaprotibet.cz

Vlajka pro Tibet na budově úřadu
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9. 3. – 29. 5. 2022 

Od středy 9. března bude v  lito-
velském muzeu k  vidění nová 
výstava s  názvem z lidové písně 
„Když jsem já sloužil...“, která 
je zaměřená především na chov 
hospodářských zvířat. Tato etno-
grafická výstava představí soužití 
člověka a zvířat, která patřila ke 
každodennímu životu zejména 
na venkově, kde jejich chov při-

nášel především užitek. Hlavní 
roli na výstavě budou mít kráva, 
kůň, koza, ovce, prase, drůbež, 
králík, pes a kočka. Předměty 
spojené s  jejich chovem budou 
dokreslovat jejich „přirozené“ 
prostředí. Zároveň zde bude 
ukázka zvířectva jako lidového 
motivu v uměleckých řemeslech. 
Chybět nebude různorodá inter-

akce návštěvníka pomocí 
her, které zabaví a záro-
veň poučí i ty nejmenší. 
Některá z  vyjmenova-
ných zvířat budou ve ven-
kovním prostoru k vidění 
živá u příležitosti zahájení 
turistické sezóny v  sobo-
tu 9. dubna. Mateřským  
a základním školám opět 
nabídneme program ve 
formě komentované pro-
hlídky a tematické vý-
tvarné dílny. Další  pro-
gramy zveřejníme na  
www.muzeumlitovel.cz 
nebo muzejním Face-
booku. Autorem putovní 
výstavy je Vlastivědné 
muzeum v Šumperku. 
Těšíme se na Vaši ná- 
vštěvu. litovelští muzejníci

Nová výstava o chovatelství

Ohlédněme se společně za končící rakousko-
-uherskou monarchií a přibližme si jeden málo 
známý střípek z místní historie související s pa-
novnickým rodem Habsburků. Poslední český 
král Karel se narodil 17. srpna 1887. Své dětství 
a mládí trávil převážně v Dolním Rakousku, ve 
Vídni a Čechách. Dne 13. července 1911 se Ka-
rel zasnoubil se Zitou Bourbonsko-Parmskou 
(foto vpravo), se kterou se 21. října téhož roku 
oženil na zámku v Dolním Rakousku. Společně 
pak měli 8 dětí včetně následníka trůnu Otty. 
Po atentátu na Františka Ferdinanda roku 1914 
se stal Karel korunním princem a na trůn use-
dl 21. listopadu 1916 po smrti svého prastrýce 

Františka Josefa I. Jako Karel I. z habsbursko-
-lotrinské dynastie byl v letech 1916–1918 po-
sledním rakouským císařem, českým králem  
i moravským markrabětem.
A teď přejděme k  meritu věci. Cestu man-
želského páru z  Brandýsa nad Labem přes 
Litovel, Nový Jičín do Kolomyje v  roce 1912 
zmapoval pan Radek Polách z  Muzea Novo-
jičínska v  publikaci ke 100. výročí události. 
Zde se uvádí, že v  polovině února 1912 bylo 
rozhodnuto o výměně vojenských posádek 
v  Brandýse nad Labem a haličské Kolomy-
ji. Spravovat monarchii nebylo jen tak, uvě-
domme si, že tehdejší cestování bylo časově 
mnohem náročnější než dnes a mladí man-
želé Karel a Zita byli na cestě téměř 50 dnů –  
2. března odjížděli z Brandýsa nad Labem, na 
našem území navštívili Kostelní Lhotu, Týnec 
nad Labem, Chrudim, Sruby u Chocně, Čes-
kou Třebovou, Moravskou Třebovou, Litovel, 
Velkou Bystřici, Hranice na Moravě, Nový 
Jičín, Místek a 18. března opouštěli Těšín. Do 
Kolomyje dorazili až 17. dubna 1912. 
Ve stručnosti se dá říci, že 10. března 1912 zaži-
la Litovel velkou slávu. Město navštívil násled-
ník trůnu arcivévoda Karel s chotí Zitou, které 
uvítal starosta města Vácslav Socha, farář Fran-
tišek Zatloukal a poslední c. k. okresní hejtman 
baron Rudolf Baillou s chotí Kristou. Prezen-
tovali se české i německé spolky, byl zorgani-
zován pochodňový průvod s  hudbou, všude 
byla bohatá výzdoba. Manželé bydleli u barona 

Rudolfa Baillou na náměstí v  dnešní budově  
2 městského úřadu. Podrobnosti o této události 
najdete v dobové zprávě z 16. března 1912 uve-
řejněné v Selské stráži.
Dne 13. dubna 1917 byla potom v předsíni  
1. patra okresního hejtmanství zasazena skle-
něná deska s nápisem: „Jejich Veličenstva císař  
a král Karel I. a císařovna a královna Zita 
meškali dne 10. a 11. března 1912 v těchto 
místnostech“. Uvádí se, že deska nepřečkala 
rok 1918. 
Je pravděpodobné, že existuje fotografie  
z 10. či 11. března 1912, která zachycuje vzác-
nou návštěvu Litovle. Stejně tak mohl někdo 
zdokumentovat podobu této pamětní desky. 
Můžete-li při pátrání pomoci, ozvěte se nám 
(muzejníkům). Děkujeme.                         RoN

Vzácná návštěva v Litovli – Před 110 lety navštívil město Litovel  
arcivévoda Karel s manželkou Zitou

Věřme, že složité období máme 
za sebou a po dvou letech se dne 
1. března uskuteční v Muzeu Lito-
vel členská schůze MSL, kde bude 
mj. představen plán činnosti na 
letošní rok.

Muzejní společnost Litovelska,  
z. s. a Muzeum Litovel Vás ve 
čtvrtek  10. března 2022 zvou 
na přednášku s  názvem „Doba 
bronzová a halštatská na Hané 
pohledem hrobů“. Pozvání přijal  
doc. Mgr. Martin Golec, Ph.D.
Civilizace doby bronzové a hal-
štatské (starší doba železná) po 

sobě  zanechala na Hané  četné 
hroby, pohřebiště nebo náčelnic-
ké mohyly. Pro archeologii jsou 
cenným svědectvím dávných 
epoch. Co vypovídají o životě, 
smrti a odchodu do záhrobí? 
Doc. Martin Golec nám před-
staví soudobý pohled archeologa 
podepřený novými informacemi, 
které v poslední době archeologii 
dodaly mnohé nejen přírodověd-
né obory.
Začínáme v 17 hodin ve stálé ex-
pozici řemesel v muzeu, vstupné 
50 Kč, členové MSL 20 Kč.

Robert Najman, předseda MSL

Muzejní společnost informuje
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2022 v jednotlivých obcích

Tříkrálová sbírka proběhla v  56 obcích 
našeho regionu. Kolik peněz bylo kde 
vykoledováno, si můžete prohlédnout  
v tabulce. Celková částka činí 725 689 Kč.
Sbírka stále probíhá také online a lze do 
ní ještě přispívat na www.trikralovasbirka.
cz, zadáním poštovního směrovacího čísla 
vaší obce a potvrzením zvoleného příjemce 
daru – Charity Šternberk (výtěžek bude 
následně rozdělen jednotlivým střediskům: 
Šternberk, Litovel a Uničov). Darovaná částka 
v hotovosti byla po rozpečetění a přepočítání 
pokladniček na jednotlivých městských nebo 
obecních úřadech následně odeslána na 
centrální charitní konto u České spořitelny. 
Z centrálního konta budou peníze rozděleny 
do regionů na schválené projekty jednotlivých 
místních charit a na humanitární pomoc  
u nás i v zahraničí.  Výnos Tříkrálové sbírky je 
z největší části tradičně věnován na podporu 
záměrů pro lidi v  nouzi na území ČR. Jde  
o různé formy pomoci pro seniory, matky  
s dětmi v  tísni, lidi s  postižením, bez 
domova, sociálně vyloučené či ohrožené 
vyloučením. Desetina výtěžku je určena na 
pomoc rozvojových projektů do zahraničí 
(např. na udržení zdrojů obživy nebo 
vzdělávání), případně jako rezerva pro případ 
humanitárních katastrof.
V  roce 2021 nám zabránila pandemie 
koledovat jako v předchozích letech, přesto se 
podařilo získat v  našem litovelském regionu 
částku 402  701 Kč. Částí sbírky, určené pro 
vlastní projekty Charity, jsme spolufinancovali 
nákup schodolezu a speciálního automobilu 
pro převoz těžce pohyblivých osob a poskytli 
přímou pomoc rodinám a osobám v  nouzi.                                  
                       Charita Šternberk, středisko Litovel

Litovel 90 713 Kozov, Blažov, Bezděkov, Kadeřín, Svojanov 11 570
Chořelice 13 016 Hvozdečko 4 489
Nasobůrky 15 303 Kovářov 2 570
Víska 4 336 Podolí 5 541
Tři Dvory 11 445 Olešnice 4 875
Rozvadovice 7 867 Jeřmaň 3 565
Unčovice 13 327 Náklo 27 768
Březové 4 975 Mezice 12 001
Myslechovice 3 446 Lhota nad Moravou 8 514
Savín 5 963 Skrbeň 16 667
Nová Ves 7 810 Příkazy 39 518
Červenka 59 918 Hynkov 2 707
Pňovice 12 465 Dubčany 12 947
Střeň 4 303 Loučka 7 504
Mladeč 4 109 Vilémov 17 064
Bílá Lhota, Pateřín 4 492 Olbramice 9 592
Hradečná 6 945 Bílsko 10 011
Měník 3 550 Haňovice 14 924
Řimice 9 504 Cholina 8 779
Měrotín 14 245 Senice na Hané 26 908
Slavětín 6 454 Cakov 5 983
Luká 8 986 Odrlice 10 639
Veselíčko 3 330 Senička 13 667
Ješov 2 982 Náměšť na Hané 71 089
Bouzov 19 643 Loučany 33 158
Doly 4 512  Celkem 725 689 

DĚKUJEME ZA VAŠI ŠTĚDROST. 

STEJNĚ DĚKUJEME VŠEM, KDO NÁM 
S TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU 

POMÁHALI.



Stalo se v Litovli

• 160 let
Josef Staroštík se narodil 
21. 5. 1862 v Unčovicích. 
Věnoval se zejména rozvoji 
hospodářství Litovelska – 
zřizování potravinářských 
podniků jako byly pivovary, 
sladovny či hospodářská 

družstva. Pomáhal také budovat české školství, 
působil v Rolnické jednotě, za stranu lidovou 
pokrokovou byl r. 1807 zvolen říšským 
poslancem, přestoupil pak do nově založené 
strany agrární. za ni byl v letech 1906–1913 
poslancem moravského sněmu. Jako politický 
vůdce byl v čele národnostního boje. zemřel 
23. prosince 1929.

• 70 let
V Poděbradech zemřel 
10. března 1952 čtvrtý 
český starosta Litovle 
Ing. Otakar Ledvinka. 
Narodil  se 21. května 
1878 v Pavlíkově v okrese 
rakovnickém v Čechách. 
Po absolvování české 

vysoké školy technické v Praze nastoupil praxi 
v cukrovaru knížete Ferdinanda Kinského, pak 
vystřídal několik cukrovarů a 22. července 
1912 nastoupil v litovelském cukrovaru jako 
technický adjunkt. Když v roce 1924 ředitel 
Alois zima onemocněl, byl jmenován správcem 
cukrovaru a od 1.  července 1925 technickým 
ředitelem. 
Od počátku se účastnil veřejné práce v Sokole, 
Krajinské muzejní společnosti, byl členem 
zastupitelstva a městské rady. Dne 4. srpna 
1928 byl zvolen starostou a zůstal jím do  
8.  července 1938. zasloužil se o stavební 
aktivity města. V jeho době byly vydlážděny 
ulice i náměstí, postaveno koupaliště aj.

• 60 let
Před šedesáti lety,  
11. března 1963, zemřel 
profesor a spisovatel 
Eugen Stoklas. Narodil 
se 11. listopadu 1882  
v Příboře v rodině profesora 
učitelského ústavu. 
V letech 1907–1909 

učil češtině na německé obchodní akademii  
v Olomouci, pak působil na reálném gymnasiu 
v Holešově a Valašském Meziříčí. V letech 1909–
1941 byl profesorem litovelského gymnázia. 
Sbíral pověsti z Hané a Litovelska, zajímal 
se o lidový kroj. Psal dramata a bibliofilsky 
upravené sbírky básní. založil loutkové divadlo 
v  Července a psal pro ně divadelní hry. Řadu 
let pracoval v Muzejní radě, za války byl  
i správcem muzea.                                      Lubomír Šik
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Fšeckê Vás pozdravôjô, divéte se, jak to 
ôteklo a jaro je tadê! Určitě to znáte, že je 
to náš zvêk, převitat každy ročni obdobi 
podlivá tech nékrásňéšich přirodnich pravi-
del, co só psany od pradávna, a tak s něma 
počétáme společně. Já se na to decky těšim, 
jak pišô do Litovelskéch, že mužô aspoň pár 
pozdraveni a přêpomenóti podat veřejnosti 
našé na vědomi.
Jak to chêstámê, vizete sami, že se nám daři 
po řadě omezováni, ôspořádat to naše zetká-
ni. No, jak jináč poděkovat, jak se řiká, za-
plať pánbu. Držime pohromadě, hlidáme si 
zdravi a rozhodnóti a v duvěře splečné, kdo 
bê ê nebêl rád, že si zasé mužem po našem 
povêkládat. Ešlêpak se k nám rozhodnó naši 
návštěvnici z Litovle a okoló přejit, vime 
dobře, že majó teho dobryho dôcha, k ha-
náckymô vêjádřeni v rodnym nářečó. Sami 
se nám nekeři pravda, po tech letech naše-

ho pusobeni, přeznávajó, že jim ê to posta-
či, poslóchat. A drozi nebo ti ostatni, ti se  
k nám přêdávajó sami, a já si řikám, děláme 
dobře. Je to chvilka společné poézie, ze žê-
vota nás fšeckéch, co řeknem a poslechnemê 
si vážně, aji ve srandě, aji ve viře v domáci 
pohodô. Já se vám mosim přeznat, jak sem 
se toť vonehdá polekal, co to vidim za rekla-
mô kdesê v novinách. Nemužô temô prosim 
věřêt, že pré anglickê vás naôčijó mlovit ply-
nôle za dvě hodinê. No to je ohromny, tako-
vó reklamô si nedovolimê předkládat, nále,  
pak si to řeknem; šak nám to naše splknóti 
trvá podobně – tak to mužem zkóšet.
A tak mili naši, těšime se na to, za učinkujici 
vás mosim pozvat, aji za pořadatele a te naše 
Litovelsky novinê.
Máme to s tém vitánim jara – ve štvrtek, 
dvacátyho štvrtyho. Tak dem na to !

Váš Zdenek Brané

Z Hanácké ambasádê

Ze společnosti

Přišli na svět
  6. 8.  Jan Vysloužil z Unčovic
25. 8.  Magdalena Tichá z Myslechovic 
  1. 9.  Viktoria Čuriová z Litovle 
  4. 9.  Adéla Veselská z Litovle 
  5. 9.  Karolína Klapková z Litovle 
  5. 9.  Melanie Moťková z Litovle 
  9. 9.  Eliáš zapletal z Litovle
11. 9. Alžběta Havlíčková z Litovle 
22. 9.  Michal Dub z Unčovic
22. 9.  Adam Kučera z Litovle
23. 9.  Klára Čamková z Litovle
23. 9.  Jasmína Haderková z Litovle 
25. 9.  Stella zemčáková z Litovle  
19. 11.  Antonín Kuchař z Litovle

Odešli
21. 1.  Věra Macková z Červenky (67 let)
21. 1.  Jarmila Vlčková z Nové Vsi (78 let)

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  

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

21. 1.  Vít Jančí z Litovle (82 let)
27. 1.  Jana Válková z Červenky (69 let)
28. 1.  Dominik Plšek z Litovle (27 let)
30. 1.  Vladimír Křesala z Litovle (83 let)
16. 2.  Josef Kovář z Haňovic (79 let)
Připraveno ve spolupráci s pohřební službou Hrandop.
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 Knihy na tento měsíc    novinky v litovelské knihovně

Tomáš Padevět: Carmen: Skutečný život Hany 
Hegerové
První a jediný komplexní dokumentární ro-
mán o největší česko-slovenské šansoniérce. 
Vznikl s jejím souhlasem, s podmínkou, že 
může být zveřejněn až po její smrti. Po celou 
kariéru se takovému odhalení vyhýbala. Dů-
sledně si bránila své soukromí. Umožnila do 
něj vstoupit až autorovi, který patřil k jejím 
nejbližším přátelům.

Mons Kallentoft: Křik k nebesům
Jednoho horkého letního dne je v autě na-
lezen mrtvý chlapec. Zdá se, že ho tam 
zapomněla jeho matka, která trpí psy-
chickými problémy a výpadky paměti. 
Smrt vlastního dítěte je pro ni tou nejhorší 
myslitelnou tragédií, navíc však začne do-
stávat výhružné anonymní dopisy. Když 
se žena stane obětí chladnokrevné vraž-
dy, musí se vyšetřovatelka Malin Forso-
vá na celý případ podívat novýma očima. 

Alison Belshamová: Balzamovač
V brightonském Přírodovědném muzeu je 
nalezeno čerstvě mumifikované tělo. Když 
se spolu s kryptickými zprávami začnou ob-
jevovat egyptské pohřební nádoby a v nich 
části těla, má detektiv Francis Sullivan jasno 
– jde o práci sériového vraha.

Glendy Vanderahová: Kde se les dotýká hvězd
Po smrti matky a boji s vlastní nemocí se or-
nitoložka Joanna vrací ke svému výzkumné-
mu projektu. Snaží se sama sobě dokázat, že 
všechny útrapy překonala, od rána do večera 
zkoumá hnízdění ptáků ve venkovské oblas-
ti v Illinois. Jednoho dne Joanninu zažitou 
rutinu naruší záhadná dívka, která se bosá  
a potlučená zjeví na prahu jejího domu. Dív-
ka si říká Ursa a tvrdí, že přišla ze vzdálené 
galaxie…

Tuutikki Tolonen: Agnes a odemčený sen
Do muzea jednoho malého ospalého měs-

tečka někdo zašle vzácnou starou zamčenou 
šperkovnici. Muzeum šperkovnici může vy-
stavit, je tu ale jedna podmínka: pokud se 
najde někdo, kdo od ní bude mít klíč, smí 
si její obsah odnést. Jedenáctiletá Agnes při 
návštěvě muzea poznává, že tento vzácný 
exponát vídá ve spánku. Pokud by měla vě-
řit svým snům, ví také, kde ke šperkovnici 
najít klíč…

Susanna Isern: Tohle není džungle
Všechno začalo, když se jednoho dne Pav-
línka rozhodla odpovídat NE. Říkat na 
všechno NE totiž byla veliká legrace. Pav-
línka si tak mohla dělat, co se jí zachtělo…  
A najednou se to stalo… Její dům zmizel. 
Proměnil se ve SKUTEČNOU džungli. Sku-
tečný prales se stromy, liánami, hustými 
keři… Všechna zvířata si dělala, co se jim 
zachtělo. A co dál? 
Jakou knihu momentálně čtete Vy? Klidně 
nám napiště do redakce svůj tip.                    os         

O Pavlínce
Strašný mor hlízový, jenž již delší dobu byl 
zuřil po valné části Evropy, propukl také  
v Litovli počátkem července 1714. Během 
4 měsíců zemřelo 123 lidí, z nichž polo-
vice pochována u lesa, asi poblíž tamější 
boží muky. Tam u Dolního lesa byl tehdy 
kostelík, kaplička sv. Pavlínky, jíž pověst 
připisuje zastavení moru, trestu božího. 
Za nejhoršího mření usadil se prý tam ně-
jaký kněz, jenž zaopatřoval nemocné. Ten 
jednou při mši při proměňování vzhlédl 
k oltářnímu obrazu světice a zcela zřetel-
ně viděl, jak tvář světice střídavě bledla  
a se rděla a jak světici z očí řinuly slzy. Slzy 
znamenaly vyslyšení modliteb a skutečně 
v témže okamžiku mření ustalo. Purkmis-
tr Scheiber pak učinil před smrtí odkaz na 
postavení sochy ku poctě sv. Pavlíny. Stav-
ba sloupu toho na hlavním náměstí lito-
velském započata roku 1716 a dokončena 
roku 1724. Poustevník onen u sv. Pavlínky  
se jmenoval Antonín Jiránoš. Za mostem 
pod lipou si zřídil dřevěnou boudu s ob-
razem sv. Pavlíny. Později ctitelé světice 

tam postavili zděnou kapličku, jež časem 
zpustla a se rozpadla.

Javor za elektrárnou   
Nedaleko jezu za městskou elektrárnou 
v Litovli stojí starý javor v podobě veli-
ké čtyrky. Z jeho hladké, v pravém úhlu 
ohnuté větve trčí dlouhý rezavý hřeb.  
O tom hřebu velcí vypravují dětem, že 
hřeb je kopí prokletého Švéda, jenž zle 
urazil Matku boží a nemá proto v hrobě 
pokoje. Běda dítěti, jež po klekání ještě 
jde tudy a za spásu duše Švédovy se nepo-
modlí Zdrávas Maria. Tu prý Švéd vtáhne 
takové dítě do stromu. 

Hádka duchů
Stařenka Kleinová věděla tolik věcí jako 
deset kronik dohromady. Jednou vyprá-
věla, jak se dva duchové prali na hřbitovní 
zídce. Podle pověsti u nás rozšířené musí 
každý posledně pohřbený tak dlouho hlí-
dati, dokud jiný nezemře a není pochován. 
Jednou v neděli odpoledne měli pohřeb 
dva muži, kteří se za živa rádi mezi sebou 

hašteřili a jeden druhému co nejhoršího 
hleděl provésti. Po pohřbu šla Kleinová, 
tehdy ještě svobodná, se dvěma děvčaty do 
sousední vsi k muzice. Když se o půlnoci 
vracely, s hrůzou stanuly u hřbitova. Tam 
bílá postava smýkala jinou bílou postavou, 
která ji tloukla. 
V postavách dívky poznaly oba sousedy 
odpoledne pochované. Ten, který druhým 
smýkal, volal: „Já jsem už dost hlídal do 
půlnoci, hlídej ty zas do rána!“ Ale druhý 
mu hněvivě odpovídal: „Hlídej si sám, hlí-
dej si sám!“ V tom jedna z dívek hrůzou 
vykřikla a postavy zmizely. Když to na 
druhý den dívky vypravovaly, nikdo jim 
nechtěl věřiti, ale stařenka Kleinová by to 
byla do smrti odpřisáhla. 

Parduska
Staří lidé vypravují, že prý na kopci Par-
dusce stával hrad. Na hradě sídlel lou-
pežný rytíř Pardus. Ten se svou čeledí 
přepadal. Později hrad zanikl, zůstaly jen 
příkopy. Ale po rytíři Pardusovi vrch do-
stal jméno Parduska. 

Eugen Stoklas: Kytička pověstí z Litovelska
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Další zajímavý rozhovor, tentokrát z pro-
středí plného klidu, relaxace, pohody, vůní, 
svíček a tepla, jsme vedli s masérkou paní 
Květou Šmoldasovou. Povídali jsme si s ní 
o masážích – jejich vlivu na naše tělo, pro 
koho jsou vhodné a dalších zajímavostech...

Začněme obecně, a to, co je vlastně masáž. 
Jaký má vliv na náš organismus? 
Masáž je speciální procedura, která je 
využívaná k upevnění tělesného a dušev-
ního zdraví. Mechanicky působíme na 
povrch těla, čímž dochází k  pozitivním 
změnám v těle masírovaného. 
Masáž nám přináší celkem tři druhy účin-
ků. Je to účinek mechanický, biochemický 
a reflexní.
Mechanický účinek masáže podporuje 
návrat okysličené krve zpátky směrem 
k srdci. Krev tak rychleji cirkuluje a tím 
roznese více potřebných látek po těle. 
Tím je urychlená regenerace těla. Bio-
chemický účinek pozorujeme převážně 
na kůži. Když totiž dochází k masírová-
ní, červená nám kůže na těle. Vlásečnice 
pod povrchem kůže se začnou roztahovat  
a zaplňovat okysličenou krví s potřebný-
mi živinami. Poslední, reflexní účinek, při 
masáži v těle postupně dráždí receptory 
nacházející se v kůži, šlachách, kloubech 
a svalech. Díky těmto receptorům jsou do 
mozku posílány podněty, které mají vliv 
na senzomotorické a vegetativní změny  
v těle. 
Všechny tyto účinky se navzájem propo-
jují. Mezi celkové účinky masáže můžeme 
zahrnout právě zvyšující se látkovou vý-
měnu, příznivý vliv na nervové funkce, 
změny vnitřního prostředí organismu  
a činnosti žláz s vnitřní sekrecí a také 
podporu fyziologických pochodů v orga-
nismu.
Jak je tedy vidět, masáže mají na náš or-
ganismus opravdu velký a zdůrazňuji po-
zitivní vliv. 

Jaká je historie masáží. Kde se vzaly?
Je velmi pravděpodobné, že masáže pat-
ří v historii lidstva mezi nejstarší léčebné 

postupy už od pravěku. 
Prakticky všechny sta-
ré kultury znaly masáže  
a používaly je jako sou-
část léčby. Například 
starověká Čína, Indie, 
Egypt, Řecko, Řím apod. 
V Českých zemích lze za 
zakladatele moderní ma-
sáže považovat ortopeda 
Vítězslava Chlumského 
(pozn. red. 1867–1943, 
český chirurg, ortoped, 
vysokoškolský učitel).  

Je neskutečné množství 
různých druhů masáží. 
Které jsou dle Vás a Vašich zkušeností nej-
lepší?
Na tuto otázku není snadné odpovědět. 
Každý člověk je originál a je těžké vyhod-
notit, které masáže jsou nejlepší. 

Jaké masáže provozujete Vy?
Já provozuji klasické, relaxační, terapie 
baňkami a antistresovou masáž hlavy, 
která je v  této době velice oblíbená. Pů-
sobí blahodárně na nervovou soustavu, 
pomáhá při migrénách. Také bych chtěla 
zmínit, že nově připravuji termomasážní 
lehátko, které kombinuje masážní progra-
my s infračerveným teplem. K masáži po-
užívám směs éterických olejů, které jsou 
terapií pro tělo a potěšením pro duši. Dále 
různé zvonečky, tibetskou mísu nebo či-
nely, které navozují harmonii duše a těla. 

Jak často bychom na masáž měli docházet? 
Jak se po masáži chovat, co doporučujete  
a čeho se vyvarovat?
Záleží na každém zvlášť. Frekvence masá-
ží je různá podle potíží. Důležitá je pra-
videlnost a prevence než řešit až akutní 
stavy, kdy se člověk ani neohne. Proto je 
potřeba tomu předcházet, jelikož pou-
há jedna masáž za x měsíců sice uleví, 
ale neodstraní dlouhodobý problém. Já 
doporučuji chodit pravidelně jednou za  
2–4 týdny. 

Po masáži se doporu-
čuje hodně pít, aby se 
z těla odplavily toxiny 
a uvolněné škodlivé 
látky. Je dobré si do-
přát klidový režim, 
ale každý ať naslou-
chá svému tělu.
Nedoporučuje se pro-
vádět žádnou inten-
zivní fyzickou akti-
vitu (posilovna, běh 
apod.).

Jak dlouho by masáž 
měla trvat? Je asi jiná 

doba, když se masíruje jen hlava a když se 
provádí celková masáž... A jak je to s bolestí 
u masáže?
Tady záleží na tom, jaký druh masáže se 
provádí. Když masíruji jen hlavu, tak ma-
sáž trvá asi 30 minut, když provádím kla-
sickou masáž celého těla, tak masáž může 
trvat i hodinu. Opět zde záleží především 
na pohodlí masírovaného. To je to nejdů-
ležitější. 
Co se týče bolesti, tak je to u každého člo-
věka jiné. Někdo má rád a vyloženě potře-
buje, aby masáž bolela – aby se bolavá mís-
ta pořádně promačkala a projela. Někdo si 
zase přeje masáž mírnou, bez bolesti. Nej-
lepší je zde asi zvolit zlatou střední cestu  
a je úkolem maséra odhadnout, která to je. 

Jsou masáže vhodné pro všechny? Jak je to 
třeba s těhotnými ženami nebo se staršími 
lidmi?
Masáže pro těhotné jsou možné od 4. mě-
síce těhotenství, nejlépe po domluvě s lé-
kařem. S rostoucím bříškem je nadměrně 
namáhaná páteř a okolní svalstvo, zejmé-
na v  křížové oblasti, což má za následek 
bolesti zad. Masáž se provádí na boku na 
masážním stole nebo speciální masážní 
židli. Pro větší relaxaci je možno ji oboha-
tit také masáží hlavy. 
U seniorů je potřeba vzít v  úvahu jejich 
zdravotní stav a možná onemocnění, pří-
padné úrazy a užívané léky. Vhodná je 
konzultace s lékařem. Senioři mohou mít 
problém masáž „uležet“ v  jedné poloze. 
Často se jich proto ptám na komfort, po-
kud je potřeba, masáž na chvíli přerušíme.

Co taková domácí masáž? Lze si jí ublížit?
Domácími masážemi si určitě ublížit ne-
můžeme. Vřele je doporučuji, protože jak 
už jsem řekla na začátku, masáže mají na 
naše tělo velmi pozitivní vliv. Takže s chu-
tí do toho!

Děkujeme za milý rozhovor a přejeme 
mnoho úspěchů ve Vaší práci!
Já také děkuji.                                               red.

Blahodárný vliv masáží znali již staří Egypťané. Pojďme si je  
přiblížit i my...
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Váženi, mám kamaráda Zdenka. 
Omi vemeslet a verobit všecko na 
světě. Dokonce e troják žebřik, dež je 
potřeba. Celé ževot pracoje kreativně, 
veméšli, zlepšoje, konstruoje, verábi. 
Navic je to sportovec – jezdi na 
kole jak ďas. Svy kolo si dovede cely 
postavit z komponentu, kery si sám 
buď zežene nebo si je klidně verobi. 
Prostě šekovné člověk. A tento šekovné 
člověk najednó – skoro bez varováni 

– skončel v zaměstnáňó a octl se  
v duchodo. No a znáte to. Jak ste celé 
pracovni ževot aktivni, nemužete se 
jenom tak přeorientovat na pozďéši 
stáváni, a pámbu nedé, na nicneděláni. 
Je duchodcem poměrně čerstvém, 
takže eště „veklusává“. Ale furt hodně 
aktivně. Stavi barák. Nacvičoje divadlo. 
Stará se o svy dvě děcka, kery só eště 
maly a neplnolety. A samozřémě má  
k nim mladó babo, kerá take potřeboje 
svy. Takže na nejaky ožéváni stáři 
nemá absolutně čas. Ale přes to 
všecko se zničehožnic a najednó občas 
vesketne chvilka, kde nemá do čeho 
pichnót. A to pak docházi k néhoršimo, 
protože Zdenek přeméšli. Nahlas. 
Nélepše o šlehovičke. Onehdá přeméšlel 
o nás doma. Me se často navštěvojem 
a obá máme dobró pálenko rádi. Tož 
popijime a vekládáme. A naposlede 
sem se nestačel divit, co vemeslel. 
Váženi, co vám včel povim, to néni 
žádná prča a debe se nekdo povolané 
nad tém zameslel, možná be se děle 
věce! On totiž spominal, jak zaváděl 

pro jeho bévaló fabriko, v keré dělal, 
robotickó linko. Vemeslel, zkonstruoval 
a take naprogramoval robote, keři na 
té vérobni lince nahradile hromado 
ledi. To sme se decky v mláďó očele, že 
stroje nahradijó ledskó práco a olehčijó 
nám těžké ževot. No ja, ale to nám 
řikale ve škole eště za minolyho režimo. 
Jako děcka sme hleděle jak veorany 
meše, dež sme s otevřenéma hobama 
poslóchale sódružko očetelko, kerá 
nám to bodócnosť bez těžké robote 
předpovidala. No a je to tade! Otopija 
se stala skotečnosťó. Tajak knižke od 
Julia Verna. Decky řikám, že Vernove 
sne se skoro všecke naplnile, až na jeden 

– dvě leta prázdnin. A v této kovidové 
době ani to jož néni sci-fi. Tak dneská 
fabrika, kerá nemá robote, nemuže 
prorazet ve světové konkurence. 
Verábime hodně a produktivita 
stópá. A ledi na linkách obévá. „No 
ja, to je všecko krásny,“ povidá ten 
muj kamarád, „ale zapomnělo se na 
jedno skotečnosť. Stroje a roboti, keři 
nahradile ledi, neodvádijó státo ani 
zdravotni ani sociálni dávke. Ledi ja, 
ale protože jich miň a miň pracoje, stát 
přecházi o vic a vic peněz z techto fondu.“ 
Dež toto Zdenek veslovil, přestal sem 
klimbat a položel sem štamprlo na stul. 

„Cože?“ ptám se jak praštěné. „No to 
je jednodochy,“ povidá Zdenek, „ešle 
jeden robot na lince nahradi práco 
osmi ledi, keři každé měsic odvádijó 
do státni kase svy penize za to, že 
mužó chodit k dochtorum a že mužó 

klidně žet, pak notně státo mosi tech 
osm dávek chebět a v temto přépadě 
je to třeba dvacet tisic měsičně. Včel 
si představ fabriko, kerá má deset 
linek. To je osmdesát ošetřenéch 
ledi a take celkem dvěsta tisic koron 
nedodanéch státo. Měsic co měsic. Za 
rok to máme asi tak štvrť milióno. To 
néni málo. A kolek máme fabrik ve 
státě?“ To jož sme nespočitale, protože 
tolik šlehovice nemám. Ale logika té 
věce mě odzbrojila. Já sem takle nigdá 
neovažoval. Logicke teda zaváděni 
robotu okrádá stát. Proč teda stát tak 
podporoje zaváděni robotu? Bel sem  
z teho doopravde šokované. Čočel sem 
na sebe v kópelce do zrcadla a řikal sem 
si: „Že tě to, te vole, eště nenapadlo, 
copak je to tak složety?“ Řekl sem po 
pár dnich Zdenovi, že be se to mělo 
nekemo napsat, ať si politici nebo kdo, 
ovědomijó, kde mužó najit finančni 
rezervo, dež je na tem náš stát tak 
mizerně.  A to be nebela malá rezerva! 
Možná be stálo za to poovažovat, 
ešle be se neměla platit daň z tech 
stroju. Jakáse kompenzace za to, že 
vešťépale ledskó práco. Mohla be se 
menovat třeba Digitálni daň. Vebralo 
be se moře financi a to be belo, abe se 
ten náš státeček za pár let nezventil! 
A vite, co mně na to Zdenek řekl? 
Neco v tem smeslo, že to zas néni tak 
jednodochy, jak to vepadá. Te odvode 
nahradijó ti roboti svó produktivitó, 
a tak dál a tak dál... Prostě všecko se 
dá veřešet vicerém zpusobem, podlivá 
teho, jak se na konkrétni problém 
podiváte. Ekonom se na to divá ináč 
než konstruktér. A nestranné člověk to 
třeba nevidi vubec – tak jak napřéklad 
já. To belo pro mě v krátké době jož 
drohy překvapeni.  A třeti přešlo, dež 
sem Zdenkovi oznámil, že sem to 
vhodil cely na papir, a že ten článek 
do Litovelek mám jož hotové. Svěřel 
se mně, že to pré nebel až zas tak jeho 
nápad. Pré to kdese vekládal jakése 
brélaté chlápek. Jak on se to menoval 

- - - ja, pré Gejts nebo tak jakse. Včel 
se na mě možná bodete trocho zlobit, 
ale já tento článek nechám bez konca. 
Akorát vás požádám, abeste si ho 
přečtle pozorně a zkosele se zameslet. 
Ona ta pointa, keró be měl skončet, je 
totiž jož nejakó chvilo řečená a fungoje 
né jenom na jeden problém. Jenom jo 
najit...                                   
                                                  Petr Linduška

Digitálni daň
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Městský klub Litovel 3
• středa 2. 3.   ÚČA MUSÍ PRYČ
Velký sál záložny, 19 hod., předprodej od 350 Kč, na místě +50 Kč.
Divadelní představení s  D. Prachařem, L. Rybovou, J. Janěkovou ml.,  
K. Frejovou, I. Chmelou a P. Špalkovou.

• pondělí 7. 3.     VRAŽDA V SALONNÍM COUPÉ
Velký sál záložny, 19 hod., předprodej od 300 Kč, na místě +50 Kč.
Divadelní hra v podání Divadla Járy Cimrmana.

• úterý 8. 3.    ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE
Velký sál záložny, 19 hod., předprodej 300 Kč, na místě 350 Kč.
zábavný pořad s jedinečným a nezaměnitelným humorem zdeňka Izera.  
Součástí budou oblíbené scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imita-
cí. Vystoupení je obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými 
kostýmy, převleky a světelnými efekty.

• 10. 3.–1. 4.    PŘÍRODA, JAK JI VIDÍM JÁ
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 fotografií Marie Vykydalové, vernisáž proběhne ve středu  
9. března v 17 hod.

• 14. 3.–27. 5.    RETRO PŘENOSNÉ TELEVIZORY 
Prostory TIC Litovel, PO–PÁ 8–17 hod., SO  9–15 hod., vstupné  
dobrovolné. 
Výstava televizorů z celého světa, ze soukromé sbírky pana Ladislava Kohla.

• úterý 15. 3.    KINO: MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Velký sál záložny, 14 hod., vstupné 40 Kč.
Dobrodružná animovaná komedie o tom, jestli může mezi malou myš-
kou a velkým lišákem vzniknout opravdové přátelství.

• středa 16. 3.    KINO: DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Velký sál záložny, 18 hod., vstupné 100 Kč.
Filmová komedie je adaptací stejnojmenného blogu a knihy Dominika 
Landsmana, hrají: Jiří Mádl, Tereza Ramba, Lukáš Hejlík a další.

• pondělí 21. 3.    PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE
Velký sál záložny, 10 hod., vstupné 40 Kč.
Pohádka v  podání Divadelní společnosti Julie Jurištové, pro děti MŠ  
a I. stupně zŠ, včetně veřejnosti.

• úterý 22. 3.     KLAVÍRNÍ RECITÁL MATYÁŠE NOVÁKA
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 100 Kč.
Koncert vítěze řady národních a mezinárodních soutěží, koncert v rámci KPH.

• čtvrtek 24. 3.    PŘENDITE SI SPLKNÓT
Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné.
zábavný pořad pro příznivce hanáckého nářečí na téma Bôdem vitat jaro 
– demê na to! Vystoupí Čtyřlístek pod vedením Milana Vybírala. Pořada-
tel: Hanácká ambasáda.

PŘIPRAVUJEME: 
  5. 4. KVARTETO APOLLON (koncert v rámci KPH)
 6. 4. HALINA PAWLOWSKÁ – MANUÁL ZRALÉ ŽENY (zábavný pořad) 
11.–17. 4. VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
12. 4. PLAVCI S JANEM VANČUROU – VYPLOUVÁME (koncert)
20. 4. TANEČNÍ HODINY (divadelní představení)
25. 4. KONCERT V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH – CHANSON TRIO COUCOU
11. 6.  HANÁCKÉ BENÁTKY

Zveme na pohádky pro děti
Myši patří do nebe
Může mezi malou 
myškou a velkým lišá-
kem vzniknout oprav-
dové přátelství? Od-
pověď najdou nejen 
ti nejmenší, ale i větší  
a velcí diváci v animo-
vaném dobrodružství 
Myši patří do nebe.
Myška Šupito ráda 
všechny přesvědčuje 
o tom, že je nejodváž-
nější myší na celém 
světě a vůbec ničeho 
se nebojí. Ale opak je 
pravdou, ve skuteč-
nosti se pobobkuje ze všeho, 
co se kolem jen mihne. Jejím 
toužebným přáním je být stejně 
statečná jako její tatínek. Ten 
se dokázal s nasazením vlast-
ního života postavit děsivému 
lišákovi Tlamounovi, postra-
chu celého lesa. Boj sice nevy-
hrál, stal se ale obdivovaným 
hrdinou myšího společenství. 
Šupito chce všem dokázat, že 
odvaha je dědičná. Snaží se zo-
pakovat jeho legendární kousek 
– vytrhnout pár chlupů z liščího 
kožichu. Za cíl si vybere spícího 
mladého lišáka Bělobřicha. Vše 
se nakonec semele trochu jinak, 
než si malá myška představova-
la. Lišák se nečekaně probudí 
a honička končí nešťastně pro 
oba dva. Šupito i Bělobřich se 
dostanou do zvířecího nebe. 
Při pokusu vyhnout se vstup-
ní očistné koupeli v nebeských 
lázních na sebe myška i lišák 
opět natrefí a díky společné 
nelibosti k mytí jsou přinuce-
ni pokračovat v cestě společně. 
Putují po nebeských atrakcích 
i fantaskních zákoutích, zaží-
vají nejrůznější dobrodružství 
i nečekaná setkání a navzájem 
se poznávají. Šupito je na Bě-
lobřicha nejdřív pořádně na-
štvaná, ale postupně 
si uvědomuje, že je 
jiný než ostatní tolik 
nenáviděné lišky. Na 
cestě nebem musí oba 
společně zdolat různé 
nástrahy, splnit úkoly 
a překonat překážky. 
Vznikne mezi nimi 
podivuhodné přátel-
ství a na konci jejich 
putování na ně čeká 
velké překvapení.
Filmovou pohádku 
můžete vidět v  úterý 
15. března od 14 ho-
din ve Velkém sále 
Záložny. Vstupné je 
40 Kč. 

Princezna se zlatou hvězdou  
na čele
Děj nás zavede do království 
krále Dobroslava, jehož jediná 
dcera, princezna Lada, právě 
slaví osmnácté narozeniny. Ty 
zkazí návštěva obhroublého 
krále Kazisvěta, který vládne 
v sousední zemi a nutí Ladu, 
aby se stala jeho ženou. Lada 
musí před zlým Kazisvětem z 
otcovského království uprchnout 
a hledat štěstí daleko od domova. 
Při tom se jí zjeví zemřelá matka 
a dá jí radu, aby se přestrojila za 
chudé děvče v myším kožíšku. 
Když Lada v myším kožíšku 
doputuje do zámku sympa- 
tického prince Radovana, pracuje 
tam v zámecké kuchyni. Potají 
se vloudí na princův ples  
a prince okouzlí. Svou totožnost 
ale skrývá až do okamžiku, kdy 
Kazisvět na Radovana zaútočí.  
Radovan pochopí, že neznámá 
princezna, do níž se zamiloval na 
plese, je jeho vlastní kuchtička. 
Svatbě tak už nic nebrání.  
Klasickou pohádku s písničkami 
na motivy Boženy Němcové 
uvidíte v pondělí 21. března od 
10 hodin ve Velkém sále Záložny.               
                                                        MK
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V luxusně zařízeném 
salonním coupé me-
zinárodního rych-
líku cestují tři pa-
sažéři: slavný český 
policejní inspektor 
Trachta, průmyslník 
Meyer, který vyrábí 
všechno pro zahřátí 
(kožichy, rum, ša-
motové cihly), a to-
várník Bierhanzel, 
výrobce masti pro houstnutí 
vlasů. Ve stanici Istanbul při-
bude k této trojici inspektorův 
žák, policejní praktikant Jind-
řich Hlaváček, dokončující svou 
diplomovou práci o vlakové 
kriminalistice. Cesta probíhá 
klidně až do chvíle, kdy továr-
níka Bierhanzela rozbolí zub. 
Vlakový steward – jakýsi kon-
duktér pro boháče – přispěchá 
se šlapací vrtačkou a továrník se 
po zákroku cítí mnohem lépe. 
Záhy bolest pomine úplně, ne-
boť Bierhanzel zemře. Takto 
efektně otevřel Jára Cimrman 

svou detektivní hru Vražda v sa-
lonním coupé, v níž zúročil své 
zkušenosti z policejní služby na 
vídeňské „čtyřce“. O jeho krimi-
nální a kriminalistické kariéře 
nás poučí série fundovaných 
přednášek, polemizujících s ra-
kouským středoškolským profe-
sorem E. Fiedlerem.
Hru můžete vidět v pondělí 
7. března 2022 od 19 hodin ve 
Velkém sále Záložny. Vstupné 
v předprodeji od 300 Kč. Vstu-
penky zakoupíte v TIC Litovel.

Foto zdroj: www.zdjc.cz, 
text: MK

Vražda v salonním coupé

Pořad, ve kterém se diváci bu-
dou moci setkat s  jedinečným 
a nezaměnitelným humorem 
Zdeňka Izera. Jako vždy při-
jdou na řadu oblíbené zábav-
né scénky, parodie, mnoho 
skvělých vtipů a imitování 
celé řady populárních českých  
i zahraničních zpěváků a zpě-
vaček. Vystoupení je opět obo-
hacené videoprojekcemi, nej-
různějšími zábavnými kostýmy  
a převleky a světelnými efekty.
Herec a moderátor Zdeněk Izer 
se narodil 7. září 1966. Po ne-
přijetí na střední grafickou 
školu se vyučil automechani-

kem. Komikem byl už ve svém 
dětství, k velké nevoli, jak sám 
říká, svých pedagogů. Není pro-
to divu, že své povolání opustil  
a stal se moderátorem, hercem, 
ale hlavně skvělým komikem. 
Do povědomí diváků se dostal 
ve dvojici s Markem Dobrodin-
ským, v posledních letech jej 
nahradil Petr Freund. Zdeněk 
Izer natočil mnoho zábavných 
televizních pořadů (Na Palmě!, 
Telebazar, Kinobazar, Pípšou-
bazar, Jen blbni! a další). Neza-
pomenutelná je jeho série kazet 
a CD (Policejní akademie, Ve 
dne zataženo, v noci roztaženo!, 

Nemocnice na kraji 
vesnice a další). Vel-
mi úspěšná jsou i jeho 
divadelní představení 
a profesionální mo-
derátorství jakýchkoli 
akcí. Když má výji-
mečně volno, věnuje 
se psovi, zahrádce  
a rybaření.
Zábavný celovečerní 
pořad můžete navštívit 
v  úterý 8. března od 
19 hodin ve Velkém 
sále Záložny. Vstupné 
v  předprodeji 300 Kč. 
Vstupenky zakoupíte 
v  Turistickém infor-
mačním centru Litovel. 
                                   MK

Pojďte se bavit Na plný coole
V nové české komedii podle 
stejnojmenného knižního best-
selleru Dominika Landsmana 
se v hlavních rolích představí 
Jiří Mádl a Tereza Ramba.
Někdy vás život náhodně do-
stane do situace, kterou neče-
káte, ale musíte se s ní vyrovnat 
jako chlap! Nataša a Dominik 
se neplánovaně stanou rodi-
či. Nataša, úspěšná designérka 
hraček pro děti, dokáže rodinu 
lépe finančně zabezpečit, a tak 
se dohodnou, že hlavní část 
péče o novorozence převezme 
jako otec na mateřské dovo-
lené Dominik. Ten přistupuje  
k úkolu s poněkud 
naivní představou, že 
mu poskytne dostatek 
času napsat konečně 
knihu, kterou dlouho 
plánuje. Chyba lávky! 
Dominik musí vy-
naložit veškeré úsilí, 
aby během prvního 
roku vůbec zvládl péči  
o malého Čeňka, z níž 
se chvílemi stává boj  
o přežití. Díky souži-
tí s malým človíčkem 
však také objeví, ko-
lik podob může mít  
láska…
Kniha Deníček mo-
derního fotra vznikla 
na základě úspěšného 

blogu, který spisovatel Domi-
nik Landsman založil s přícho-
dem prvního dítěte. Po vydání  
v roce 2014 se stala bestsellerem 
a dočkala se dalších pokračová-
ní. Deníček moderního fotra je 
celovečerním režijním debutem 
Jana Haluzy, který je zároveň  
i autorem scénáře.
Film můžete vidět ve středu  
16. března od 18 hodin ve Vel-
kém sále Záložny v  Litovli. 
Vstupné 100 Kč. Vstupenky 
zakoupíte v  Turistickém infor-
mačním centru Litovel. Těšíme 
se na Vaši návštěvu!

MK

Deníček moderního fotra

Divadelní představení Úča musí pryč
Emoce vřou, v prvním pololetí 
se známky dětí rapidně zhorši-
ly, atmosféra ve třídě je špatná, 
navíc čekají děti po pololetí 
přestupové zkoušky na osmi-
letá gymnázia. Kdo za známky 
nese zodpovědnost? Samozřej-
mě učitelka! A proto je nutné ji 
ihned odvolat. Pět rodičů 
je pět rozdílných charak-
terů – zatrpklý nezaměst-
naný, který je neustále za 
zadkem své dceři, ambici-
ózní ranařka, nerozhodná 
intelektuálka a manželský 
pár v krizi, navíc vykoře-
něný přestěhováním do 
místa školy kvůli práci. 
Učitelka však nedává svo-
ji kůži zadarmo – nastaví 
rodičům zrcadlo a ukazuje 
se, že jejich děti jsou růz-
ným způsobem problémo-
vé a zdrojem nepokojů ve 
třídě. 
Hrají David Prachař, Jana 
Janěková ml., Kristýna 
Frejová, Linda Rybová, 

Igor Chmela, Petra Špalková. 
Divadelní představení se usku-
teční ve středu 2. března od  
19 hodin ve Velkém sále Zálož-
ny. Vstupné v  předprodeji od 
350 Kč. Vstupenky zakoupíte 
v Turistickém informačním cen-
tru Litovel.                                       MK
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ZŠ Jungmannova
Základní škola v Litovli v Jungmanno-
vě ulici informuje rodiče, že zápis dětí do  
1. tříd proběhne 1. dubna od 14 do 18 ho-
din a 2. dubna 2022 od 9 do 11 hodin. Pre-
zenční forma zápisu je podmíněna dobrou 
epidemickou situací. Pokud by došlo ke 
zpřísnění pravidel, budeme vás informovat 
o změně organizace zápisu na našich webo-
vých stránkách.
Současně informujeme rodiče, že pro bu-
doucí prvňáčky připravujeme na březen 
jedno nebo dvě edukační odpoledne, bě-
hem kterých si děti budou moci vyzkou-
šet dovednosti, které jim budou užitečné  
v první třídě. Rodiče tam dostanou dopo-
ručení, jak s dětmi před nástupem do školy 
pracovat. Další pokračování edukačních 
schůzek by bylo dle zájmu v následujících 
měsících. Bližší informace o termínech 
zašleme rodičům prostřednictvím mateř-
ských škol. S organizací čekáme rovněž na 
vývoj epidemické situace.

ZŠ Vítězná
Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok  
2022–2023  proběhne  v pátek 1. dubna od 

14.00 do 18.00 hodin a v  sobotu 2. dubna 
od 9.00 do 11.00 hodin.
Zapsány budou všechny děti, které do  
31. 8. 2022 dovrší věk 6 let, a také děti, kte-
rým byl v loňském roce udělen odklad po-
vinné školní docházky. 
Rodiče u zápisu předloží rodný list dítěte.
Pokud budou rodiče pro školní rok  
2022–2023 žádat odklad povinné školní 
docházky, mohou své dítě u zápisu přihlásit 
do přípravné třídy, která je zřízena na naší 
škole.

ZŠ Nasobůrky
Ředitelství ZŠ a MŠ Nasobůrky zve děti  
a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy, který se 
bude konat 12. dubna v době od 12.30 do 
17.30 hodin v budově ZŠ Nasobůrky (třída 
v podkroví). Prosím o tyto doklady, které 
je potřeba vzít s sebou: rodný list dítěte  
a občanský průkaz zákonného zástupce. 

ZŠ, DD a ŠJ Litovel
Zápis se bude konat ve středu 6. dubna  
v  budově školy na ul. Palackého 938 od 
13.00 do 15.00 hodin.  Prezenční forma 
zápisu je podmíněna dobrou epidemio-

logickou situací. Pokud by došlo ke změně, 
budeme vás informovat na našich we-
bových stránkách.
Naše škola zajišťuje vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami. V ZŠ 
praktické a v ZŠ speciální je těmto dětem 
věnována speciálně pedagogická péče 
v  malém kolektivu dětí. K  zápisu je třeba 
přinést rodný list dítěte a doporučení škol-
ského poradenského zařízení.

Zápisy do 1. tříd jsou za rohem.    Přinášíme důležité informace.

Znát své jméno, adresu a věk.

Co by měl znát budoucí prvňáček?

Poznat základní barvy a tvary, 
nakreslit postavu s detaily. 

Rozlišovat velikost a směr.

Počítat do šesti.

Vyslovovat hlásky, převyprávět krátký příběh.

Zapamatovat si básničku. 

Držet správně tužku, stříhat, 
kreslit, skládat stavebnice,...

Běhat, skákat, chytat míč,...

Zavázat si tkaničky, obléci se, dodržovat 
pravidla hygieny, starat se o své věci,...

Pozdravit, požádat, hezky se chovat k druhým,...
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Když do ještě novotou vonící 
budovy základní školy na Ví-
tězné ulici vstoupili první žáčci, 
bylo holčičce Margaret Jani-
fer z  daleké Indie pouhého půl 
roku. Nikdo z nás o její existen-
ci neměl tušení. Dokonce ani 
když už Margaret začala chodit 
do školy, jsme nevěděli nic o ní,  
o životě její rodiny, o těžké práci, 
kterou musejí její rodiče vyko-
návat, aby měla rodina na denní 
chléb. O tom, že se v Indii platí 
školné, na které prostě chudé ro-
diny nemají, už vůbec ne. Tak-
že se klidně mohlo stát, že malá 
holčička Margaret, která se učila 
moc ráda, skončí s nedostateč-
ným vzděláním a jen rozšíří v její 
zemi tu obrovskou masu chu-
dých, tvrdě pracujících lidí bez 
budoucnosti. Ale zázraky se dějí.
Kdesi na opačném konci světa, 
v  jednom malém městě v  srdci 
Moravy, žila v  té době osoba, 
které nebyly osudy dětí ze zemí 
třetího světa lhostejné. Zajíma-
la se o to, jaké jsou možnosti 
pomoci, co lze udělat pro to, 
aby se jejich život ubíral lepším 
směrem. Tou osobou byla paní 
doktorka Lucie Jurečková. Tím 
malým městem Litovel. Shodou 
okolností pracovala paní dok-
torka v  té době v rodičovském 

sdružení ZŠ Vítězná. Přišla za 
námi se  zajímavou nabídkou – 
adoptovat „na dálku“ dítě z chu-
dé země a umožnit mu tak pří-
stup ke kvalitnímu vzdělání. To 
představuje především placení 
školného. Dokonce vymyslela 
i způsob, jak potřebné peníze 
vydělat – sběr starého papíru. 
Určitě se jím dá získat těch ne-
zbytných 5  000 Kč, které prů-
měrné školné každý rok obnáší. 
Nápad se ujal. Zprostředkovate-
lem adopce se stala Arcidiecéz-
ní charita, která spolupracuje 
s  podobně zaměřenými organi-
zacemi právě v těch zemích, kde 
je pomoc nejpotřebnější. A tak 
se stalo, že v  roce 2010 jsme se 
poprvé na dálku potkaly – malá 
snědá holčička z  Indie, jejímž 
snem bylo stát se lékařkou, a já 
coby zástupce naší školy. 
Je až neuvěřitelné, že už třináct 
let píšeme tento společný příběh. 
A to doslova. Dvakrát do roka si 
totiž vyměňujeme „opravdové“ 
dopisy. Margaret píše hlavně  
o tom, jak se jí daří ve škole, 
ale také o svojí rodině, o poča-
sí, které je úplně jiné než u nás,  
o pravidelných setkáních s  ji-
nými na dálku adoptovanými 
dětmi, která pro ně každoroč-
ně organizuje indická „charita“,  

o svátcích, zvy-
cích, o prázdni-
nách. Já zase píšu 
o tom, co je nové-
ho u nás ve škole. 
Každá moje třída  
(a za těch třináct 
let už je to třída 
v  pořadí třetí) se 
stává patronem 
adopce. Děti mi 
pomáhají s psaním 
dopisů, výběrem 
vánočních dárků, 
posílají svoje přá-
ní, fotky, vzkazy.
V roce 2022 bude 
Margaret dvacet 
let. Stejně jako 
naší škole. Z  malé 
holčičky vyrostla 
v  sebevědomou 
mladou ženu, která studuje na 
Sairam Engineering College IT 
technologie. Po celou dobu naší 
finanční podpory s  výborným 
prospěchem (Charita zasílá 
každoročně opis vysvědčení). 
Naší pomoci si nesmírně váží, 
což je patrné z  díků připoje-
ných ke každému jejímu do-
pisu. A my jsme zase patřičně 
hrdi na její studijní výsledky.  
K jejím  dvacátým naroze-
ninám, které oslaví v  těch-

to dnech, jí přejeme všechno 
dobré, ale především, aby díky 
vzdělání, které jí bylo umož-
něno, mohla žít lepší život než 
její rodiče, aby měla možnost 
pohnout i životy dalších tisíců  
a milionů lidí ve své zemi k lep-
ší budoucnosti.
Nepřestávám věřit v to, že po-
máhat tam, kde je třeba, má 
smysl. Pro lepší svět všech „na-
šich“ dětí.

RNDr. Miloslava Flášarová

Naše indická studentka slaví dvacáté narozeniny (13 let adopce na 
dálku na ZŠ Vítězné)

Už jste si někdy vyrobili papír 
nebo housku? 
Koncem ledna se žáci čtvr-
tých ročníků vydali na cestu 
za poznáním do Sluňákova. 
Část z nich vlastním prožitkem 
poznávala cestu od pěstování 
obilí až k upečení housky. Děti 
si mohly na vlastní kůži prožít 
tradiční ruční zpracování obilí –   
vymlácení, mletí, hnětení těsta 
a tvarování housek. Součástí 

programu bylo také seznámení 
se základními druhy obilí, kte-
ré na našem území pěstujeme,  
a pohybová hra, u které žáci po-
chopili souvislost mezi potravi-
nami a půdou. Druhá skupina 
žáků se ponořila do zajímavého 
světa papíru. Nejprve si povídali 
o tom, kde se v běžném životě  
s papírem denně setkáváme, na 
co ho používáme, a pak jeho 
kvalitu poznávali zrakem i hma-
tem. Připomněli si, z kterého 
stromu se papír vyrábí a jak je 

důležité třídění odpadu. Odmě-
nou za práci byl originální ruč-
ní papír, který si každý žák sám 
vyrobil. 
Výukové programy centra eko-
logických aktivit v Horce nad 
Moravou pravidelně využíváme 
k naplnění průřezového téma-
tu Environmentální výchova. 
Účastí na programech si žáci 
osvojují ekologické myšlení, 
rozvíjí tvořivost, komunikaci  
a týmovou spolupráci.

Mgr. Ivona Smrčková, 
Mgr. Eva Baciaková

Školní družina
Touto cestou děku-
jeme Spolku rodičů 
a přátel školy při ZŠ 
Jungmannova, který 
nám, vychovatelkám 
školní družiny, vyšel 
vstříc. Díky spoluprá-
ci s  MAS Moravská 
cesta, z.s., se sídlem 
v  Nákle (finanční 
zajištění) můžeme 

dětem přibližovat práci řady 
odborníků z  praxe, a to pro-
střednictvím tzv. projektových 
dnů. Ve spolupráci s  Litovel-
skou kavárnou proběhly pro-
jektové dny Čokoláda a Pečeme 
chléb, dále se na půdě naší ško-
ly konaly projekty Netradiční 
výtvarné techniky, Točíme na 
keramickém kruhu, Ušij si svůj 
vlastní deníček. A už se těšíme 
na další… Díky takovým akcím 
děti vidí zručnost tzv. šikov-
ných českých ručiček a zjistí, že  
i pílí a šikovnýma rukama se dá 
dobře a kvalitně uživit. 
I přes nepřízeň dnešní doby se 
nám pro děti školní družiny po-
dařil uskutečnit v krásném pro-
středí Městského klubu Litovel 
„husarský kousek“, a to „Maš-
karní karneval“. Pod vedením 
Viktora Kohouta s  programem 
plným hudby, písní, soutěží, her 
a tanečků se děti pořádně vyřá-
dily a prožily krásné odpoledne. 
                           kolektiv vychovatelek 
                                          školní družiny

Střípky z Jungmanky
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V  posledních měsících se mé-
dia jen hemží příspěvky na 
téma českého (zaostalého) 
školství. Analyzují se slabiny, 
definují se problémy, hledají 
se cesty, jak z  toho všeho ven. 
Odpověď na to, jak české škol-
ství, které reformu opravdu  
a bez diskuze nutně potřebuje, 
je velice složitá. Je to systémo-
vá změna, která nemůže vy-
cházet „jen ze školství“, neboť 
je jasné, že máloco se natolik 
osobně dotýká každého z  nás 
jako právě škola. Všichni jsme 
nějakou absolvovali, máme děti 
a vnoučata školou povinné. Je  
neoddiskutovatelné, že škola je 
v mnoha ohledech opravdu zá-
klad života. Obrovskou otázkou 
zůstává, co nám do života – do 
života v 21. století – má dát, na 
co nás má připravit a hlavně 
jak. Nedomnívám se, že se jed-
ná o problém výhradně českého 
školství, myslím si, že podobné 
otázky si kladou pedagogové, 
rodiče, studenti a politici na ce-
lém světě. 
Začít reformu od maturity, 
jak tomu je zvykem v  našich 
zeměpisných šířkách, je láka-
vé. Je to část vzdělání, která je 
veřejnosti srozumitelná, snad-

no se na ní hledají chyby a na 
první pohled je snadné je vyře-
šit. Reforma školství ale musí 
vycházet z  mnohem hlubších 
společenských základů. Škola 
musí být institucí podporova-
nou a respektovanou v  rodi-
nách, měla by reagovat pruž-
ně na rozmanité potřeby dětí  
a dospívajících, vycházet ze 
světa, v  němž najít si své mís-
to a zorientovat se v něm, není 
jednoduché. Je to těžké, chce 
to fantazii, odhodlání, zkouše-
ní, je třeba smířit se s nezdary  
a nepochopením, ale výsledek 
za to stát bude.
Gymnázium Jana Opletala je 
bezesporu školou, která nabízí 
přátelské zázemí, rodinnou at-
mosféru vyplývající z  tradice, 
z  postavení gymnázia v  men-
ším městě, ze skladby žáků, 
kteří k  nám přicházejí. Chtěli 
bychom jim poskytnout nejen 
vzdělání z  učebnic a podle os-
nov, ale učit je tzv. soft skills, 
tedy dovednosti nad rámec 
„pouhých“ znalostí předmětu. 
Patří k  nim komunikační do-
vednosti, schopnost kooperace 
v  týmu, sebereflexe, konstruk-
tivní přístup k řešení problémů, 
aktivita a samostatnost, ochota 

vložit do práce kus sebe, ne jen 
pasivně přijímat, hledat infor-
mace a pracovat s nimi, disku-
tovat, naučit se vystupovat před 
druhými, získat kulturní a spo-
lečenský rozhled (výstavy, di-
vadelní představení) atd. Není 
jednoduché vymyslet, jak je 
do výuky zařadit, jak je hledat 
a probouzet u žáků a otevřeně 
si řekněme, že záleží především 
na osobním nasazení pedagoga 
a jeho snaze, jde o to chtít a vy-
stoupit ze své komfortní zóny. 
K  těmto cílům nám pomáhají 
dojít nejen různorodé postu-

py ve výuce, ale i mimoškolní 
akce. Ty byly bohužel poslední 
dva roky přerušeny pandemií.  
I tyto dva roky nám ale přines-
ly inspiraci a my bychom chtěli 
začít pracovat na tom, co nás 
odlišuje od ostatních gymnázií 
v kraji ještě více. Chtěli bychom 
být školou 21. a pro 21. století. 
Bude to ještě trvat, bude to chtít 
hodně práce, ale věřte, že Gym-
názium Jana Opletala má svou 
vizi a plán, co svým žákům do 
života přinést.
Mgr. Radim Lindner, ředitel školy

Foto: Michal Petřík

Zamyšlení nad cestou českého školství

Zájem o studium na gymnáziu je velký, potvrdil den otevřených dveří
Na Gymnáziu Jana Opletala se 
v úterý 8. února uskutečnil již 
několikrát odložený den ote-
vřených dveří. 
Musíme konstatovat, že pl-
nými chodbami jsme byli 
nejen velmi mile překvape-
ni, ale hlavně potěšeni. Přes 
opatření a omezení, která nás 
provázejí již po dva roky, byl 
zájem o nahlédnutí do školní 
budovy a informace k  přijí-
macím zkouškám velký. Mezi 

skupinkami rodičů se zájem-
ci o studium na naší škole se 
objevili i absolventi, kteří při-
šli pozdravit bývalé pedagogy  
a prohlédnout si nové učebny. 
Mezi návštěvníky byla dokon-
ce pedagožka nejen z jiné ško-
ly, ale rovnou z  jiného kraje, 
která návštěvu u své známé 
využila k  „průzkumu“ a srov-
nání se školou, na které učí. 
Velmi nás těší, že ji zaujaly ne-
jen právě nové učebny, ale za 

onu krátkou návštěvu ji oslo-
vila domácká atmosféra gym-
názia – stejně jako například 
účastníky zářijového zasedání 
škol Unesco.
A abychom si navzájem udě-
lali radost, protože každá pří-
ležitost, jak někoho potěšit je 
vítaná, zorganizovala vyučují-
cí španělského jazyka a spole-
čenských věd na 15. únor malé 
valentýnské povyražení. Na 
chodbě školy byla k  dispozici 

krabice, do které mohl kdoko-
li hodit vzkaz pro spolužáka 
nebo oblíbeného pedagoga,  
a ten pak naši kvartáni v úlo-
ze valentýnských poslů doru-
čili do těch správných rukou.  
Mysleme si o amerických svát-
cích své, ale upřímně – koho 
takový vzkaz nepotěší, i když 
nad všudypřítomnými růžový-
mi srdíčky v obchodech obrací 
oči v sloup.

Mgr. Lenka Viktoříková



Mateřské centrum Rybička
CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA (Jarmila Dospivová)
sídlo v budově Charity Litovel, ul. Vítězná 1129, Litovel
tel. 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz, www.mcrybicka.cz

BAZAR – PRODEJ OD MAMINEK 
• středa 16. 3., 7.00– 11.30, 13.00–17.00 hodin  
• čtvrtek 17. 3., 7.00–10.00 hodin
Prodej dětského oblečení, těhotenského oblečení, věcí na děti, 
sportovního vybavení apod., sezona jaro/léto. 
Počet prodávajících omezen. Bližší informace v MC.

ŘEČ DĚTÍ PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLKY
• pondělí 28. 3., 10.00–11.30 hodin 
Beseda s logopedkou Mgr. J. Šmakalovou. Přednáška + diskuze.

DĚTI A MLÁDEŽ / 17

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY MC RYBIČKA

• 11. 7.–15. 7. CESTA DO PRAVĚKU

děti 5–9 let, cena 1 600 Kč

• 18. 7.–22. 7. KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA 

děti 4–6 let, cena 1 400 Kč

• 1. 8.–5. 8. ŠKOLA ČAR A KOUZEL

děti 5–9 let, cena 1 600 Kč

• 8. 8.–12. 8.  PAT A MAT

děti 4–6 let, 

cena 1 400 Kč

Pravidelný program MC
PONDĚLÍ
9.30–11   DOPOLEDNE S PROGRAMEM
  - cvičení, zpívání, výtvarné tvoření a pohádky pro 
  malé děti. Pro děti od 1 do 2 let. Cena 70 Kč. 
ÚTERÝ
8.30–11.30 MINIŠKOLKA
  - příprava dětí na vstup do školky. Pro děti od 2 let.  
STŘEDA
9.30–11.00 DOPOLEDNE S PROGRAMEM
  - cvičení, zpívání, výtvarné tvoření a pohádky pro 
  malé děti. Pro děti od 2 do 3 let. Cena 70 Kč. 
19–20   CVIČENÍ S DENISOU
  - cena je 70 Kč.
ČTVRTEK
8.30–11.30 MINIŠKOLKA
  - příprava dětí na vstup do školky. Pro děti od 2 let.
ODPOLEDNE PŘEDNÁŠKA/ WORKSHOP
  - dle aktuálního programu 1x za měsíc

I když už se venku probouzí jaro, 
dovolte mi ještě vzpomenout na 
tříkrálové období. Muzikanti to  
v poslední době neměli vůbec leh-
ké, mnohé koncerty se rušily kvůli 
covidu, proto jsem velmi ráda, že 
se můžeme maličko pochlubit. 
Ondřej Stražický, žák 5. třídy ZŠ 
Vítězná Litovel a člen DPS Benja-
mínek, reprezentoval naše město 
jako zpěvák hanáckých lidových 
písní v neděli 9. ledna na Tříkrá-
lovém koncertu ve Velké Bystřici. 
Ondra přijal pozvání pořádajícího 
Hanáckého mužského sboru Ro-
vina z Olomouce a zazpíval sólově 
nejprve koledu Ondrášo, Matóšo 
za doprovodu muzikantů a pak 
píseň Nes mě, koničko, nes jako só-
lista společně se sborem. Na závěr 

koncertu v podání všech účinku-
jících, tedy i Žesťového kvarteta, 
zazněla koleda Narodil se Kristus 
Pán. Jak to Ondrovi slušelo se 
můžete podívat na fotografii; za 
zapůjčení hanáckého kroje děku-
jeme folklorním souborům Ha-
načka Litovel a Hanácká mozeka 
Litovel. Velký dík patří také On-
drovým rodičům, kteří ho v jeho 
muzikantských zálibách nadšeně 
podporují z publika. 
Přeju Ondrovi, aby uspěl i v le-
tošním ročníku soutěže zpěváčků 
lidových písní O hanáckyho ko-
hóta, kterou každoročně pořádá 
Hanácký folklorní spolek, ale pře-
devším, aby ho zpívání bavilo jako 
doposud.                Iveta Navrátilová, 

sbormistryně DPS Benjamínek

Hanácký zpěváček Ondřej Stražický 

Kde: ZŠ Vítězná Litovel
Kdy: 1. - 5.8. 2022

Cena: 2 490 Kč
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Vyhrajte  
elektrokolo

Uhodněte české zpěvačky  
a zpěváky ve vysílání  

a vyhrávejte atraktivní ceny

106.8 FM | 101.6 FM | 92.8 FM | R-OL | olomouc.rozhlas.cz

s Českým rozhlasem  
Olomouc 

V dubnu 2022 proběhne další kolo 
Výzvy 10 000 kroků. Jejím cílem je 
motivovat lidi k pravidelné akti-
vitě vykonávané pouze po svých 
vlastních nohou, a to alespoň po 
dobu jednoho měsíce.
Výzva 10 000 kroků pracuje  
s magickou hranicí deseti tisíc 
kroků, což odpovídá zhruba 
vzdálenosti 7,5 kilometru. Ve 
skutečnosti však stačí mnohem 
méně kroků, aby byl organismus 
odolnější. Důležitější než objem 
je spíše pravidelnost, svižné tem-
po a příjemné prostředí. I pro-
to výzva sleduje čtyři rozměry: 
Překonej sám sebe,  Poznej své 
okolí,  Pomáhej druhým a Vyzvi 
kamarády.
Nápad vznikl v roce 2021 během 
lockdownu, kdy jsme všichni byli 
vystaveni náročným zkouškám. 
Lidé se zdravým životním stylem 
a pravidelným pohybem měli  
v této situaci větší šanci zůstat 
zdraví a obstát.
Pokud člověk nechce soutěžit, 
může nahrávat své výsledky bez 
důkazů. Soutěživí jedinci si své 
aktivity monitorují na jakém-
koliv zařízení k tomu určeném  

a následně je nahrávají do speci-
ální webové aplikace. Body, které 
účastníci získají za každý nacho-
zený kilometr, se přepočítávají 
koeficienty, a tak starší lidé a lidé 
s vyšším BMI dostanou za jeden 
kilometr více bodů než ti mlad-
ší a štíhlejší. Snahou je umožnit 
všem umístění na prvních mís-
tech „výkonnostního“ žebříčku 
s ohledem na individuální mož-
nosti. Na účastníky s nejvyšším 
počtem nasbíraných bodů čekají 
zajímavé ceny, a to jak na celore-
publikové úrovni, tak i v rámci 
vyhodnocování jednotlivých za-
pojených měst, městysů či obcí.
Touto naší výzvou chceme rovněž 
podpořit politiku směřující ke 
snižování počtu aut ve městech. 
Součástí takové politiky je vytvá-
ření ideálních podmínek pro pěší  
a cyklisty a motivování svých 
spoluobčanů k tomu, aby více 
jezdili na kole nebo chodili pěš-
ky, případně používali MHD.
Pořadatelem výzvy je spolek 
Partnerství pro městskou mobi-
litu z.s., který se zabývá tématem 
rozvoje udržitelné městské a re-
gionální mobility a zvyšováním 

kvality veřejných prostranství. 
Významným spolupořadatelem 
akce jsou zapojená města a kraje, 
které pořádají lokální vyhlášení  
a komunikují se svými účastníky.
Více informací o výzvě, jejích 
ambasadorech i zajímavostech  
o chůzi najdete na webové strán-
ce www.desettisickroku.cz.

Rada města Li-
tovel se na svém jednání 
dne 17. února rozhodla, že v le-
tošní dubnové výzvě ocení další 
kategorii, a to školy (v minulých 
ročnících byli oceňováni jednot-
livci). Zapojit se mohou všechny 
litovelské školy (základní a střed-
ní).                          Tisková zpráva

10 000 kroků – dejte šanci chůzi!

INzERCE

Registrace do dubnové výzvy 
začíná 1. března.
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 Příroda se probouzí

NABÍZ Í  AKT IV ITU PRO DĚT I  
Z  MATEŘSKÝCH ŠKOL

Vytvoř originální výrobek, obrázek
nebo zapoj svou fantazii a zkus

tvořit třeba ze dřeva nebo 
z přírodnin. 

Výtvory zasílej na e-mail:
r.sedlarova@ddmlitovel.cz

Tři nejoriginálnější zajíčci získají odměnu 
a všechny zaslané zajíčky zveřejníme 

na našich webových stránkách . 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

ZAJÍČEK 

Soutěž probíhá od 1. 3. do 1. 4. 2022.

NA TÉMA 

Dům dětí a mládeže Litovel pořádá
tradiční jarní vycházku

Za jarními tůněmi

 

Kdy a kde:    sobota 19. března, 9–13 hodin        
                        Sraz  budova DDM, Komenského ul.  
Cena:             50 Kč za osobu

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

a lupu. Nezapomenout na dobrou náladu! 

Akce proběhne, pokud to umožní 
aktuální nařízení vlády ČR!

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

Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 17. března!
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