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Predjarí speje k jaru

a jaro k Velikonocum

ˇˇ ˇ

˚

Myslíte si, že se o jaru nemůžete dozvědět nic nového?
Nic, co by stálo za první stránku novin?

Milí čtenáři, jaro nezačíná 21. března. 
Alespoň za vašeho života už se to nestane.
Naposledy tomu tak bylo v roce 2011 a příště zase až v  roce 2102.

Jaro začíná vstoupením Slunce do znamení Berana.
Letos to bude v neděli 20. března v 5.31 hodin.

Ve středu 23. března ve 13.01 hodin nastane 
první jarní úplněk.

O dva dny později, 25. března, oslavíme Velký pátek 
letos poprvé jako státní svátek.

Na Velikonoční neděli, 27. března, připadá i změna 
času na letní. Ve 2 hodiny budou najednou 3 hodiny.

28. března není jen Velikonoční pondělí,
ale taky svátek učitelů.

Jan Ámos Komenský by oslavil 
524 let.

Od poloviny března se laďte velikonočně. Pokud nemáte výzdobu 
a nevíte, jak ji vyrobit, zajděte 19. března na sokolovnu na Července.

Na velikonoční výstavě od 10 do 14.30 hodin budou i výtvarné dílničky.

Probuďte se ze zimního spánku dřív než netopýři.
Jinak si je nebudete moct 19. března prohlédnout

v Javoříčských jeskyních a nic se o nich nedozvíte.
Nalistujte stranu 5 a přečtěte si víc, ať to nepropásnete.

Nezanedbejte přípravu na jaro.
Ve středu 9. března v 19 hodin

navštivte v unčovické sokolovně
 besedu s MUDr. Radimem Uzlem.

A do třetice se 19. března snažte stihnout i velikonoční 
tvoření v litovelském muzeu. Začíná ve 13 a končí 

v 16 hodin. K vidění bude několik různých technik zdobení 
velikonočních kraslic, výroba jarních dekorací a svíček. 

Některé postupy bude možné si vlastnoručně vyzkoušet.

Jako obvykle vycházejí návštěvníkům vstříc oblíbené kulturní objekty.
Třeba vyzdobený zámek v Náměšti na Hané zahájí 26. března ve 13 hodin 

velikonoční výstavu keramiky a 28. března od 9 hodin nabídne výtvarnou dílnu.

Ovšem pokud máte už teď jara dost a zastesklo se vám po zimě, vězte, že 
od 25. do 31. března od 9 do 15 hodin jsou mimořádně otevřené Javoříčské i Mladečské jeskyně.
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VYUŽIJTE ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ NA HANÁCKÉ BENÁTKY!

DO 31. BŘEZNA VSTUPENKA PRO DOSPĚLÉ A DĚTI 

OD 11 LET ZA 130 KČ!

Od 1. dubna bude vstupné v předprodeji pro dospělé 
za 250 Kč a na místě za 300 Kč. Děti do 3 let zdarma, 

děti do 10 let za 50 Kč i na místě.

Setkání starostů střední Moravy v Litovli
V pátek 12. února se sešli sta-
rostové obcí, které jsou členy 
Sdružení obcí střední Moravy, 
a zároveň zástupci Regionál-
ní agentury pro rozvoj střední 
Moravy. Členem správního vý-
boru Regionální agentury, která 
zajišťuje a realizuje řadu roz-
vojových projektů a pomáhá se 
získáním dotací, je i naše město. 
Přibližně jednou za dva roky je 
členské město hostitelem toho-
to setkání a tentokrát to byla 
právě Litovel. 
A protože bývá zvykem, že jed-
nání probíhá ve vybrané prestiž-
ní firmě, která zároveň zaměst-
nává větší počet občanů a podílí 
se i na sportovních nebo kultur-
ních aktivitách a rozvoji města, 
sešel se správní výbor v sídle 
společnosti Papcel. Firmu zastu-
poval a na vysoké úrovni ji pre-
zentoval její výkonný ředitel Ing. 
Filip Wrnata, zástupcem našeho 
města byl místostarosta Viktor 
Kohout. Po úspěšném jednání 
přišel na řadu další program,  
a to návštěva nových expozic 
litovelského muzea a následný 

pracovní oběd, kterého se zú-
častnil a kde projev přednesl 
starosta Ing. Zdeněk Potužák.
Mimo jiné bylo na jednání 
odsouhlaseno, že Regionální 
agentura pro Litovel zajistí do-
taci na přípravu projektu dvou 
cyklistických stezek. Jedna by 
měla vést Hrázkami z Litovle na 
Červenku, druhá má spojovat 
Litovel s Uničovem. Celkové ná-

klady na vypracování obou pro-
jektů budou 514 895 Kč, dotace 
má představovat 257 447 Kč. 
Z rozpočtu města by byla tedy 
zaplacena jen polovina celkové 
částky. Výstavba obou nových 
cyklostezek bude ještě předmě-
tem dalšího jednání, jejich reali-
zace pak otázkou dalších let.

Viktor Kohout, místostarosta

Ve čtvrtek 10. března od 8 do 
15 hodin pořádá Nefrologická 
ambulance Hemodialyzačního 
oddělení Nemocnice Šternberk 
Světový den ledvin. Všichni zá-
jemci mají možnost si nechat 
zdarma změřit krevní tlak, sta-
novit hladinu krevního cukru či 
si nechat vyšetřit moč. Kvalifi-
kovaný personál posoudí riziko 
onemocnění ledvin a v případě 
nálezu bude mít pacient mož-
nost se objednat k dalšímu od-
bornému vyšetření. 
Nefrologická ambulance He-
modialyzačního oddělení Ne-
mocnice Šternberk sídlí v Jí-
vavské ulici 20, v budově č. 5  
v 1. patře.

Lucie Navrátilová

Světový den ledvin

Každý je génius. 
Ale pokud soudíte rybu 

podle její schopnosti 
vylézt na strom, 

celý život bude věřit tomu, 
že je hloupá.

(Albert Einstein)

Jaro se blíží, ale zima byla

Litovelské labutě na chvíli zmi-
zely, ale už zase zdobí rybník. 
Čtyři jsme zachytili na tom Uni-
čovském v pondělí 22. února, 
kdy země mluvila o jaru a teplo-

měr ukázal dokonce 17 °C.
Ale takové dny jsou výjimečné. 
Tak jako sníh v Litovli. Snímek 
z 23. ledna ovšem dokazuje, že  
i u nás napadl, a ne že ne. Na 

t e p l o m ě r u 
jsme tehdy 
měli -8 °C.

A víte co? Jaro 
už vyfoťte vy. 
Když nám fot-
ky litovelské-
ho jara pošlete 
do 15. března, 
rádi ty povede-
né otiskneme.
                       hk
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Vyneseno z radnice

28. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 28. ledna 2016
 Rada města schválila podání 
žádosti o dotaci z Programu Péče 
o krajinu a Programu podpory 
obnovy přirozených funkcí krajiny 
na dva projekty. Jedním z nich je 
liniová výsadba dřevin mezi měst-
ským hřbitovem a motokrosařským 
areálem, druhým vybudování bio-
centra na části bývalé skládky mezi 
Nasobůrkami a Haňovicemi, na tzv. 
zemním valu.
 Město uzavřelo smlouvu na vyho-
tovení projektové dokumentace na  
nutnou opravu dešťové kanalizace 
v Chudobíně. Teprve po ní může 
být dokončena rekonstrukce silnice  
2. třídy v zastavěné části obce. Akce 
by měla být realizována v r. 2017.
 Na vlastní žádost byl Ing. Fran-
tišek Špunda uvolněn z vedení 
Jednoty sboru dobrovolných hasišů  
v Rozvadovicích. Do funkce byl za 
něj zvolen pan Kamil Stejskal.

29. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 11. února 2016
 Byla uzavřena smlouva na vyho-
tovení projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení a pro-
vedení stavby kanalizace v ulicích 
Hrnčířské a Vítězné v Litovli.
 Město uzavřelo smlouvu s olo-
mouckým restaurátorem René Sie-
friedem na zrestaurování kamen-
ných stupňů morového sloupu na 
náměstí.
 Město uzavřelo smlouvu s Vlasti-
vědným muzeem Olomouc na zajiš-
tění převozu a následného restauro-
vání litovelské archeologické sbírky, 
pocházející z nálezů při stavbách  
v letech 2015–2016.
 V rámci programu prevence kri-
minality mají být v Litovli řešeny tři 
zásadní oblasti – práce s rizikovou 
mládeží, práce s „nudící se mládeží“ 
a krádeže jízdních kol. Město chce 
požádat o státní účelovou dotaci na 
tato opatření: Venkovní posilovna, 
Prázdninový pobyt a Stop krádežím 
jízdních kol.                        výběr redakce

Stíny Litovelska
 Zaměstnankyně lékárny v Li-
tovli kontrolou zjistila, že u nich 
byl uplatněn zfalšovaný lékařský 
předpis.
 5. února zase v jiné lékárně  
v Litovli nějaký erotoman ukradl 
doplňky stravy podporující erekci 
mužů.
 4. února se nějaký zlodějíček 
vloupal do mincovního automatu 
ruční myčky v Litovli a způsobil po-
škozením zařízení větší škodu, než 
kolik si ukradl peněz.
 4. února ve 13 hodin byl v Chu-
dobíně kontrolován řidič osobního 
auta, kterému bylo při dechové 
zkoušce naměřeno až 2,05 promile 
alkoholu v dechu.
 Všímavý občan 7. února upo-
zornil, že pravděpodobně nějaký 
řidič navezl z pole na kolech auta 
nadměrné množství nečistoty na 
cyklostezku mezi obcemi Víska  
a Sobáčov. Následným šetřením 
bylo ovšem zjištěno, že znečištění 
má na svědomí zvěř, konkrétně 
srny.

Policie ČR
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Městská televize

Premiéra    st 2. 3. 18.45 hod.
 st 16. 3. 18.45 hod.
                       st 30. 3. 18.45 hod. 
Repríza denně 6.45, 11.00,
 18.45 a 23.00 hodin

Uzávěrky v březnu a dubnu
Vážení přispěvatelé, z technic-
kých důvodů bude uzávěrka pro 
dodání příspěvků do dubnové-
ho a květnového čísla dřív, než 
jste zvyklí.
Příspěvky do dubnového čísla 
zasílejte do 15. března.
Příspěvky do květnového čísla 
zasílejte do 15. dubna. 
Dodržením těchto termínů 
nám usnadníte práci a sobě 
ušetříte roztrpčení z neuveřej-
nění příspěvku.

red.

Nová logopedická ambulance
Od 1. března je na adrese Jung-
mannova 732 v Litovli nově 
otevřena ambulance klinické 
logopedie. (V objektu se na-
chází ordinace MUDr. Váňové, 
ambulance klinické psychologie 
i provozovna masáží paní Vla-
dimíry Blažkové.) Každý pátek 
od 8 do 13 hodin, popřípadě  
v sobotu, ordinuje klinická lo-
gopedka Mgr. Jitka Šmakalová. 
Nabízíme komplexní péči o děti 
i dospělé s narušenou komuni-
kační schopností. Péče je zajiš-
ťována formou ambulantní i ve 
vlastním sociálním prostředí 
pacienta (u pacientů s těžkým 
hybným postižením).
Péče je orientovaná na: 
 neurologicky (po cévních 

mozkových příhodách, úra-
zech, nádorových či zánětlivých 
onemocněních mozku), neu-
rodegenerativně a psychicky 
nemocné pacienty (při demen-
ci, Alzheimerově nebo Parkin-
sonově nemoci, roztroušené 
skleróze, Landau–Kleffnerův 
syndrom) 
 pacienty s poruchami poly-
kání
 pacienty s poruchami hlasu
 pacienty s poruchami sluchu
Nabízíme i stimulační progra-
my pro děti s odloženou školní 
docházkou.

Nutné je předchozí telefonické 
objednání na tel. 777 937 126.

J. Šmakalová

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Město Litovel poskytuje vý-
hodné půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení na opravy domů a bytů 
na území města. Půjčky jsou po-
skytovány pouze na stavby urče-
né k bydlení. Úrok činí od 1 do 
3 %. Jednotlivé tituly půjček lze 
kumulovat.

Žádost o zápůjčku z FRB lze 
podat kdykoliv v průběhu roku 
k rukám asistentky tajemníka, 
která také poskytne případné 
další informace. 
tel. 585 153 126, e-mail: asis-
tentka@mestolitovel.cz. 

red.

Název/účel
(titul)

Horní 
hranice 

půjčky (Kč)

Úrok 
(%)

Splat-
nost 

(roky)

oprava fasády, zateplení, 
oplechování 
v historickém jádru města

dům
byt 200 000 1 5

oprava fasády, zateplení, 
oplechování 

dům
byt 200 000 2 5

vybudování nové bytové jednotky byt 200 000 2 5

napojení na kanalizaci dům 30 000 2 3

oprava střechy, nová střecha dům 200 000 2 5

výměna oken a vchodových dveří byt 100 000 3 5

modernizace bytu byt 100 000 3 5

Od letošního roku působí na 
obou institucích nové ředitelky. 
Na Domě dětí a mládeže je to 
Mgr. Jana Chmelařová, která za-
ujala místo Mgr. Jany Čekelové, 

jež odešla do důchodu.
V penzi je i bývalá ředitelka ZŠ, 
ŠJ a DD Litovel Mgr. Miluše 
Žáčková, již ve vedení vystřídala 
Mgr. Marcela Opletalová.       red.

Dům dětí a mládeže i ZŠ, ŠJ a DD mají nové ženy ve vedení
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HLEDÁME BARMANA/KU

Ihned přijmeme na HPP 
nebo brigádně obsluhu 

do C baru v Litovli. 
Více info na tel. 

605 803 616.

Zájemci, zasílejte své životopisy na
classwiresro@gmail.com

INZERCE

V krátkosti
 Litovel slavila úspěch ve  
3. ročníku ankety 7 divů Olo-
mouckého kraje, jejíž výsled-
ky byly vyhlášeny při zaháje-
ní veletrhu Tourism Expo na 
výstavišti Flora v Olomouci 
22. ledna. Přihlášeno bylo 21 
přírodních, architektonic-
kých, vzdělávacích či kultur-
ních zajímavostí. Vyhláše-
no bylo prvních sedm míst.  
A právě sedmé v pořadí bylo 
vodní dílo Nečíz v Litovli.
Nejvíce hlasů získal Mari-
ánský sloup v Uničově, dru-
hé místo připadlo obnovené 
secesní restauraci Tančírna  
v Račím údolí u Javorníka, 
třetí byl poutní kostel v Dubu 
nad Moravou.

 Litovel má v současnosti své 
želízko v ohni v anketě Cena 
Olomouckého kraje za přínos 
v oblasti kultury za rok 2015. 
Do kategorie Výjimečný po-
čin v oblasti ochrany a popu-
larizace kulturních hodnot  
v roce 2015 přihlásila oprave-
né švédské hradby. O tom, zda 
je tento počin v rámci kraje 
dost významný, rozhodne od-
borná porota.
Soutěž má však svou kategorii 
i pro veřejnost. O Ceně ve-
řejnosti Olomouckého kraje 
za výjimečný počin v oblasti 
kultury budou moci lidé svým 
hlasováním rozhodovat od  
1. března do 1. dubna na strán-
kách www.kr-olomoucky.cz. 

 V sobotu 5. března pořádá 
Český červený kříž v kulturním 
domě na Březovém společenský 
ples.

 Dne 10. března si svět při-
pomene 57. výročí povstání 
Tibeťanů proti čínské okupaci 
Tibetu. Naše město akci pod-
poří prezentací tibetské vlajky 
na viditelném místě.

 Kavárna Modrá kočka 
připravila na březen opět 
duchovní přednášku Blan-
ky Čejkové o kvantovém lé-
čení. Uskuteční se v sobotu  
12. března od 10 hodin. Po celý 
víkend budou možné konzul-
tace. Ve středu 23. března zde 
proběhne úplňková meditace 
se Zlatou Veselskou. Do pro-
stor kavárny se navíc v měsíci 
březnu můžete přijít podívat 
na výstavu vyšívaných obrazů 
Ludmily Veverkové. O dalších 
akcích, jejichž termíny nejsou 
zatím známé, se dozvíte přímo 
v Modré kočce.

NA PROBOUZENÍ NETOPÝRŮ
so 19. 3. v 10, 13 a 15 hod., Javoříčské 
jeskyně

Chcete se dozvědět něco zajímavého 
o netopýrech? Zajímá vás, jak probíhá 
jejich odborný výzkum? Chcete vidět 
netopýra zblízka? Správa jeskyní ČR, 
Správa Javoříčských jeskyní a Česká 
společnost pro ochranu netopýrů vás 
zvou na tematicky zaměřené pro-
hlídky Javoříčských jeskyní s názvem 
Probouzení netopýrů. Standardní 
prohlídka jeskyně s průvodcem bude 
doplněna poutavým vyprávěním zku-
šeného zoologa a zakončena zajíma-
vou prezentací. Každý účastník obdrží 
v ceně vstupenky malý suvenýr.
Kapacita jeskyní je omezena, proto 
je nutné se na prohlídky předem ob-
jednat na tel. čísle 730 575 924 nebo 
e-mailem: javoricko@caves.cz.

Pozvánka

Co najdete na webu města
Webové stránky města www.
litovel.eu nabízejí mnoho infor-
mací a možností, které vám bu-
deme postupně představovat.
Jednou z nich je zasílání novi-
nek rovnou na váš e-mail. Tuto 
službu si můžete objednat vel-
mi snadno. Na hlavní stránce 
pod Aktualitami najdete odkaz 
Zasílání novinek na e-mail. Po 
jeho rozkliknutí zadáte elek-
tronickou adresu, na niž chcete 
novinky dostávat. Následně si 
z nabídky můžete zatrhnutím 
vybrat, o které informace máte 
zájem. Jestliže ponecháte za-
škrtnutý čtvereček Zasílat hlav-
ní aktuality, budete dostávat ty 
zprávy, které se objeví na hlavní 
straně webu v rubrice Aktuality.  
Dále si můžete vybrat z témat, 
která vás zajímají, případně 
zatrhnout okénko „celý web“, 
abyste dostávali všechny články, 
které se na webu objeví. Totéž 
platí pro zprávy z úřední desky.

Co na letošní rok připravuje
odbor životního prostředí 

Výsledky některých aktivit od-
boru životního prostředí uvi-
díte hned, jiné se projeví poz-
ději. Dávejte pozor.

Zeleň
Řada projektů může být rea-
lizována díky dotacím. Město 
má nyní podanou žádost o pří-
spěvek na výsadbu lipové aleje 
mezi hřbitovem a motokroso-
vým areálem. Objevit by se tady 
mělo 15 stromků. 
Rekultivace bývalé skládky  
v Nasobůrkách už je dokončená. 
Letos se proto město zaměří na 
ozelenění zemního valu, který 
zabírá část vytěženého a uprave-
ného prostoru.
V minulosti jsme psali o zámě-
ru revitalizace Staroměstského 
náměstí a vybudování příjem-
ného parku kolem kostela sv. 
Filipa a Jakuba. Kvůli vysokým 
nákladům na revitalizaci náměs-
tí Přemysla Otakara byl projekt 
odložen, teď se však opět dostá-
vá ke slovu. V současné době 
se připravují podklady a město 
se chystá znovu podat žádost  
o dotaci. Bude-li úspěšná, za-
čnou práce na náměstí příští rok.

V o něco vzdálenější budouc-
nosti bude na úpravu zeleně na 
Staroměstském náměstí navazo-
vat výsadba stromů podél Uni-
čovské ulice. S ní je však třeba 
počkat, dokud nebude definitiv-
ně vyřešena a postavena cyklo-
stezka na Uničov. Část stromů 
bude ale vysazena již v souvis-
losti s revitalizací sídliště.

Rybníky
Město má připraven projekt 
na vyčištění odpadního kanálu  
z Uničovského i Olomouckého 
rybníka, s nímž souvisí oprava 
opěrných zdí, loviště a požerá-
ku. Jeho realizace je ovšem také 
závislá na získání grantu.

Odpady
Možná jste si v novinách všimli 
větší četnosti článků o třídění 
odpadu. To proto, že město při-
pravuje motivační programy, 
které mají třídění ještě zvýšit.  
V listopadu byla podána žádost 
o dotaci, která by umožnila za-
jistit speciální popelnice pro 
každou domácnost. Jestli bude 
žádost schválena, se dozvíme  
v květnu.                                   red. 

Odtokový kanál na Uničovském rybníku.

Cesta mezi hřbitovem a motokrosovým areálem.



Únorové dopoledne ve fir-
mě specializované na výrobu 
lyžařských bot. Za okny ani 
vločka sněhu. „Sezóna, kdy 
málo sněží, je pro nás o něco 
horší, ale výrobu to nijak dra-
maticky neomezuje,“ říká Ing. 
Josef Weithaler, ředitel litovel-
ské pobočky společnosti Head.
Shodou okolností si povídáme 
zrovna v den narozenin Šárky 
Strachové (Záhrobské), která 
na lyžích a v botách od Headu 
dojela pro bronz na olympiádě 
ve Vancouveru i zlato na mist-
rovství světa. 

Kolik poboček Headu vlastně 
vyrábí lyžařské boty?
Jenom jedna, ta v Litovli.

To znamená, že když nějaký 
závodník lyžuje v botách Head, 
jsou vždycky odsud?
Přímo z naší továrny. Pokud jste 
loni viděla závodit Bode Millera 
nebo Kjetila Jansruda, bylo to  
v botách od nás.

Kteří další úspěšní sjezdoví ly-
žaři závodí v botách Head?
Zrovna v letošní sezóně někte-
ří naši nejlepší závodníci kvůli 
vážným nehodám nestartují. To 
je případ Anny Fenningerové 
nebo Aksela Lunda Svindala, 
který se vážně zranil při Světo-
vém poháru v Kitzbühelu. Kaž-
dý nejspíš zná i lyžařku Lindsey 
Vonnovou, která má za sebou 
letos už řadu vítězství.

Kolik bot pro sjezdové lyžová-
ní se v Litovli vyrobí?
Vyrobíme kolem 600 000 párů 
ročně. Head je třetí největší vý-
robce lyžařských bot na světo-
vém trhu. 

Vyrobíte každý rok stejné 
množství bot?
Přibližně ano, ale záleží na sezó-

ně. Nejvíc jsme vyrobili v roce 
2006, to bylo 700 000 párů.

Kam všechny ty boty dodáváte?
Do celého světa. Ve Francii  
a na několika dalších místech  
v Evropě máme vlastní skladiš-
tě, odkud dodáváme boty přímo 
do obchodů. Takže pokud mají 
v obchodě s lyžařskými potře-
bami v nějakém městečku jeden 
pár bot Head, přišly rovnou od 
nás. Několik skladišť máme  
i v zámoří – největší jsou v Ja-
ponsku, USA a Kanadě.

Předpokládám, že máte sklad  
i v Litovli.
Ano. Má kapacitu na 280 000 
párů bot a věřte mi, že už v po-
lovině roku je úplně plný. Jenže 
žádný obchod nechce lyžařské 
boty v létě, tam se začíná dodá-
vat tak v září, říjnu, listopadu. 
Takže je musíme uskladnit jin-
de.

Kdy vlastně začínáte s výrobou 
bot na zimní sezónu?
Už 1. ledna začínáme vyrábět 
boty pro následující sezónu, 
jinak bychom do podzimu po-
třebné množství udělat nestih-
li. Kromě toho stroje nemůžou 
třeba dva měsíce stát, produkce 
musí být stejnoměrná po celý 
rok. 
V tuto chvíli v naší továrně 
vznikne 2 500 párů bot denně. 
Což je víc než 1 a půl kamionu.

Čili teď už jste začali s výrobou 
bot pro příští zimu. Jaké no-
vinky můžeme čekat?
Na konci ledna proběhl v Mni-
chově největší veletrh sportov-
ních potřeb, takže každý, kdo se 
o novinky zajímá, už je zná. 
Pracujeme na tom, aby boty byly 
co nejpohodlnější a aby co nejlé-
pe padly. V nové sezóně budou 
mít navíc úplně nový design.

Takže každý rok vyrábíte úplně 
nový model bot?
Každý rok investujeme 1–1,5 
milionu euro do vývoje nových 
modelů. Na botách se nemění 
všechno, ale pokaždé je něco 
jiné.

Nové technologie, nový de-
sign... To všechno se navrhuje 
v Litovli?
Ne, vývoj probíhá v italském 
městě Montebelluna. Jsou tam 
soustředěná vývojová střediska 
všech výrobců lyžařských bot, 
jako jsou třeba Salomon, Rossi-
gnol...

Pokud ale vyrobíte každý rok 
nový model, co se děje s těmi  
o něco staršími?
Všechny modely se běžně pro-
dávají tak 4–5 let. Pak můžou 
být samozřejmě nabídnuty ve 
speciální akci. Po 6–7 letech je 
stáhneme z prodeje.

Jak dlouho by mi měly lyžařské 
boty vydržet?
To je těžká otázka. Životnost ly-
žařských bot je obvykle delší než 
5 let. Záleží na tom, jak často je 
používáte. A jak často se dostá-
vají ze zimy do tepla. Prvních pět 
let se ale komfort nijak nezmění. 
Po letech se plast opotřebuje, ale 
ani tak se boty nemůžou rozbít 
nebo něco podobného.

Pokud se pokazí nějaká sou-
částka, dají se boty opravit?
Plastové součástky se opravit 
nedají. Je lepší koupit si nové 
boty. Každá nová bota je lepší 
než ta stará.

Lepší, čili pohodlnější, ne? 
Předpokládám, že pro lyžaře je 
na botách nejdůležitější to, jak 
jsou pohodlné.
Pro běžné lidi je opravdu nej-
důležitější komfort. Pro závod-

níky ne. Ti mají speciální boty 
a vydržet v nich je těžké. Když 
vidíte závodníky třeba na startu 
Světového poháru, připomíná 
jejich výbava spíš výzbroj. Pro-
to si boty po dojetí do cíle hned 
rozepínají. Celý den se nosit  
v žádném případě nedají.

Představují boty pro závodní-
ky velkou část vaší produkce?
Pro skutečné závodníky, tedy ty, 
které můžete vidět v televizi, vy-
robíme ročně 800–900 párů bot. 
V takových případech jsou ale 
boty vždycky přizpůsobeny po-
třebám konkrétního závodníka. 
My v Litovli vyrobíme základní 
botu a všechny speciální úpravy 
pak provede specializované od-
dělení v Rakousku, kam závod-
níci přímo přijíždějí.

Rozdíly jsou ale taky mezi bo-
tami pro muže a pro ženy.
Samozřejmě, boty pro ženy mají 
trochu jiný komfort než ty pro 
muže. Většina žen má chladnější 
nohy, takže jejich boty musí být 
teplejší. A nesmí vážit tolik jako 
ty mužské. Jedním ze směrů na-
šeho vývoje jsou právě ženské 
lyžařské boty.

Vyrábí se v litovelské továr-
ně kromě bot Head ještě jiná 
značka?
Ano. Asi 20 % naší produkce 
představují boty Fischer. Máme 
velmi dobrou spolupráci už  
z doby, kdy naše firma pro tuto 
společnost začala vyrábět lyžař-
ské vázání.

Dejme tomu, že bych chtěla 
lyžovat v kompletním vyba-
vení od Headu. Pořídila bych 
si boty z Litovle a odkud bych 
sehnala ostatní věci?
Lyže Head se vyrábějí v Čes-
kých Budějovicích. A vázání ve 
Valticích. Jen některé jeho části 
se dělají v Rakousku, kousek od 
Vídně, a pak jsou do Valtic ode-
slány. Takže celá vaše Head sou-
prava bude z České republiky.

A co hůlky?
Pokud chcete lyžovat s českým 
vybavením, doporučuji jezdit 
bez hůlek. Nevyrábíme si je 
sami, kupujeme je od jiného vý-
robce. 

Na závěr se nemůžu nezeptat – 
Vy lyžujete?
Pocházím z rakouských hor, tak-
že jsem lyžoval od mládí. Před 
12 lety jsem se přestěhoval do 
České republiky, a i když bydlím 
v Olomouci, až donedávna jsem 
lyžoval taky. Před třemi lety mi 
to ale doktor zakázal.                   hk
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HTM SPORT
Název HTM je zkratkou počátečních písmen 
tří firem, které se sloučily roku 1989 – Head 
(americký výrobce lyžařského a tenisového 
vybavení), Tyrolia (rakouský výrobce lyžařské-
ho vybavení) a Mares (italský výrobce potá-
pěčského vybavení). Na trhu se firma nicmé-
ně prezentuje pod značkou Head. Společnost 
je zaměřena na výrobu veškerého vybavení 
pro lyžování, snowboarding, tenis, squash a 
další raketové sporty, součástí její produkce je 
i sportovní obuv a oblečení, včetně plavek. Ve-

dení firmy sídlí v Rakousku a Nizozemí. V České republice Head působí od doku 1992, kdy vybudoval pobočku 
v Českých Budějovicích (původní výroba tenisových raket byla r. 2002 rozšířena o výrobu lyží). Roku 2004 
otevřela firma další pobočku v Litovli, ve které se vyrábějí lyžařské boty. Pracuje zde kolem 230 zaměstnanců.
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Ze společnosti

Přišli na svět  
  28. 8.  David Blažek z Litovle
12. 10.  Nela Jirsáková z Litovle
13. 10.  Dominik Dostál ze Savína
19. 10.  Martin Slaný z Litovle
20. 10.  Jakub Josef Krygel z Unčovic
22. 10.  Šimon Hub z Litovle
26. 10.  Štefan Sitár z Litovle
   3. 11.  Samuel Macháček z Litovle
   5. 11.  Tereza Pazderková z Nasobůrek
   7. 11.  Matěj Dočekal z Litovle
 17. 11.  Filip Friedl z Nasobůrek
 19. 11.  Hana Knoblochová z Litovle
 26. 11.  Matěj Kršek z Litovle
    9. 12.  Adina Pöschlová z Myslechovic

Odešli
21. 1.  František Šnobl z Litovle (68 let)
23. 1.  Vlastimil Axmann z Litovle (63 let)
24. 1.  Tomáš Urban z Rozvadovic (36 let)
26. 1.  Václav Štěpánek z Litovle (68 let)
26. 1.  Jana Štěpánková z Litovle (69 let)
27. 1.  Jiřina Nováková z Chořelic (91 let)
30. 1.  Marie Kováčová z Litovle (84 let)
30. 1.  Pavel Rozsypal z Litovle (49 let)
31. 1.  Věra Horká z Mladče (83 let)
   3. 2.  Jan Smital ze Sobáčova (78 let)
12. 2.  Alois Tichý z Nové Vsi (71 let)
15. 2.  Ing. František Mrázek z Choliny (64 let)
15. 2.  Jaromír Tejkl z Litovle (91 let)
16. 2.  Oldřich Zajíček z Litovle (82 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Litovel, Hrandop a Misericordia.
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Inzerce

Nabízím ke koupi thuje Smaragd, nejlepší na živý 
plot. Cena od 29 Kč. Tel. 608 320 427.

INZERCE

V sobotu 30. ledna 
jsme měli možnost 
zhlédnout ve Vel-
kém sále Záložny 
dvacátý sedmý 
ročník soutěže 
Dívka roku ČR 
2016 základní-
ho kola v Litovli. 
Soutěž, jejímž zá-
měrem je dokázat, 
že dívky jsou jak 
hezké, tak také 
chytré, je určena 
soutěžícím od 13 
do 15 let. 
Osm dívek z Lito-
vle, Savína, Vojtě-
chova, Červenky, 
Blanska, Nemile, 
Troubelic a Šumperka soutěžilo o titul v šes-
ti disciplínách. V dopoledních hodinách ab-
solvovaly  test všeobecných znalostí a splnily 
praktický úkol. Jeho zadání letos bylo zhoto-
vit na tričko logo Dívky roku 2016. Důležitý 
byl nápad, fantazie a výtvarné provedení. 
Třetí disciplínou byl rozhovor s moderáto-
rem, při kterém se hodnotila konverzace, 
reakce na otázky, schopnost samostatného 
vyjadřování a čistota českého jazyka. Dále 
se děvčata představila v aerobiku, kde před-
vedla své  pohybové schopnosti. V letošním 
roce je připravovala Mgr. Iveta Němcová. 
Pátá disciplína byla volná. Dívky se při ní 
předvedly ve sportovním aerobiku, disko 
dance, latinskoamerickém tanci, zpěvu, hře 
na klavír a recitaci. Poslední disciplínou byla 
módní přehlídka. Ta je vždy vyvrcholením 
celé soutěže. Dívky předvedly modely spo-
lečenských šatů zapůjčené od firmy MAX 
fashion paní Molnárové. Porota hodnotila 
kulturu pohybu, způsob předvedení modelu 
a celkový vzhled dívky.

Doprovodným programem při akci byla vy-
stoupení tanečních kroužků Kaster a Trips 
při DDM Litovel. Mezi další kulturní zážitky 
patřilo vystoupení místní zpěvačky Kamily 
Sittové. 
Během přestávky byli do soutěže zapojeni 
i diváci, kteří volili Dívku publika. V letoš-
ním roce se jí stala Nella Urbánková z Li-
tovle, která byla zároveň zvolena i Dívkou 
roku ČR 2016 základního kola v Litovli. Na 
druhém místě se umístila Kristýna Musi-
lová z Blanska a třetí místo patřilo Viktorii 
Teclové z Červenky. Vítězkám blahopřejeme  
a těšíme se na úspěch v castingu Malého 
kola Moravy v Ostravě.
Děkuji ještě jednou všem sponzorům, bez 
kterých by se tato akce nedala realizovat. Na 
závěr chci oslovit dívky, které splní v příš-
tím roce věkovou kategorii, aby včas našly 
odvahu a přihlásily se v litovelském Domě 
dětí a mládeže do soutěže  Dívka roku 2017 
základního kola v Litovli. 

Hedvika Weberová, DiS.

Dívkou roku je Nella Urbánková z Litovle

Vzpomínka

Dne 20. 2. jsme se naposledy 
rozloučili s panem Oldřichem 
Zajíčkem z Litovle. Za účast na 
pohřbu a projevenou soustrast 
děkujeme. 
Zarmoucená rodina.

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

INZERCE
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Víš, co je zajímavé, Iv? Jak se zápisy v průběhu de-
setiletí proměňují. Třeba záznam o sňatku. Někdy 
je to skoro příběh, jindy kusé informace. Ukážu Ti to 
na příkladu čtyř generací svých mužských předků.
Rodiče Šimona Coufala, který byl pradědou mého 
pradědy Metoděje, mají ve vísecké matrice v roce 
1773 zapsáno:
January 25: Hon. Juv. Simon fil. Laurent Czoufal 
Rozvadovicio N° 14. Hon. Virg. Joanna filia Georg 
Mocz Wiska.

Když se 15. 5. 1741 ženil Šimonův otec Laurent, 
zapsal matrikář do rozvadovické matriky:
Laurentium filium Andrea Coufal cum virg. Catha-
rina filia p. Def. Pauli Czamek; testes Martinus Wi-
biral, Mathias Kejval ambo Rozvadovicio

A záznam o sňatku Laurentova otce Andrease  
z 8. 7. 1716 vypadá takto:
Copulati: Andreas, Catharina
Parentes: Matthay Czoufala ex Lhota
                   Cyrilly Nepustila ex Rozvadovicio

Andreasův otec Matěj se oženil dvakrát. Druhá 
svatba se odehrála 8. 2. 1683 ve Lhotě:
Matthias Coufal viduus et Incola sponsa Susanna 
filia Stepani Wrba ex pago Lhota.

Ty mi, Iv, jistě vysvětlíš všechna náročnější místa 
v zápisech, že?

V zápisech se objevují opět různé zkratky, stej-
ně jako v záznamech o narození. Hon. Juv. 
jsou zkratky slov Honestas Juvenis = počestný 
mládenec pro označení ženicha. Podobně byly 
označovány nevěsty Hon. Vir. – Honestas Virgo 
= počestná panna. Pokud najdeš spojení cum 
Vir., je Virgo doplněno o předložku s = s pannou.  
N° je pouze jiná zkratka pro Numerus = číslo 
domu. Nově se objevuje zkratka p. Def. – post 
Defuncti = zemřelého (po zemřelém), po níž 
následuje jméno otce. Před touto zkratkou bývá 
slovo Filia nebo Filius = dcera nebo syn. Do-
hromady to znamená, že jde např. o dceru již 
zemřelého otce. Výraz Testes označuje svědky. 
Od slova Copulatio = sňatek, manželství (také 
Matrimonium) se odvozuje označení pro odda-
né, novomanžele – Copulati (také Conjugales). 
Oddávající bývá nadepsán jako Copulans, církev-
ně oddat se potom řekne copulare. Parentes jsou 
rodiče. Nevěsta a ženich také mohou být uváděni 
jako Sponsa a Sponsus, příp. snoubenka i nevěs-
ta jako Nupta či Pacta a ženich jako Maritus. Jako 
Viduus je označován vdovec, který se znovu žení. 
Snad Ti, Heli, vysvětlivky pomůžou k rozluštění 
Tvých zápisů. 

No jasně. Tak třeba zápis o mém předposledním 
zjištěném předkovi: Matěj Coufal, vdovec a rolník, 
nevěsta Zuzana, dcera Štěpána Vrby ze vsi Lhoty.

Helena Kaštilová & Ivana Kubíčková

Výstava o obci Náklo: 28. ledna – 17. dubna 
Aktuální výstava v Muzeu Litovel se věnuje 
prezentaci další části mikroregionu Litovel-
sko, obci Náklo. Tato vesnice, ležící necelých 
osm kilometrů od Litovle směrem na Olo-
mouc, se skládá ze tří místních částí – Nák-
la, Mezic a Lhoty nad Moravou, které mají 
poutavou minulost a neméně zajímavou 
současnost. Obě tyto časové roviny se snaží 
výstava návštěvníkům přiblížit.
V obci není nouze o aktivní spolkovou čin-
nost a pestré kulturní vyžití, což je na výsta-
vě velkou měrou zachyceno. Stálé oblibě se 
těší již tradiční akce, jako jsou například Sle-
ty čarodějnic, Recesfest, hasičské, sokolské 
a farní plesy a mnohé další. Muzikálnost, 
hrdost na svůj původ a neutuchající činoro-
dost podědili dnešní obyvatelé Nákla zřejmě 
po svých předcích, jelikož v historii vesnice 
se objevilo hned několik významných rodá-
ků, kterým nebyl spolkový život a kulturní 
uvědomění cizí.
Při prohlídce výstavy se návštěvník seznámí 
jen s některými osobnostmi. Jednou z nich 
byl například Osvald Vídrman, dlouholetý 
učitel na zdejší základní škole a zakladatel 
pěveckého sboru při kostele sv. Jiří. Velký 

význam pro uchování poznatků z minulos-
ti obce měl spisovatel Josef Vrbka, který na 
základě vlastního výzkumu vytvořil dosud 
nepřekonané dílo o historii Nákla. Tímto 
počinem zajistil uchování obsahu cenných 
historických dokumentů, jejichž originá-
ly se do dnešních časů nedochovaly. Další 
osobou ve výčtu je pak amatérský archeolog 
Karel Fišara či slavný rodák ze Lhoty nad 
Moravou student Jan Opletal.
Každá z částí obce byla založena samostatně 
a má svoji jedinečnou historii, což dokláda-
jí například tři různé kroniky, které jsou na 
výstavě představeny. Teprve od roku 1960 
vznikla z nařízení úřadů jedna středisková 
obec Náklo a jedna úřední kronika, v níž 
jsou zachycovány všechny tři místní čás-
ti dohromady. Ačkoliv se tedy dnes mluví  
o jedné vesnici Náklo, skrývají se pod tímto 
názvem hned tři odlišné historické osady – 
Náklo, Mezice a Lhota nad Moravou.
Výstava stojí za zhlédnutí i jako mimořádná 
prezentace hanáckého regionu, neboť jsou 
na ní k vidění nejen lidové kroje, ale také 
textová část v hanáčtině. 

Hana Ošťádalová

Třicáté výročí úmrtí P. Richarda Neumana

Muzeum Litovel vás v měsíci březnu srdečně zve na doprovodné akce k výstavě o obci Náklo.

 čtvrtek 10. 3. od 17 hodin
Přednáška MUDr. Marie Turkové o hanáckém kroji a historii obce Náklo doplněná o promítání tematic-
kých filmů natočených panem Jiřím Linhartem.

 neděle 20. 3. od 15 hodin 
Koncert dechové kapely Nákelanka a vystoupení dětské složky Národopisného souboru Pantla, která 
bude prezentovat jarní zvyky, jako je vynášení smrtky, chození s litečkem a velikonoční mrskut.

Dne 23. ledna 2016 uplynulo 30 let od úmrtí 
dlouholetého pňovického faráře P. Richarda 
Neumana. P. Neuman se narodil 31. března 
1912 v Dubanech u Prostějova. Na kněze 
byl vysvěcen 5. července 1936 v Olomou-
ci. Jako kaplan působil v letech 1936–40  
v Buchlovicích a potom v letech 1940–43  
v Dolanech u Olomouce. Do Pňovic na-
stoupil 14. července 1943 jako provizor, 24. 
května 1944 byl ustanoven administrátorem  
a 28. září 1946 farářem pňovickým. Zemřel 
23. ledna 1986 na následky mozkové mrtvice 
v léčebně v Pasece. Pohřeb P. Neumana se ko-
nal za velké účasti kněží a smutečních hostů  
z širokého okolí 30. ledna 1986. Pohřben je 
v kněžském hrobě na pňovickém hřbitově.
P. Richard Neuman byl silnou osobností, 
která v Pňovicích zanechala nesmazatelnou 
stopu v paměti několika generací. K výro-
čí jeho úmrtí byla v pňovickém kostele sv. 
Václava sloužena v neděli 24. ledna mše sva-
tá. Od tohoto data je také v kostele možno 
zhlédnout výstavu fotografií z jeho života, 
která potrvá nejméně do Velikonoc. K vý-
ročí úmrtí P. Neumana byla rovněž vydána 
publikace mapující jeho 43letou činnost  
v duchovní správě v Pňovicích.     P. Čunderle  



Stalo se v Litovli
 Roku 1566 byl v kostele sv. Marka ustanoven 
protestantský kazatel Jiří a Litovel se stala  
střediskem protestantismu. Litovelští obča-
né se totiž pod vládou Albrechta Černohorského 
z Boskovic přiklonili k učení Martina Luthera. 
Podle kupních smluv se následně protestanti  
z Olomouce stěhovali do Litovle a katolíci na-
opak. Na druhé straně odpadly od litovelské 
církevní správy Chořelice, Nasobůrky, Víska i Olo-
moucké předměstí a připojily se k cholinské faře, 
která zůstala katolická.
 1. 3. 1926 se v Na-
sobůrkách narodil mu-
zikant Vlastimil Ma-
zánek. Už od školních 
let se v Holoubkově 
hudební škole učil hrát 
na housle, na vrahany, 
trubku, pozoun. Po vál-
ce absolvoval konzerva-
toř v Brně, učitelské zkoušky a státnici na klavír. 
Z politických důvodů však nedostal povolení učit 
hudbu. Pracoval proto v družstvu Jednota. Od r. 
1942 hrál na varhany v Chudobíně a od r. 1945 
byl varhaníkem v Litovli. V této funkci vydržel 
téměř 70 let. Staral se přitom o varhany i v okol-
ních kostelech, podílel se i na záchraně varhan  
z poutního kostela ve Staré Vodě a jejich stěho-
vání na Staré město do Litovle. Zemřel 6. 7. 2014.
 26. 3. 1946 zemřel náhle uprostřed litovelské-
ho náměstí fotograf František Kučera. Narodil 
se 4. 11. 1899. Studoval na litovelské reálce, ale 
v 17 letech musel studia přerušit a narukovat na 
italskou frontu. Tam onemocněl malárií a vrátil 
se až dlouho po skončení války. V té době byl po-
važován za nezvěstného, a proto bylo jeho jmé-
no zapsáno na pamětní desku obětí 1. světové 
války. V Litovli se vyučil fotografem a v prosinci 
1920 převzal fotoateliér pana Relicha (Palacké-
ho 883), kde otevřel ateliér umělecké fotografie. 
Jeho manželka vystudovala v Brně operní zpěv, 
on sám již jako svobodný působil v hudebním 
spolku Smetana. Známý byl jako divadelník, re-
žíroval i hrál v desítkách divadelních představe-
ní. Několik let byl předsedou sportovního klubu a 
funkcionářem Hanácké fotbalové župy.
 Roku 1966 byl zřízen automatický telefon-
ní provoz ve směru Litovel – Olomouc (nikoli 
opačně). Pošta zavedla novou službu, tzv. sdru-
žené inkaso pro platby nájemného a spojených 
služeb (elektřina, plyn, rádio, televize, telefon).
 12. 3. 2006 zemřela v nedožitých 82 letech 
učitelka klavíru Věra Kochwasserová. Učila 
na hudební škole od roku 1955 s přerušením  
v letech 1964–1972, kdy provázela manžela na 
nové působiště v Klášterci nad Ohří. Na počátku 
školního roku 1972 se vrátila do Litovle, aby zde 
vychovala další desítky zdatných klavíristů. Kon-
cem roku 1998 se rozloučila s hudební školou, 
kde působila takřka 42 let.

Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Po lednové uzávěrce LN se uskutečnily ješ-
tě dvě akce, které si zaslouží pozornost. Ve 
čtvrtek 21. 1. se konala odložená diashow 
Báječná Amazonie se spisovatelem a cesto-
vatelem Vojtěchem Alberto Slámou. Jeho 
druhé jméno je spojeno jednak s jeho vzo-
rem, českým cestovatelem Alberto Vojtě-
chem Fričem (1882–1944), který cestoval po 
Jižní Americe a zkoumal život indiánských 
kmenů, jednak je Alberto vlastně ekvivalen-
tem jména Vojtěch a pro portugalštinu sro-
zumitelnější. V Brazílii a Amazonii byl V. A. 
Sláma již 13krát, a tak 7 000 km dlouhou, 
až 260 km širokou a místy i 100 metrů hlu-
bokou řeku a její tajemství poznal na vlastní 
kůži. Spolu s ním se 51 účastníků diashow 
vydalo třeba za růžovými sladkovodními 
delfíny, zubatými amazonskými rybami, 
bohatou flórou i záhadnými tvory, o nichž 
vyprávějí domorodí caboclos a indiáni. Zají-
mavá výprava za neobvyklou exotikou!
Po třech letech jsme 28. 1. (v poslední den 
1. pololetí, abychom příliš nenarušovali vý-
uku) znovu  navštívili i ZŠ Jungmannova 
s našimi „dílničkami“. Chtěli jsme žákům 
ukázat, že také máme svůj aktivní život  
i zájmy a že něco umíme. Připraveno bylo  
5 stanovišť a zapojilo se 10 seniorů. Ve škol-
ní kuchyňce si 12 dětí a naše „kuchařky“ 
paní Grohmanová, Jedličková a Škůrková 
společně napekly kokosové a máslové su-
šenky a udělaly tatrankové kuličky, které 
dávaly ochutnat snad celé škole. V dílnách 
pod vedením Mgr. Berky pracovalo 15 dětí 
a první pokusy s háčkováním, pletením či 
vyšíváním absolvovalo 10 žáků vedených 
paní Ščučkovou, Köhlerovou a Kýrovou. Na 
výstavě fotografií pana Pinkavy si na 4 sta-
novištích mohly 4 skupiny po 15-20 dětech 
vyzkoušet své znalosti o městě a zodpovědět 
připravené otázky testu. Podobné to bylo  
i u seznámení s naším klubem, kde se také 
vystřídaly 4 skupiny osmáků a deváťáků, 
kteří po zhlédnutí komentované prezentace 
odpovídali na 6 otázek testu připraveného 
panem učitelem Stratilem. Tady se tužila 
kronikářka klubu paní Faltusová a samotné 
vedení klubu – pánové Faltus a Hubáček. 
Akci garantovalo vedení školy, především  
zástupkyně Mgr. Jindrová a z učitelů Mgr. 
Stratil. Byly to příjemné dvě hodiny a dočka-
li jsme se poděkování ze strany vedení školy 
i potlesku žáků, které naše snažení zaujalo.

Znovu se rozeběhlo školení pro získání 
počítačové gramotnosti. Devět zájemců je 
rozděleno do 3 skupin, které své snažení za-
hájily ve středu 3. 2. pod vedením vedoucí 
Městské knihovny Mgr. Lenky Fišrové. 
Ve čtvrtek 11. 2. se konala další ze senior-
ských schůzek v klubovně, mimo garanta 
pana Faltuse ale vyloženě ženská. Že by pá-
nové neměli čas si posedět a popovídat? 
V pátek, před jarními prázdninami 12. 2., 
jsme „dílničky“ v prakticky podobném ob-
sazení zopakovali pro ZŠ Vítězná. Stano-
viš- tě byla tři a vše bylo jen pro třídu 8. B 
za vydatné podpory její třídní Mgr. Renáty 
Šinclové. Můžeme i tady hovořit o úspěchu 
a o tom, že jsme mladé přesvědčili, že ne-
jsme jen věčně nespokojení, brblající a pře-
kážející důchodci, ale lidé pozitivní, aktivní 
i otevření, že něco umíme a jsme schopni se 
o to podělit zajímavou formou i s generací 
našich vnuků.

Máte v rukou březnové číslo novin, tak se 
podíváme, co je v našem plánu. Ve čtvrtek  
3. 3. od 15 hodin na schůzce seniorů  zahraje  
a zazpívá pan Jiří Sedláček, aby zpestřil naše 
setkání. 
Městský klub nabízí dalšího z aktérů TV 
Šlágr, skupinu Progres, v sobotu 12. 3. od 
19 hodin ve Velkém sále Záložny.  Dopo-
ručujeme, podobně jako akci knihovny – 
besedu o Střední Americe Dobrodruháček  
v úterý 15. 3. od 17 hodin. 
Autobusový zájezd do Muzea tvarůžků  
v Lošticích a termálu ve Velkých Losinách 
ve čtvrtek 17. 3. je obsazen, jen připomíná-
me odjezd v 8.15 hod. z AN. Pro ty, na které 
se nedostalo, připravíme zájezd na podzim.  
Opět ve čtvrtek, 24. 3., bude další schůzka 
seniorů, tentokrát je garantem paní Köhle-
rová. 

A na úplný konec měsí-
ce připravujeme tradiční 
Vítání jara a loučení se 
zimou, a sice na čtvrtek 
31. 3. od 15 hodin do 
Koncertního sálu MK. 
Vystoupí žáci z obou 
základních škol a No-
voveské šťabajzny, bude 
připraveno občerstvení  
a oprubována nová hud-
ba. Vstupné bylo odsou-
hlaseno na 30 korun. Na 
vaši hojnou účast se již 
těšíme!

                       jh



Litovelské ulice

NA RYBNÍČKU
Původní název Rybníček odkazuje ke skuteč-
nosti, že v minulosti v těchto místech býval 
rybník, který byl zasypán v roce 1850. 

Ulice Na Rybníčku vychází z ulice Sušilovy a pod 
její název spadá vlastně celá oblast mezi touto 
ulicí a hlavním ramenem řeky Moravy. Hlavní 
část ulice se rozvětvuje kolem „náměstí“, do-
leva potom odbočují spojnice s ulicí Sušilovou  
a Žerotínovou. Po pravé straně vedou dvě slepé 
ulice směrem k řece. 
Původní pomístní název této části města byl  
v roce 1893 zachován, pouze se ustálil do podo-
by Hinterteichplatz, což můžeme přeložit jako 
náměstí za rybníkem. V roce 1900 byl přeložen 
do češtiny jako Na Rybníčku. Za protektorátu 
byl název nejdřív stanoven na Teichplatz, poz-
ději na Hinterteich. V roce 1945 se mělo jméno 
ulice vrátit k původní podobě Na Rybníčku. Po-
stupně se ale začal užívat název Rybníček.

Proměny názvu: Hinterteichplatz (1893)  
Na Rybníčku (1900)  Hinterteich (1940)  
Na Rybníčku (1945)  Rybníček

NASOBŮRSKÁ
Základ názvu ulice tvoří jméno obce Nasobůrky, 
jejímž směrem ulice vede. 
Nasobůrky jsou stavebně téměř spojeny s ji-
hozápadním okrajem Litovle. Je to typická ha-
nácká vesnice tvořená řadou hanáckých gruntů  
s kapličkou uprostřed podlouhlé návsi. Prame-
ny se o vsi poprvé zmiňují v roce 1373. Naso-
bůrky patřily až do zrušení poddanství k panství 
města Litovle. Po roce 1850 byly samostatnou 
obcí. Roku 1964 se staly místní částí obce Haňo-
vic a roku 1980 místní částí města Litovle. 
V blízkosti vsi býval hřbitov pro katolíky z teh-
dy protestantské Litovle, o nějž vedla následně 
spor litovelská fara s farou cholinskou. Ještě 
předtím byl ve stejných místech „francouzský 
hřbitov“, který založili křížovníci od Ducha 
svatého v Litovli pro vojáky, kteří zahynuli 
ve válkách s Napoleonem. Pohřbeni zde byli  
i francouzští vojáci. V 19. století v těch místech 
stávala kaplička a tři kříže.

Ulice Nasobůrská odbočuje z ulice Palackého na 
západ přes most nad potokem Loučkou, téměř 
naproti odbočce do ulice G. Frištenského. Úzká 
slepá ulička vede dále pouze pro pěší k ulici 
Dukelské. Název dostala podle blízké vsi v roce 
1958 jako dosud nepojmenovaná.

Podoba názvu: Nasobůrská (1958)

Ivana Kubíčková
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Dívka v pavoučí síti / David Lagercrantz
Dánská dívka / David Ebershoff

Ježibaba na koloběžce / Jiří Kahoun

V posledních měsících se do našich nejčas-
těji rezervovaných titulů dostaly tři „dívky“: 
Dívka ve vlaku (o této knize se psalo v pro-
sincovém čísle), Dívka v pavoučí síti a Dán-
ská dívka.

Dívka v pavoučí síti
Pokračování kultovní tri-
logie zemřelého Stiega 
Larssona. Časopis Milé-
nium má nové majitele  
a jeho kritici tvrdí, že Mi-
kael Blomkvist je vyho-
řelý a že uvažuje o změně 
zaměstnání. Pozdě v noci 
Blomkvistovi zavolá pro-

fesor Frans Balder, přední odborník na vý-
zkum umělé inteligence. Balder mu tvrdí, 
že pro něj má důležité informace o americ-
ké zpravodajské službě a že byl v kontaktu  
s výbornou mladou hackerkou, která se po-
dobá někomu, koho Blomkvist velice dobře 
zná. Mikael Blomkvist doufá v exkluzivní 
reportáž, kterou on i Milénium tak zoufale 
potřebují. Lisbeth Salanderová má jako ob-
vykle své vlastní plány. Ale nadešel čas, aby 
se jejich cesty ještě jednou zkřížily.

Dánská dívka 
Románové zpracování skutečného příběhu 
malíře Einara Wegenera a jeho manželky 
Grety začíná nevinnou prosbou o pomoc, 
aby se na dalších stranách rozvinulo ve str-
hující vyprávění o neobvyklé lásce, osobní 
svobodě a odvaze vzepřít se obecnému mí-

nění. Greta potřebovala 
dokončit obraz, a protože 
jí nepřišla na závěrečné 
sezení modelka, neviděla 
jinou možnost než pou-
žít jako náhradní model 
svého muže. Sotva si však 
Einar oblékne punčochy, 
dámské šaty a střevíce,  
v jeho nitru se cosi změní: 

uvědomí si, že je ve skutečnosti ženou, niko-
li mužem, a zatouží po změně pohlaví. Není 
to však snadné. Einarův příběh se odehrává 
ve dvacátých letech, kdy lidé jako on často 
končí v ústavech pro choromyslné. Kniha 
byla zfilmována.

Ježibaba na koloběžce
Ke spoustě titulů talen-
tovaného a oblíbeného 
autora příběhů pro nižší 
školní věk přibyla další 
půvabná knížka. Krásné-
mu místu nad Beroun-
kou, nedaleko Tetína, kde  
v létě hřeje slunce a v zimě 

se tu žení všichni čerti, se říká Kudyhůrka  
a bydlí tady strašidla. V krajní chalupě s chlív-
kem na kozu hospodaří bubačka Mezulánka  
s klukem Mezulánkem. Ve starém mlýně 
straší hastrman Vošplouch. A v poslední, 
přikrčené chalupě sedí s černým kohoutem 
křivonosá přihrblá bába s hlavou omotanou 
šátkem. Je to ježibaba Křížalka.

lf

To je podlivá mě ta nélepči rada, co si navzá-
jem popřejem, dêž se občas  potkáme, povê-
kládáme si, čê se zendem. Já vim,  že to plati 
všôde, né jenom ô nás. Nále jistojistě vim, 
že mezê Hanákama to patři k dobrymo zvê-
kô. Dêť naši dědci a pradědci dobře znalê, že 
furt holt se dařêt nemuže, a tak se to môsi 
posêlêt a přêpominat! Vite, co je na tém né-
lepči? Že nám to zvôstalo v nátuře! Pravda, 
každymô menči čê věči kósek, ale dobře  
o tém vědět, hlidat a pěstovat si to! Gdepak 
fňôkat nad rozlêtym mlikem. Šak to znáte. 
Já se vám tadê mužô fčêl v tichosti přêznat, 
jak pozorôjô lêdi, dêž chodim po dochto-
rech. Ja! Přêndô do čekárnê, pozdravim  
a v ten moment je mně jasny, co je gdo zač. 
A patřim sám takê k tém, co si přê tém če-
káni rád povêkládá, třeba jenom tichóčko,  
o tém, jak se má, co dělá, no, a je to. Vim, 
že ze stářim se temô člověk nemuže vêhnót, 
občas holt nejakó tô ordinacô naštivi. Doch-
torovi môsi člověk v prvni řadě věřêt.

A tak co bêch nevěřêl kamarádovi, známymô 
čê jenom nejakymô temô stréčkovi, jak se ne-
gde potkáme a máme kósek společné cestê, 
společné chvilkê! Ôrčitě si každé z nás rád 
spomene, že só ê takovi lêdi, co to z nich zrov-
na sviti, záři, že potkat jich, to je radosť sama!  
A mê, Hanáci, protože ôž sme tô na světě tôze 
dlóho, odjakžêva, jak já řikám, si ômime po-
máhat ê toť takovó cestó. Dobró náladô si po-
držet, ômět se zbavit černéch představ a takê 
se přêzpusobit temô, co  se kolem nás děje,  
v té době, jak se vali – až temô kolêkrát věřêt 
nechcem. Nic neodkládám, krok za krokem  
a svy si vzit nenechám! 
Lêdičke mili, ôž sô ô teho: přêndite si splk-
nót! Vespolek je to eště lepči a vic to zabere! 
A letos že nám to pasôje! Zrovinka na zelené 
štvrtek bôdem děkovat sami sobě a fšeckém 
zvlášť a svém andělum dohromadê za každy 
dobry ráno. Šak to máte na plagátech – tak se 
těšime. Za Hanáckó ambasádô, s pozdravem 
na koncô teho pozváni, Váš   Zdenek Brané.

Z Hanácké ambasádê Ôdržujte si dobró náladô, je to potřeba



10 / TÉMA MĚSÍCE

V tavicí peci se při teplotě kolem 1 260 °C 
roztaví sklářský kmen, který skláři kupují 
ve formě malých pelet. Ke kmeni se přidají 
odpadní střepy vznikající při výrobě. Pro 
historické nádoby používají výrobci sodno-
-draselno-vápenaté sklo. Jeho základními 
složkami jsou křemenný písek, soda, vápe-
nec a potaš (uhličitan draselný). 

Na sklářskou píšťalu, což je 1,4 metru 
dlouhá, dutá kovová tyč, nabere sklář 
trochu skla. Nechá ji ochladit, a pak na-
bere další sklo tak, aby ho měl na píšťa-
le potřebné množství. Sklo pak vyfouk-
ne do podoby malé baňky a v dřevěném 
svaláku neboli bulgurci (jakési dřevěné 
naběračce) ji zformuje do pravidelného 
tvaru. Stěna baňky musí být rovnoměr-
ně silná. 

Celá technologie odpovídá historickému způsobu výroby. Jedinou modernizací je vytápění pece plynem místo 
dřevem, a tím i vyšší tavicí teplota. Ve středověku byla pouze 1 000–1 100 °C. Aby se sklo jakžtakž utavilo, po-
užívalo se velké množství chemikálií a tavilo se několikrát po sobě. Teprve pak z něj bylo možné něco vyrobit.

Pofukováním do píšťaly sklář baňku 
natáhne. Pak ji, stále zavěšenou na 
píšťale, uzavře do dřevěné tvarovací 
formy. Ta je mokrá, takže při kontak-
tu s horkým sklem vzniká pára a sklo 
se ochlazuje. Sklář, který drží píšťa-

lu, do ní fouká a zároveň jí rychle 
otáčí. Sklo se tím roztáhne a zá-

roveň získá požadovaný tvar.
Vyrábí-li skláři pohár slo-

žený z kalichu a nohy 
(jako v našem přípa-

dě), musí tímto po-
stupem vytvořit 

každou část 
zvlášť.

Jak se taví historické sklo
Žár v tavicí peci je tak silný, 
že uvnitř ani s černými brý-
lemi nerozeznám nic než 
oranžovobílou záři. Horko 
je tak velké, že kontroluju, 
jestli mi nezačíná doutnat 
obočí. Být sklářem vy-
žaduje kondičku a odol-
nost. „V běžné sklárně se 
pracuje šest hodin denně, 
my pracujeme sedm. Víc 
se vydržet nedá,“ říká La-
dislav Kunčar, který spolu 
se svými syny Ladislavem 
a Milanem provozuje na 
Bouzově sklářskou mini-
huť.

Huť byla otevřena roku 2002 
jako součást historického 
areálu Bouzov. A tak zatím-
co se od jara do podzimu vě-
nují jeho majitelé prezentaci 
středověku formou zábavně-
-naučných programů, v zimě 
se z nich stávají skláři. Ostat-
ně jindy než za mrazivého led-
na a února by u výhně ani nevy-
drželi. Jen v místnosti samotné je 
30 °C, před pecí i 60 °C a víc. Nahřát 
ji trvá téměř týden. Takže dalších pět 
týdnů se pak pracuje nonstop.
Záliba ve středověku nasměrovala mladé 
řemeslníky k výrobě dobového skla histo-
rickou technikou. „Výroba skleněných nádob 
byla ve středověku tak náročná, že si je pro je-
jich cenu mohli dovolit jen ti nejbohatší, hlavně 
šlechtici. A i tak byly tehdy sklenice plné bublin, 
které při nízké teplotě, s jakou se tehdy pracovalo, 
všechny nezmizí, skelných nestejnorodostí zvaných 
šlíry nebo kamínků. Vyrobit takové sklo by nebyl pro-
blém ani dnes, ale nikdo by ho nechtěl,“ konstatuje Ladi-
slav Kunčar. Typická barva středověkého skla je nazelenalá 
až olivová. Proto se mu říká lesní sklo. „Zelená barva vzni-
kala tím, že se tavily nečisté suroviny s příměsí železa, které 
sklo obarvilo. My vyrábíme lesní sklo přidáním oxidu železité-
ho, případně burelu,“ popisuje současný sklář.
Vedle pohárů, číší a váziček, jejichž tvar i dekor odpovídají pozd-
nímu středověku a renesanci, v minihuti ovšem vznikají i barevná 
těžítka a zvířátka, která mají v oblibě hlavně děti. Vyrábějí se tzv. hutní 
technikou na píšťale. Jak se dovídám, ve 30. letech 20. století byly Čechy 
ve výrobě těžítek jednou ze světových velmocí.
Při pozorování dvou perfektně sehraných sklářů bych řekla, že vyrobit skle-
nici je skoro hračka. Baňku vyfouknutou do přesných rozměrů ani nenapadne 
upadnout z píšťaly, dokonalá spirála je navinuta za několik vteřin. „Nikdo z nás 
není vyučený sklář. Syn strávil jako dospělý týden na praxi mezi učni a naučil se tam 
mnoho z toho, co oni za tři roky. Teorii dostudoval a na zbytek přišel při vlastní práci,“ 
říká Ladislav Kunčar. „Taky když jsme začínali, neudělali jsme za den ani jeden výrobek. 
A než jsme se naučili udělat třeba pravidelnou spirálu, zkazili jsme hodně skla. Výroba 
historického skla by ale byla náročná i pro skláře pracující v běžné sklárně. Tam má každý 
svůj speciální úkol, třeba vyfukování baněk, tady musíme umět všechno.“ 
A to všechno ve skutečnosti znamená i vyrobit si vlastní formy z bukového dřeva, nové ne-
rezové píšťaly a nakonec i postavit vlastní pece. „První pec nám sice stavěl údajný odborník, 
jenže byla naprosto nevyhovující, takže jsme ji rozebrali a postavili si druhou,“ vysvětluje 
sklář.  
Všechny historické poháry či vázy z bouzovské minihutě jsou originály, takže se mohou 
nepatrně lišit, rozměrově ale nejvýš o 3 milimetry. „Všechny své výrobky si i po letech po-
známe, přestože nemají žádnou značku,“ dodávají výrobci na adresu skla, které je k dostání 
jen v historickém areálu a na hradě Bouzov.                                                                                 hk



TÉMA MĚSÍCE / 11

TAVENÍ SKLA DŘEVEM

5.–7. srpna      
     D

eštné v Orlic
kých horách

pec pod širým nebem  práce sk
lářů

možnost v
yzkoušet

dražba skla

Sklo se musí udržovat ve stabilní teplotě. Kdyby bylo přehřáté, zbortilo by se, kdyby 
bylo nedohřáté, prasklo by. Proto se stále přihřívá v roztáčecí pícce zvané truml.

Dekorování jednotlivých 
částí poháru musí proběh-
nout rychle a přesně, proto 
vyžaduje velkou zručnost 
a praxi. Ozdoby odpovídají 
středověkým vzorům. Do 
kousků skla, které výrobce 
nastříhá a pravidelně přita-
ví na kalich, se obtiskne ra-
zidlo a vzniknou tzv. maliny 
(nahoře). Oblíbenou ozdo-
bou je i spirálová spina (vle-
vo), která se v některých 
případech dělá z modrého 
skla. To vznikne tak, že se 
váleček čirého skla obalí 
ve fritě, lehce tavitelném 
obarveném skle.

Obě části poháru se nažhaví v peci na přibližně stejnou tep-
lotu a přitisknou k sobě, aby se spojily.

Část skla, kterou je pohár spojen s píšťalou, se nazývá kopna. Od-
straní se pomocí pilky, jíž se na požadovaném místě vyznačí lehká 
rýha. Protože je pilka studenější než sklo, dojde na vyznačeném 
místě k ochlazení, puknutí a oddělení kopny. Okraje nádoby se pak 
otaví a uhladí dřívkem, aby nebyly ostré. 

Dokončený výrobek se uloží do chladicí pece, v níž je teplota 
kolem 500 °C. Jakmile je dílo celého dne hotovo, chladička se 
vypne a teplota v ní do rána klesne na 50 °C. Jelikož při změně 
teploty dochází ve skle k pnutí, je třeba, aby  výrobky zchládly 
pomalu a postupně. Při prudké změně teploty by totiž praskly.
Ruční práce se pozná podle otisku po tyči na spodní straně pohá-
ru či sklenice (viz vpravo).
Na jednom poháru pracují dva skláři 15–20 minut. Denně jich 
tak vyrobí pouze kolem 20.
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Program Městského klubu Litovel 

 Předprodej: Turistické informační centrum při MK, náměstí Přemysla Otakara 762, Litovel, tel.: 585 150 499  nebo 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz

4. 1.–31. 3., prostory TIC při MK Litovel, PO–PÁ 8–17, SO 9–12, 12.30–15  
hodin, vstupné dobrovolné
SVĚT KULATÝCH POHLEDNIC  výstava pohlednic z ČR a SR sběratele Petra 
Lindušky z Litovle

3. 3.–17. 3., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13,  
SO 10–13 
XXV. MIKOLOVSKÉ NÁLADY  putovní výstava výtvarníků EU za účasti dele-
gace z Polska a Klimkovic; vernisáž: středa 2. 3. v 17 hodin

po 7. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné od 150 Kč, na místě  
+ 50 Kč
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ  divadelní hra v podání Divadla Járy 
Cimrmana

čt 10. 3., Koncertní sál MK, 8.15 a 10 hodin, vstupné: 40 Kč
RADIM UZEL  beseda pro ZŠ, SŠ včetně veřejnosti

so 12. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné v předprodeji 100 Kč,  
na místě 150 Kč
PROGRES  kapela Progres je známá především z TV Šlágr, kde se stala jed-
nou z nejoblíbenějších a nejhranějších kapel; vystoupení je vhodné zejména 
pro seniory

út 15. 3., Koncertní sál MK 
JARNÍ KLAVÍRNÍ KONCERT  pořadatel: ZUŠ Litovel

čt 17. 3., Koncertní sál MK 
KRAJSKÉ KOLO VE HŘE NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE   
celodenní akce, na níž se představí kandidáti na postup do celostátního kola 
soutěže ve hře na keyboard; pořadatel: ZUŠ Litovel

čt 17. 3., Velký sál Záložny, 10 hodin, vstupné: 40 Kč
ČERTŮV ŠVAGR  dětský muzikál na motivy pohádky Boženy Němcové, pro 
děti MŠ a 1. stupně ZŠ, včetně veřejnosti

pá 18. 3., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné v předprodeji 130 Kč,  
na místě 180 Kč
ATMO MUSIC  hip hop popová kapela z Liberce, jedna z nejúspěšnějších 
mladých českých kapel, která boduje v rádiích s hity Andělé, Polety, Ráno...

ne 20. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 16 hodin, vstupné: děti do 2 let zdarma, 
ostatní děti i dospělí 50 Kč
FILMOVÁ NEDĚLE PRO DĚTI  promítáme: Ovečka Shaun ve filmu

21. 3.–26. 3., Výstavní síň MK, PO–PÁ 8–17, SO 9–15 hodin, vstupné dobro-
volné 
Prodejní VELIKONOČNÍ VÝSTAVA  tradiční prodejní výstava velikonočních 
ozdob, kraslic a dekorací, doplněná výstavou dětských prací (ve spolupráci  
s DDM Litovel)

út 22. 3., Koncertní sál MK Litovel, 19 hodin, vstupné: 80 Kč
GALANTNÍ DOTEKY SLADKÉ FRANCIE  Hana Kimelová (cembalo), Robert 
Heger (flétna), Jiří Hošek (violoncello), Miroslav Kovářík (recitace); koncert  
v rámci KPH

čt 24. 3., Koncertní sál MK Litovel, 18 hodin, vstupné dobrovolné 
PŘÊNDITE SI SPLKNÓT  pořad pro přátele hanáckého nářečí na téma  
Děkôjem za každy ráno; host: Hanácká môzêka; pořadatel: Hanácká ambasáda

pá 25. 3., Koncertní sál MK Litovel, 19 hodin, vstupné v předprodeji 150 Kč,  
na místě 200 Kč
KAMELOT  koncert brněnské kapely, jejímž zpěvákem a leaderem je Roman 
Horký, který dává svým písničkám takový kabát, jaký cítí, že jim patří

út 29. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné od 250 Kč, na místě  
+ 50 Kč
Dario Fo a Franca Rame: OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ  zoufale jedovatá ko-
medie o odvrácené straně lásky, o věčném střetu mužského a ženského světa; 
hrají: Karel Roden, Jana Krausová, Marian Roden    

st 30. 3., Koncertní sál MK, 17 hodin
JARNÍ KONCERT  vystoupení sólistů i souborů; pořadatel: ZUŠ Litovel

PŘIPRAVUJEME
5. 4.  PETR KOLÁŘ (koncert), 16. 4.  ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY,
17. 4.  FILMOVÁ NEDĚLE PRO DOSPĚLÉ, 20. 4.  MY TŘI A... (koncert), 
23. 4.  MICHAL HRŮZA (nový termín koncertu), 25. 4.  VIRTUOSIC STRINGS 
(koncert KPH v Mladečských jeskyních),  4. 5.  VLADIMÍR HRON (koncert)

Pozvánka
NA BESEDU O STŘEDNÍ AMERICE
út 15. 3. v 17 hod., knihovna, Litovel 

Městská knihovna v Litovli pořádá 
cestopisnou besedu o Střední Ame-
rice s návštěvou Guatemaly, Hondu-
rasu a Belize v podání cestovatele 
Milana Štourače „Štouriho – dobro-
druháčka“.
Dýmající sopky, pralesy s bujnou ve-
getací, památky předkolumbovských 
indiánských kultur, španělská koloni-
ální architektura i průzračný svět ko-
rálových pláží. Tři zcela rozdílné země.
Vstup na besedu ve studovně knihov-
ny je zdarma.

3

Slovenská kapela Progres zahraje nejen seniorům
Zanedlouho uplyne přesně dva-
cet let od založení slovenské 
kapely Progres. Ta je nyní pro 
české publikum známá hlavně  
z televize Šlágr. U zrodu skupiny 
stáli kapelník Karol Halan a har-
monikář Igor Dzina.
Na počátku tvořili Progres jen 
dva hudebníci, později tři a nyní 
jsou v sestavě už čtyři muži. 
Všichni hudebníci pocházejí  
z okolí slovenského města Prie-
vidza.
Převážnou většinu repertoáru 
tvoří v současné době už vlastní 
skladby. Písničky skládá Karol 
Halan, sám složí melodii a poté 
k ní napíše text. Jeho skladby 
jsou o životě a pěkných ženách. 

Občas Progres zahraje poslu-
chačům i lidovky nebo sklad-
by od jiných interpretů, které 
kapelu zaujmou. Většinou si je 
ale upraví a zahrají ve vlastním 

podání. 
Pokud si rádi poslechnete melo-
dické písničky, přijďte v sobotu 
12. března v 19 hodin do Velké-
ho sálu Záložny.                         MK
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Z důvodu těžké operace he-
rečky Ivy Janžurové, se před-
stavení Sbohem, zůstávám! 
10. března ruší.
Vybrali jsme náhradní před-
stavení s podobným herec-
kým obsazením, a to hru 
Drahouškové. V hlavních 
rolích účinkují Jana Paulová, 
Pavel Zedníček, David Su-
chařípa a další. Představení 
Drahouškové se uskuteční 
31. května v 19 hodin ve Vel-
kém sále Záložny v Litovli. 
Abonentky i vstupenky zů-
stávají v platnosti. Vrácení 
vstupného za původně za-
koupené lístky je možné do 
15. března.
Drahouškové je francouzská 
komedie pro pět herců, která 
se velice vtipnou, neotřelou 
a výstižnou formou zabývá 
otázkou fungování rodiny  
v jednadvacátém století, tedy 
otázkou, jež je i u nás aktuál-
ní a stále palčivější.

MK

POZOR, 
ZMĚNA PŘEDSTAVENÍ!

Všechno začalo v Brně v roce 
1982. Roman Horký a Radek 
„Bůček“ Michal – dva nadšenci, 
kteří založili kapelu a rozhodli se 
dobýt svět. Život byl o kytarách, 
písničkách a hlavně o energii  
a radosti. Tak vznikla skupina 
Kamelot. Počáteční tvorba za-

řadila kapelu do škatulky folk 
a country, kde zůstala dodnes. 
Autorem všech textů a sklada-
telem hudby je zpěvák a leader 
skupiny Roman Horký, který je 
v současné době jediný člen pů-
vodního Kamelotu.
Roman Horký neupřednostňuje 

žádný hudební styl. Dává svým 
písničkám takový kabát, jaký 
cítí, že jim patří. Jednou moder-
nější, jednou tradičnější. Sjed-
nocuje je jejich společný duch. 
A právě proto je dnes velice 
těžké skupinu Kamelot žánrově 
zařadit. Mnohé z více než tří set 
skladeb Romana Horkého při-
pomínají deníkové záznamy ná-
lad a pocitů písničkářovy duše. 
Když procházíme jeho alba, jako 
bychom měli na dlani jeden lid-
ský život. V jeho záznamech 
štěstí nebo smutku cítíme odraz 
toho, čím žijeme my sami.
Kamelot je svět dynamických 
melodií, životních myšlenek  
a názorů. Skupina dávno překro-
čila hranici žánru folk a country. 
Jak sám leader Roman Horký 
uvádí, když už je potřeba někoho 
někam zařadit, sám by pro svou 
skupinu vytvořil zatím neexistu-
jící škatulku pop-tramp. Kape-
lu Kamelot přivítáme v Litovli  
v pátek 25. března.                   MK

Libereckou hip hop popovou 
kapelu ATMO music uslyšíte  
v Litovli v pátek 18. března. Jed-
na z nejúspěšnějších mladých 
českých hudebních skupin bo-
duje v rádiích s hity Andělé, Po-
lety, Ráno atd. Jejími hlavními 
členy jsou rapper Beef a produ-
cent ODD, do širší sestavy patří 
rovněž zpěvák Jakub Děkan či 
kytarista Fíďa. Jejich hudba má 
kořeny v rapu, je ale otevřena  
i dalším vlivům.
ODD je všestranný muzikant, 
ovládá hru na klavír, kytaru  
i bicí a stejně dobře si rozumí  
s elektronickými mašinkami, 
což mu umožňuje v hudbě kom-

binovat nej-
různější styly 
a přístupy.
Beef je spíš 
introvertním 
u m ě l c e m , 
jeho texty 
jsou přemýš-
livé a plné 
emocí. Ra-
puje o vzta-
zích, citech, 
pochybách, 
a n d ě l e c h  
i démonech, 
které si no-
síme v sobě. Jeho veršování je 
prosté okázalých gest, na jaké 

jsme v českém rapu zvyklí. 
Nenechte si tuto partičku ujít. 

MK

ATMO music rapují a zpívají nejen o andělech 

B r i l a n t n í 
t r a g i k o -
medie o 
j e d n o m 
svérázném 
m a n ž e l -
ském páru  
z pera ital-
ského dra-
m a t i k a 
Daria Fo 
( n o s i t e l e 
Nobelovy ceny za literaturu)  
a jeho ženy Franky Rame je he-
reckou příležitostí pro dva vy-
nikající herce – Janu Krausovou  
a Karla Rodena. Zoufale jedovatá 
komedie o odvrácené straně lás-
ky je věčným střetem mužského  
a ženského principu a grotesk-
ním bojištěm vztahu mezi dvě-
ma lidmi, kteří se při komicky 
neohrabaném hledání lásky  
a souznění v partnerském živo-
tě ubíjejí navzájem. Především 
však diváci mohou prostřednic-
tvím smíchu, při úzkostlivém 
střetávání v konfliktních situa-
cích, proniknout do nitra těch-
to postav a oblíbit si je i s jejich 
slabostmi a nedokonalostmi.
Hrají: Karel Roden, Jana Krau-
sová a Marian Roden
V úterý 29. března v 19 hodin ve 
Velkém sále Záložny.             MK

Otevřené manželství

Co je to pop-tramp? Přijďte na Kamelot a uslyšíte

Galantní doteky sladké Francie v podání čtyř umělců
Koncert Kruhu přátel hudby, 
který spojí hudbu Jeana Philippa 
Rameau (Francie, 18. století)  
s básněmi Zpěvy sladké Francie, 
které přednese Miroslav Ková-
řík. Účinkují Hana Kimelová  
(cembalo), Robert Heger (flét-
na), Jiří Hošek (violoncello), 
Miroslav Kovářík (recitace).
Hana Kimelová studovala hru 
na klavír nejprve na Konzer-
vatoři v Plzni a pak na AMU 
v Praze v klavírní třídě prof. 
Jana Panenky a v cembalové 
třídě prof. Zuzany Růžičkové. 
Jako cembalistka spolupracuje  
s různými orchestry, komorními 

soubory i sólisty. Od roku 1988 
působí na Pražské konzervatoři.
Robert Heger je sóloflétnista 
Symfonického orchestru Čs. 
rozhlasu v Praze. Absolvoval 
konzervatoř v Brně a Hudeb-
ní fakultu AMU v Praze. Vedle 
sólistického působení se věnuje 
i studiové práci, spolupráci se 
symfonickými orchestry, ko-
morními soubory a pedagogic-
ké činnosti.
Jiří Hošek je pokládán za jednu 
z nejvýraznějších postav inter-
pretačního umění současnosti. 
Hru na violoncello studoval na 
Konzervatoři v Praze (1970-75) 

a na Hudební fakultě AMU. 
Od studentských let pravidelně 
koncertuje doma i v řadě evrop-
ských zemí, nahrává pro rozhlas 
i na CD. Vyvíjí bohaté aktivity 
i v žánrech populární hudby. 
Je docentem Hudební fakulty 
AMU v Praze. V březnu 1998 
byl jmenován sólistou orchestru 
Českého rozhlasu. 
Miroslav Kovářík je spolupra-
covník Českého rozhlasu. Za-
ložil a vedl Docela malé divadlo 
v Litvínově (1962–69). V sou-
časnosti vystupuje s poetickými 
montážemi a klubovými před-
staveními a spolupracuje s ČT.   
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Jak to chodí v naší školce na Gemerské?
Adventní čas v MŠ Gemerská 
začíná mikulášskou nadílkou. 
Návštěvu Mikuláše, čerta a an-
děla zajistili rodiče a paní uči-
telka a nechyběla ani odměna  
v košíku anděla.
Hned po Mikuláši jsme měli 
akci Školka andílků. Andíl-
ci (děti v bílém oblečení) měli 
spoustu zajímavé práce s tvoře-
ním andělských čelenek, hvězd, 
hůlek a také soutěžili a tančili 
při hudbě. Tety v kuchyňce při-
pravily Andělský bar, nachystaly 
pití a upekly linecké cukroví. 
Nezapomenutelný byl Anděl-
ský  sbor nejstarších andílků  
a jejich koncert s opravdovými notami. Byla 
to vlastně generálka před veřejným vystou-
pením při Rozsvěcování vánočního stromu 
na náměstí v Litovli.
Za týden se konalo Vánoční cinkání. Děti 
si zdobily svoje zelená trička vánočními de- 
taily (hvězda, stromeček, řetěz) a vykreslo-
valy papírové vánoční ozdoby. Celá škol-
ka se nakonec sešla u klavíru, kde si skoro 
100členný sbor dětí zazpíval písničky o zimě 
a vánoční koledy. K tomu děti cinkaly na 
přinesené zvonečky, rolničky a jiná cinkát-
ka. Největší úspěch měla píseň Rolničky.
A pak ve školce zaťukaly na dveře Vánoce  
s nazdobeným stromečkem a dárky. Děti 
nadšeně slepovaly řetězy, vystřihovaly papí-
rové ozdoby a malovaly svá vánoční přání.
Hned v novém roce si užily další akci, Sně-
hulákový den. Z bíle oblečených dětí se stali 

sněhuláci díky nalepeným černým knoflí-
kům, papírovým nosům či kloboučku nebo 
hrnci na hlavě.
Dětem se takové akce velice líbí. Těší se na 
ně, připravují si doplňky již doma s rodiči  
a svou bohatou fantazií a nápady přispívají  
k námětům na společné činnosti v MŠ. 
Jednu zábavu vymyslela sama 4letá Amál-
ka Weiserová, a tak se brzy ve II. oddělení 
konala Elzovská párty. Holčičky přišly v na-
dýchaných šatech, sukénkách, s čelenkami 
jako královny Elzy z Ledového království  
a kluci jako sněhuláčci Olafové. Pohádková 
píseň Najednou se stala hitem pro celý den.
Začátkem února jsme uspořádali masopust-
ní karneval, a to bylo v celé školce veselo! 
V karnevalovém reji se představili čarodě-
jové, princezny, šašci, víly, skřítci, andílci, 
vodníci, mušketýři, piráti, berušky a mno-
ho jiných postav i z moderních fantasijních 

příběhů. Děti i přestroje-
né paní učitelky skotačily 
na karnevalové diskotéce, 
házely nafukovacími ba-
lonky a konfetami a byly 
moc spokojené. 
A na jaře děti čeká ješ-
tě velká dopravní soutěž 
na školní zahradě, osla-
va MDD se sportovními 
soutěžemi a školní výlety 
autobusem. Školní rok za-
končíme oslavou a velkým 
loučením s předškoláky.
A tak to u nás chodí.

MŠ Gemerská

Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ v Nasobůrkách 
již tradičně uspořádal počátkem roku 2016 pro děti 
maškarní karneval. Zásluhu na vydařeném odpo-
ledni mají rodiče, kteří se podíleli na jeho přípravě 
a průběhu. Velké poděkování patří všem sponzorům, 
kteří se se svými sponzorskými dary zasloužili o bo-
hatou tombolu. Jsou to:
VESETA, spol. s r. o. Kyšice – průmyslová zóna Naso-
bůrky, ROVD, s. r. o. Sobáčov, SEV Litovel, DSL Food  
s. r. o. – průmyslová zóna Nasobůrky, Head Sport, 
s. r. o., Litovel, AMS Intes Litovel, Malířství Dokou-
pil Nasobůrky, Zemědělské družstvo Haňovice, SDH 

Nasobůrky, SDH Víska, MSK Kroměříž, a. s. (silo), Vá-
penka Vitoul, s. r. o., Mladeč, Alibona, a. s., Litovel, 
Europasta SE Tři Dvory, výrobce těstovin, Zemědělské  
a obchodní družstvo Újezd u Uničova – jatka Žele-
chovice, Agroben Střelice, DAVCOM Litovel, Kvarta 
Litovel, a. s. – průmyslová zóna Nasobůrky, NAPO 
Morava, s. r. o. – průmyslová zóna Nasobůrky, Dro-
gerie TETA Litovel, PM Studio Ing. Pavel Macháček, 
Litovel, VHS Čerlinka, s. r. o., Litovel, Papcel Litovel, 
a. s., Městský úřad Litovel, Wiki Mohelnice. 

Mgr. Jana Nakládalová,
 ZŠ a MŠ Nasobůrky

Poděkování sponzorům maškarního karnevalu ZŠ a MŠ Nasobůrky

ZŠ a MŠ Nasobůrky
vyhrála ve sběru elektra
Školy v Olomouckém kraji soutěžily ve sbě-
ru elektra, vyhráli žáci z Nasobůrek…
Takto zní nadpis tiskové zprávy školního 
recyklačního programu Recyklohraní aneb 
Ukliďme si svět. Do programu je naše škola 
zapojena již od roku 2010 a letošní výhra 
není naším prvním úspěchem. Ve sběru 
elektroodpadu se nám daří každoročně, za 
což děkujeme všem, kteří se s námi do akce 
zapojují. Vyzdvihnout chceme zejména  
3. místo, kterého jsme dosáhli v roce 2012, 
a samozřejmě letošní prvenství. Vzhledem 
k tomu, že se naše škola recyklaci a sběru 
(nejen elektroodpadu) věnuje dlouhodobě 
a zájem žáků roste, doufáme, že letošní vý-
hra nebude poslední. 
Více informací najdete na stránkách www.
recyklohrani.cz v oddílu tiskové zprávy.

 ZŠ a MŠ Nasobůrky

Pozvánky

Zápisy do MŠ

Zápisy dětí do mateřských škol G. Friš-
tenského, Čihadlo, Unčovice, Gemerská  
a Kollárova se uskuteční mezi 29. březnem  
a 4. dubnem.
Žádosti o zařazení do MŠ se v této době 
přijímají na ředitelství MŠ Gemerská i MŠ 
G. Frištenského. Při jejich podání je třeba 
předložit rodný list dítěte. 

NA VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL DO LITOVLE
so 5. 3. ve 14 hod., Záložna, Litovel

Šašek Viky zavede všechny děti do světa show, tance 
a pohádek. Nebude chybět spousta legrace, soutěže 
o super ceny, dětská diskotéka s novými světelnými 
efekty a bublinkami z maxibublifuku. Vstupné je  
10 Kč pro děti a 30 Kč pro dospělé. 

NA SKOKOVÉ ZÁVODY NA NOVÉ ZÁMKY
so 12. 3. v 8.30 hod., Dvůr Nové Zámky

Dvůr Nové Zámky zve na halové skokové závody. 
Soutěž proběhne v několika kategoriích. Zajištěno 
je bohaté občerstvení.

NA JAPONSKOČESKÝ KONCERT NA GYMNÁZIUM
út 15. 3. v 18.30 hod., aula gymnázia, Litovel

Pěvecký sbor Palora zve na jarní koncert nazvaný 
Jablúčko a sakura 2016. Protože jde o mezinárodní 
projekt setkávání japonských a českých hudebníků 
a jejich kultur, vystoupí spolu s Palorou japonská 
sopranistka Nao Higano a klavíristka Yukiko Sawa. 
Vstupné na koncert je dobrovolné.
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Dům dětí a mládeže Litovel
11. března  Recitační soutěž pro školy / Staroměstské náměstí (13.00)
        DDM Litovel pořádá recitační soutěž pro školy. Přijďte se na děti podívat! Vstup zdarma. 
         Info Jana Čekelová: 775 550 963, j.cekelova@ddmlitovel.cz   
12. března  Za bobry kolem Oskavy  
     Přírodovědně naučná vycházka (nejen) za bobry. Sraz účastníků je v 6.45 hodin na autobusovém 
        nádraží v Litovli. Návrat v odpoledních hodinách. Cena je 50 Kč za osobu.
         Info Ing. Pavel Sova: 775 550 964, p.sova@ddmlitovel.cz 
13. března  Vítání jara / Hradečná u Bílé Lhoty (13.00)
      V den Smrtné neděle, čtrnáct dnů před Velikonocemi, se v této malé vesničce dochovala po staletí 
        lidová tradice, že dívky vynášejí Moranu.    
         Info Hedvika Weberová, Dis.: 775 550 963, weberova@seznam.cz 
13. března  Jarní karneval / Velký sál Záložny v Litovli (14.00) 
      Přehlídka tanečních kolektivů a soutěž jednotlivců v disco dance a dance mix, cvičení s hudbou pro 
     všechny diváky. Vstupné i startovné na přehlídku je 40 Kč. Taneční kolektivy i jednotlivci se mohou         
       přihlásit u Mgr. Grulichové v kanceláři DDM nebo na e-mailu grulichova@ddmlitovel.cz do středy 2. 3.
19. března  O erb města Litovel / Sportovní hala při ZŠ Vítězná (12.00) 
        DDM Litovel pořádá soutěž tanečních souborů. Přijďte se podívat na krásné taneční sestavy. Vstupné 
        je 60 Kč (dospělí) a 40 Kč (děti). 
         Info Jana Čekelová: 775 550 963, j.cekelova@ddmlitovel.cz                 
21.–26. března  Velikonoční výstava / Výstavní síň Městského klubu
    DDM pořádá ve spolupráci s MK Litovel velikonoční výstavu, která je součástí prodejní výstavy. 
         Info Jana Čekelová: 775 550 963, email j.cekelova@ddmlitovel.cz 
24. března  Velikonoční tradice / Komenského ulice (8.30)
      DDM Litovel pořádá na Zelený čtvrtek, v den velikonočních prázdnin, pečení velikonočních perníčků.  
       Cena je 60 Kč. Přihlásit se můžete do 21. 3.
         Info Hedvika Weberová, DiS.: weberova@seznam.cz 
24. března  Mé vlastní loutkové divadlo
        Výlet do Loutkového divadla v Ostravě, kde budou mít děti možnost podívat se do zákulisí a vytvořit 
         si své vlastní loutkové divadlo, které si odnesou domů. Cena je 400 Kč.
         Info Monika Pospíšilová: 720 995 102, pospisilova@ddmlitovel.cz
25. března  Den otevřených dveří Minizoo o velikonočních prázdninách / Komenského ulice (9.00) 
        Přijďte prožít příjemné dopoledne s našimi zvířátky!
         Info Ing. Pavel Sova: 775 550 964, p.sova@ddmlitovel.cz 

tel.:  585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, www.ddmlitovel.cz
Komenského 719/6                                                             Staroměstské náměstí 182/5BŘ
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ZŠ Jungmannova: Spolupráce se školou na Tchaj-wanu pokračuje 
V posledním 
čísle Litovel-
ských novin 
jste se dočetli o 
navázání spo-
lupráce mezi 
ZŠ Jungman- 
nova a ZiQi-
ang elementa-
ry school na 
Tchaj -w anu. 
Kam se naše 
„ p ř á t e l s t v í “ 
posunulo?
Dne 28. ledna 
a 3. února nás 

postupně navštívily dvě skupiny učitelů ze 
spolupracující tchajwanské školy. Zahranič-
ní pedagogové si v doprovodu paní ředitelky 
prohlédli celou budovu školy a zapojili se  
 i do výuky ve vybraných třídách. Žáci měli 
možnost komunikovat s návštěvníky, pre-
zentovat svoji školu a dozvědět se spoustu 
zajímavostí o vzdáleném ostrově. Překvapilo 

je například, že tradičním 
tchajwanským jídlem je ús-
třičná omeleta a že v době 
od 23. 1. do 15. 2. mají děti 
zimní prázdniny (nový rok 
na Tchaj-wanu totiž začíná 
8. února). Nás učitele na-
opak šokoval fakt, že si žáci 
před začátkem výuky uklí-
zejí celou školu sami... 
Pro naše děti to byla dob-
rá zkušenost a pro některé 
z nich i první příležitost 

komunikovat s cizinci anglicky. Děti 
postupně ztrácely ostych při kladení 
otázek a při druhé návštěvě již mluvily 
mnohem jistěji. Oběma skupinám uči-
telů jsme předali drobné dárečky a po-
děkovali za dárky, které nám zahraniční 
hosté přivezli. 
V březnu má proběhnout videochat 
mezi žáky obou škol, na který se už teď 
všichni těšíme.                   Mgr. K. Bendová

Jungmanka zve do keramické dílny 
Chcete si vyzkoušet práci s keramickou 
hlínou? Jste zvědaví, co dokážete? 
Zveme Vás, dospěláky, na Jungmanku 
do keramické dílny v úterý 8. března od 
16.30 hodin. Pro nadšence vypisujeme 
další termíny (22. 3., 5. 4., 19. 4., 3. 5.,  
17. 5. a 31. 5.). Cena jednoho setkání je 
100 Kč. Prosíme o potvrzení Vašeho zá-
jmu na telefonním čísle 732 149 758. 
Těší se na Vás kolektiv vychovatelek ZŠ 
Litovel v Jungmannově ulici. 

INZERCE

 

kompletní servis autoskel 
čištění interiérů, renovace laků  

leštění světlometů 
 

Javoříčská 1313/6a, Litovel  
tel.: 585 154 631, 724 158 043 
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V březnu již pomalu začíná jaro. V pří-
rodě sbíráme česnek medvědí, mla-
dé listy kopřiv, nať popence, bršlice  
a mnoho dalších rostlin. Mezi nejdří-
ve kvetoucí léčivky patří podběl.
Žlutě kvetoucí rostlina je velmi oblí-
bena včelami a dalším hmyzem. Uží-
vá se jednak její květ ve formě nálevu 
nebo sirupu, jednak se později sbírá 
list. Tato léčivka je výborná na kašel, 
protože umožňuje vykašlávání hlenů. 
Sliz z květů navíc chrání sliznice. Pod-
běl je základní bylinou do směsí při 
zánětu průdušek a plic. Nejúčinnější 
je jeho květ sbíraný na počátku roz-
květu mezi 14. až 16. hodinou. 
Podběl se dá využít také jako pomoc-
né léčivo při cukrovce, neboť zinek, 
který je v něm obsažen, zlepšuje vy-

užití inzulínu.
Květy i listy se používají i zevně  
k umývání pokožky při ekzémech  
a také jako kloktadlo při bolestech  
v krku. Pro zevní použití se připravuje 
odvar. 
Suché zábaly z čerstvě natrhaných 
listů pomáhají při bolestech kloubů  
a revmatismu. Zábal má trvat ales-
poň jednu hodinu

Srdečně zvu zájemce o léčivé rostliny 
na další přednášku do kavárny 
Modrá kočka, tentokrát na téma 
Léčivky na ledviny a játra. Koná se ve 
čtvrtek 24. 3. v 18 hodin. Součástí 
přednášky bude i ochutnávka bylinko-
vého čaje zdarma.

bylinář Vláďa Vytásek

Litovelský bylinkář: PODBĚL LÉKAŘSKÝ
Podběl lékařský (Tussilago farfara) je vytrvalá bylina z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae). Kdysi hojná bylina rostoucí na mírně 

vlhkých, provzdušněných, písčitých půdách v současné době z přírody mizí, zejm. na Moravě. Hojná je v okolí Mladče. 

Mateřské centrum Rybička
VELIKONOČNÍ PEDIG
 čtvrtek 3. 3. od 14.30 do 17.45 hodin
Zveme maminky a všechny milovníky pedigu. Je nutné se přihlásit předem, minimální 
počet účastníků pro uskutečnění akce je 5 osob. Cena: 100 Kč. Pro děti volná herna.
PRODEJ ČEPIČEK  
 středa 9. 3. od 9.30 do 11.30 hodin (prodej)
čtvrtek 17. 3. od 16 do 17 hodin (prodej + možnost výměny)
Prodej nejen dětských jarních čepiček od paní Kvapilové z Příkaz.
HOKUSY A POKUSY S IVOU
 čtvrtek 10. 3. od 16 do 17 hodin
Kroužek jednoduchých přírodovědných pokusů s lektorkou Mgr. Ivanou Kubíkovou.
BAZAR – PRODEJ OD MAMINEK 
 středa 16. 3. od 8.30 do 17 hodin
čtvrtek 17. 3. od 8.30 do 11 hodin
Prodej dětského oblečení, těhotenského oblečení, věcí na děti, sportovního vybavení 
apod. Bližší informace v MC.
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – MALBA KRASLIC VOSKEM
 středa 23. 3. od 9 do12 hodin
Místo dopoledne s programem, pro děti i pro maminky.

MC bude zavřeno v době velikonočních prázdnin, tj. 24.–28. 3.

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

Kysucká 345/15, Litovel  mobil: 777 276 746 
e-mail: info@geodezielitovel.cz  www.geodezielitovel.cz

HÁZENÁ
 5. 3. v 8 hodin
starší miniházená – turnaj AutoFIT 
Cup 2016 
 5. 3. ve 13 hodin
mladší dorost – STM Olomouc   
 5. 3. v 15 hodin
starší dorost – KH Kopřivnice   
 6. 3. v 16 hodin
muži B – TJ Šumperk   

 12. 3. ve 13 hodin
mladší dorost – HK Ivančice   
 12. 3. v 15 hodin
starší dorost – HK Ivančice   
 12. 3. v 18 hodin
muži extraliga – Handball KP Brno   
 20. 3. v 16 hodin
muži B – Lesana Zubří  

Přijďte podpořit naše sportovce.

Sportovní pozvánky

Litovelské volejbalistky opět slavily
Volejbalové družstvo žen – 
amatérek se 23. 1. již podruhé 
zúčastnilo Zimního ženského 
turnaje v Postřelmově. Po zdaři-
lých a obětavých výkonech jsme 
vybojovaly jednu výhru s druž-
stvem domácího Postřelmova, 
3 remízy s družstvy Uničova, 

Zábřeha a Hanušovic a utrpěly 
jedinou prohru s vítězkami VO 
Jeseník (vždy na 2 hrané sety do 
25. bodu). A tak se nám podaři-
lo dostat na „bednu“ a odvezly 
jsme si bronzový pohár! Orga-
nizace bezvadně klapala a bylo  
i veselo!                         I. Blektová

Zleva: M. Krylová, D. Baránková, I. Blektová, A. Vrbová, E. Nečasová a A. Brázdová   

INZERCE



INZERCE  / 17

INZERCE



18 / KOLEM NÁS

INZERCE

Litovelsko – region lemovaný 
chráněnou krajinnou oblastí, 
Bouzovskou vrchovinou a rovi-
natou Hanou. Stačí vejít do ote-
vřené krajiny a dívat se kolem 
sebe. Některými stezkami pro-
cházely už celé generace před 
námi, jiné jsou nové, skoro ne-
známé. Tyhle řádky jsou vlastně 
dveřmi otevřenými dokořán.  
Sledujte popis stezek, a pak jděte 
a objevujte. O devíti naučných 
stezkách, na kterých jsou umís-
těny tabule s informacemi, vydal 
Mikroregion Litovelsko papíro-
vé skládačky s mapami.

Lesánkova cyklotrasa
Lesánkova cyklotrasa, jak ji zná-
me teď, začala vznikat v roce 
2011. Ale pěkný a pohodlný 
okruh lesem znají Litoveláci,  
a nejen oni, i z dřívějška. Vždyc-
ky se procházeli bohatými luž-
ními lesy, které navíc tak krásně 
oznamují příchod jara svými bí-
lými kvítky. Zdá se, jako by les 
rozšiřoval město Litovel o pří-
rodní park. 
Před mnoha lety, které však hod-
ně lidí pamatuje, byla tato část 
lesa pro obyčejné návštěvníky 
uzavřena. Závora oznamovala 

zákaz vstupu 
a zákaz byl 
často ještě 
doprovozen 
ústně. Les 
byl vyhrazen 
pro bažanty, 
hlavně pro ty 
malé. 
Skřítek Le-
sánek, který 
návštěvníky 
po naučné 
stezce pro-
vází, pomy-

slně v roce 2011 otevřel novou 
éru téhle trasy. Jeho úkolem je 
nalákat děti s rodiči do lesa, na 
čerstvý vzduch. Na trase není 
žádná překážka, takže děti mo-
hou jet na kole a rodiče mohou 
jít i s kočárkem. Úvodní tabule 
je umístěna v parku u škol-
ní jídelny. Slibuje, že na trase 
bude pro děti něco zajímavého.  
A rovnou na místě si také mo-
hou zahrát dřevěné pexeso s ob-
rázky zvířátek.
Je jedno, jestli se návštěvník na 
rozcestí v Sochově ulici vydá 
vlevo nebo vpravo, obě cesty 
jsou správné. Při cestě vlevo 
čeká první zastavení s informa-
cemi a kostkami u brány lesní 
školky. Další zastavení je asi  
o 1 km dál, na rozcestí. Tam už 
je možné posedět a vyzkoušet 
malou lanovou dráhu a balanční 
prvky. Další zastavení je u řeky 
Moravy – přístřešek s poseze-
ním. Odtud je krásný pohled na 
hlavní tok řeky Moravy. Je však 
třeba zachovávat klid, aby nebyli 
rušeni ptáčci a lesní zvěř.
Nejvíc zábavných prvků je na 
místě zvaném U Pomníčku. 

Pomník připomíná 10 let od 
ukončení první světové války 
nebo taky 10 let od vzniku první 
republiky. Na tomto místě kdysi 
bývaly dlouhé stoly s lavicemi 
určené možná pro myslivce. Ny-
nější lavičky a hrací prvky jsou 
určeny pro všechny, pro děti  
i dospělé. 
Poslední zastavení je před ny-
nějším informačním centrem 
Sluňákova. Jsou zde opět ba-
lanční prvky, tentokrát s kulič-
kou vloženou do bludiště. I tady 
je možné posedět. Pohled na Li-
tovel je z tohoto místa obzvlášť 
krásný, na sklonku dne umocně-
ný západem slunce.      
              
Jak se k naučné stezce Lesánko-
va cyklotrasa dostat? Z centra 
Litovle parkem kolem gymnázia 
k jídelně. Zde je úvodní tabule 
naučné stezky. Okruh Lesánko-
vy cyklotrasy je dlouhý asi 8 km 
a je bezbariérový. Povrch cest je 
převážně asfaltový. 
O naučných stezkách na Lito-
velsku budeme psát i v dalších 
Litovelských novinách.

 Eva Vaňková

Naučné stezky na Litovelsku (4) Lesánkova cyklotrasa
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Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad v Litovli a místních částech

JEDLÉ  OLEJE  A  TUKY
DO  NÁDOBY  PATŘÍ
 použité oleje a tuky z domácnosti (např. fritovací oleje)
 ztužené jedlé tuky
Tuky a oleje vhazujte do nádoby v uzavřených PET lahvích!

DO  NÁDOBY  NEPATŘÍ
 technické oleje (převodové, motorové, tlumičové)
 maziva a kapaliny

STANOVIŠTĚ  KONTEJNERŮ
sídliště K. Sedláka (výjezd na ul. Uničovskou)  sídliště Novosady (střed, u ježka)  sídliště Gemerská (naproti vinotéce)  
sídliště Vítězná (u domu č. 589)  ulice Šafaříkova (u restaurace Amazonka)  ulice Dukelská (u nádraží ČD Litovel město)  
ulice Palackého (u mostu před sídlem rybářů)  ulice Studentů (u papírny)

KOVOVÉ  OBALY
DO  NÁDOBY  PATŘÍ
 nápojové plechovky                                            nádoby od kosmetiky (sprejů...)
 plechovky a konzervy od potravin                  ostatní kovové obaly (tuby...)

DO  NÁDOBY  NEPATŘÍ
 obaly znečištěné zbytky potravin
a chemickými látkami (např. barvami)

STANOVIŠTĚ  KONTEJNERŮ
sídliště K. Sedláka (výjezd na ul. Uničovskou)  sídliště Novosady (střed, u ježka)  sídliště Gemerská (naproti vinotéce) 
 ulice Zahradní (v zatáčce)  sídliště Vítězná (u kotelny)  sídliště Vítězná (u domu č. 583)  ulice Vítězná (u ZŠ)  ulice 
Dukelská (u nádraží ČD Litovel město)  Pavlínka (v zatáčce)  ulice Palackého (u pivovaru)  ulice Studentů (u papírny)  
ulice Sochova (u bytovek)  Chořelice (rozcestí u kříže)  Nasobůrky (obchod)  Unčovice (bytovky)

DROBNÉ  ELEKTROSPOTŘEBIČE
DO  NÁDOBY  PATŘÍ
 malé kuchyňské spotřebiče (mixér, rychlovarná konvice, remoska...)
 fény, žehličky, rádia, přehrávače...
 drobná počítačová zařízení, mobily, kalkulačky,...

DO  NÁDOBY  NEPATŘÍ
 televizory, monitory, zářivky, žárovky, baterie
 velké domácí spotřebiče (ledničky, pračky, mikro-
vlnky, vysavače...)

STANOVIŠTĚ  KONTEJNERŮ
sídliště K. Sedláka (výjezd na ul. Uničovskou)  sídliště Novosady (střed, u ježka)  sídliště Gemerská (u bývalé kotelny)  
sídliště Vítězná (u kotelny)  ulice Palackého (u mostu před sídlem rybářů)  ulice Studentů (u papírny)  Chořelice (roz-
cestí u kříže)  Rozvadovice (u hřiště)  Unčovice (bytovky)  Nasobůrky (obchod)  Myslechovice (náves)  Chudobín  
(u pošty)  Tři Dvory (u knihovny)

TEXTIL
DO  NÁDOBY  PATŘÍ
 čisté a zabalené oděvy, obuv, bytový textil, hračky

STANOVIŠTĚ  KONTEJNERŮ
sídliště K. Sedláka (výjezd na ul. Uničovskou)  sídliště Novosady (střed, u ježka)  ulice Vítězná (naproti Albertu)  ulice 
Lidická (u Moravy)  ulice Studentů (u papírny)  ulice Svatoplukova (u kruhového objezdu)  ulice Cholinská (před sběr-
ným dvorem)  Nasobůrky (obchod)

 NÁPOJOVÉ KARTONY,  PAPÍR,  PLASTY,  BÍLÉ  A  BAREVNÉ  SKLO  

STANOVIŠTĚ  KONTEJNERŮ 
ulice Severní (2 stanoviště)  sídliště K. Sedláka (6 stanovišť)  sídliště Novosady (7 stanovišť)  sídliště Gemerská (3 
stanoviště)  ulice Zahradní (v zatáčce)  ulice Uničovská (na křižovatce s ul. Loštickou)  ulice Rybníček (naproti ÚSP) 
 sídliště Vítězná (8 stanovišť)  ulice Vítězná (u ZŠ a naproti Albertu)  ulice B. Němcové (dvůr bytovky)  ulice Lidická 
(u Moravy)  ulice Javoříčská (u stavebnin)  ulice Dukelská (u nádraží ČD Litovel město)  ulice Šafaříkova (u restaurace 
Amazonka)  ulice Kollárova (naproti hospodě Na Myslivně)  Pavlínka (v zatáčce)  ulice U Stadionu (v zatáčce)  ulice 
Šmakalova (na obou křižovatkách)  ulice Studentů (u jídelny a u papírny)  ulice Sochova (u bytovek)  ulice Lesní zátiší 
(u bytovek)  ulice Družstevní (v zatáčce)  ulice Palackého (u mostu před sídlem rybářů a u pivovaru)  ulice Svatoplu-
kova (u kruhového objezdu)  Chořelice (2)   Rozvadovice (2)  Unčovice (3)  Březové (1)  Nasobůrky (3)  Víska (1) 
 Chudobín (1)  Myslechovice (2)  Nová Ves (1)  Savín (2)  Tři Dvory (2)



Kam s trídeným odpademˇˇ

Umístění kontejnerů na zvláštní odpad

elektrozařízení  (6)

kov  (12)

použitý olej  (8)

textil  (6)


